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RESUMO 
 
O câncer de mama é uma das neoplasias mais incidentes na população feminina, sendo a principal causa de morte por 
neoplasias desse grupo no mundo. É uma doença multifatorial a qual possuí diversos fatores de risco conhecidos, 
incluindo o gênero feminino, idade avançada, atividade hormonal e hábitos de vida. Para o rastreio e diagnóstico é 
realizado o exame de mamografia, o qual é classificado pelo sistema BI-RADS. No presente estudo, foi realizado uma 
pesquisa retrospectiva transversal com a análise dos dados disponíveis no sistema DATASUS e SISCAN, durante os 
anos de 2017 a 2021, comparando a faixa etária e a classificação BI-RADS com as mamografias realizadas e com 
diagnóstico de neoplasias mamárias, com o objetivo de analisar e correlacionar estas variáveis. Durante a pesquisa, foi 
observado que a maior quantidade de exames feitos é em pacientes entre 50 e 54 anos (18,43%), sendo o BI-RADS 1 a 
classificação mais obtida (56,27%). Dentre os diagnósticos de neoplasias malignas, a faixa etária com maior 
porcentegem foi entre 45 a 49 anos (13,6%), seguida de 55 a 59 anos (12,77%). Em conclusão, foi possível relacionar a 
realização da mamografia com o diagnóstico precoce do câncer de mama e o melhor prognóstico da classificação BI-
RADS.  
PALAVRAS-CHAVE: Mamografia, Neoplasias de mama, Fatores de risco. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O câncer de mama é a neoplasia mais incidente no sexo feminino em 154 países, incluindo o 

Brasil. Em 2020, estima-se que foi também a principal causa de morte em mulheres, dentre todos os 

tipos de câncer, em 103 países (BRAY; et al, 2018), seguida do câncer colorretal e da tireóide. 

Segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, da OMS, 61,9 a cada 100 mil mulheres 

no Brasil sofrem com câncer de mama atualmente. 

No Paraná, segundo a estimativa de 2020 do INCA, foram encontrados cerca de 59,26 casos 

novos de câncer de mama a cada 100 mil mulheres, configurando o oitavo estado com maior 

número de casos novos no país. Em 2019, a taxa de mortalidade padronizada pela população 

mundial foi de 14,23 óbitos/100.000 mulheres, sendo que as regiões Sul e Sudeste foram as que 

apresentaram as maiores taxas (INCA, 2021). 

 Múltiplos fatores influenciam no aumento do risco para o desenvolvimento da neoplasia, 

dentre os quais se destacam principalmente os elementos ambientais, genéticos, endócrinos e etários 

(DUMITRESCU; COTARLA, 2005). Nesse sentido, o fator de risco de maior relevância para a 
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neoplasia é o gênero, pois nas mulheres a incidência do câncer de mama se eleva de 100 a 150 

vezes, quando comparado ao sexo oposto, comprovando sua elevada frequência no sexo feminino. 

Isso pode ser correlacionado com a alta quantidade de tecido mamário, bem como, a maior 

exposição do estrogênio endógeno nas mulheres. Idade avançada, características reprodutivas e 

hábitos de vida também são fatores de risco de extrema importância (OLIVEIRA; et al, 2019).  

O hormônio estrogênio possui uma ação significante no desenvolvimento das células 

mamárias, o qual resulta em uma importante tendência a alterações genéticas. Dessa forma, 

quaisquer agentes que atuem na elevação dos níveis de estrogênio, resultam em um risco aumentado 

para o desenvolvimento da neoplasia de mama (OLIVEIRA; et al, 2019).  

A principal estratégia para o diagnóstico precoce do câncer mamário é o rastreamento da 

população de risco, que pode ser oportunístico ou organizado. No Brasil, o único exame que 

apresenta uma eficácia comprovada com uma redução da mortalidade significativa é a mamografia, 

a qual é recomendada principalmente para mulheres, entre 50 e 69 anos, uma vez a cada dois anos 

(INCA, 2021). 
  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As mudanças no perfil demográfico populacional ao longo das últimas décadas, 

correlacionado a um aumento da expectativa de vida e também ao desenvolvimento 

socioeconômico mostram que houve uma elevação nos níveis de morbimortalidade por câncer, 

inclusive nas neoplasias mamárias (DUARTE; et al, 2020). 

O Sistema de Relatórios e Dados de Imagens da mama, BI-RADS, estruturado pela American 

College of Radiology, tem como objetivo diminuir a confusão na interpretação dos achados de 

imagem, padronizar os relatórios e simplificar o monitoramento dos resultados. Através dessa 

classificação feita a partir do exame de mamografia, é possível categorizar os achados em seis 

subclassificações e, a partir delas, determinar a conduta a ser realizada (AMERICAN COLLEGE 

OF RADIOLOGY, 2013).  

Com isso, o sistema BI-RADS possui seis categorias, que são organizadas de 0 a 6, sendo 0 

(incompleta, necessário exames adicionais), 1 (negativa, sem chance de malignidade), 2 (benigna, 

realizar somente exames de rastreio), 3 (provavelmente benigna, realizar novamente exame em seis 

meses), 4 (suspeita, realizar biópsia), 5 (muito sugestivo de malignidade (realizar biópsia) e 6 

(malignidade já comprovada) (AMERICAN COLLEGE OF RADIOLOGY, 2013). 
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Com isso, o objetivo do estudo foi realizar uma análise epidemiológica descritiva 

correlacionando o número de mamografias realizadas de acordo com a faixa etária e a classificação 

BI-RADS com os diagnósticos de neoplasia maligna da mama na cidade de Cascavel- PR. 

 

3. METODOLOGIA 

 

Foi realizado um estudo retrospectivo transversal através da análise e tabulação dos dados 

disponíveis na plataforma DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde) e 

SISCAN (Sistema de Informação do Câncer), de 2017 a 2021, na população feminina, comparando-

se faixa etária e a classificação BI-RADS nas mamografias realizadas com os diagnósticos de 

neoplasia maligna da mama na cidade de Cascavel-PR.  

 

4. ANÁLISES E DISCUSSÕES 

  

Em relação a realização dos exames de mamografias correlacionados à faixa etária (total 

61.246 exames), houve maior porcentagem entre 50 e 54 anos (18,43%), seguido entre 45 a 49 anos 

(17,30%) e entre 55 a 59 anos (15,76%). A faixa etária entre 75 a 79 anos foi a que apresentou o 

menor porcentual de exames realizados (1,68%). Dentre estes dados, na faixa entre 45 e 49 anos, 

observou-se que há correlação com o maior número de neoplasias malignas (13,65%). 

Os diagnósticos de neoplasia maligna, cujo total correspondeu a 454 mamografias, por sua 

vez, quando comparado à faixa etária, pôde-se analisar que houve maior porcentagem entre 45 a 49 

anos (13,65%), seguido de 55 a 59 anos (12,77%), entre 60 a 64 anos (12, 11%) e entre 50 a 54 anos 

e 40 a 44 anos (11,90%). Foi possível observar, também, que esse porcentual diminui 

progressivamente conforme o avanço da idade, apresentando em padrão decrescente entre 65 a 69 

anos (9,25%), 70 a 74 anos (5,94%) e 75 a 79 anos (4,84%). As idades mais jovens, menores de 35 

anos, apresentam uma porcentagem também decrescente quanto menor a idade, decaindo entre 30 a 

34 anos (3,74%), 25 a 29 anos (1,32%), 20 a 24 anos (1,10%) e 0 a 19 anos (0,66%).  

Dessa forma, analisou-se que o maior número de mamografias se encontra na faixa etária 

dos 45 a 54 anos, havendo uma porcentagem significativa de realização do exame preventivo a 

partir da 4ª década de vida. Com relação ao maior número de diagnósticos de neoplasias malignas 

da mama, o intervalo de idades varia entre 45 a 49 anos. A faixa entre os 55 a 59 anos, possui o 

segundo maior número de diagnósticos de câncer de mama.  
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Dentre as mamografias realizadas, houve maior prevalência na classificação BI-RADS tipo 

1 (56,27%), seguido de BI-RADS 2 (32%), BI-RADS 0 (8,65%), BI-RADS 3 (2,44%), BI-RADS 4 

(0,48%), BI-RADS 5 (0,15%) e BI-RADS 6 (aproximadamente 0,00%), predominantes em 

Cascavel – ressaltando a importância do diagnóstico e detecção precoce das neoplasias da mama. 

Felizmente, uma grande parte dos exames preventivos trazem BI-RADS favoráveis a um bom 

prognóstico das pacientes. BI-RADS 1, laudo mais prevalente, demonstra a ausência de achados e a 

necessidade de repetir o exame apenas em 1 ano. BI-RADS 2 são achados benignos e também 

necessário a uma nova realização do exame em 1 ano. Apenas a partir de BI-RADS 4 é que os 

achados são possivelmente malignos e devemos cogitar fortemente uma biópsia para uma análise 

mais aprofundada dos achados e essa classificação é menos de 1% dos diagnósticos analisados.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com relação ao número de exames realizados, foi possível observar que a maior quantidade 

se concentra entre mulheres de meia idade, o qual tende a ter taxas crescentes a partir dos 35 anos, 

com um pico entre 45 a 54 anos e a ir decrescendo consideravelmente depois dos 69 anos. Quando 

analisamos o diagnóstico de neoplasias malignas e comparamos com as mamografias, podemos 

observar que entre 45 a 49 anos temos o maior número de exames preventivos bem como o maior 

número de neoplasias diagnosticadas.  

A classificação BI-RADS também se mostrou um importante parâmetro de análise, uma vez 

que, de todas as mamografias realizadas, a maior parte se concentra como subtipos sugestivos de 

benignidade. 

Nesse sentido, o estudo mostra a importância da realização do exame preventivo nas mulheres 

a partir da 5ª década de vida, principalmente a partir dos 40 anos de idade, em que as taxas de 

diagnóstico de neoplasia maligna da mama dobram quando comparadas as anteriores, reforçando a 

importância do diagnóstico precoce e classificação favorável de BI-RADS na análise dos exames de 

mamografia no rastreio do câncer de mama. 
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