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RESUMO
O  presente  estudo  tem  como  objetivo  geral,  descrever  a  importância  da  utilização  da  ressonância  magnética  na
avaliação mamária. Além de comentar a execução e a aplicabilidade do método de ressonância magnética de mama, 
discutir sobre a especificidade e sensibilidade do método de diagnóstico, identificar as vantagens e desvantagens do
método  de  diagnóstico  e   por  fim  elucidar  e  mostrar  a  importância  da  utilização  da  sequência  dinâmica  feita  na
ressonância magnética de mama com contraste. É um estudo de revisão bibliográfica, para a sua elaboração serão
pesquisados livros em internet, teses de conclusão de curso e trabalhos publicados em sites como: Biblioteca virtual em
saúde, GE Healthcare, INCA, LILACS, PubMed, SciELO. Foram escolhidos os artigos referentes aos últimos 10 anos
utilizando as palavras-chaves tanto na linguagem em inglês quanto em português. Como resultado espera-se identificar
a importância da ressonância magnética na avaliação de prótese mamária e no parênquima mamário, e a relação direta
da ressonância magnética hoje, na avaliação e estadiamento para o câncer de mama. 

PALAVRAS-CHAVE: Alterações mamárias; Câncer de mama; Ressonância Magnética Mamária.

1 INTRODUÇÃO

O câncer (CA) de mama é o tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres em todo o
mundo, inclusive no Brasil (PHD et  al., 2011). De modo relativo não é comum antes dos 35 anos,
sua  incidência  aumenta  acima  desta  idade,  com maior  importância  após  os 50  anos.  Podendo
acometer homens também, porém é raro (INCA, 2015).

 Sua incidência é alta tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento
no mundo (INCA, 2015). Porém, há diferença entre a taxa de mortalidade. Nos países desenvolvidos
houve redução da mortalidade nos últimos anos, sendo considerada de grande importância, já nos
países sub desenvolvidos, como no caso do Brasil, observou-se estabilidade ou contínuo aumento.
Isso é concebido devido às diferenças nos fatores reprodutivos e hormonais, à falta de informações
sobre a doença, dificuldades ou complicações para acesso ao tratamento e diagnóstico precoce
(JEMAL et al., 2010; INCA, 2012; URBAN et al., 2012).

 O câncer de mama é considerado como maior agente causador de mortes em mulheres no
mundo, gerando um grande problema em saúde pública (FERLAY, J et  al.,  2010;  VIEIRA et al,
2012).

Contudo,  é  mais  frequente em mulheres das regiões sudeste,  centro  – oeste  e nordeste
do Brasil (INCA, 2016). Desta forma o número de mortes registrados em 2013 foi de 14.388 sendo
181  homens  e  14.206  mulheres  (INCA,  2013).  E  a  estimativa  para  o  ano  de  2016  foi
de 57.960 (INCA, 2016).

No  entanto,  se  diagnosticado  e  tratado  precocemente  a  maioria  dos  casos
terá  um  bom  prognóstico,  devido  aos  avanços  importantes  ocorrido  ao  longo  das
décadas (MARQUES et al., 2011; NASCIMENTO et al., 2015).

Com a sofisticação tecnológica, um dos exames utilizados para diagnóstico e prevenção do
câncer de mama é a  Ressonância Magnética (RM). Realizado pela primeira vez  em 1986, hoje
com os  grandes avanços tecnológicos é considerado um exame preciso no diagnóstico de câncer
de mama, pois utiliza bobinas especificas para captação das imagens em alta resolução (RIBEIRO
et al., 2013; SANTOS, 2016).
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Atualmente esse exame é usado principalmente como ferramenta, para estadiamento dos
tumores encontrados na mamografia ou ultrassonografia, sendo primordial para avaliar  o grau de
acometimento do câncer mamário, após o diagnóstico em mulheres com alto risco e histórico familiar
positivo para câncer de mama (HOOLEY, et al., 2011; BARRA, 2012).  

Na  atualidade  a  ressonância  magnética  é  considerada  o  método  de  diagnóstico  que
apresenta maior sensibilidade (99%), pois obtém informações morfológicas e funcionais da lesão.
Com esta  exatidão,  de  modo  geral,  a  ressonância  magnética  das  mamas  aparenta  estar  bem
adequada para  atender  as pacientes submetidas ao tratamento neoadjuvante.  Porém,  quanto  à
especificidade  o  índice  é  menor  (37-83%),  pois  não  tem  uma  padronização  nos  protocolos  de
aquisição das imagens, desta forma, a sua baixa especificidade associada com o alto custo para a
realização  do  exame  e  a  necessidade  de  exames  adicionais  para  sequenciar  os  achados
inconclusivos, seria suas principais desvantagens (OREL, 2008; LIU, et al., 2010; HOOLEY, et al.,
2011; SILVESTRE, C.I et al. 2016).

 Durante o exame de ressonância magnética mamária, a principal sequência para avaliar o
câncer de mama é chamada de  dinâmica ou  multifásica, onde ocorre a utilização do meio de
contraste paramagnético, chamado gadolíneo, administrado por via endovenosa, onde sua função é
mostrar agressividade das lesões encontradas no exame (BARRA, 2012). 

Para avaliação da ressonância magnética de mamas (sempre avalia as duas mamas), inclui
protocolos de imagens ponderadas T1 e T2, imagens realizadas sem e com o uso de contraste
endovenoso  e  supressão  de  gordura  (CAMINO,  2013).  A  ponderação  T1  ela  é  para  avaliação
anatômica, enquanto a T2 é para avaliação patológica, avalia melhor as características das lesões
mamárias, sendo elas císticas ou sólidas. Mesmo com a utilização de contraste é necessário as
técnicas de supressão de gordura, pois algumas pessoas apresenta grande quantidade de tecido
adiposo  e  isso  pode  restringir  o  diagnóstico  (POKHAREL  et  al.  RIBEIRO  et  al.,  2013).  Essas
técnicas são denominadas de short time inversion recovery ( STIR)  e FAST SPIN-ECO (FSE) com
saturação de gordura (POKHAREL et al., 2013; RIBEIRO et al.,2013; SILVESTRE, C.I et al.2016). 

Utiliza-se também uma sequência chamada de difusão, sequência não invasiva, que mede a
passagem da água de dentro dos tecidos, ou seja, através dos movimentos das moléculas de água
fornece imagens dinâmicas, mas a mobilidade da água depende das características das células
(KAMITAMI et al., 2013; CAI et al., 2014).  A ressonância magnética com difusão (DWI) descreve as
características tecidual  da imagem, obtém prognóstico e faz avaliação em oncologia,  ou seja,  o
estudo quantitativo da difusão é realizado pelo coeficiente de difusão aparente (ADC), que apresenta
uma relação com a celularidade. Ou seja, quanto maior a celularidade, maior a agressividade da
lesão (REIKO WOODHAMS et al., 2011; HEIJMEN et al., 2013). A sequencia por difusão hoje está
sendo bastante utilizada  para avaliar se o tratamento contra o tumor está sendo eficaz e para
diferenciar tumores malignos de benignos (CHOI et al., 2012; MENG et al.,2016).

   Outra função da ressonância magnética que é considerada padrão–ouro, é a  avaliação de
ruptura  e  encapsulamento  de  prótese  mamária.  (BARRA,  2012).  Entretanto,  por  ressonância
magnética  é  possível  detectar  os  dois  tipos  de  rupturas  da  prótese,  a  ruptura  intracapsular  e
extracapsular. A intracapsular é  silenciosa e assintomática,  enquanto  a ruptura extra capsular é
sintomática, como por exemplo a mudança de formato da mama (SCARANELO, et al.,2014).

Com este estudo esperá-se discutir sobre a importância da ressonância magnética de mama
onde é utilizado para avaliação do parênquima mamário e da prótese mamária, pois a maioria das
mulheres não tem conhecimento sobre o método de ressonância magnética para mamas.  Além de
reunir  as  principais  indicações,  aplicabilidade,  especificidade,  sensibilidade  e
execução.
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     Sendo assim este trabalho poderá também contribuir no meio acadêmico na área da saúde
como  um  material  didático  para  professores  e  acadêmicos  e  como  uma  forma  de  auxilio  em
trabalhos e pesquisas.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

          Neste trabalho de revisão bibliográfica, serão utilizados artigos publicados nos últimos 10 
anos, a partir de buscas nas bases de dados SciELO, PubMed, LILACS, Biblioteca virtual em saúde,
INCA e o Repositório Institucional Unesp. Também será realizada pesquisa de teses de conclusão 
de curso que abordam o tema. O intuito das pesquisas é mostrar a importância da ressonância 
magnética de mamas, onde é utilizado para avaliação do parênquima mamário e da prótese 
mamária.

Para a pesquisa dos artigos, serão usadas palavras-chaves como “Alterações mamárias; 
Câncer de mama; Ressonância Magnética Mamária”. 

Ao decorrer do ano serão realizados novas coletas de dados e pesquisas, para que o trabalho
de conclusão de curso possa ser mais bem atualizado, redigido e concluído.

3 RESULTADOS ESPERADOS

Como  resultado  desta  pesquisa  espera-se  obter  informações  que  permitam
identificar e avaliar a importância da ressonância magnética na avaliação de prótese mamária e
no  parênquima  mamário,  bem  como  a  relação  direta  da  ressonância  magnética  hoje,  na
avaliação e estadiamento para o câncer de mama. Além de despertar o interesse de pesquisadores
sobre  o  uso  e  a  finalidade  de  ressonância  magnética  das  mamas.  E  por  fim,  publicar
os resultados desta pesquisa no meio científico e divulgar no meio da comunidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos artigos já estudados, pode-se verificar que o uso da  ressonância magnética
mamaria é para detectar precocemente o câncer mamário em mulheres de alto risco, principalmente
aquelas que tem grande quantidade de tecido mamário, (tendo em vista que a maioria das mulheres
não tem conhecimento sobre o método da ressonância magnética das mamas), pois nem sempre é
detectado pela mamografia, portanto a ressonância magnética não é substituto da mamografia. Além
de ser um exame padrão-ouro para avaliar encapsulamento e ruptura de prótese mamária.

Contudo espera-se aumentar o interesse de pesquisadores para novas pesquisas sobre o
assunto. Além de contribuir no meio acadêmico na área da saúde como um auxilio em trabalhos e
pesquisas futuras para discentes e docentes.
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