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Resumo 

 

 

Reis YN. Análise da associação entre as densidades mamárias macroscópica e 

mamográfica em pacientes candidatas à cirurgia conservadora para câncer de 

mama [dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2021. 

 

Introdução: A classificação de densidade mamográfica modificou-se ao longo 

das últimas décadas. Dentre os cinco principais padrões de classificação da 

densidade mamária de acordo com a mamografia, o modelo atualmente mais 

adotado é aquele do ACR-BI-RADS®. A alta densidade mamária na mamografia 

está associada ao risco de câncer de mama e redução da sensibilidade para 

detecção de tumores. Entretanto, o estudo da densidade mamária e sua 

correlação dos padrões radiológicos com a anatomia patológica é um campo 

pouco explorado e heterogêneo na literatura. Objetivo: O objetivo desse estudo 

é avaliar a correspondência da densidade mamográfica (DMG) e a densidade 

mamária macroscópica (DMM) na anatomia patológica, assim como a 

associação entre DMM e características clínicas e tumorais. Métodos: Análise 

post-hoc do estudo BREAST-MRI, realizado de novembro de 2014 a outubro de 

2018. Critérios de inclusão: carcinoma invasivo ou carcinoma in situ de mama 

em mulheres acima de 18 anos, submetidas à tripla avaliação (exame físico, 

mamografia e ultrassonografia), candidatas à cirurgia conservadora. A DMM foi 

definida como inversamente proporcional à porcentagem de gordura peritumoral 

na análise macroscópica do setor mamário, sendo então classificada de maneira 

análoga ao ACR-BI-RADS® (A, B, C ou D). Resultados: 431 pacientes foram 

incluídas na análise de DMM. A classificação das mamas por DMM foi distribuída 

da seguinte forma: 303 (70,3%) A, 85 (19,7%) B, 36 (8,4%) C e 7 (1,6%) D. 

Houve diferença na distribuição entre os achados  de DMG e DMM de acordo 

com a classificação ACR-BI-RADS®️, sendo que as DMM A, B, C e D tiveram a 

correspondência no ACR-BIRADS mamográfico em 22/24 (91,7%) mamas A, 

34/187(18,2%) mamas B, 26/199 (13,1%) mamas C, e 1/21 (4,8%) mama D, 



respectivamente (p< 0.001). As mamas com maior teor de gordura na análise 

macroscópica eram de pacientes mais velhas, com maior IMC, multíparas e na 

menopausa (p 0.001). Não houve diferença entre os grupos em relação ao 

histórico de terapia hormonal, estádio clínico, imuno-histoquímica e peso da 

peça cirúrgica. Conclusão: Houve diferença na distribuição entre os achados de 

densidade mamográfica e densidade mamária macroscópica, de acordo com 

BIRADS. Pacientes mais velhas, com maior IMC, multíparas e menopausas 

apresentaram mamas com maior teor de gordura na peça cirúrgica.  

 

Descritores: Neoplasia da mama; Doenças mamárias; Densidade da mama; 

Mamografia; Ressonância magnética nuclear; Patologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

 

Reis YN. Macroscopic examination breast density versus mammographic breast 

density in breast cancer conserving surgery [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 

 

Introduction: Mammographic breast density (MBD) classification has changed 

over the past decades. Among the 5 most important categorizations, current 

ACR-BIRADS® classification is the most widely adopted. High MBD is associated 

with high risk of breast cancer and reduced sensitivity for breast cancer 

screening. On the other hand, in the anatomopathological context, the study of 

breast density has been superficially explored and is heterogeneous in current 

medical literature. Objective: The aim of this study is to explore the association 

between MBD and macroscopic examination of breast density (MEBD), as well 

as the association between MEBD and multiple clinical and tumoral 

characteristics. Methods: Post-hoc analysis from the BREAST-MRI trial 

database, from November 2014 to October 2018. Inclusion criteria were biopsy-

proven invasive breast cancer or ductal carcinoma in situ in female patients aged 

18 years or older, who were selected to breast conserving surgery after triple 

assessment (physical exam, mammography and ultrasound). MEBD was 

estimated by an experienced pathologist by calculating the ratio between stromal 

and fatty tissue in each breast histopathological sample, and then patients were 

classified similarly to the ACR BI-RADS® criteria. Results: A total of 431 MEBD 

were selected for the final analysis. MEBD classification was distributed as 

follows: 303 (70,3%) were classified as A, 85 (19,7%) as B, 36 (8,4%) as C and 

7 (1,6%) as D. We found no correspondence when comparing distribution of MBD 

and MEBD in our breast surgical specimens, being that MEBD A, B, C and D had 

the corresponded to DMG in 22/24 (97,1%) of A breasts, 34/187 (18,2%) of B 

breasts, 26/199 (13,1%) of C breasts and 1/21 (4,8%) of D breasts, respectively 

(p< 0,001). Breasts with highest fat content in macroscopic analysis were 

associated with older patients, higher BMI, multiparity and post-menopausal 

status (p 0.001). There was no difference among groups regarding history of 



hormone replacement therapy, clinical stage, immunohistochemical, weight of 

the surgical specimen, and number of patients who underwent breast MRI 

examination. Conclusion: we found no correspondence in the distribution of 

MEBD and MBD according to the ACR-BIRADS® classification. Breasts with 

highest fat content in macroscopic analysis were associated with older patients, 

higher BMI, multiparity and post-menopausal status. 

 

Descriptors: Breast neoplasms; Breast diseases; Breast density; 

Mammography; Nuclear magnetic resonance; Pathology. 
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1 Introdução  

 

 

O termo densidade mamográfica, que costuma ser utilizado como 

sinônimo de densidade mamária por parte da comunidade de médicos 

vinculados ao tratamento de patologias mamárias, corresponde ao tecido 

fibroglandular do parênquima mamário, que se apresenta como radiopaco na 

imagem da mamografia. Radiologistas, mastologistas e oncologistas sempre 

avaliaram esse achado através da proporção de áreas brancas versus não-

brancas na mamografia (que corresponde ao tecido adiposo), assim como de 

acordo com os sistemas de classificação de densidade mamária existentes 

desde a década de 70 e que foram sendo substituídos de forma paulatina até o 

atual sistema BI-RADS® (Breast Imaging Reporting and Data System) (1). 

Nas últimas décadas, houve uma maior atenção direcionada ao estudo da 

densidade mamográfica, sendo dois os principais motivos que explicam o 

porquê: associação de alta densidade mamográfica com redução da 

sensibilidade no exame de rastreamento para diagnóstico de lesões mamárias e 

a relação (intrínseca) da alta densidade mamográfica com aumento do risco para 

câncer de mama.  

Em relação à sensibilidade mamográfica para o rastreamento das 

pacientes, vários estudos demonstraram importante diferença entre os padrões 

de densidade. Carney et al., em coorte prospectiva de sete registros de base 

populacional americanos, que envolveu 329.495 mulheres, mostrou uma 

significativa e menor sensibilidade no rastreamento de pacientes com mamas 

densas (62,9% versus 87%, com p<0.001 para mamas extremamente densas e 
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mamas adiposas, respectivamente) (2). Em outro estudo mais recente, que 

também incluiu grande número de mulheres (329.261), a sensibilidade do 

rastreamento mamográfico também foi diferente: 88,7% versus 94,7% (p 0.002) 

para mamas extremamente densas e lipossubstituídas, respectivamente (3). 

De maneira clássica, desde 1976, o estudo da densidade mamária é 

realizado somente pela mamografia, seguindo a classificação de Wolf, que será 

abordada mais adiante nessa tese. Desde então, o crescente interesse no 

assunto trouxe novas propostas para essa avaliação, com novos métodos de 

imagem, patológicos e moleculares associados (4).  

Entretanto, esse assunto ainda possui lacunas na literatura. A 

concordância interobservador da densidade mamária não é uniforme entre os 

radiologistas e há poucos estudos correlacionando os métodos de imagem com 

a histopatologia das mamas. Nesse contexto anatomopatológico, observamos 

uma falta de padronização na análise das mamas, o que impacta diretamente na 

validação externa dos resultados e consequentemente, limita a aplicação clínica 

dos achados. (5) 

O uso da ressonância magnética com objetivo de diminuir o falso negativo 

da mamografia devido à alta densidade mamária pode ser adotada com objetivo 

de rastreamento; e, em pacientes com diagnóstico de câncer de mama, pode ser 

utilizada no cenário de avaliação de resposta a tratamento neoadjuvante. No 

entanto, o seu uso no planejamento cirúrgico de cirurgias conservadoras para 

pacientes com câncer de mama ainda é controverso, pois aumenta as taxas de 

mastectomias, não há uma nítida contribuição na prevenção de reoperações, e 

não parece haver impacto em desfecho clínico como sobrevida livre de 

recorrência local. (6) Estes estudos também não conseguiram demonstrar 
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correlação entre a densidade mamária mamográfica e achados adicionais nesse 

exame. Este fato levanta a hipótese de haver incongruência nos sistemas de 

classificações de densidade mamária imaginológica e anatomia patológica.  
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2 Revisão da Literatura 

 

 

2.1 Histórico das Classificações de Densidade Mamográfica 

Os primeiros conceitos e a primeira classificação foram propostos por 

Wolfe em 1976 (7,8) e sugerem a classificação das mamas de acordo com a 

proporção de tecido adiposo, conectivo, epitelial e de ductos proeminentes 

observados na mamografia, descrevendo então a densidade mamária de acordo 

com a substituição adiposa e a proeminência dos ductos. Foi assim classificada: 

N1 (“normal”): parênquima composto basicamente por gordura, sem ductos 

visíveis; P1 (“proeminente 1”): parênquima composto principalmente por 

gordura, com ductos proeminentes na porção anterior, ocupando até 1⁄4 do 

volume da mama; P2 (“proeminente 2”: padrão ductal proeminente, ocupando 

mais de 1⁄4 do volume da mama; DY (“displasia”): parênquima denso, 

obscurecendo um padrão ductal proeminente (Figura 1). 

A partir dessa classificação, pode-se dizer que as categorias N1 e P1 

apresentam baixo risco de desenvolver câncer de mama, enquanto que as 

categorias P2 e DY apresentam alto risco por serem mamas consideradas 

densas (7), conforme demonstrado em uma metanálise de estudos, com o Odds 

Ratio (OR) de 5.19 (95% IC, 3.6 a 7.48) quando incluídos  oito estudos de coorte 

e OR de 1.8 (95% IC, 1.5 a 2.13) em 13 estudos caso controle (9). Uma quinta 

categoria, chamada Qdy (“quase-displasia”), foi adicionada posteriormente, 

representada por mulheres jovens, com menos de 40-45 anos, que apresentam 

mamas densas com textura esponjosa. (7) 
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Figura 1 - Exemplo de densidades mamográficas pelas Classificação de Wolfe. 
Da esquerda para direita: N1, P1, P2 e Dy. (Fonte: 2002 Subjective and 
computer-based characterisation of mammographic patterns) 
 

Posteriormente, Boyd et al., na década de 80(10), sugeriram uma 

classificação mais objetiva para DMG, levando em consideração a proporção de 

tecido fibroglandular. Foram criadas seis categorias: A: 0% de tecido 

fibroglandular; B: 0-10% de tecido fibroglandular; C: 10-25% de tecido 

fibroglandular; D: 25-50% de tecido fibroglandular; E: 50-75% de tecido 

fibroglandular; F: > 75% de tecido fibroglandular. Quanto maior a categoria, 

maior a associação com risco de câncer de mama, com um aumento do RR de 

43% entre a menor categoria e a sua subsequente (11) (Figura 2). 
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Figura 2 - Classificação DMG por Boyd. Seis categorias de densidade 
mamográfica: A) densidade = 0%; B) densidade 0 a <10%; C) densidade 10 a < 
25%; D) densidade 25 a < 50%; E) densidade 50 a <75%; F) densidade >ou= 
75% (Fonte: Boyd,1998) 

 

Em 1997, Tabár publicou classificação (12) em que propõe descrever a 

composição mamária em quatro elementos principais, sendo eles: densidade 

nodular, densidade linear, homogeneidade de tecido fibroglandular e tecido 

adiposo radiolucente. A classificação foi dividida em cinco padrões: padrão I, 

com proporção balanceada dos componentes, com discreto predomínio de 

tecido fibroglandular (composto de 25%, 16%, 35% e 24% dos quatro elementos, 

respectivamente); padrão II, onde predomina o tecido adiposo (composto de 2%, 
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14%, 2% e 82% dos quatro elementos, respectivamente); padrão III, similar ao 

Padrão II, exceto o fato de que os ductos retro areolares proeminentes são 

associados à fibrose periductal na mama; padrão IV, predominantemente 

composto por densidades nodulares e lineares (composto de 49%, 49%, 15% e 

17% dos elementos, respectivamente); e padrão V, em cuja composição 

predomina tecido fibroglandular homogeneo (composto por 2%, 2%, 89% e 7% 

dos quatro elementos, respectivamente). Os padrões I, II e III correspondem a 

mamas com menor risco de se desenvolver câncer de mama, enquanto os 

padrões IV e V estão relacionados a mamas com maior risco.  

A partir da década de 90, o American College of Radiology (ACR) propôs 

a utilização de um sistema único de classificação dos exames mamográficos, 

que é o Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS). Na sua quarta 

edição (13), o ACR propôs a classificação da densidade mamária de modo mais 

quantitativo e de acordo com as quantidades relativas (representadas em 

porcentagem) de tecido adiposo e fibroglandular. As quatro categorias do 

BIRADS 4a edição são: 1: Mamas predominantemente adiposas (até 25% do 

componente fibroglandular); 2: Mamas parcialmente adiposas (com densidades 

de tecido fibroglandular, ocupando de 26% a 50% do volume da mama); 3: 

Mamas com padrão denso e heterogêneo (51% a 75% de tecido fibroglandular, 

dificultando a visibilidade de nódulos); 4: Mamas muito densas, apresentando 

mais de 75% de tecido fibroglandular (diminuindo a sensibilidade da 

mamografia). A classificação do ACR-BIRADS é o sistema mais utilizado 

atualmente pelos radiologistas.  

Mais recentemente, em 2013, foi lançada a quinta edição do BIRADS (14), 

que desencoraja o uso de porcentagem para classificação da densidade 
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mamográfica, assemelhando-se à terceira edição e substituindo os números da 

versão anterior por letras. A categoria 1 foi substituída por “A”, a categoria 2 por 

“B”, a categoria 3 por “C” e a categoria 4 por “D”, da seguinte forma: A) mama 

quase inteiramente composta por tecido adiposo e a mamografia é altamente 

sensível para este tipo de mama; B) há áreas dispersas de tecido fibroglandular; 

C) mama heterogeneamente densa, podendo obscurecer pequenas massas; D) 

mama quase inteiramente composta por tecido fibroglandular. A sensibilidade da 

mamografia é reduzida para este último tipo de mama. Estudos populacionais 

sugerem que a distribuição das densidades mamográficas seria da seguinte 

forma: 10 % de mamas A, 40% de mamas B, 40% de mamas C e 10% de mamas 

D (15). 

Uma mudança importante na nova orientação das diretrizes para 

classificação é que o avaliador tem liberdade para categorizar como mama 

densa, mesmo que ela seja menos do que 50% composta de tecido glandular, 

se observar uma área focal de tecido denso que possa obscurecer o diagnóstico 

de um possível tumor. Com essa nova orientação, há uma tendência a maior 

número de mamografias categorizadas como mamas densas (16). 

Dessa forma, os trabalhos têm mostrado uma pequena diminuição da 

concordância interobservador na classificação da 5ª edição do BIRADS, com 

decréscimo de 0.07 no índice kappa, mas mesmo assim, mantendo uma 

concordância boa (sendo que antes era ótima) (17). Outros estudos também 

confirmaram esse posicionamento, com diminuição da concordância 

interobservador (p 0.0179), com índice kappa no critério antigo de 0.84 (95% CI, 

0.80–0.87) e no novo critério foi de 0.77 (95% CI, 0.73–0.81). Um aumento 
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aproximado de 10% na categoria de mamas densas foi observado (16) (Figura 

3). 

 

 

Figura 3 - Classificação Densidade Mamográfica, BIRADS 5a edição (Fonte: 
Atlas BIRADS 5a edição) 

 

Foi possível observar, de acordo com o exposto acima, que os métodos 

podem variar entre quantitativos, qualitativos ou semiquantitativos para 

classificar a densidade mamária mamográfica. Apesar de nem sempre ser 

possível comparar os métodos um a um (por exemplo, as quatro categorias de 

Wolfe não correspondem às quatro categorias do BIRADS, mas podemos 

presumir algo entre mamas densas e mamas não densas), os métodos 

quantitativos têm dado, de maneira geral, maior consistência nos resultados do 

que as análises qualitativas (9) (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Principais classificações de densidade mamográfica e os riscos 
associados para câncer de mama 

Autor 
Ano 

Categorias Risco 

 
 
 
 
Wolfe 
1976 

N1: parênquima composto principalmente 
por gordura, sem ductos visíveis; 
P1: parênquima composto principalmente 
por gordura, com ductos proeminentes na 
porção anterior, ocupando até 1⁄4 do 
volume da mama; 
P2: padrão ductal proeminente, ocupando 
mais de 1⁄4 do volume da mama; 
DY: parênquima denso, obscurecendo um 
padrão ductal proeminente. 

 
 
N1 e P1: baixo risco 
 
 
P2 e DY: alto risco 

 
 
Boyd 
1982 

A: 0% de tecido fibroglandular; 
B: > 0-10% de tecido fibroglandular;  
C: > 10-25% de tecido fibroglandular;  
D: > 25-50% de tecido fibroglandular;  
E: > 50-75% de tecido fibroglandular;  
F: > 75% de tecido fibroglandular. 

 
A-D: baixo risco 
 
E-F: alto risco 

 
 
 
 
 
Tabar 
1997 

Distribuição em % dos quatros elementos: 
densidade nodular, densidade linear, 
homogeneidade de tecido fibroglandular e 
tecido adiposo radiolucente, 
respectivamente 
Padrão I: 25%, 16%, 35% e 24% 
Padrão II: 2%, 14%, 2% e 82% 
Padrão III: similar ao II, exceto ductos 
retroareolares 
Padrão IV: 49%, 49%, 15% e 17% 
Padrão V: 2%, 2%, 89% e 7% 
 

 
 
 
Padrão I, II e III: baixo 
risco 
 
Padrão IV e V: alto 
risco 

 
BIRADS 
4a edição 
2005 

1: 25% do componente fibroglandular;  
2:  26% a 50% do componente 
fibroglandular;  
3:  51% a 75% do componente 
fibroglandular; 
4:  75% do componente fibroglandular 

 
1 e 2: baixo risco 
 
3 e 4: alto risco 

 
BIRADS  
5a edição 
2013 

A: predomínio tecido gorduroso 
B: áreas densas esparsas 
C: heterogeneamente densas 
D: extremamente densas 
 

A e B: baixo risco 
 
C e D: alto risco 

 

Muitas outras classificações baseadas em softwares de computador, com 

análises automatizadas ou semiautomatizadas para medir densidade mamária, 
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foram propostas, sendo elas mais objetivas na tentativa de eliminar o viés do 

observador. Os métodos computadorizados têm uma importante diferença 

quando comparados aos métodos tradicionais, pois podem fornecer medidas 

contínuas (e não somente categóricas) de avaliação de DMG, que são dados 

através da proporção entre áreas densa e não densa da mama (fornecem uma 

porcentagem de área ou volume).  

Em uma revisão de literatura, que avaliou as densidades mamárias e os 

riscos para câncer de mama, ficou demonstrado que mamas com câncer tinham 

entre 1,8 a 6 vezes mais chances de serem densas quando comparadas a 

mamas normais (18). Entretanto, a classificação de mamas densas variou 

conforme o programa computadorizado escolhido e foi considerado como mama 

densa > 75% de tecido mamário em 2 estudos (11,19) ,> 50% em 1 estudo (20), 

> 46% em 1 estudo (21), > 25% em 2 estudos (22,23). O uso desses softwares 

prévios não é rotineiro na prática clínica devido à falta de padronização na 

classificação, dificuldade de acesso a estes e ausência de estudos adicionais 

para corroborar a sua validação externa, uma vez que foram desenvolvidos para 

fins de pesquisa (1).  

Entre as análises semiautomatizadas, vale destacar o software Cumulus, 

que calcula tanto a porcentagem de densidade mamária quanto estima a área 

densa absoluta da mama. Neste método, dois limiares de imagem são 

estipulados pelo operador, um separando a mama ao fundo, e outro separando 

o tecido gorduroso do tecido denso (excluindo o músculo peitoral). Uma tela é 

criada e então o usuário define os limites do parênquima mamário. (4). Cumulus 

demonstrou uma boa associação entre densidade mamográfica e o risco de 

câncer em diversos estudos (24). No entanto, na prática clínica, é uma 
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ferramenta que consome muito tempo, além de demonstrar uma moderada 

variabilidade intra e interobservador (25) (Figura 4). 

 

 

Figura 4 - Exemplo da avaliação do Software Cumulus. Tela do software 
utilizando interface gráfica. Linhas vermelhas marcam pele e parede torácica; 
linhas verdes foram desenhadas pelo operador para delimitar o tecido mamário 
denso, permitindo assim o cálculo da porcentagem densa e área densa (Fonte: 
S.J. Vinnicombe, 2018) 

 

Atualmente, há uma tendência para padronização de métodos 

computadorizados para leitura dos exames em análises completamente 

automatizadas. Nesse contexto, três principais softwares de inteligência artificial 

foram desenvolvidos e destacam-se por estarem comercialmente disponíveis: 

QuantraTM (26), VolparaTM (27) e o Insight BD (28). Uma análise de 36281 

mamografias, de 8867 mulheres, foi realizada por 26 radiologistas e pelos   dois 

primeiros softwares automáticos, em relação à densidade mamográfica (29). As 

associações entre os observadores foram calculadas pelo coeficiente de 
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Pearson (r). A correlação entre Quantra e Volpara para volume total da mama 

foi de r = 0.97 (p<0.001), com uma diferença média de 43.5 cm3. Já a correlação 

em relação aos radiologistas para densidade volumétrica mostrou r = 0.60 

(p<0.001) e r = 0.63 (p<0.001) para os softwares Quantra e Volpara, 

respectivamente, demonstrando correlação quase perfeita entre os métodos 

automáticos, porém moderada a forte em relação aos radiologistas. Em outro 

estudo, envolvendo 6081 mulheres nos Estados Unidos, os métodos também 

mostraram correlação moderada com os radiologistas, sendo r= 0.46 para o 

Quantra e r= 0.57 para o Volpara (30). Outro estudo envolvendo o software 

Insight DB, envolvendo 8427 exames, mostrou 69,5% de concordância para 

mamografia e 64,6% para a tomossíntese, quando analisado por 32 radiologistas 

(28) (Figura 5). 

 

 

Figura 5 - Exemplo da avaliação do Software Quantra. Tela do software, a 
mamografia já digital, com a avaliação automática de cada mama e a densidade 
mamográfica final proposta (Fonte: Fischer, 2019) 
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2.2 Fatores que influenciam na Densidade Mamográfica 

A densidade mamária pode ser influenciada por vários fatores, como exposto 

a seguir. 

 

2.2.1 Idade, Paridade e Menopausa 

A idade influencia de forma inversa a densidade mamária, ou seja, a 

densidade tende a diminuir conforme o envelhecimento. Um estudo com 11.000 

mulheres realizado pelo International Consortium on Mammographic Density 

(ICMD), recentemente, demonstrou o decréscimo da densidade mamária com o 

aumento da idade, tanto pré como pós-menopausa, assim como uma grande 

diferença percentual na densidade mamária, comparando-se pacientes pré e 

pós-menopausa, independentemente da etnia. Foi utilizado um método 

semiquantitativo denominado Cumulus, como descrito anteriormente,  

mostrando uma diferença da porcentagem de densidade mamária de -0.46 cm2 

(95% IC: -0.53, -0.39) quando comparadas mamas pré e pós-menopausa. 

Mesmo entre as pacientes da pré-menopausa, também houve diferença: -0.24 

cm2 (95 IC: -0.34, -0.14), assim como nas pacientes pós-menopausa: -0.38 cm2 

(95% IC: -0.44, -0.33), sendo essa diferença para cada 10 anos de aumento na 

idade (31). 

Conclusão semelhante também foi encontrada por Huo em 2014, 

mostrando que o status menopausal é associado de maneira consistente com a 

densidade mamográfica. (32) O efeito variou do decréscimo de 0,88% a 5,37% 

na porcentagem de densidade quando utilizados métodos quantitativos e 

redução de 4.09cm2 em termos de decréscimo de área densa (33). 
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Por outro lado, a nuliparidade está associada com aumento da densidade 

mamográfica. Em revisão de literatura,  seis estudos (33–38) demonstraram o 

decréscimo da densidade mamográfica em mulheres com gestações prévias 

quando comparadas com nulíparas. Nessa mesma revisão, em  oito estudos 

(33,35,37,39–43), o número de filhos foi inversamente proporcional à densidade 

mamográfica. A avaliação conjunta destes estudos mostrou que a magnitude 

dessa variação foi de 0,28% a 2,49% em porcentagem de densidade 

mamográfica para cada filho, enquanto o decréscimo da área densa foi de 

1.19cm2 a 2.94 cm2 por filho (33). 

 

2.2.2 Reposição hormonal 

A densidade mamária é um fator variável ao longo da vida da mulher e 

pode ser considerado um fator de risco modificável no caso da terapia hormonal 

(TH) na pós-menopausa, a depender do regime utilizado. 

Estudos publicados sobre a associação de TH combinada oral, onde 

foram utilizados regimes de estrogênio e progestagênio evidenciam um aumento 

da densidade mamária. Uma análise post-hoc de ensaio clínico randomizado 

com grupo placebo, demonstrou que, no grupo TH com regime estrogênio 1mg 

e drospirenona 2mg, houve um aumento significativo na densidade mamária com 

10% de mudança de categoria do BIRADS (p <0,001) no grupo TH, enquanto 

que a no grupo controle não houve modificação após dois anos (44). Em outro 

estudo, que corrobora essa associação, publicado por Greendale et al., com 571 

mulheres recebendo TH, houve um incremento na categoria de densidade que 
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variou de 3,08% a 4,76%, de acordo com o regime de TH escolhido, em um 

período de apenas 12 meses (45).  

Entretanto, o uso isolado de estrogênio parece não ter o mesmo impacto 

na densidade mamográfica. Em 2007, uma coorte europeia avaliou o decréscimo 

da densidade mamográfica que ocorre com a idade das pacientes na pós-

menopausa avaliada. Este estudo incluiu 1240 pacientes, divididas em dois 

grupos: as usuárias de TH (620 participantes) e um grupo de não usuárias (620 

participantes), com uso médio de 1 ano de TH. O decréscimo absoluto na 

densidade mamográfica foi de 7,3% em não usuárias, 6,4% (p 0.22) em usuárias 

de terapia estrogênica isolada e de 3,5% (p <0.001) em usuárias de TH 

combinada. Nesse estudo não há descrição sobre qual foi o tipo de terapia 

estrogênica utilizada (46). 

Atualmente, há uma tendência ao uso de TH por via transdérmica de 

estrogênio isolado ou em combinação com progesterona, a fim de evitar a 

primeira passagem hepática e minimizar os efeitos colaterais como hipertensão 

e alteração de perfil lipídico, especialmente relacionados ao uso do estrogênio. 

Em um estudo observacional retrospectivo que contou com 150 pacientes em 

TH transdérmica (25mcg de estradiol isolado ou em associação com 100 mg de 

progesterona micronizada via vaginal por 15 dias no mês) e 4120 pacientes no 

grupo controle (sem TRH), não houve diferença estatística no aumento da 

densidade mamográfica entre os grupos (p 0.22) (47).  
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2.2.3 Índice de Massa Corpórea (IMC)  

Há uma relação inversa entre o IMC e a densidade mamográfica. O IMC 

elevado está associado à baixa densidade mamográfica. Estudo caso-controle 

publicado por Sala et al. evidenciou que pacientes com IMC elevado ≥ 30 kg/m2 

têm 79% menos chance de possuir mamas densas (OR 0.21 IC 0.08-0.52, 

p=0.001) comparadas com pacientes com IMC ≤ 23 (48). Em um estudo 

brasileiro, valores de IMC inferiores a 30 kg/m2 aumentaram a probabilidade em 

mais de  seis vezes de a mulher apresentar padrão mamográfico denso (OR 6,69 

IC95% 2,54-17,65) (49). Outro estudo que corrobora a relação inversa dessas 

variáveis foi publicado por Alvarez et al., onde pacientes submetidas à 

gastroplastia por sleeve, após perda de peso,  tiveram um aumento da densidade 

mamográfica identificado, com 54% versus 68% (p=0.0095) de mamas com 

categoria BIRADS B+C (50). 

 

2.2.4 Hereditariedade 

A hereditariedade também pode explicar densidade mamográfica. 

Estudos com gêmeos univitelinos mostraram que, após ajuste para fatores como 

menarca, paridade e IMC, as densidades mamográficas eram praticamente 

idênticas nas pacientes estudadas (51). 

Um estudo brasileiro interessante, avaliando as características da população 

indígena, mostrou que essas mulheres tiveram mamas menos densas, tanto pelo 

seu padrão reprodutivo de muitos filhos e também do tempo de amamentação 

prolongado, como talvez pela própria etnia indígena (52). 
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Outro estudo sobre densidade mamária, na população Amish na Pensilvânia, 

sabidamente pouco exposta a influências externas, encontrou que tanto as áreas 

densas quanto as não-densas da mama estavam ligadas ao componente 

genético, com 33% e 68% de variância total, respectivamente (53). A evidência 

de que a DMG tem um componente hereditário importante e está associada ao 

risco para câncer de mama também pode nos ajudar a compreender o cenário 

da agregação familiar de casos de câncer de mama, mesmo em pacientes com 

pesquisas para mutações genéticas negativas (54).  

 

2.3 Risco de câncer de mama 

A densidade mamária é indiscutivelmente um fator de risco bem 

estabelecido para câncer de mama, independentemente de outros fatores 

associados da população estudada, ou mesmo do método de mensuração 

utilizado na sua avaliação (55).  

Nas primeiras avaliações, a magnitude deste risco chegou a aumentar em 37 

vezes no estudo pioneiro de Wolfe na década de 70 (7). Em uma  metanálise de 

2006, o risco foi de 4,6 (95% IC  3,64 - 5,91) vezes maior naquelas pacientes 

com mamas densas; de 2,9 (95% IC  2,49 - 3,42) em mamas heterogeneamente 

densas; e de 2,1 (95% IC 1,7 - 2,63) para mamas com densidades 

fibroglandulares esparsas (56). 

Uma coorte observacional espanhola analisou 117.388 mulheres do 

programa de rastreamento do país que possuíam entre 50-69 anos. O objetivo 

do estudo foi avaliar se a mudança de DMG com o passar do tempo estava 

associada ao risco de câncer de mama nessa população. Com um 
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acompanhamento médio de 5,8 anos, 1592 (1,36%) das mulheres foram 

diagnosticadas com câncer de mama. Mulheres cuja DMG modificou-se de B 

para C ou de B para D tiveram um risco relativo (RR) de 1.55 (95% IC 1.24 -1.94) 

e 2.32 (95% IC 1.48 - 3.63), respectivamente. O RR para mulheres que cuja 

densidade mamográfica modificou-se de categoria C para D foi de 1.51 (95%IC 

1.03 - 2.22) (57). 

 
2.4 Conflito entre densidade de mama e diagnóstico de câncer  

A densidade mamária tem sido um problema no rastreamento para câncer 

de mama. No momento, nenhuma diretriz clínica tem orientações específicas 

para o rastreamento de pacientes cujo único fator de risco é a mama densa. Os 

principais exames complementares utilizados são ultrassonografia, 

tomossíntese e ressonância magnética. 

Em relação ao rastreamento, em 2008, Berg et al., avaliaram pacientes de 

alto risco para câncer de mama. Para as pacientes com mamas densas, a 

mamografia teve uma sensibilidade de 50% (95% IC, 33.8%-66.2%), sendo que, 

quando se associou mamografia e ultrassom, a sensibilidade passou para 77,5% 

(95% IC, 61,6%- 89,2%). Dessa forma, foi sugerido que essas pacientes 

tivessem sempre a ultrassonografia associada no seu rastreamento. (58) Outro 

estudo mais recente, do mesmo grupo, revelou que, em mulheres com mamas 

densas e pelo menos mais um fator de risco, o rastreamento com ultrassom 

resultou em 3.7 canceres adicionais detectados a cada 1000 mulheres 

rastreadas (59). Nesse mesmo estudo, a taxa de detecção adicional de tumores 

de mama com a RM foi de 14.7 canceres para 1000 mulheres, com uma taxa de 

biópsia adicional de 7%.  
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O estudo japonês J-START (60), publicado em 2016, trouxe um 

conhecimento mais atualizado sobre o uso do ultrassom em rastreamento de 

mulheres com mamas densas. Esse ensaio clínico randomizado populacional 

incluiu no total 76196 pacientes, sendo 38313 no grupo intervenção e 37883 no 

grupo controle. No estudo, 58% das mulheres tinham mamas densas (C e D), 

estavam entre 40 e 49 anos, e a taxa de detecção de câncer foi de 5,0 para 1000 

rastreamentos quando realizado a ultrassonografia complementar, contra 3,0 

para 1000 rastreamentos somente com a mamografia.  

Mariscotti et al., em estudo prospectivo para avaliar a acurácia da 

mamografia associada à ultrassonografia mamária e tomossíntese versus RM 

demonstrou que a densidade mamária diminui significativamente a acurácia da 

mamografia (sensibilidade em mamas não-densas = 91,3% vs. 78,9% em 

mamas densas; p=0.009). Por outro lado, a densidade mamária não alterou a 

acurácia da ressonância magnética (61). 

Recentemente, um estudo randomizado desenvolvido para elucidar o papel 

da ressonância magnética no contexto do rastreamento para câncer de mama 

em mulheres com mamas densas foi publicado e trouxe resultados 

interessantes. O estudo chamado DENSE TRIAL, “Dense Tissue and Early 

Neoplasm Screening” (62), é um ensaio clínico randomizado e prospectivo, cujo 

objetivo era avaliar a taxa de incidência de tumores de intervalo em mulheres 

com mamas densas submetidas a rastreamento com mamografia isoladamente 

ou com mamografia associada à ressonância magnética. Os resultados 

mostraram uma diferença significativa na taxa de detecção de cânceres de 

intervalo no grupo que fez a ressonância magnética associada à mamografia, 

com diferença de 2,5 cânceres em 1000 rastreios. Além disso, a taxa de 
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detecção de câncer foi maior no grupo que realizou a RM, porém com média do 

tamanho dos tumores detectados pela RM menor (9,5 mm versus 13mm). A taxa 

de falso-positivos da ressonância foi de 79,8 para 1000 screenings. É importante 

ressaltar desse estudo que apenas 59% das pacientes convidadas para realizar 

a ressonância fizeram, de fato, o exame.   

 

2.5 Densidade mamária – anatomia patológica 

Classicamente, a DMG tem sido atribuída como sinônimo de densidade 

mamária. No entanto, estudos que compararam a DMG com a DMM ou 

microscópica são escassos na literatura e heterogêneos.   

Em revisão de literatura para elaboração desta Dissertação de Mestrado 

foram encontrados 18 artigos que descrevem o estudo da densidade mamária 

na anatomia patológica e sua comparação com a densidade da mamografia. 

Nenhuma publicação utilizou análise macroscópica para correlação dos dados. 

Publicações de 1978 a 2017 foram incluídas nos resultados, e são bastante 

heterogêneas nos seus delineamentos. Para análise mamográfica nesses 

trabalhos, foram utilizadas as classificações de Wolfe (63–70) , Boyd (71,72), 

BIRADS (73,74), Softwares quantitativos (75–77) ou mesmo uma nova 

classificação em percentual estabelecida pelo autor (78–80), a depender do 

estudo avaliado, o que, muitas vezes, impossibilita a comparação dos 

resultados.  

Classicamente, sugere-se que a densidade mamária seja associada à 

relação da proliferação estromal e epitelial. No entanto, a maior parte dessa 

literatura é baseada no estudo de biópsias ou de mastectomias de mamas 

sabidamente doentes, seja com doenças benignas ou malignas, o que pode 



Revisão da Literatura 22 

 

trazer um outro viés para tal amostra e não sabemos, portanto, se é 

representativo de toda a população. Três análises se destacam pelo fato de 

terem avaliado mamas sem lesões prévias, conforme discriminado a seguir.  

Li et al., (68) para avaliação da densidade histopatológica da mama, de 

maneira quantitativa, utilizou blocos de tecidos mamários de 236 mulheres 

submetidas à autopsia. Os cadáveres foram submetidos à mastectomia 

subcutânea e, posteriormente, as peças foram seccionadas em blocos de 1 cm. 

Também foi realizada mamografia das peças para avaliação da DMG e, assim, 

a comparação dos dados. Como resultados, a maior densidade mamográfica 

esteve associada à proporção da área ocupada na biópsia por núcleos celulares 

em geral, núcleos de células epiteliais, núcleos de células não epiteliais, 

colágeno e área glandular (P<0,001). Quando as pacientes foram estratificadas 

por idades, pacientes com menos de 50 anos mantiveram essa associação, mas, 

no entanto, nas pacientes com mais de 50 anos, apenas a proporção de núcleos 

de células não-epiteliais e colágeno mostraram-se significativos (p 0.01 e 

p<0.001, respectivamente) e os demais achados não tiveram relação. Pode-se 

salientar como destaque deste estudo o fato de ter obtido amostras aleatórias 

de diversos locais da mama, tornando esse tecido estudado bem representativo, 

pois avaliou mamas “saudáveis”, sem doenças benignas ou malignas. Idade, 

IMC e menopausa foram inversamente associadas com densidade mamográfica 

e todos os parâmetros histológicos estudados.  

Bartow et al. haviam analisado 519 pacientes na mesma série de autópsias 

do estudo acima citado e avaliou, de maneira qualitativa, os padrões de 

densidade mamária com achados histopatológicos. Nos seus resultados, os 
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padrões densos de mama (P2 e DY) estiveram associados com aumento de 

fibrose, microcalcificações e hiperplasia epitelial (67). 

Mais recentemente, em 2012, em uma proposta ousada de estudo, Ghosh 

et al. (73) recrutaram pacientes através de anúncios para participarem do 

seguinte estudo: realizar biópsia de áreas densas e de áreas não densas das 

mamas para fim de realizar correlação anatomo-imaginológica. As pacientes 

incluídas tinham mais de 40 anos e haviam realizado mamografia nos últimos 6 

meses, sem história de câncer ou de TH. As áreas densas e não densas eram 

selecionadas através da mamografia e identificadas no ultrassom, o qual guiou 

a biópsia. No total, 59 voluntárias foram avaliadas em relação ao epitélio, 

gordura, estroma e involução lobular. Áreas densas das mamas tinham 4,8% 

mais epitélio, 46,1% mais estroma e 50,9% menos gordura do que as áreas não 

densas das mamas (p<0.001). Houve maior proporção de involução lobular nas 

áreas não densas (73,9%), do que nas áreas densas (52,2%), porém de maneira 

estatisticamente não significativa. Não foi possível a correlação com a densidade 

mamográfica, visto que as amostras eram das mesmas pacientes. Esse estudo 

também avaliou, em 24 pacientes da amostra, a diferença entre a expressão de 

ki67, RE e RP nas áreas. Não houve diferença estatística na expressão de ki67 

(p 0.82), de RE (p 0.09) ou RP (p 0.96) entre áreas densas e não densas. No 

entanto, vale destacar que a diferença relativa na expressão de RE foi de 2,7 

vezes maior do que nas áreas não densas. 

A involução lobular é um processo normal do envelhecimento mamário, 

caracterizado por redução no número e tamanho das unidades ducto lobulares 

terminais e suas estruturas secretórias, os ácinos. A involução lobular também 

pode ser denominada de “atrofia fisiológica da mama”. Em quatro estudos mais 
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recentes, essa foi a unidade de medida utilizada para padronizar a avaliação da 

densidade patológica mamária. Três publicações fazem parte da Coorte de 

Doenças Benignas da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, trazendo resultados 

interessantes. Na primeira análise, resultados ajustados para idade, paridade, 

IMC e menopausa, mostraram que mulheres sem involução lobular (OR 1.7 IC 

95% 1.2-2.3) e com involução parcial (OR 1.3 95% IC 1.0-1.6) tinham maior 

probabilidade de alta densidade mamográfica DY do que aquelas com involução 

lobular completa (p< 0.01). (69) No entanto, houve uma grande sobreposição 

nas categorias: de fato, a proporção de mulheres com involução completa foi 

reduzida apenas nas mamas DY (15%), enquanto nas demais era 31%, 33% e 

27% nas mamas N1, P1 e N2, respectivamente. Na segunda análise, em relação 

ao risco para câncer de mama avaliado, a combinação de mamas 

mamograficamente densas e ausência de involução lobular tiveram alta 

associação com câncer de mama (OR 4.08 IC 9% 1.72 a 9.65; p 0.006). (70) E 

na terceira análise, publicada pelo mesmo grupo em 2017 (74), das 3400 

pacientes avaliadas, 2163 (64%) possuíam mamas densas. Em uma análise 

multivariada, ausência de involução lobular (OR 1.6 95% IC 1.2-2.1) e fibrose 

(OR 2.2 95% IC 1.9-2.6) apresentaram significância estatística de associação 

com alta densidade mamográfica.  

 

2.6 Implicações legais  

Em 2004, a Dra. Nancy Capello fundou nos EUA um grupo de suporte legal 

para pacientes com mamas densas, com o objetivo de fornecer auxílio legal para 

que estas pudessem lutar pelos direitos de screenning adicional. O grupo “Are 

You Dense” foi fundado após a própria Dra. Nancy ter sido diagnosticada com 



Revisão da Literatura 25 

 

câncer de mama localmente avançando poucos meses depois de uma 

mamografia de rastreamento sem alterações (4). Após isso, a maioria dos 

estados americanos desenvolveu legislações, informando sobre os conceitos de 

densidade mamária e obrigatoriedade dos laudos e dos médicos assistentes em 

informarem essas pacientes que elas podem se beneficiar de complementação 

diagnóstica, uma vez que mamas densas podem estar associadas com 

diminuição da sensibilidade mamográfica, assim como risco aumentado para 

câncer de mama exclusivamente pelo fato da densidade (81,82). 

Uma avaliação de estimativas de custos do uso do ultrassom em pacientes 

com mamas densas mostrou que para mulheres entre 50 e 74 anos, com mamas 

heterogeneamente ou extremamente densas (categorias C e D), seu uso evitaria 

0.36 mortes por câncer de mama (variando de 0.14 a 0.75), traria ganho de 1.7 

(0.9 a 4.7) QALYs (quality-ajusted life years) e resultaria em 354 falso-positivos 

de biópsias recomendadas pelo método adicionado. O custo-efetividade seria de 

US$ 325.000 por QALY adquirido, variando de (US$112.000 a US$766.000). 

Caso fossem selecionadas somente pacientes com mamas extremamente 

densas, o custo seria de US$ 246.000 por QALY (variando de US$ 74.000 a 

US$535.000) (83). 

A decisão compartilhada na propedêutica e tratamento das doenças na 

relação médico-paciente, hoje, é amplamente difundida. No contexto do 

diagnóstico de câncer de mama, notamos essa influência cada vez mais 

presente, o que faz com que essa padronização do sistema de classificação da 

densidade mamária seja de extrema importância, com objetivo de selecionar 

adequadamente as candidatas a exames adicionais. (84) Há também uma 

implicação legal para a equipe médica que faz assistência  à paciente e deve-se 



Revisão da Literatura 26 

 

levar em consideração proposta com custo-efetividade adequada, ou seja, 

balancear as chances de falso positivo e negativo dos exames e levando sempre 

o bem-estar da paciente e benefício  desta em consideração, conforme sugerido 

em posicional oficial do Colégio Americano de Radiologia (85). 

 

2.7 Ressonância magnética das mamas para avaliação de mamas densas 

com diagnóstico de neoplasia maligna invasiva ou in situ de mama 

O uso da ressonância magnética com objetivo de diminuir o falso negativo 

da mamografia devido à alta densidade mamária pode ser utilizado com objetivo 

de rastreamento como já mencionado nessa revisão da literatura; entretanto, a 

sua indicação formal em pacientes com diagnóstico de câncer de mama invasivo 

ou in situ se restringe ao cenário de avaliação de resposta à quimioterapia 

neoadjuvante. (86) 

O seu emprego no planejamento cirúrgico do tratamento conservador em 

paciente com câncer de mama ainda é controverso. Em metanálise de Houssami 

em 2013, que inclui três  estudos retrospectivos (87–89) e um  ensaio clínico 

randomizado (90), o uso da ressonância magnética pré-operatória não trouxe 

benefício em termos de recorrência local (HR 0,88 p 0.65) ou à distância (89% 

versus 93% , p 0.37) (6). Não houve, nesses trabalhos avaliados, diferenciação 

sobre a densidade mamográfica das pacientes.  

Restringindo a avaliação apenas aos estudos randomizados disponíveis 

até o momento dessa tese, os seis  trabalhos randomizados (90–95) 

evidenciaram aumento das taxas de mastectomias (variando de 8,1 a 25,5%), 

resultados conflitantes quanto à prevenção das taxas de reoperação (apenas um  

apresentou redução das taxas de reoperação) (91), sem aparente impacto em 
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desfecho clínico como sobrevida livre de recorrência local e global  em resultados 

com curto período de seguimento.  

Estes estudos também não conseguiram demonstrar correlação entre a 

densidade mamária mamográfica e achados adicionais na RNM. Apesar de 

apenas um  estudo (95) usar a DMG para estratificação no processo de 

randomização, este não mostrou correlação da DMG com  achados de neoplasia 

maligna in situ ou invasiva adicionais  na RNM. Outros estudos fizeram uma 

análise exploratória do impacto da densidade mamária mamográfica nesses 

achados adicionais na RNM e, também, não foram capazes de mostrar 

associação.  

Apesar desses estudos retrospectivos e prospectivos apresentarem 

resultados indubitáveis quanto à redução das chances de falso negativo do 

estadiamento pré-cirúrgico com a ressonância e à mudança de conduta com 

aumento das taxas de mastectomias por redimensionamento do tumor em 

pacientes candidatas à cirurgia conservadora, há uma grande discussão sobre 

o aumento de custos, reconvocações das pacientes para novos exames e 

biópsias adicionais com impacto importante aos sistemas de saúde e qualidade 

de vida dessas pacientes em contrapartida do questionamento do  seu real 

impacto na sobrevida global e livre de recorrência local nas pacientes candidatas 

à cirurgia conservadora. Portanto, é crucial o aprofundamento dos estudos em 

densidade mamária para melhor entendimento de fatores que aumentam as 

taxas de falso negativos em exames habituais de estadiamento, e entender se, 

verdadeiramente, há uma candidata a estudos adicionais no planejamento 

cirúrgico do tratamento conservador do câncer de mama. 
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 Baseado no exposto, levantamos a hipótese que pode haver 

incongruência nos sistemas de classificações de densidade mamária 

imaginológica e anatomia patológica o que nos motivou a realização do presente 

estudo. 
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3 Justificativa 

 

 

A DMG dificulta o diagnóstico e avaliação de tamanho tumoral. A atual 

classificação da densidade mamária baseia-se em achados de imagem 

dependentes da avaliação subjetiva do radiologista. Entretanto, apesar da DMG 

estar bem estabelecida como fator de confusão para rastreamento e 

estadiamento locorregional, estudo randomizado realizado no ICESP (BREAST 

MRI – Trial) não mostrou correlação da DMG com achados imaginológicos e 

cirúrgicos adicionais. Tais achados nos fazem levantar a hipótese de que 

também possa haver uma discordância entre as classificações de densidade 

mamária pela mamografia e a densidade mamária na macroscopia da peça 

cirúrgica. Na literatura, há uma falta de padronização nos trabalhos de 

associação entre a imagem e quantidade de tecido mamário, o que nos leva a 

questionar o sistema de classificação de densidade mamária atualmente 

utilizado. Frente a tais colocações, insere-se a proposta deste trabalho para 

análise da associação entre a densidade mamária macroscópica e densidade 

mamária mamográfica nas pacientes incluídas no ensaio clínico BREAST-MRI.  
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4 Objetivo 

 

 

4.1 Geral 

Avaliar a correspondência entre a densidade mamária macroscópica na 

anatomia patológica com a densidade mamária mamográfica, descrita pelo 

sistema pelo sistema ACR-BIRADS ®. 

 

4.2 Específico 

Avaliar a associação entre a densidade mamária macroscópica na 

anatomia patológica com características clínicas e tumorais. 
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5 Métodos 

 

 

  5.1 Desenho do estudo 

Análise secundária retrospectiva (post-hoc) de dados coletados 

prospectivamente do ensaio clínico denominado BREAST-MRI, sendo este um 

estudo randomizado controlado, não cego, desenvolvido para comparar a 

eficácia da RM de mamas com o protocolo padrão (exame clínico das mamas 

associado à mamografia e/ou ultrassom de mamas) no planejamento do 

tratamento cirúrgico do câncer de mama. Esse ensaio clínico foi registrado na 

base de ensaios clínicos Clinical Trials e conduzido de acordo com a Declaração 

de Helsinki e o CONSORT Statement. 

Os dados analisados correspondem ao período de recrutamento das 

pacientes e coleta de dados até a realização da cirurgia para tratamento do 

câncer de mama.  

 

5.2 Local 

O estudo foi realizado no Instituto de Câncer do Estado de São Paulo – 

Octávio Frias de Oliveira, no setor de Mastologia da Disciplina Ginecologia do 

Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (FMUSP), em conjunto com o Departamento de 

Radiologia da mesma instituição, após aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa Local (Anexo A), de novembro de 2014 a outubro de 2018.   

 



Métodos 32 

 

5.3 Intervenção  

As participantes foram estratificadas de acordo com a densidade 

mamográfica e randomizadas aleatoriamente em dois grupos:  

a) Grupo RM: Neste grupo, as pacientes foram submetidas, no pré-operatório, 

ao exame clínico, mamografia, ultrassom e RM de mamas;  

b) Grupo controle: Neste grupo, as pacientes foram submetidas ao exame 

clínico, mamográfico e ultrassonográfico. 

 

5.4 Amostra  

Foram elegíveis para a participação no estudo, pacientes do sexo feminino 

com diagnóstico de câncer de mama de acordo com os critérios da Organização 

Mundial de Saúde (WHO). As pacientes foram acompanhadas no ambulatório 

de Mastologia da Disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Todas aquelas que foram incluídas assinaram 

previamente o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, concordando com 

a participação no estudo (Anexo B). 

Para calcular o tamanho da amostra no ensaio clínico randomizado foi 

considerada uma taxa de recidiva locorregional de 10% para cirurgia 

conservadora e 1% para mastectomia. Assumiu-se uma chance de erro tipo I de 

5% (alfa) e de erro de tipo II de 10% (beta), com uma amostra calculada de 168 

participantes em cada grupo, considerando uma perda de 20% durante o 

seguimento destas pacientes. 
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5.4.1 Critérios de inclusão  

• Idade > 18 anos 

• Sexo feminino 

• Pacientes com câncer de mama, estádios clínicos 0, I, II e III, candidatas à 

cirurgia conservadora com base na avaliação inicial. 

 

5.4.2 Critérios de exclusão  

• Contraindicação para realização de RM de mamas (ex. implante de metal) 

• Claustrofobia   

• Paciente com comorbidade clínica descompensada que impossibilite a 

permanência em decúbito ventral por mais de uma hora 

• História de reação alérgica ao contraste paramagnético  

• História de insuficiência renal crônica em diálise 

• História pessoal de câncer de mama tratada de forma cirúrgica nos últimos 12 

meses.  

• Gravidez ou amamentação nos últimos 6 meses 

 

5.5 Randomização e Alocação  

As pacientes com câncer de mama candidatas à cirurgia conservadora 

foram estratificadas em grupos de acordo com a densidade mamária pela 

classificação do BIRADS: A) mamas quase inteiramente compostas por tecido 

adiposo; B) mamas com áreas dispersas de tecido fibroglandular; C) mamas 

heterogeneamente densas; D) mamas quase inteiramente compostas por tecido 

fibroglandular.  
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Essa classificação de densidade mamográfica foi realizada através da 

avaliação da mamografia das pacientes por radiologista experiente (pelo menos 

cinco anos em radiologia mamária). Foi realizada randomização em bloco 

estratificado pela densidade mamográfica. A randomização da amostra de 

pacientes de cada grupo foi obtida através de um sorteio aleatório em envelopes 

opacos por um avaliador independente das pacientes candidatas à cirurgia 

conservadora no ambulatório de avaliação pré-operatória do ICESP. Ou seja, a 

cada par de pacientes candidatas à cirurgia conservadora que possuíam “a 

mesma” densidade mamográfica, foi realizado o sorteio do procedimento para a 

primeira candidata do par. Não houve sigilo de alocação, visto que após o 

sorteio, foi realizado contato telefônico com as pacientes e aquelas do grupo de 

RM foram convocadas para a realização do exame em data oportuna. 

 

5.6 Variáveis analisadas  

5.6.1 Variável Dependente  

• Densidade mamária macroscópica: inversamente proporcional à 

porcentagem de gordura na peça cirúrgica. O conceito de densidade mamária 

macroscópica foi desenvolvido por este grupo de estudos para permitir a 

padronização da análise do tecido mamário de modo a permitir a comparação 

entre anatomia patológica e avaliação radiológica. Foi utilizada classificação 

semelhante à classificação do ACR-BIRADS para melhor caracterização da 

amostra. Classificada em quatro categorias de acordo com a quantidade de 

gordura na peça: A: 76-100%, B: 51-75%, C: 25-50%, D: 0-24% após 

avaliação da macroscopia pelo patologista, em porcentagem. A análise foi 
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realizada nas peças a fresco no momento da congelação ou após fixação em 

pelo menos 24 horas em formalina 10%.   

 

5.6.2 Variáveis independentes  

• Densidade mamográfica: As pacientes foram divididas em quatro grupos de 

acordo com a densidade mamográfica pela classificação do BIRADS: A) 

mamas com predomínio de tecido adiposo B) mamas com densidades 

fibroglandulares esparsas C) mamas heterogeneamente densas D) quatro 

mamas densas. Foram realizadas pelo menos duas incidências em cada 

mama (crânio-caudal e médio lateral oblíqua). 

• Idade: número de anos da mulher, na data de inclusão do estudo. 

• Índice de Massa Corpórea (IMC): quantidade de massa corpórea por metro 

quadrado, que infere o grau de obesidade do indivíduo no momento da 

inclusão do estudo. 

• Fase do ciclo reprodutivo: as pacientes foram classificadas em pré-

menopausa e pós-menopausa (ausência de ciclos menstruais há mais de um 

ano). 

• Terapia hormonal (TH): uso de medicamentos hormonais por um período 

maior ou menor que 5 anos. Este critério foi estabelecido de acordo com 

publicação do estudo WHI, onde houve aumento da incidência de câncer de 

mama após 5 anos de utilização (96) 

• Nuliparidade: sim ou não.  

• Estádio clínico patológico (ECP): estadiamento do câncer de mama 

conforme a classificação TNM, 7a edição, após a cirurgia. 
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• Imuno-histoquímica (IHQ): avaliação de receptores de estrogênio, 

receptores de progesterona, oncoproteína HER 2 e KI67 

• Tamanho da lesão pela patologia: tamanho da lesão avaliado após retirada 

da peça cirúrgica, pelo patologista, em centímetros. 

• Composição de gordura na peça cirúrgica: avaliação realizada 

macroscopicamente pelo patologista, em porcentagem. 

 

 

5.7 Método para classificação da porcentagem de gordura  

 A classificação da porcentagem de gordura foi realizada através de 

análise macroscópica da peça cirúrgica, imediatamente após a cirurgia, no 

momento do exame macroscópico de congelação. Nas peças cirúrgicas que não 

foram submetidas a congelação, a análise foi feita após fixação em formol, no 

momento da avaliação anatomopatológica. A análise foi realizada pelo médico 

residente do serviço e supervisionada pelo patologista responsável, sendo estes 

com experiência > 5 anos em patologia, mas não necessariamente especialistas 

em mama (Figura 6). 
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Figura 6 - Macroscopia no momento do exame de congelação. Setores 
mamária classificados de acordo com porcentagem de gordura, sendo A: 95% 
de gordura; B: 75% de gordura; C: 50% de gordura e D: 25% de gordura    
 
 

5.8 Método Estatístico 

Inicialmente os resultados foram descritos através de tabelas de 

distribuição de frequência, quando a variável é categorizada e através de 

medidas descritivas (média, desvio padrão, mínimo, máximo), quando a variável 

é quantitativa. O teste de Shapiro–Wilks foi utilizado para verificar se a 

distribuição das variáveis quantitativas segue as leis da distribuição normal.  
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Para testar a distribuição entre as densidades mamárias foi utilizado o teste 

exato de Fischer. A análise foi realizada pelo programa SPSS v 20.0 e o nível de 

significância para os testes foi de 5 %. 

 

5.9 Instrumentos para coleta de dados 

O instrumento para coleta de dados utilizado foi o formulário de coleta de 

dados (Anexo C) informatizado no Software Microsoft Excel, versão 2010, 

preenchido pelos pesquisadores executantes. 

 

5.10 Aspectos Éticos 

Por ser um estudo retrospectivo, não houve benefícios diretos às pacientes 

envolvidas, mas apenas para o conjunto da coletividade ao se obter maior 

conhecimento científico sobre o tema. 

Da mesma forma, não houve riscos diretos à saúde das pacientes e foi 

mantida a confidencialidade e a integridade dos dados do prontuário. Para maior 

proteção e confiabilidade, os prontuários foram examinados por um grupo 

limitado de pesquisadores dentro da instituição, não sendo permitida a 

reprodução dos documentos do prontuário. As identidades das pacientes 

também foram preservadas, sendo utilizadas na análise do banco de dados 

apenas as siglas das iniciais dos nomes. 

O estudo randomizado iniciou-se apenas após o projeto ter sido aprovado 

pelo Núcleo de Pesquisa do Instituto de Câncer do Estado de São Paulo – 

Octávio Frias de Oliveira, pelo Comitê de Ética da Disciplina de Obstetrícia e 

Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) 

e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FMUSP sob o número 974.504. As 
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informações das pacientes foram obtidas após a autorização dada por elas 

através da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 

(Anexo B). O TCLE foi impresso em duas vias, uma ficará com a paciente 

participante e a outra será arquivada pelos investigadores. Serão respeitados 

todos os princípios que regulam as pesquisas em seres humanos (Resolução 

466/12). Foi garantido o sigilo da identificação da mulher participante. O Estudo 

está em conformidade com os princípios enunciados na Declaração de 

Helsinque emendada em Hong-Kong em 1989. 

O TCLE descreve os objetivos da pesquisa, os procedimentos que serão 

realizados (realização ou não de RM de mamas após randomização), os 

benefícios e os riscos de participar da pesquisa, assim como os seus direitos 

quanto a retirar o consentimento de participação, sem ônus, penalizações ou 

interferência no seu seguimento/tratamento pelo centro participante e quanto a 

informar-se sobre dúvidas e sobre os resultados do estudo (através do Comitê 

de Ética em Pesquisa). 

Para esta análise post-hoc dos dados, foi realizado inclusão do novo objetivo 

em forma de adendo ao projeto inicial e submetido novamente à aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa. (Anexo A). 
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6 Resultados  

 

 

6.1 Caracterização da amostra do ensaio clínico BREAST-MRI  

Para o ensaio clínico randomizado BREAST-MRI, 445 pacientes foram 

incluídas na análise do ensaio randomizado, sendo 217 pacientes (49%) no 

grupo RM e 228 (51%) pacientes no grupo controle no estudo inicial. Entretanto, 

os dados sobre densidade mamária macroscópica não estavam disponíveis para 

14 pacientes (9 pacientes no grupo RM e 5 pacientes no grupo controle), sendo 

essas pacientes excluídas desta análise post-hoc. No total, havia 431 

densidades mamárias macroscópicas na análise final.  

Nessa amostra, a densidade mamográfica foi distribuída da seguinte 

maneira: Mama A 24/431(5,7%) pacientes, mamas B 187/431 (43,4%), mamas 

C 199/431 (46,1%) e mama D 21/431 (4,8%) pacientes (Figura 7).  
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Figura 7- Fluxograma de pacientes. Em laranja, pacientes incluídas no Ensaio 
Clínico Breast MRI. Em verde, as pacientes incluídas na análise da densidade 
mamária macroscópica.  
 

6.2 Densidade Mamária Macroscópica 

No total, foram analisadas 431 densidades mamárias macroscópicas. A 

classificação pela macroscopia foi distribuída da seguinte forma: 303 (70,3%) 

eram mamas macroscopicamente A, 85 (19,7%); mamas B, 36 mamas C (8,4%) 

e 7 (1,6%) mama D.  

 

6.3 Associação entre Densidade Mamográfica e Densidade Mamária 

Macroscópica 

Na análise da amostra avaliada, houve diferença na distribuição entre os 

achados de DMG e DMM de acordo com a classificação ACR-BI-RADS®️, 

conforme descrito na tabela abaixo (Tabela 2).  
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Das mamas mamograficamente categorizadas como densidade A, 

encontramos a seguinte distribuição na densidade mamária macroscópica: 22 

(97,1%) categoria A e 2 (8,3%) categoria B. Das mamas mamograficamente B, 

encontramos a seguinte distribuição macroscópica: 151 (80,7%) categoria A, 

34(18,2%) categoria B e 2 (1,1%) categoria C. Das mamas mamograficamente 

C, encontramos a seguinte distribuição macroscópica: 120 (60,3%) categoria A, 

47(23,6%) categoria B, 26(13,1%) categoria C e  6 (3%) categoria D. Das mamas 

mamograficamente D, encontramos a seguinte distribuição macroscópica: 10 

(47,6%) categoria A , 2 (9,5%) categoria B, 8 (38,1%) categoria C e 1 (4,8%) 

categoria D. 

 

Tabela 2 – Distribuição da densidade mamária macroscópica e densidade 
mamográfica em todos os casos (p <0,001) 
  Densidade Mamária Macroscópica  

Total A B C D 

 

Densidade 

Mamográfica 

A 22 (91,7%) 2 (8,3%) 0 0 24 

(55,6%) B 151(80,7%) 34(18,2%) 2 (1,1%) 0 187 

C 120 (60,3%) 47(23,6%) 26(13,1%) 6 (3%) 199 

D 10 (47,6%) 2 (9,5%) 8 (38,1%) 1 (4,8%) 21 

Total 303 85 36 7 431 

 

6.4 Densidade Mamária Macroscópica e Dados Clínicos 

Das 431 DMM avaliadas, as mamas com maior teor de gordura na análise 

macroscópica eram de pacientes mais velhas: média de 59,5 anos (desvio-

padrão 10,6) para mamas macroscopicamente A, enquanto a média de idade foi 

48,5 anos (desvio-padrão 7,5) para mamas macroscopicamente D, com 

p=0,001. O IMC das pacientes com mamas mais lipossubstituídas era, em 
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média, maior que o daquelas com menor taxa de gordura macroscópica na 

mama (IMC 29,8 para mamas A, e 25,7 para mamas D, p=0,035). Com relação 

à nuliparidade, pacientes nulíparas apresentaram padrões de mamas menos 

lipossubstituídas: 8,6 % de mamas do tipo A, quando comparadas àquelas que 

já tiveram filhos com 91,4 % de mama do tipo A, p 0,023. Com relação à 

menopausa, esse grupo apresentou padrões de mamas mais lipossubstituídas 

na peça cirúrgica: 77,9% de mamas do tipo A, quando comparadas àquelas que 

ainda não se encontravam na menopausa 22,1 % de mama do tipo A, p 0,001.  

O ECP final foi distribuído da seguinte forma: 11,6% estádio 0; 39,2% 

estádio I, 42,5% estádio II e 6,7% estádio III. Houve diferença estatística entre 

os grupos na distribuição da densidade mamária, onde a proporção de mama 

mais lipossubstituída foi maior nos estádios I e II do que no estádio III onde a 

proporção de mama lipossubstituídas tipo A e B 9,3% (23 pacientes) (p 0,04). 

Não houve diferença entre os grupos em relação ao histórico de terapia 

hormonal, estádio clínico, imuno-histoquímico, peso da peça cirúrgica e números 

de pacientes que realizaram de exame de RNM de mamas (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Características de acordo com a densidade mamária macroscópica 

  Densidade Mamária Macroscópica  p 

  A 
(303) 

B 
(85) 

C 
(36) 

D 
(7) 

Total 
(431) 

 

Idade (anos)  59,5 
(33,6-
83,1) 

55 
(34,1-   
74,7) 

49,3 
(33,7-
64,5) 

48,5 
(42,3-
64,1) 

57,6 
(33,6-83,1) 

0,001 

IMC (kg/m2)  29,8* 28,8 27,8 25,7 29,4 
(16,1 - 48,9) 

0,035 
  

Nuliparidade Sim 26 
(8,6%) 

10* 
(11,9%) 

6 
(16,7%) 

3 
(42,9%) 

45 
(10,5%) 

0,023 

 Não 277 
(91,4%) 

74 
(88,1%) 

30 
(83,3%) 

4 
(57,1%) 

385 
(89,5%) 

 

Menopausa Sim 236 
(77,9%) 

63* 
(75%) 

15 
(41,7%) 

2 
(28,6%) 

316 
(73,5%) 

0,001 

 Não 67 
(22,1%) 

21 
(25%) 

21 
(58,3%) 

5 
(71,4%) 

114 
(26,5%) 

 

TH Sim 30 8 0 1 39 
(9,1%) 

0,136 

 Não 272 75 36 6 389 
(90,9%) 

 

IHQ  * ** *   0,3 

Luminal  243 
(80,5%) 

77 
(92,8%) 

28 
(80%) 

6 
(85,7%) 

354 
(82,9%) 

 

Her 2  6 
(2%) 

1 
(1,2%) 

0 0 7 
(1,6%) 

 

Her2 / RH +  24 
(7,9%) 

2 
(2,4%) 

4 
(11,4%) 

0 30 
(7%) 

 

Triplo Neg  29 
(9,6%) 

3 
(3,6%) 

3 
(8,6%) 

1 
(14,3%) 

36 
(8,4%) 

 

Tamanho 
histopatoló-
gico(p) 

 2,0 
(0,1-9,7) 

1,9 
(0,1-6,0) 

2,4 
(0,1-8,0) 

2,9 
(1,2-9,0) 

2,0  
(0,1-9,7) 

0,05 

Peso da peça 
cirúrgica 
(gramas) 

 105 
(3,4-1384) 

101 
(4,5-1062) 

89 
(9,9-765) 

114 
(9-497) 

103 
(3,4-1384) 

0,96 

     continua 
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Tabela 3 - Características de acordo com a densidade mamária macroscópica 
(conclusão) 
  Densidade Mamária Macroscópica  p 

  A  
(303) 

B  
(85) 

C  
(36) 

D  
(7) 

Total 
(431) 

 

ECP       0,04 

 0 27 
(8,9%) 

16 
(18,8%) 

6 
(16,7%) 

1 
(14,3%) 

50 
(11,6%) 

 

 I 126 
(41,6%) 

34  
(40%) 

7  
(19,4%) 

2 
(28,6%) 

169  
(39,2%) 

 

 II 129 
(42,6%) 

33  
(38,8%) 

18  
(50%) 

3 
(42,9%) 

183  
(42,5%) 

 

 III 21  
(6,9%) 

2  
(2,4%) 

5  
(13,9%) 

1 
(14,3%) 

29  
(6,7%) 

 

Legenda TH: terapia hormonal ‘IHQ: imuno-histoquímica ‘RM’: ressonância magnética; ECP: estádio clínico 
patológico. * uma informação faltante; ** duas informações faltantes 
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Discussão 

 

Houve diferença na distribuição entre os achados de densidade mamária 

mamográfica e densidade mamária macroscópica de acordo com a classificação 

ACR-BI-RADS®️. As mamas com maior teor de gordura na anatomia patológica 

eram de pacientes mais velhas, com maior IMC e em maior frequência 

multíparas e menopausadas.   

Este é o primeiro trabalho na literatura, que avaliou a correlação da 

densidade mamária por macroscopia em relação ao sistema mamográfico 

padrão ACR-BIRADS. Consideramos isso de suma importância, pois através 

dessa classificação macroscópica procuramos dar reprodutibilidade a uma 

escala visual de quantidade de tecido mamário e gordura, esta sendo análoga à 

classificação mamográfica proposta pelo ACR-BIRADS, que é realizada pelo 

radiologista da mesma maneira: visualmente. Esta análise secundária 

retrospectiva do ensaio clínico tem o intuito de ser geradora de hipóteses em um 

tema de extrema relevância na prática clínica e com imenso impacto econômico 

e nos leva ao real questionamento: será que estamos avaliando a densidade 

mamária da maneira adequada? 

O conceito de densidade mamária tem sido preconizado como similar ao 

conceito de densidade mamográfica. No entanto, de fato, não temos uma formal 

definição para a densidade mamária na anatomia patológica, e há uma lacuna 

na literatura comparando a patologia com o padrão de classificação 

imaginológico. Além disso, ainda há uma grande heterogeneidade sobre o que 

realmente é mama densa à mamografia. Alguns estudos consideraram somente 
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mamas D como densas; outros, mamas padrão C e D como densas. Ambas as 

definições são aceitas.  

 Em revisão sistemática de literatura, encontramos 18 publicações que 

discorrem sobre as possíveis relações entre o tecido mamário na anatomia 

patológica e a imagem radiológica. Dentre elas, destaca-se uma grande coorte 

americana que envolveu 3400 pacientes (74), exclusivamente com doenças 

benignas das mamas. Como principais resultados, mamas densas foram 

associadas com dois achados histológicos: fibrose e ausência de involução 

lobular. Em relação à presença de fibrose, esse achado é concordante com 

diversos outros estudos que também demonstraram essa associação 

(64,66,72,75). A ausência de involução lobular também teve correlação com 

mamas densas em outros estudos (69,73,77) e outra publicação que classificou  

as estruturas em Lobos Tipo 1, 2 ou 3, também mostrou associação dos lobos 

tipo 1 com as mamas densas (p 0.021), ou seja, com aquele lobos mais primitivos 

(75). 

Em relação aos estudos que avaliaram a presença do componente de 

gordura e a densidade mamária, o estudo de Ghosh et al. de 2012 (73) mostrou 

que áreas densas das mamas tinham 50,9% menos gordura do que as áreas 

não densas das mamas (p<0.001). Huo et al. em 2015 (5) encontrou que as 

mamas mamograficamente densas possuíam 36.39% menos gordura, ao 

comparar com mamas lipossubstituidas (p <0.0001). McConnel em 2016 (76), 

mostrou que apesar de grande variação do componente gordura na sua amostra 

(variou de <10% a >80%), não houve evidência de relação entre essa 

microarquitetura tecidual e a DMG pelo Volpara (p 0.484). No entanto, pacientes 

com doenças benignas mamárias, sabidamente, possuem mamas mais densas.  
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Trazendo esses conceitos para a classificação proposta pelo nosso grupo, 

na avaliação macroscópica da peça cirúrgica, a parte branca do tecido 

corresponde ao estroma e epitélio, e o amarelo ao tecido gorduroso.  

A importância desse tema deve-se também a diversas implicações legais 

envolvidas no contexto de densidade mamária. As principais determinações são 

americanas e orientam que a paciente deve ser informada, uma vez que ficou 

estabelecida a alta densidade mamográfica, que tumores podem estar ocultos 

na mamografia, que possui risco aumentado para câncer de mama e que pode 

haver necessidade de novos exames, como ultrassonografia ou ressonância 

magnética das mamas. No Brasil, não há legislação específica sobre o assunto, 

e as diversas sociedades médicas trazem recomendações variáveis de como 

proceder nesse contexto. Observamos, ainda, que costuma haver um claro 

conflito entre as recomendações das sociedades gestoras da saúde e aquelas 

sociedades aplicadoras, reforçando ainda mais a complexidade do assunto. Por 

exemplo, Colégio Brasileiro de Radiologia, Sociedade Brasileira de Mastologia e 

American College of Radiology orientam considerar o uso do ultrassom no 

rastreamento das pacientes com mamas densas. No entanto, o INCA e o 

European Guidelines não recomendam. Em relação à Ressonância Magnética, 

nenhuma dessas sociedades citadas recomenda o uso rotineiro em pacientes 

com mamas densas, e seu uso ficaria restrito àquelas pacientes com alto risco 

estabelecido, de acordo com os critérios clínicos (lifetime risk >20%). (97) 

Este estudo possui algumas limitações. Primeiramente, a quantificação da 

gordura na peça cirúrgica que deu origem à classificação de densidade mamária 

macroscópica foi realizada por não especialistas em mama, devido ao fato de 

ser realizado no momento que a peça foi recebida para análise macroscópica, 



Discussão 49 

 

pois esses dados não conseguem ser revisados a posteriori (vide que as peças 

já foram processadas em lâminas para análise microscópica). Entretanto, todos 

os médicos patologistas possuíam mais de cinco anos de prática clínica. 

Com relação à classificação da densidade mamográfica, uma possível 

limitação existente nesse trabalho foi o fato de as mamografias terem sido 

classificadas por apenas um observador. O radiologista é especialista em mama, 

com mais de cinco anos de experiência, o que traz credibilidade para os laudos, 

porém, frente a um contexto investigativo, uma possível reclassificação de 

algumas pacientes poderia trazer uma nova correlação dos achados.  

Uma terceira limitação do estudo é que a densidade mamária 

macroscópica foi estabelecida visualmente como densidade macroscópica 

peritumoral no setor mamário excisado como peça cirúrgica, enquanto a 

densidade mamográfica é um conceito global e único de toda a mama. 

Entretanto, os estudos que avaliam a correspondência anatomorradiológica 

também usaram o conceito de densidade mamográfica utilizado neste trabalho. 

A categorização das imagens mamográficas foi realizada de acordo com 

ACR BIRADS 5a edição. O conceito que propomos para definição de DMM foi 

baseado em critérios quantitativos análogos àqueles utilizados na versão 

anterior do BIRADS, em sua 4a edição. Conforme previamente citado, a 5a 

edição tem tendência a classificar mais mamas como densas, possibilitando esta 

liberdade ao médico radiologista para colocar aquela mama em um contexto de 

possível suplementação diagnóstica, e dessa forma, pode ter havido influência 

nos resultados. No entanto, como observado na Tabela 2, a discordância entre 

as duas classificações DMG e DMM foi muito substancial, e dessa forma, 

acreditamos que não houve influência no resultado.  
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Como perspectivas futuras, novos estudos que pudessem correlacionar 

somente a densidade radiológica peritumoral com a macroscopia poderiam 

trazer novas respostas sobre o tema densidade mamária. Além disso, uma 

avaliação microscópica das lâminas dos setores mamários realizados e uma 

classificação objetiva (em porcentagem) dos achados encontrados em relação à 

gordura, estroma e tecido glandular pode trazer resultados inovadores sobre a 

densidade mamária dessas peças e sua correlação com os exames de imagem. 

A densidade mamária tem grandes implicações para as mulheres e seu 

estudo e definição aprofundados são cruciais para o desenvolvimento de 

protocolos personalizados para rastreamento, estadiamento locorregional, 

seguimento e, quem sabe no futuro, para guiar terapêuticas específicas em 

pacientes com câncer de mama. O entendimento da melhor forma de 

classificação radiológica, seja ela mamográfica ou não, e sua correspondência 

no tecido mamário na anatomia patológica, é a nova fronteira a ser desbravada. 
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7 Conclusão 

 

Houve diferença na distribuição entre os achados de densidade mamária 

mamográfica e densidade mamária macroscópica de acordo com a classificação 

ACR-BI-RADS®️. Pacientes mais velhas, com maior IMC, multíparas e 

menopausas apresentaram mamas com maior teor de gordura na peça cirúrgica.  
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8 Anexos 

 

 

Anexo A – Aprovação do Comitê de Ética  
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Anexo B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

__________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: ............................................................................... ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ........................................................................... Nº ........................ APTO: .................. 

BAIRRO: ........................................................................ CIDADE  ..................................................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ............................................................. 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ..................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ......................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .................................................................................. Nº .............. APTO: .................... 

BAIRRO: ....................................................................... CIDADE: ...................................................... 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (............)......................................................... 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Impacto da Ressonância Magnética Pré-
operatória em Mulheres com Câncer de Mama Candidatas à Cirurgia Conservadora: 
Estudo Randomizado Controlado 

2. PESQUISADORES:  

2.1- Bruna Salani Mota 
 CARGO/FUNÇÃO: Médico Mastologista - INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 110920 
 UNIDADE DO HCFMUSP: Setor de Mastologia / Disciplina de Ginecologia 
2.2 – Maíra Teixeira Dória 
CARGO/FUNÇÃO: Residente de Mastologia - INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 
157707 
UNIDADE DO HCFMUSP: Setor de Mastologia / Disciplina de Ginecologia 
 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: RISCO MÍNIMO  

4. DURAÇÃO DA PESQUISA: 48 meses 
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As informações a seguir serão fornecidas para sua participação voluntária neste estudo.  

DESCRIÇÃO DO ESTUDO  

Esse estudo será realizado no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo – ICESP e 

incluirá pacientes com diagnóstico de câncer de mama e para as quais foi indicado 

inicialmente a cirurgia conservadora como tratamento cirúrgico. O objetivo é determinar 

se a ressonância nuclear magnética das mamas auxilia na avaliação do tamanho do 

tumor e, dessa forma, ajuda os médicos na programação da cirurgia que será feita. 

As pacientes serão divididas em dois grupos: um grupo que irá realizar os exames 

considerados de rotina para avaliação pré-operatória das mamas (exame físico, pelo 

médico e mamografia); e outro grupo que irá realizar a ressonância magnética das 

mamas além do exame físico e da mamografia. Caso você decida participar desse 

estudo, será sorteada para um desses grupos.  

A ressonância magnética será realizada entre os exames pré-operatórios de rotina e 

poderá acrescentar informações sobre a localização e o tamanho do tumor na mama. 

A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS MAMAS 

A duração do exame de ressonância magnética das mamas pode variar de 20 minutos 

a 1 hora. Durante este período, você deve permanecer deitada de barriga para baixo 

(decúbito ventral), imóvel. O exame poderá requerer a realização endovenosa de 

contraste (gadolínio), com o intuito de estudar adequadamente as mamas. As reações 

adversas (alérgicas) podem ocorrer de maneira variável, sendo por isso muito 

importante o preenchimento correto do questionário antes da realização do exame. 

Em poucos pacientes pode ocorrer uma reação adversa ao contraste, incluindo náusea, 

cefaleia, urticária, coceira e vômitos. Muito raramente, complicações mais sérias ou 

reação anafilática podem ocorrer. Os médicos e demais funcionários do setor estão 

treinados para reconhecer as eventuais reações e tratá-las de imediato. 

RISCOS E DESCONFORTOS 

A ressonância magnética das mamas é um exame seguro e que ajuda na avaliação das 

mamas. A realização da ressonância magnética das mamas poderá mudar o seu 

planejamento cirúrgico inicial, ou seja, poderá fazer com que a equipe médica decida 

realizar uma cirurgia maior que a inicialmente proposta (por exemplo, uma 

mastectomia). Não haverá, contudo, qualquer prejuízo no tratamento cirúrgico do 
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câncer. 

BENEFÍCIOS  

Não haverá benefício direto do participante no estudo, mas ajudará, no futuro, outras 

pacientes que serão diagnosticadas com o câncer de mama. 

DESPESAS E PAGAMENTOS 

Nenhum pagamento será feito para que você participe do estudo. Você não irá pagar 

pelo exame realizado, bem como todos os procedimentos e exames a serem realizados 

durante o estudo. 

CONFIDENCIALIDADE DOS SEUS DADOS 

Todas as Informações coletadas neste estudo serão mantidas em sigilo e serão 

confidenciais. Caso os resultados deste estudo se tornem públicos, não serão 

publicadas quaisquer informações ou dados que possam identificar você direta ou 

indiretamente. Ao assinar este TCLE, você autoriza que apenas as pessoas 

responsáveis pelo estudo e pelo seu cuidado e autoridades brasileiras tenham acesso 

aos seus dados.  

PARTICIPAÇÃO NO ESTUDO  

A decisão de participar deste estudo é totalmente voluntária. Uma vez que você decida 

entrar no estudo, terá o direito de mudar de ideia a qualquer momento, sem necessidade 

de justificar seus motivos. A sua desistência não trará nenhum prejuízo à continuidade 

de seu tratamento na Instituição.  

Durante o estudo, você tem o direito de receber informações sobre o andamento e os 

resultados deste.  

INFORMAÇÕES DE CONTATO 

Se houver qualquer problema de saúde durante sua participação no estudo, entre em 

contato com o médico responsável pela pesquisa, Dra. Bruna Salani Mota, que poderá 

ser encontrada no endereço Av. Dr Enéas de Carvalho Aguiar, 255, 10º andar, 

Telefone(s) 3069-6647. Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (CEP-FMUSP): Av. Dr. Arnaldo, 251 - 

Cerqueira César - São Paulo - SP -21º andar – sala 36- CEP: 01246-000 Tel: 3893-



Anexos 57 

 

4401/4407 E-mail: cep.fm@usp.br.   

Acredito ter sido suficientemente informada a respeito das informações que li ou 

que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “ACURÁCIA DA RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA MAMÁRIA, DO EXAME ANATOMOPATOLÓGICO INTRA-

OPERATÓRIO DA REGIÃO RETROPAPILAR E DA ASSOCIAÇÃO DE AMBOS NA 

DETERMINAÇÃO DO COMPROMETIMENTO NEOPLÁSICO DO COMPLEXO 

AREOLO-PAPILAR” 

Eu discuti com a Dra Bruna Salani Mota ou com a Dra Maíra Teixeira Dória sobre 

a minha decisão em participar desse estudo. Ficaram claros para mim quais são os 

propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso 

a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar 

deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 

durante este, sem penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa 

ter adquirido, ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal                 Data       /       /        

 

------------------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data        /       /        

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

Assinatura do responsável pelo estudo Data       /       /        
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Anexo C - Instrumento para coleta de dados 

 
 

Densidade mamária macroscópica e densidade mamográfica em 

pacientes candidatas à cirurgia conservadora para câncer de mama 

 
Nome: ________________________________________________________ Registro: 
___________________ 
Endereço: _______________________________________________________ Tel: (    
)___________________ 
Município: _____________________________ CEP: ___________ - _______ Estado: 
____________________ 
Data da primeira consulta: ___________________        Data de inclusão no estudo: 
_____________________ 
 
                    GRUPO CONTROLE                             GRUPO RM       
 
 
DADOS EPIDEMIOLÓGICOS 
 
1. IDADE (anos): _________ 
2. PESO (kg): ____________           3. ALTURA (m): __________         4. IMC (m/kg2): __________ 
3. NULIPARIDADE?     

– SIM   2 – NÃO 
MENOPAUSA?  

1 – SIM   2 – NÃO  
4. TERAPIA DE REPOSIÇÃO HORMONAL?  

1 – SIM   2 – NÃO 
  

 
DADOS DA MAMOGRAFIA 
 
1. TIPO DA LESÃO:  

1 – NÓDULO     2 – MICROCALCIF    3 – ASSIMETRIA     4 – DISTORÇÃO ARQUITETURAL    
5 – NENHUMA 

2. TAMANHO DA LESÃO (cm): _____________ 
3. DENSIDADE MAMÁRIA MAMOGRÁFICA 

1 – A        2 – B       3 – C       4 – D  
 
 

DADOS DO ULTRASSOM 
 

1. TIPO DA LESÃO:  
1 – NÓDULO     2 – ALTERAÇÃO TEXTURAL    3 – MICROCALCIF     4 – NENHUMA 

2. TAMANHO DA LESÃO (cm): _____________ 
 
 
DADOS DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 
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1. TIPO DA LESÃO:  
1 – NÓDULO OVAL    2 – NÓDULO IRREGULAR    3 – REALCE FOCAL   4 – REALCE 
CLUMPED     5 – REALCE SEGMENTAR    6 – REALCE LINEAR       7 – NENHUMA  

2. TAMANHO DA LESÃO (cm): _____________ 
3. TIPO DE CURVA: 

1 – PLATÔ     2 – PROGRESSIVA    3 – WASHOUT    4 – SEM LESÃO 
4. OUTRA LESÃO NO MESMO QUADRANTE? 

1 – NÓDULO OVAL    2 – NÓDULO IRREGULAR    3 – REALCE FOCAL   4 – REALCE 
CLUMPED     5 – REALCE SEGMENTAR    6 – REALCE LINEAR       7 – NENHUMA  

5. TIPO DE CURVA: 
1 – PLATÔ     2 – PROGRESSIVA    3 – WASHOUT    4 – SEM LESÃO 

6. OUTRA LESÃO EM OUTRO QUADRANTE? 
1 – NÓDULO OVAL    2 – NÓDULO IRREGULAR    3 – REALCE FOCAL   4 – REALCE 
CLUMPED     5 – REALCE SEGMENTAR    6 – REALCE LINEAR       7 – NENHUMA  

7. TIPO DE CURVA: 
1 – PLATÔ     2 – PROGRESSIVA    3 – WASHOUT    4 – SEM LESÃO 

 
DADOS DA CIRURGIA 
 
1. TIPO DA CIRURGIA REALIZADA: 

1 – CX CONSERVADORA           2 – CX CONSERVADORA AMPLIADA          3 – 
MASTECTOMIA                               

2. DATA DA CIRURGIA: _________________ 
 
 
DADOS DO ANATOMOPATOLÓGICO – MAMA ÍNDEX 
 
1. SUBTIPO HISTOLÓGICO: 

1 – CDI     2 – CLI    3 – CDIS   4 – CLIS   5 – CA MICROINVASIVO   6 – OUTROS, QUAL 
______________ 

2. GRAU HISTOLÓGICO: 
1 – UM  2 – DOIS  3 – TRÊS 

3. TAMANHO DA LESÃO (cm): ________________ 
4. LESÃO MULTICÊNTRICA? 

1 – SIM  2 – NÃO 
5. LESÃO MULTIFOCAL? 

1 – SIM  2 – NÃO 
6. PESO DA PEÇA CIRÚRGICA (gramas): __________ 
7. CDIS ASSOCIADO? 

1 – SIM, MENOR QUE 25%     2 – SIM, MAIOR OU IGUAL A 25%    3 – NÃO 
8. RECEPTOR DE ESTROGÊNIO: 

1 – POSITIVO  2 – NEGATIVO 
9. RECEPTOR DE PROGESTERONA: 

1 – POSITIVO  2 – NEGATIVO 
10. HER2-neu: 

1 – POSITIVO (3+/ 2+ FISH POSITIVO) 2 – NEGATIVO (1+/ 2+ FISH NEGATIVO) 
11. PERCENTUAL DE GORDURA NA MACROSCOPIA: _____ 
12. DENSIDADE MAMÁRIA MACROSCÓPICA 

1 – A        2 – B       3 – C       4 – D  
13. ESTADIAMENTO CLÍNICO PATOLÓGICO: 

0 - TIS   1 -  I      2 -  II    3 - III 
 

 
 

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PESQUISADOR 
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