
Métodos para Imagem da Mama

Quando outros métodos de  
imagem são necessários

Uma mamografia é a melhor ferramenta de 
triagem usada hoje para detectar câncer de 
mama precoce. Uma mamografia é um raio-x  
da mama.  

As imagens da mama podem ser captadas  
em filme (mamografia padrão) ou em um c 
omputador (mamografia digital). Para mulheres 
com tecido mamário denso, a mamografia digital 
pode ser mais precisa que a mamografia padrão.

Algumas vezes, um caroço ou outro problema 
mamário não irão aparecer em uma mamografia. 
Ou a mamografia pode não dar ao seu médico 
informações suficientes. Nestes casos, seu médico 
pode recomendar um método diferente, a fim de 
se conseguir uma imagem melhor.

Outros exames por imagem podem fornecer 
informações valiosas que uma mamografia  
não pode. Destes métodos, o ultrassom e a 
ressonância magnética nuclear (RMN) são os 
usados com mais frequência. Estes exames dão 
ao seu médico uma imagem da sua mama.  
Esta imagem pode ajudar seu médico a fazer  
um diagnóstico.

Este exames nem sempre são capazes de dizer a 
diferença entre tecido mamário denso, caroços 
benignos (não cancerosos) e câncer. E, algumas 
vezes, eles não pegam pequenos depósitos de 
cálcio que podem ser os sinais iniciais de um 
tumor. Em alguns casos, estes exames podem 
causar um “alarme falso” e podem levar a mais 
exames. Mas apesar de suas limitações, estes 
exames têm um papel útil na detecção de câncer 
de mama. 
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Ultrassom (ou sonograma)

O ultrassom é comumente usado com mulheres grávidas 
para se acompanhar um bebê em desenvolvimento. 
Quando usado na mama, pode dizer a diferença entre 
tipos de caroços, como cistos cheios de líquido e 
massas sólidas. Os médicos usam o ultrassom para 
descobrir o tamanho, formato, textura e densidade de 
um caroço mamário.

RMN

Uma máquina de ressonância magnética nuclear 
(RMN) usa um grande imã e ondas de rádio para criar 
uma imagem da mama. Pode algumas vezes detectar 
cânceres em mamas densas que não são vistos em uma 
mamografia. A RMN é normalmente usada com a 
mamografia para triagem de mulheres em alto risco 
para câncer de mama. No entanto, a RMN pode ser 
cara e geralmente encontra algo anormal, mas que 
acaba se mostrando benigno (falso positivo). A RMN 
também pode ser usada para ver se um implante 
mamário de silicone vazou ou se rompeu.

Ultrassom é seguro e indolor.



Outros métodos de imagens

Um número de outros métodos de imagem estão 
disponíveis para se detectar câncer de mama. No 
entanto, não foi comprovado que trabalham bem 
para uso rotineiro. No momento, são usados  
principalmente em estudos de pesquisa e, algumas 
vezes, para se obter mais informações sobre um 
tumor encontrado por outro exame. Cada um destes 
métodos gera uma imagem computadorizada que é 
analisada para a presença de um achado mamário 
anormal.

Cintilografia
Também chamada de cintilomamografia, este 
exame usa uma câmera especial para mostrar onde 
um marcador (uma substância radioativa) está 
localizada dentro de um tumor. Um scanner é  
então usado para ver se o caroço mamário colheu 
mais material radioativo que o resto da do tecido 
da mama.

Mapeamento linfático
Este exame também usa uma câmera especial e 
scanner para ver onde um marcador foi colhido.  
É usado para localizar linfonodos sentinela para 
estágio de câncer.

PET scan
As células cancerosas crescem mais rápido que as 
outras células, então elas usam a energia mais 
rapidamente também. Para medir quão rápido a 
glicose (o combustível do corpo) está sendo usada, 
um marcador (glicose radioativa) é injetado no 
corpo e o corpo é escaneado com um tomógrafo de 
emissão de pósitron (PET). O equipamento de PET 
detecta quão rápido a glicose está sendo usada. Se 
está sendo usada mais rapidamente em alguns 
lugares, pode indicar a presença de um tumor 
canceroso. 

Imagem estereotática 

Este tipo especial de equipamento de mamografia é 
usado durante uma biópsia. Depois das mamografias 
serem tiradas de diferentes ângulos para localizar a 
área exata em questão, um computador mescla as 
imagens para formar uma imagem tridimensional da 
mama. A imagem é usada para guiar uma agulha de 
biópsia até a área suspeita da mama.

Pergunte ao seu médico

Antes de fazer um exame de imagem, certifique-se de 
descobrir porque está fazendo e quanto irá custar. 
Aqui estão algumas questões que você pode querer 
perguntar ao seu médico:

• Por que você recomenda que eu faça este exame?

• Quão preciso é o exame na minha situação?

• Quando e como terei os resultados?

•  Se for encontrado um problema, o que faremos em 
seguida?

•  Quanto o exame custará, e meu seguro/plano de 
assistência médica irá cobri-lo?

Facts for Life relacionados nesta série:

• Cooperando Com Um Diagnóstico de Câncer

• Biópsia

• Mamografia

• Quando o Diagnóstico é Câncer – Visão Geral 
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