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AVALIAÇÃO MAMÁRIA POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA: 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Kawana Rodrigues Izeppi, Taisa Valques Lorencete. 

 

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, técnicas de exame  na avaliação de lesões mamárias e prótese de 

silicone,  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 que  para a sua 

elaboração foram 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 , sendo elas ‘Câncer de 

mama, Implantes mamários, Mamas, Ressonância magnética’. Assim sendo, com este estudo, 

conclui-se que a RM de mamas vem crescendo cada vez mais nos últimos anos e que sua 

utilização para complementar o diagnóstico das doenças mamárias e avaliação de prótese de 

silicone, são de extrema importância clínica.  

 

Palavras-chave: Câncer de mama, Implantes mamários, Mamas, Ressonância magnética. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MAGNETIC RESONANCE MAMMARY EVALUATION: BIBLIOGRAPHIC REVIEW 
 
  

 

ABSTRACT 

 

The present study has aim objective, to describe the importance of the use of magnetic 

resonance imaging in mammary evaluation. Furthermore to, commenting the execution and 

the applicability magnetic resonance method of breast, we will discuss the specificity and 

sensitivity of the diagnostic method, exam techniques in the evaluation of breast lesions and 

silicone prosthesis, to identify the advantages and disadvantages of the diagnostic method and 

finally to elucidate and show the importance of utilization the dynamic sequence made in 

MRI of the breast with contrast. It is a study of bibliographic review, for its elaboration will 

be searched books on internet, completion theses and works published in sites like: Virtual 

library in health, GE Healthcare, INCA, LILACS, PubMed, SciELO. Articles were selected 

for the last 10 years, using the key words in both English and Portuguese being them ‘Breast 

cancer, Breast implants, Breasts, Magnetic resonance imaging. With this study, it is 

concluded that breast MRI has been growing more and more in the last years, and that its use 

to complement the diagnosis of breast diseases and evaluation of silicone prostheses, are of 

extreme clinical importance. 

Keywords: Breast cancer, Breast implants, Breasts, Magnetic resonance imaging. 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

O câncer (CA) de mama é o tipo de neoplasia mais comum entre as mulheres 

em todo o mundo, inclusive no Brasil (DESANTIS et al., 2011; JEMAL et al., 2011; 

ASSI et al., 2013). De modo relativo não é comum antes dos 35 anos, porém, sua 

incidência aumenta acima desta idade, com maior preponderância após os 50 anos, 

podendo raramente acometer homens também (INCA, 2013). 

O câncer de mama é considerado como maior agente causador de mortes  

em mulheres no mundo, gerando um grande problema em saúde pública (FERLAY, 

et al., 2010; VIEIRA et al, 2012). 

 Sua incidência é alta tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento (INCA, 2013). Todavia, há diferença entre a taxa de mortalidade, 

pois nos países desenvolvidos houve redução da mortalidade nos últimos anos, 

sendo considerada de grande importância. Já nos países subdesenvolvidos, 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). 

Esses aspectos são mais frequentes em mulheres das regiões sudeste, 

centro – oeste e nordeste do Brasil (INCA, 2016). Dessa forma, o número de mortes 

registrados em 2013 foi de 14.388 sendo 181 homens e 14.206 mulheres (INCA, 

2013). No entanto, se diagnosticado e tratado precocemente, a maioria dos casos 

terá um bom prognóstico, devido aos avanços diagnósticos importantes ocorridos 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), uma vez que é útil 

para pequenos achados anormais nas mamas, em que  esses podem ou não serem  

encontrados na mamografia e ultrassonografia. Realizado pela primeira vez em 1986 

e hoje com os  grandes avanços tecnológicos, é considerado um exame preciso no 

diagnóstico de câncer de mama, pois utiliza bobinas específicas para captação das 

imagens em alta resolução (LEHMAN et al., 2007; UEMATSU et al., 2008; BERG et 

al., 2012; RIBEIRO et al., 2013; SANTOS, 2016). 

Atualmente, esse exame é usado principalmente como ferramenta, para 

estadiamento dos tumores encontrados na mamografia ou ultrassonografia, sendo 
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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 (SASLOW et al., 2007; HOOLEY, et al., 2011; BARRA, 2012; BERG, 2014).   

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, seriam suas principais desvantagens (OREL, 

2008; LIU, et al., 2010; HOOLEY, et al., 2011; BRENNAN, 2014; 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, em que  

ocorre a utilização do meio de contraste paramagnético, gadolíneo, administrado por 

via endovenosa, cuja função é mostrar agressividade das lesões encontradas no 

exame através da vascularização (BARRA, 2012).  

Para avaliação da ressonância magnética de mamas (sempre avalia-se  as 

duas mamas), inclui-se protocolos de imagens ponderadas T1 e T2, imagens 

realizadas sem e com o uso de contraste endovenoso e supressão de gordura 

(CAMINO, 2013). A finalidade da  ponderação T1 é fazer uma  avaliação anatômica, 

enquanto a T2 é para avaliação patológica, indicada para visualizar 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 apresentam 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-se  imagens dinâmicas, mas a 
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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. Nas  áreas em que  há maior difusão de água,  apresentam  

perda de sinal e as imagens aparecem mais escuras, já nas áreas em que há menos 

difusão de água , as imagens aparecem mais claras. A sequência difusão também é 

utilizada como prognóstico e a 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 (SILVA, 2011; WOODHAMS et al., 2011; HEIJMEN 

et al., 2013). A sequência 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 extracapsular é sintomática, como por exemplo a 

mudança de formato da mama (SCARANELO, et al.,2014). 

Diante disso, o presente estudo teve 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, 

técnicas de exame  na avaliação de lesões mamárias e prótese de silicone, 

identificar as vantagens e desvantagens do método de diagnóstico, pois a maioria 

das mulheres não tem conhecimento sobre o método de ressonância magnética 

para mamas.  E por fim, elucidar e mostrar a importância da utilização da sequência 

dinâmica feita na ressonância magnética de mama com contraste. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Para a elaboração deste projeto foram pesquisados livros em internet, teses 

de conclusão de curso e trabalhos publicados em sites como: Biblioteca virtual em 
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saúde, GE Healthcare, INCA, LILACS, PubMed, SciELO, Repositório Institucional 

Unesp, ScienceDirect. Foram incluídos artigos que tinham no título e no resumo 

assuntos relacionados com o método de diagnóstico (ressonância magnética) para a 

detecção do câncer de mama bem como sobre a doença. Todos os demais artigos 

que não se adequavam aos critérios foram excluídos. A seleção dos descritores 

utilizados no processo de revisão foi efetuada mediante consulta ao DECs 

(descritores de assunto em ciências da saúde da BIREME). Na busca, os seguintes 

descritores em língua portuguesa e inglesa, foram considerados:  “câncer de mama”, 

“implantes mamários”, “mamas”, “ressonância magnética”.  

Foram identificados 310 publicações legíveis para este estudo de revisão, 

avaliando os títulos e os resumos de cada artigo, com os critérios de inclusão e 

exclusão, no período de Março a Outubro de 2017. Em seguida, foram selecionados 

157 publicações, e a partir disso, estes foram lidos e ao final foram selecionados 78 

manuscritos.  

Após selecionar os artigos, realizou-se uma reanálise com a leitura 

aprofundada dos artigos, seguindo aos critérios estabelecidos e que respondiam ao 

objetivo deste estudo. As publicações selecionadas foram de 2007 à 2017. 

Na avaliação dos artigos, foram considerados como critérios para inclusão:  

aplicação, execução, indicação, sensibilidade e especificidade do método de 

diagnóstico (RM) e a estimativa do câncer de mama.  

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A ressonância magnética atualmente, é avaliada como um dos maiores  

investimentos dos hospitais, sejam eles, públicos ou privados. Devido produzir 

diferentes imagens de forma não invasiva, com alta resolução das estruturas 

internas do corpo humano, o fenômeno da RM se baseia na relação entre os 

campos magnéticos e os spins nucleares da amostra examinada (CASTRIOTA, 

2011; SILVA, 2011). 

Com os avanços tecnológicos a efetividade da ressonância magnética para o 

estudo da mama tem aumentado, pois engloba o desenvolvimento de bobinas 

específicas ao uso de altos campos magnéticos (1,5 e 3 tesla), que dispõe imagens 

de alta resolução espacial e temporal, sequências dinâmicas contrastadas 
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adquiridas rapidamente, levando a um menor tempo de exame. Ou seja, com estes 

elementos conseguimos prognosticar as possíveis anormalidades e parte anatômica 

mamária. (UEMATSU  et al., 2008; CASTRIOTA, 2011; UEMATSU et al., 2012; 

FIASCHETTI  et al., 2013; OEFFINGER et al., 2015). 

Conforme Kuhl et al. 2014, em seu estudo buscaram  um protocolo alternativo 

para a realizações de imagens de RM da mama, o protocolo FAST, em que  este 

não atrapalhou a sensibilidade e a especificidade dos exames realizados pelas 

mulheres. Portanto, este protocolo mostrou uma redução no tempo de realização do 

exame e uma perspectiva mais rápida do interpretador (KUHL et al., 2014; MANGO 

et al., 2014). 

Sendo assim, vários estudos publicados comprovaram que certamente o 

protocolo FAST é eficaz para descobrir câncer de mama, seja ele encontrado por 

rastreamento de alto risco ou em mulheres já diagnosticadas. Mas, desta maneira, 

apresentou- se  restrições, como dificuldades em identificar lesões pequenas, além 

da escassez de seu desenvolvimento (DOMENIG et al., 2011; NAGGARA et al., 

2011; MANGO et al., 2014; MOSCHETTA et al., 2016). Devido a isto, Mann et al. 

204, recomendaram o uso de uma sequência com alta resolução temporal, ou seja, 

o protocolo  ULTRAFAST, que irá ajustar o tempo inicial da curva de intensidade de 

sinal, com isso ampararia a definição das lesões mamárias (MANN et al., 2014).  

Quando une os dois protocolos ULTRAFAST e FAST tem-se  um aumento na 

especificidade, conseguindo caracterizar melhor as lesões benignas, diminuindo 

então os resultados falso positivos, além de reduzir o tempo de aquisição das 

imagens. Portanto, os dois protocolos juntos garantem uma precisão maior na 

identificação das lesões mamarias (OLDRINI et al., 2017). 

Na atualidade, as imagens geradas pela ressonância magnética dinâmica de 

contraste dinâmico (DCE-MRI), possibilitam uma avaliação das mamas para detectar 

as irregularidades presentes nas mamas por meio das mudanças na estrutura e no 

sangue. É usada como exame de segunda escolha no diagnóstico de doenças 

mamárias, devido a demora na realização do exame e seu alto custo; porém, tem 

alto grau de sensibilidade e especificidade, sendo os exames de primeira escolha 

mamografia e ultra-sonografia mamária (HARNETT et al., 2009; MOORE et al., 

2009;  TUDORICA et al., 2012;  FIASCHETTI  et al., 2013; BERG, 2014). 

Quando utiliza-se  contraste para adquirir imagens na RM, ele faz com que 

seja detectado o câncer de mama e sua proliferação, portanto, o seu uso é 
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considerado primordial para a investigação de câncer de mama (UEMATSU  et al., 

2008; MANN et al., 2008). Além disso, propõe-se que seja utilizada a RM dinâmica 

rápida para distinguir  tumores benignos de tumores malignos. Quando é 

administrado o contraste na fase inicial do câncer de mama as imagens serão 

geradas dentro de 60 á 120 segundos (MANN et al., 2008).  

No entanto, há um problema com este tipo de aplicação, pois a quantidade 

que pode ser realizada cotidianamente é delimitada, estando relacionado com o ciclo 

menstrual da mulher. Dessa forma,  é melhor realizar quando estiver entre 7 – 14 

dias do ciclo, pois durante o ciclo menstrual, ocorrem alterações no sistema 

histológico da glândula mamária, que está relacionada com a quantidade de 

estrógeno circulante e , durante a realização do exame, o contraste é absorvido pelo 

tecido mamário independentemente se a mulher está ou não dentro do ciclo 

menstrual. Sendo assim, poderá desfalcar a impregnação do contraste devido o 

realçe de fundo do tecido fibroglandular (BPE). O BPE na RM relaciona-se com a 

primeira imagem pós-contraste do tecido normal fibroglandular do paciente. Diante 

do exposto o Uematsu et al. abordaram que BPE afeta de forma negativa o 

diagnóstico de câncer de mama. (UEMATSU et al., 2011; UEMATSU et al., 2012). 

Existe um pressuposto de que o BPE pode levar a resultados falso – positivo ou 

falso – negativo devido conseguir falsear uma malignidade, além de que, a sua 

presença pode prejudicar o desempenho da RM (HAMBLY et al., 2011; DEMARTINI 

et al., 2012; GIESS et al., 2014). 

Deseja-se que o BPE seja menor nas primeiras imagens da fase inicial, pois o 

tecido mamário normal é realçado com o contraste de forma mais lenta do que os 

tumores mamários e  o seu aumento de intensidade provoca uma queda da precisão 

diagnóstica do câncer de mama, sendo esperado que as imagens geradas na 

primeira fase proporcionam informações necessárias para contribuir no diagnóstico 

de câncer de mama (Figura 1 e 2 ). Diante disso, o contraste é benéfico para 

distinguir lesões benignas das malignas (JANSEN et al., 2010; UEMATSU et al., 

2011; UEMATSU et al., 2012; ABE et al., 2016; TOMIDA et al., 2017).  
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Figura 1.  Mulher de 46 anos com presença de carcinoma ductal invasivo de 10 mm. 
A- Imagem de RM dinâmica das duas mamas com supressão de gordura,  obtida 
durante a fase super - inicial, apresenta uma impregnação boa do contraste entre o 
tecido normal e a lesão mamária (seta). 
B- Imagem de RM dinâmica da duas mamas com supressão de gordura,i obtida 
durante a fase inicial, apresenta uma impregnação boa do contraste entre o tecido 
normal e a lesão mamária (seta). Na fase inicial começa a aparecer o BPE 
moderado.  
C- Imagem de RM dinâmica da duas mamas com supressão de gordura, obtida 
durante a fase de atraso, apresenta um contraste fraco entre o tecido normal da 
lesão mamaria (seta). O tumor foi ofuscada por BPE marcado.  
Fonte: TOMIDA et al., 2017. 
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Os estudos mostraram que há um aumento no realce de contraste em câncer 

de mama invasivo durante a fase inicial do exame (JANSEN et al., 2007; LEHMAN 

et al., 2010). Sendo assim, assemelhamos a precisão de dois métodos para adquirir 

a imagem, sendo o método de rastreamento em bolus (BT): que promove variações 

na impregnação do contraste devido os seus diferentes locais de aplicação e na sua 

forma dinâmica e o método de tempo fixo. Portanto, o método BT seria capaz de ser 

utilizado para reconhecer câncer de mama invasivo, além de poder ajudar a diminuir 

as oscilações associadas as circulações e os diferentes locais de aplicações 

injetáveis com contraste (TOMIDA et al., 2017). 

Figura 2. Mulher de 51 anos com presença de carcinoma ductal não invasivo de 
15 mm.  
A- Imagem de RM dinâmica das duas mamas com supressão de gordura,   obtida 
durante a fase super - inicial, apresenta uma impregnação boa do contraste entre 
o tecido normal e a lesão mamaria (seta). 
B- Imagem de RM dinâmica da duas mamas com supressão de gordura,  obtida 
durante a fase inicial, apresenta uma impregnação boa do contraste entre o 
tecido normal e a lesão mamária (seta). Na fase inicial começa a aparecer o BPE 
moderado, com margens indefinidas entre os tecidos. 
C- Imagem de RM dinâmica da duas mamas com supressão de gordura, obtida 
durante a fase de atraso, apresenta um contraste fraco entre o tecido normal da 
lesão mamaria (seta). O tumor foi totalmente ofuscada pelo BPE marcado.  
Fonte: TOMIDA et al., 2017. 
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Conforme Jansen et al. 2007, mesmo que  com a chegada do contraste no 

arco aórtico seja considerada um sinal para começar a aquisição de imagem (fase 

inicial) no método BT, nada comprova que esta foi a melhor hora para o início, o que 

invalida o aumento do BPE (intensidade de sinal) enquanto amplia-se  o contraste 

na neoplasia.Porém, sabe-se que é possível que o câncer de mama não invasivo 

não demostra um aumento de contraste na face inicial e, desta maneira, requer um 

estudo mais aprofundado sobre a utilização da fase inicial no diagnóstico de câncer 

de mama (JANSEN et al., 2007). 

A ressonância magnética da mama é de fundamental importância para 

rastreamento e estadiamento  da caracterização da doença mamária, avaliação do 

implante mamário, indicação e orientação para biópsia e verificação da resposta ao 

tratamento do câncer. Muito se tem discutido, recentemente, acerca de que os  

achados de ressonância magnética devem estar associados com os resultados da 

mamografia e ultrassonografia, resultados do exame fisico, alem da história clínica 

do paciente (OREL, 2008; SARDANELLI  et al., 2010; CONSTANCE et al., 2013). 

As indicações atuais para a RM de mama incluem vários aspectos, mas não se 

limitam a eles: 

 Os pacientes  de alto risco devem ser encaminhados para a RM de mama, 

após a observação do risco. A RM de mama pode ser indicada para as 

mulheres diagnosticadas com câncer de mama com mais de 20%. Ainda que, 

não haja certeza direta de que o rastreio com ressonância magnética reduz a 

causa de morte por câncer de mama, cogita-se que a detecção precoce 

aplicando a ressonância magnética anual como monitoramento, além da 

mamografia, pode ser vantajoso (WARNER et al., 2008; CONSTANCE et al., 

2013). 

 A RM pode ser usada como uma técnica de diagnóstico para constatar de 

forma mais complexa a extensão da doença em pacientes com diagnóstico 

atual de câncer de mama, para determinar a presença de multifocalidade 

(quando um único tumor se rompe e começa a dar origem a outros tumores) e 

multicentricidade (quando envolve vários tumores, que são encontrados em 

diferentes partes da mama, porém, um não se originou do outro) em 

pacientes com carcinoma invasivo e carcinoma ductal in situ (DCIS),embora a 

ressonância magnética define a extensão da doença com mais exatidão do 

que a mamografia padrão e o exame físico em muitos pacientes. Sobrevém a 
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ser demonstrado expressamente, no entanto, que esta maior exatidão resulta 

em qualquer perda das taxas de reincidência após cirurgia, radiação ou 

terapia sistêmica. Porém, com a ressonância magnética pode fazer o rastreio 

da mama oposta da lesão, nos pacientes com neoplasia de mama recente 

consegue detectar malignidade oculta na mama oposta em pelo menos 3 a 

5% dos pacientes com câncer de mama (LEHMAN et al.,2007; 

HOLLINGSWORTH  et al., 2008;  LEHMAN et al., 2009; CONSTANCE et al., 

2013). 

 A RM de mama com contraste pode ser recomendada na avaliação de 

pacientes com implantes mamários, pois na mamografia é difícil de avaliar,  

visto que na RM sem contraste pode ser estabelecida a integridade dos 

implantes (CONSTANCE et al., 2013; SEILER et al., 2017). Os implantes 

mamários de silicone sejam para aumento da mama ou para recontrução 

mamária vem sendo empregados desde 1962 e, atualmente, estão sendo 

utilizados constantemente. Além disso, estão ocorrendo muitas rupturas dos 

implantes, consideradas como um problema comum. Diante disso, o conflito 

que ocorreu com a Poly Implant Prothèse (PIP) por produzir implantes de 

silicone industrial impróprios para uso, necessitou realizar análises pré-

operátorias para sua retirada e posterior substituição (OULHARJ et al., 2013; 

QUABA et al., 2013; LECKENBY  et al., 2016; SEILER et al., 2017).  

Diante do exposto, o método de diagnóstico por imagem tem um grande 

importância diagnóstica, pois consegue predizer a integridade dos implantes antes 

de uma necessaria cirurgia (STIVALA et al., 2017).No entanto, há vários estudos 

que articulam que em pacientes jovens com suspeita de ruptura de implante é 

recomendado que seja feita a ultra-sonografia seguido pela ressonância magnética. 

Em   pacientes com mais de 40 anos de idade com suspeita de ruptura é ideal que 

seja feita a mamografia seguida por uma ressonância magnética (STIVALA et al., 

2017). 

Apesar da mamografia e a ultra-sonografia pertencerem aos métodos de 

rotina mais utilizados, a ressonância magnética é classificada como padrão ouro,  

para analisar/examinar a integridade dos implantes mamários de silicone. Logo, é o 

método mais verdadeiro e preciso para examinar a integridade dos implantes e para 

detectar ruptura intracapsular e extracapsular é o método mais sensível 

(BENEVETO et al., 2008; COLOMBO et al., 2011). 
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Aparelhos de RM seja de 1,5 T e ou 3.0 T, produz imagens de alta resolução 

para examinar os implantes,  com o uso de bobinas adequadas. No protocolo de RM 

para mamas com implantes, realiza sequências axias (bilaterais) T2 e sagital 

(unilateral) spin-echo rápido (FSE). A composição interna de um silicone é 

visualizada detalhadamente nas imagens geradas por sagital T2 FSE, e imagem em 

T2 com alta qualidade com supressão de água pode ser útil para ajudar na 

diferenciação do silicone com ruptura intrapsular do líquido peri-implante. A 

aquisição das imagens em dois planos já é suficiente para diferenciar as rupturas 

intracapsulares precoces das dobras formadas na parte inferior e superior do 

implante. É recomendado que não seja adquirido imagem no plano ântero- posterior 

devido os artefatos de movimentos ocasionados pelo coração e torax (SEILER et al., 

2017). 

 

Figura 3. Sinais de rupturas na imagem de RM das mamas. 

A - Imagem de RM das mamas, ponderada em T2,  com ruptura extracapsular (sinal 
de fechadura ou o sinal de noix) – seta, com o silicone estendendo –se para o ápice 
da dobra radial.  
B - Imagem de RM das mamas, ponderada em sagital, mostra o sinal da linha 
subcapsular como uma linha hipointensa que é simétrica com o redor do implante - 
setas. O silicone intracapsular rompido desloca a cobertura do implante para dentro 
– (asterisco *) 
C - Imagem de RM das mamas, ponderada em axial - T2 , mostra a presença de 
varias linhas curvilíneas hipointensas dentro do gel de silicone, produzindo a ruptura 
intracapsular (sinal do linguine) - seta, e falha completa do revestimento do próprio 
implante. 
Fonte: SEILER et al.,  2017. 
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É orientado que faça rotina de RM para que, se necessário detectar ruptura 

silenciosa do silicone, após três anos que realizou o implante mamário e a cada dois 

anos depois (FDA, 2011, 2015). 

 Os pacientes mais jovens (idade inferior a 50 anos) que apresentam mamas 

densas, contiveram 1,4 vezes mais chances de serem destinados a RM de 

mama, esses pacientes jovens podem ter sido diagnosticados com mutação 

nos genes BRCA 1 e BRCA 2 em  relação aos pacientes mais velhos (idade 

entre 50 e 69 anos). Além disso, aqueles que apresentarem lesões multifocais 

na mama também tem uma maior possibilidade de serem direcionados a RM 

de mama. A RM de mama é mais eficaz para diagnosticar câncer ductal 

,tendo um impacto menor na diagnóstico de câncer lobular. Pacientes 

tratados com quimioterapia neoadjuvante que não foram submetidos a RM de 

mama tiveram como procedimento final a mastectomia.  A utilização de RM 

de mama foi relacionada a estimativa de risco relativo (OR) como 

procedimento cirúrgico final a mastectomia em pacientes com tumores  de 

mais de 5 cm de diâmetro (CHEN et al., 2016; VRIENS et al., 2017). 

 A RM de mama pode ser usada na verificação da doença residual em 

pacientes cujos padrões de patologia demonstram margens próximas ou 

positivas para o número de células neoplásicas detectadas durante ou após o 

tratamento (CONSTANCE et al., 2013). 

 A RM de mama pode ser vantajosa para avaliar a resposta do tratamento e a 

extensão da doença residual antes do tratamento cirúrgico, ou seja, é eficaz 

antes, durante e ou após a quimioterapia neoadjuvante. (HYLTON et al., 

2012; CONSTANCE et al., 2013). 

Ainda nesta mesma linha de considerações, podem ter indicações para a 

ressonância magnética de mama como uma avaliação adicional de achados clínicos 

ou de imagem, sendo eles: 

 A RM de mama pode ser benéfica nas mulheres que apresentam história 

prévia de câncer de mama e com suspeita de reincidência nos achados 

clínicos, mamográficos e ou ultrassonográficos, mas não  sendo decisivo. 

além de ser vantajoso para pacientes com doença metastática e ou aqueles 

pacientes com aumento dos gânglios linfáticos axilar e sem achados 

mamográficos ou físicos de câncer de mama primário. Testes clínicos, 

certifica-se que a RM de mama pode detectar tumor primário na mama em 
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mais da metade das mulheres que exibe adenopatia axilar metastática 

(MANN et al., 2008). 

 A RM de mama é recomendada para avaliar a observação da suspeita de 

reincidiva de câncer em pacientes que já apresentaram abas com a 

substituição de tecidos (CONSTANCE et al., 2013). 

 É recomendada para orientação de procedimentos de intervenção, tais como 

biópsia assistida por vácuo e localização pré-operatória de fios para lesões 

não vistas na  mamografia ou ultrassonografia (CONSTANCE et al., 2013). 

 Destaca-se que a RM de mama pode ser solicitada quando os exames de 

ultra-sonografia, mamografia, e exame físico não são confirmatórios para a 

presença de câncer de mama e  quando a biópsia não pode ser feita.Porém, 

isso acontece de forma rara. Lembrando que, a ressonância magnética não 

deve substituir a mamografia e ultra-sonografia ou diagnóstico para avaliar 

sinais ou sintomas clínicos focais na mama ou para avaliar lesões 

encontradas na mamografia de rotina (YAU et al., 2011). 

As informações da RM de mama podem modificar o direcionamento de 

tratamento planejado contra as neoplasias. Deve-se ter cuidado ao mudar, ainda 

mas se estiver relacionando apenas com base nos resultados de RM, sem a 

confirmação inicial da biópsia. Biópsias adicionais e ou semelhante as outras 

informações clínicas e de imagem devem ser usadas simultaneamente com uma 

opinião clínica (CONSTANCE et al., 2013). 

 Apesar do comportamento eficaz, da RM de mama, ainda surgem 

dificuldades para a aquisição das imagens, como o campo magnético não adequado 

e a movimentação do paciente. Essas causas podem apresentar - se como artefatos 

e degradações na qualidade das imagem (CONSTANCE et al., 2013). 

Os artefatos na RM de mama acontecem  devido a  diversas causas e podem 

ser agrupados em dois grandes grupos: artefatos relacionados ao paciente e 

artefatos técnicos. Artefato é uma distorção de qualquer natureza de imagem ou da 

sequência que está sendo realizada. Desta forma, é importante conhecer todos os 

tipos de artefatos presentes na RM da mama, para que consiga diminuir os erros, 

quando fizer a análise da imagem (CONSTANCE et al., 2013; ANTHONY et al., 

2017). 
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4 CONCLUSÃO 

 

Com este estudo, verificou-se  que a RM de mamas vem ascendendo cada 

vez mais nos últimos anos e que sua utilização para complementar o diagnóstico 

das doenças mamárias e avaliação de prótese de silicone são de extrema 

importância clínica. Para o estudo do câncer de mama, o uso de técnicas avançadas 

como a difusão e a sequência dinâmica mamária por ressonância magnética tem-se  

obtidos resultados melhores para um diagnóstico confirmatório associado aos 

demais exames clínicos quando comparados com a mamografia e ultrassonografia 

de mamas. 

Para tanto, é necessário que haja novas pesquisas em relação ao uso de 

técnicas e métodos avançados para o diagnóstico precoce do câncer de mama, a 

fim de prolongar a vida do paciente. 
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