
Review Article/Artigo de Revisão

370 Acta Obstet Ginecol Port 2021;15(4):370-377

1. Serviço de Ginecologia-Obstetrícia, Hospital Dr. Nélio Mendonça SESA-
RAM, EPERAM.
2. Serviço de Radiologia, Hospital Dr. Nélio Mendonça, SESARAM EPERAM.

minadas, inclui a aquisição de duas imagens de cada
mama em incidências complementares, com leitura rea-
lizada por dois médicos radiologistas em dupla oculta-
ção, método que comprovadamente aumenta a sensi-
bilidade e especificidade da avaliação. A sua realização
pressupõe, caso necessário, a acessibilidade a métodos
completares de diagnóstico, com eventual encaminha-
mento hospitalar especializado6.

A ampla difusão e implementação do rastreio ma-
mográfico tem mobilizado a comunidade médico-cien-
tífica, bem como decisores políticos e sociedade civil,
em torno de um objetivo de saúde pública partilhado.
De igual forma, contribuiu significativamente para a
consciencialização da população feminina para o can-
cro de mama e para a organização de serviços especia-
lizados no tratamento desta patologia7.

Contudo, apesar de múltiplos estudos afirmarem o
benefício do rastreio mamográfico na deteção precoce e
redução da mortalidade por CaM8,9, este impacto não é
consensual, com resultados díspares em outras análises10.

O debate sobre o rastreio mamográfico acentuou-se
em 2000, quando o grupo de investigadores dinamar-
queses da Cochrane levantou questões sobre a qualidade
metodológica dos estudos aleatorizados dos anos 80-90,
em que se baseia a evidência que defende o rastreio11.
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INTRODUÇÃO

G lobalmente, o cancro de mama (CaM) é o segun-
do tipo de cancro mais frequentemente diagnos-

ticado e a principal causa de morte por cancro no sexo
feminino1. É, igualmente, a principal causa de morte
em mulheres entre os 40-49 anos2.

Em Portugal, o cancro de mama é o tipo de cancro
mais diagnosticado no sexo feminino, com uma taxa
de incidência de cerca 118/100000 habitantes e uma
taxa de mortalidade de 18,2/100000 habitantes.3,4

Nos países desenvolvidos, os enormes avanços no
diagnóstico e tratamento do CaM permitiram alcançar
taxas de sobrevida aos 5 anos superiores a 80%5.

A mamografia permanece a única ferramenta diag-
nóstica para o rastreio populacional generalizado, com
demonstrada efetividade na redução de mortalidade,
uma vez que a deteção precoce de CaM facilita o trata-
mento conservador, com diminuição dos custos asso-
ciados e melhoria do prognóstico6,7.

A mamografia de rastreio, realizada periodicamente
a mulheres assintomáticas em faixas etárias pré-deter-
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A questão do sobrediagnóstico, isto é, a deteção atra-
vés do rastreio de tumores que, de outro modo, em teo-
ria, não se tornariam clinicamente detetáveis e não poriam
em risco a vida da mulher, veio reforçar a controvérsia.

Com o crescente conhecimento dos fatores de risco
associados ao CaM, a investigação científica nesta área
tem vindo a procurar formas de rever o atual paradig-
ma do rastreio de cancro de mama, na perspetiva de
implementar uma metodologia personalizada baseada
no risco individual de desenvolver cancro12.

Com esta revisão narrativa, pretendemos reunir a evi-
dência mais atual sobre os benefícios e riscos associados
ao rastreio de cancro de mama, assim como as contro-
vérsias associadas à sua metodologia e implementação,
fornecendo uma perspetiva do que poderá ser a evolu-
ção do rastreio para um modelo centrado na utente.

BENEFÍCIOS DO RASTREIO

Redução da Morbimortalidade por Cancro de
Mama
Mesmo na era atual de tratamento sistémico extrema-
mente eficaz, o estádio tumoral no momento do diag-
nóstico ainda tem um impacto significativo na sobre-
vivência geral. Por conseguinte, o diagnóstico precoce
permanece crucial6.

O objetivo primário de qualquer rastreio de cancro
é reduzir a mortalidade através da deteção de lesões as-
sintomáticas numa fase inicial, mais facilmente tratável,
antecedendo a invasão ganglionar ou metastização à
distância7.

Ao antecipar o timing de diagnóstico, o rastreio con-
fere melhoria do prognóstico ao permitir uma inter-
venção mais precoce13, com tratamentos menos muti-
lantes e melhor resultado estético.

Entre a década de 60 e a década de 90, 8 grandes es-
tudos aleatorizados controlados avaliaram a mortali-
dade por CaM associada ao rastreio, incluindo cerca de
600000 mulheres em estudo. Meta-análises destes es-
tudos demonstram uma redução de cerca de 15-20%
no risco relativo de mortalidade por CaM10,14.

Desde então, têm surgido algumas preocupações na
análise aprofundada destes estudos, no que se refere a
aleatorização das amostras, contaminação dos dados e
determinação da mortalidade por cancro de mama14.

Alguns investigadores argumentam que os estudos
aleatorizados previamente referidos não se aplicam à
população que é, atualmente, submetida a rastreio de
CaM, pelo fato de terem utilizado mamografias com

menor resolução e com maior limiar para a deteção de
carcinoma ductal in situ e por precederem os enormes
avanços no tratamento dos últimos anos14,15.

O grupo IARC (International Agency for Research on
Cancer) analisou todos os estudos observacionais co-
hort e caso-controlo publicados entre 1989 e 2014,
concluindo que, nas mulheres entre os 50-69 anos con-
vidadas para rastreio, ocorreu uma redução de 23% no
risco de morte por CaM e que, nas mulheres que, ten-
do sido convidadas, efetivamente realizaram rastreio
mamográfico, ocorreu uma redução superior a 40%9.

Estudos observacionais europeus, baseados no ras-
treio organizado implementado, verificaram reduções
na mortalidade de cerca de 38% nas mulheres que, re-
cebendo a chamada para rastreio, o realizaram16.

Contrariamente ao esperado, os dados epidemioló-
gicos cumulativos têm demonstrado que, nas popula-
ções em que o rastreio mamográfico foi amplamente
implementado, o declínio na incidência de cancros
avançados foi modesto7. Na Holanda, apesar de uma
elevada participação no rastreio organizado (aproxi-
madamente 80% da população feminina entre os 50 e
75 anos) durante um período de 23 anos, a incidência
de CaM estádio II-IV variou entre 168/100000 em
1989 e 166/100000 em 201217.

De salientar que, as reduções na mortalidade por CaM
parecem ser semelhantes em áreas com introdução pre-
coce e elevada penetrância do rastreio e em áreas com im-
plementação tardia e penetrância baixa do mesmo7.

Relativamente à influência no tratamento, Gotzsche
et al. reportaram numa revisão sistemática da Cochra-
ne em que analisaram apenas a evidência dos estudos
aleatorizados, que o rastreio mamográfico resultou
num aumento estatisticamente significativo das cirur-
gias mamárias nos grupos de intervenção versus grupos
de controlo.10

RISCOS DO RASTREIO

Falsos Positivos
Um falso positivo define-se como a necessidade de inves-
tigação adicional após uma mamografia alterada, em que
a avaliação subsequente determina que o achado inicial
não é cancro. A maioria dos casos será resolvido com no-
vos exames de imagem não-invasivos, no entanto, uma
percentagem das utentes rastreadas necessitará de biópsia1.

Atualmente, considera-se que a especificidade da
mamografia ronda os 90%18,19. Alguns estudos consi-
deram que o risco cumulativo de um falso positivo após
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mamografia varia entre os 20% e os 60%10. Esta varia-
bilidade resulta de fatores como o uso de terapêutica
hormonal, densidade mamária, falta de mamografias
prévias para comparação, intervalos longos entre ron-
das e diferenças na experiência e método de trabalho
dos radiologistas leitores1.

O grupo IARC considera que o risco cumulativo de
um falso positivo é cerca de 20% para mulheres entre
os 50-69 anos que realizaram 10 exames em 20 anos,
com uma taxa de necessidade de biópsia por resultado
falso-positivo menor que 1% por ronda8.

Entre as mulheres submetidas a biópsia mamária
neste contexto, a taxa esperada de achados malignos
está entre 30-50%1.

Um resultado falso positivo leva, invariavelmente, a
um período de ansiedade considerável até esclareci-
mento do resultado.

Brodersen et al. concluíram que o impacto psicológico
de um falso positivo é equiparável, nos primeiros 6 me-
ses, ao impacto de um diagnóstico de CaM, podendo le-
var até 3 anos de consequências psicológicas e reduzir a
adesão a rastreio subsequente em até 37% dos casos20.

Falsos negativos
Cerca de 20% dos casos de cancro de mama não são de-
tetados pela mamografia, acabando por manifestar-se
clinicamente através de massa palpável ou secreção ma-
milar suspeita. Os falsos negativos são mais comuns
em alguns tipos de cancro de mama, como os carcino-
mas lobulares e em utentes com elevada densidade ma-
mária1.

Um falso resultado negativo no rastreio mamográfi-
co provoca uma falsa sensação de tranquilidade, le-
vando a utente a protelar a procura de ajuda após o iní-
cio de sintomas, o que pode levar a atrasos diagnósti-
cos.

As mulheres que experienciam diagnóstico de can-
cro de mama no intervalo entre chamadas para rastreio
têm menor confiança no rastreio mamográfico8.

Alguns autores sugerem a associação da tomossín-
tese mamária (TM) à mamografia de rastreio como es-
tratégia para elevar a sensibilidade do rastreio organi-
zado21,22. Num estudo prospetivo de 2013, a sua com-
binação resultou em aumentos estatisticamente signi-
ficativos da taxa de deteção de cancro (cerca de 27%)
e de cancro invasivo (cerca de 40%) em comparação
com a mamografia isolada21.

Sobrediagnóstico
O sobrediagnóstico refere-se à existência de tumores

que, se não fossem detetados no rastreio, não se torna-
riam clinicamente detetáveis e não comprometeriam a
vida da mulher. Em teoria, a intervenção terapêutica
nestes tumores indolentes não teria benefício clínico
ou impacto na sobrevida.

A mamografia de rastreio identifica, tendencial-
mente, tumores de crescimento lento e biologicamen-
te menos agressivos, o que potencia uma maior sobre-
vivência das mulheres com tumores detetados em ras-
treio10. Alguns autores defendem que, para tumores no
mesmo estádio, a sobrevivência é maior em cancros de-
tetados em rastreio que em cancros detetados clinica-
mente23.

O sobrediagnóstico pode ser estimado em estudos
aleatorizados de rastreio, comparando a incidência de
CaM em mulheres rastreadas versus não rastreadas
(diagnosticadas clinicamente), em que o período de se-
guimento seja suficientemente longo após o fim da in-
tervenção, o que permitiria que todos os tumores se
tornassem clinicamente aparentes em ambos os braços
do estudo13,24.

Embora exista consenso no conceito de sobrediag-
nóstico, existe uma larga divergência na forma de o cal-
cular, com inúmeras análises a estimarem que cerca de
20 a 50% de cancros detetados no rastreio poderão cor-
responder a sobrediagnóstico, com base na idade, es-
perança de vida e tipo de tumor, sobretudo no que se
refere a carcinomas in situ10,13,25,26.

O sobrediagnóstico tem como consequência o so-
bretratamento de mulheres diagnosticadas, com as to-
xicidades e sequelas associadas, prejuízo da qualidade
de vida e da saúde mental da doente.

À luz do conhecimento atual, ainda não é possível
distinguir quais as neoplasias que, permanecendo sem
tratamento, não levariam a morte da doente, não sen-
do possível dizer se um tumor detetado em rastreio se
trata ou não de um caso de sobrediagnóstico.

O caso particular do carcinoma ductal in situ, maio-
ritariamente diagnosticado aquando do rastreio, não é
sinónimo de sobrediagnóstico, uma vez que, em cerca
de 10% dos casos, a excisão local destes tumores está
associada ao desenvolvimento subsequente de cancros
de mama invasivos nos 10 anos seguintes13.

METODOLOGIA DE RASTREIO

Limites de idade do rastreio
Nos países desenvolvidos, aproximadamente 75% dos
cancros de mama são diagnosticados em mulheres pós-
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-menopáusicas e 5-7% são diagnosticados em mulhe-
res com idade inferior a 40 anos27.

O rastreio mamográfico em idades mais jovens é um
desafio radiológico, uma vez que a composição mamá-
ria é tipicamente mais densa, com redução da sensibi-
lidade da mamografia28.

Levanta questões de custo-benefício, tendo em con-
ta que a incidência é menor em mulheres mais jovens
do que em mulheres com idade superior a 50 anos,
logo, o potencial benefício absoluto do rastreio na fai-
xa etária 40-49 é menor8.

De salientar que os tumores diagnosticados nesta fai-
xa etária geralmente apresentam uma progressão mais
rápida, com maior probabilidade de serem recetor de
estrogénios negativos e terem um grau histológico mais
desfavorável, com pior prognóstico.

O Uk Age Trial reportou que a mamografia anual
com início aos 40 anos se associou à redução signifi-
cativa da mortalidade por CaM, nos primeiros 10 anos
de seguimento, recomendando assim a redução do li-
mite inferior de idade do rastreio dos 50 para os 40
anos29.

QUADRO I. RECOMENDAÇÕES INTERNACIONAIS E NACIONAIS PARA RASTREIO ORGANIZADO DE CANCRO DE MAMA

Recomendações Internacionais e Nacionais para Rastreio Cancro de Mama
40-44 anos 45-49 anos 50-69 anos 70-75 anos Ref

OMS Rastreio se condições Rastreio se condições Mamografia bienal Rastreio se condições 23
económico/científicas económico/científicas económico/científicas 
para implementação para implementação para implementação

Recomendações Americanas
40-44 anos 45-49 anos 50-69 anos 70-75 anos

American Não recomendado Mamografia anual (até Mamografia bienal Limite superior de idade 26
Cancer aos 54 anos) (a partir dos 55 anos) estabelecida de acordo 
Society com esperança de vida 

e estado de saúde
USPSTF Decisão individualizada Decisão individualizada Mamografia bienal Não recomendado 27

acima dos 75 anos
NCCN Mamografia anual Mamografia anual Mamografia anual Limite superior 28

estabelecido quando 
esperança de vida <10 

anos
Recomendações Europeias

40-44 anos 45-49 anos 50-69 anos 70-75 anos
ECIBC Rastreio não Mamografia bienal ou Mamografia bienal Mamografia trienal 29-31

recomendado trienal
EUSOBI Rastreio anual se Rastreio anual se Mamografia bienal Rastreio bienal se 4

condições económico/ condições económico/ condições económico/
/científicas para /científicas para /científicas para 
implementação implementação implementação

Recomendações Nacionais
40-44 anos 45-49 anos 50-69 anos 70-75 anos

DGS Rastreio não Rastreio não Mamografia bienal ou Mamografia bienal ou 32
recomendado recomendado trienal trienal

RAM Rastreio não Mamografia bienal Mamografia bienal Rastreio não 
recomendado recomendado

OMS – Organização Mundial de Saúde; USPSTF – United States Preventive Services Task Force; NCCN – National Comprehensive Cancer
Network; ECIBC – European Commission Initiative on Breast Cancer; EUSOBI – European Society of Breast Imaging; DGS – Direção Geral de
Saúde; RAM – Região Autónoma da Madeira.
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Em contraste, Miller et al., no seu estudo prospetivo
com um follow-up de 25 anos, concluiu que a mamo-
grafia anual, em mulheres entre os 40 e os 59 anos, não
reduziu a mortalidade por CaM, além do seguimento
clínico usual, quando terapêuticas adjuvantes estão am-
plamente disponíveis24.

O risco de falsos positivos também parece aumen-
tar com o começo precoce do rastreio e com frequên-
cia anual30,31. Esta evidência foi fulcral para, em 2009,
a US Preventive Services Task Force ter optado por re-
verter a sua recomendação prévia de rastreio mamo-
gráfico com início aos 40 anos, passando a recomendar
rastreio a partir dos 50 anos e de 2 em 2 anos, em sin-
tonia com a maioria dos países europeus mas em con-
traste com as recomendações de outras organizações
norte-americanas14.

Relativamente à faixa etária entre os 70 e os 75 anos,
ainda existe atualmente uma escassez de evidência clí-
nica. Os dados disponíveis parecem indicar benefício
comparável à faixa etária 50-69 anos, no entanto, o so-
brediagnóstico e sobretratamento parecem ser bastan-
te elevados nestas idades32.

Frequência de rastreio
Não existe consenso internacional, nem evidência ro-
busta que permita consubstanciar a frequência ideal de
realização de rastreio. No entanto, a maioria dos países
europeus optou pela sua realização de dois em dois
anos no grupo dos 50-69 anos.

Quando a faixa etária 40-49 anos é convidada para
rastreio, o intervalo anual parece ser geralmente ado-
tado, tendo em consideração a potencial maior veloci-
dade de crescimento dos tumores e menor sensibilida-
de da mamografia nesta faixa etária6.

Exame de rastreio
A mamografia permanece o exame gold-standard do ras-
treio de CaM e a mamografia digital deve ser privilegiada6.

No entanto, esta técnica tem limitações conhecidas,
com possível sobreposição de tecido mamário denso,
o que pode ocultar tumores ou levantar suspeição so-
bre estruturas normais. Esta dificuldade reduz a sensi-
bilidade da mamografia e aumenta a taxa de falsos po-
sitivos do rastreio33.

A TM, ao utilizar uma série de projeções de raios X
de baixa dose, posteriormente reunidas numa recons-
trução 3D da mama, permite reduzir a sobreposição de
tecido mamário denso radiopaco.

Skaane et al. defendem que a combinação de leitura
da mamografia 2D e TM melhora significativamente a

taxa de deteção CaM no rastreio mamográfico, tendo
obtido diferenças estatisticamente significativas na taxa
de falsos positivos (8,5% com técnica 2D+3D vs 10,3%
com técnica 2D) e na deteção de cancro (9,4 vs
7,1/1000 exames), com 27 diagnósticos adicionais de
cancro invasivo com a técnica 2D+3D21.

A Sociedade Europeia de Imagiologia Mamária (EU-
SOBI), considera que a TM poderá tornar-se no exame
gold-standard de rastreio de CaM num futuro próximo6.

A EUSOBI desencoraja a ecografia como ferramen-
ta primária de rastreio em mulheres assintomáticas com
risco médio de CaM, podendo ter um papel comple-
mentar em mamas com elevada densidade6.

Para mulheres com elevado risco de CaM, como por-
tadoras de mutações genéticas (BRCA1 ou BRCA2), ou
mulheres com lifetime risk superior a 5% (estimado
através de ferramentas de cálculo do risco individual),
a vigilância deve ser personalizada, estando recomen-
dada a disponibilização de ressonância magnética como
exame de rastreio6,7.

PERSPETIVAS FUTURAS

No modelo atual de Rastreio Organizado, a idade é o
fator chave na definição da população-alvo, em que
uma única metodologia é aplicada a todas as mulheres
convidadas para rastreio, segundo uma abordagem “one
size fits all”, que não tem em consideração a heteroge-
neidade dos subtipos de CaM e o risco variável da po-
pulação41.

As últimas três décadas de implementação do ras-
treio mamográfico trouxeram um aumento na inci-
dência de cancros detetados em estádios precoces, com
aumento da deteção de doença in situ, sem se verificar
uma diminuição proporcional na incidência de doen-
ça avançada27.

Esta realidade veio questionar a metodologia atual,
levando à busca de um novo modelo, centrado na uten-
te, que possibilite uma melhor estimativa do risco in-
dividual (através da combinação do estudo genético da
utente com dados pessoais e familiares) e um melhor
equilíbrio do risco-benefício associado ao rastreio.

A abordagem personalizada poderá significar que al-
gumas utentes iniciariam o rastreio em idade mais pre-
coce, teriam frequências de rastreio diferentes ou se-
riam avaliadas com exames adicionais, como resso-
nância magnética. Face à determinação de alto risco de
CaM, seria igualmente possível disponibilizar trata-
mento profilático27.
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ternacional sobre a melhor forma para a sua imple-
mentação.

O futuro passará pelo estudo e implementação de
modelos centrados na doente, de acordo com as suas
características clínicas e genéticas, permitindo definir
recomendações individualizadas para quando come-
çar, em que idade suspender e com que frequência rea-
lizar o rastreio, de acordo com o risco individual de-
terminado.

Assim, a evolução para um modelo centrado na
utente poderá colmatar as limitações do rastreio atual,
permitindo uma melhor estratificação de risco e um
melhor equilíbrio do risco-benefício associado ao ras-
treio de cancro de mama que, idealmente, levaria ao
aumento da deteção precoce de CaM e redução do ris-
co de mortalidade, assim como redução das taxas de
falsos positivos e sobrediagnóstico.
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O estudo Wisdom (Estados Unidos da América) com-
para uma abordagem personalizada baseada no risco in-
dividual com a metodologia de rastreio de CaM anual tra-
dicional, em mulheres entre os 40 e os 74 anos. Tem como
endpoint primário a não inferioridade desta abordagem
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