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Missão
EUROPA DONNA – A Coligação Europeia do Cancro da Mama 

é uma organização independente sem fins lucrativos cujos 

membros são grupos filiados de países da Europa. 
Esta Coligação trabalha no sentido de sensibilizar as mulheres 

para a problemática do cancro da mama e de mobilizar as 

mulheres europeias para melhorar as políticas de rastreio 

e optimização terapêutica, aumentando igualmente o 

financiamento para a pesquisa nesta área. A EUROPA DONNA 

representa os interesses das mulheres europeias em relação ao 

cancro da mama junto das autoridades locais e nacionais, bem 

como das instituições da União Europeia. 

As Recomendações Europeias para garantir a qualidade do 

rastreio e diagnóstico do cancro da mama 
são fundamentais para que a EUROPA DONNA atinja a sua missão 

no sentido de beneficiar as mulheres europeias. As recomendações 

estabelecem os padrões para o rastreio e diagnóstico e os requisitos 

para a realização de mamografias por especialistas nesta área. São 

ferramentas fundamentais para os representantes da EUROPA DONNA 

nos países membros da Coligação, designadamente  

os Estados Membros da UE. A EUROPA DONNA defende 

inexoravelmente a implementação das recomen-

dações em todos os países, dentro e fora da 

UE, para que as mulheres tenham acesso a 

cuidados diferenciados, em termos de pato-

logia mamária, onde quer que vivam.
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As Recomendações europeias devem ser implementadas em toda a Europa para melhorar 
a qualidade dos programas de rastreio mamográfico, procedimentos diagnósticos, 
tratamento e acompanhamento no cancro da mama..A.Comissão.Europeia.publicou.normas.
de.orientação.para.implementar.centros.de.rastreio.e.diagnóstico.de.qualidade.e.Unidades.
de.Mama,.coordenadas.por.especialistas.nesta.área,.assentes.nas.melhores.práticas.
clínicas.e.assistência.médica..A.EUROPA.DONNA.elaborou.este.Guia.das.Recomendações.
da.UE.como.ferramenta.de.apoio.para.se.atingirem.estes.objectivos..Aqui.se.destacam.
os.principais.tópicos.de.cada.capítulo.seguindo.a.mesma.estrutura.das.recomendações..
Para.mais.informações.sobre.estes.tópicos.recomenda-se.a.consulta.completa.das.
recomendações.

As mulheres, as associações de doentes, os políticos e os legisladores têm de tomar 
conhecimento do nível de qualidade dos serviços de mamografia, rastreio e tratamento do 
cancro da mama que podem esperar, exigir e implementar. A.EUROPA.DONNA.publicou.esta.
descrição.concisa.e.de.uso.fácil.das.Recomendações.da.UE.com.o.intuito.de.destacar.o.objectivo.
e.os.principais.pontos.do.documento.completo.de.400.páginas..Esperamos.assim.tornar.estas.
recomendações.e.padrões.das.Recomendações.da.UE.mais.acessíveis.aos.utentes,.ajudando.
também.as.mulheres,.associações.de.doentes.e.políticos.a.trabalhar.em.conjunto.para.garantir.os.
melhores.serviços.possíveis.às.mulheres.com.cancro.da.mama.onde.quer.que.vivam.

As recomendações foram elaboradas com base na informação preconizada pelas principais 
organizações europeias contra o cancro e constituem o documento de referência da 
EUROPA DONNA para efeitos comparativos e melhores práticas..Mais.de.200.profissionais,.
clientes.e.associações.de.doentes.de.23.países.contribuíram.para.a.4ª.edição.destas.
recomendações..A.sua.produção.foi.coordenada.pelo.projecto.da.European.Reference.
Organisation.for.Quality.Assured.Breast.Screening.and.Diagnostic.Services.(EUREF).
na.European.Breast.Cancer.Network.(EBCN,.agora.ECN).com.base.nas.Recomendações.
Nacionais.do.Reino.Unido.e.especialistas.da.Sociedade.Europeia.de.Senologia.(EUSOMA),.
bem.como.dos.representantes.da.EUROPA.DONNA.

O cancro da mama afecta mais mulheres do que qualquer outra doença oncológica. Uma.
em.cada.dez.mulheres.europeias.virá.a.desenvolver.cancro.da.mama.até.ao.final.da.vida..
À.medida.que.a.população.envelhece,.cada.vez.mais.mulheres.serão.afectadas.por.esta.
patologia,.responsável.por.mais.de.26%.das.doenças.oncológicas.e.mais.de.17%.das.mortes.
por.cancro.nas.mulheres..

O rastreio mamográfico possibilita a detecção precoce do cancro. Esta.técnica.permite.
detectar.neoplasias.três.a.quatro.anos.antes.do.aparecimento.de.sintomas.e.aumenta..
a.hipótese.de.efectuar.um.tratamento.precoce.e.menos.invasivo..Estudos.revelam.que..
a.mortalidade.associada.ao.cancro.da.mama.diminuiu.cerca.de.35%.nas.mulheres.entre..
os.50.e.os.69.anos.de.idade.que.efectuam.rastreio.mamográfico.

Para obter a actual, 4ª Edição das Recomendações europeias e outras publicações relevantes,  
veja a página 33.

O Porquêde um Guia Resumido  
das Recomendações da UE
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A.qualidade.da.assistência.prestada.actualmente.às.mulheres.europeias.com.can-
cro.da.mama.varia.consoante.o.país.e.a.região..

A Declaração Escrita do Parlamento Europeu de 2010 sobre a luta contra Cancro 
da Mama na União Europeia, a Resolução do Parlamento Europeu de 2006 sobre 
Cancro da Mama na União Europeia Alargada.e.a.primeira.Resolução.de.2003,.
recomendam.que.as.mulheres.europeias.tenham.acesso.aos.mesmos cuidados  
de qualidade no cancro da mama.preconizados.pelas.Recomendações.europeias...
O.objectivo.é.reduzir a mortalidade do cancro da mama.nos.países.da.UE.e.diminuir  
a disparidade das taxas de sobrevivência entre os diversos países...
O.Parlamento.Europeu.determinou.que.os.métodos.mais.eficazes.para.diminuir.
as.disparidades.em.termos.de.cuidados.prestados.e.da.mortalidade.será.através.
de.programas de rastreio populacional,.da.criação.de.unidades de mama.e.da.
implementação.de.sistemas.de.formação.e.fiscalização.para.cumprimento.dos.
padrões.de.qualidade..

A.eficácia do rastreio mamográfico.depende.do.estado.do.equipamento,.das.
capacidades.do.técnico.e.do.responsável.pela.interpretação.dos.resultados..Os.
programas.de.rastreio.eficazes.também.reduzem.os.eventuais.efeitos.negativos.
destes.exames,.nomeadamente.a.ansiedade.que.pode.causar.na.mulher.

No.âmbito.do.sistema.de.saúde.pública,.recomenda-se.que.o.rastreio.mamográfico.
seja.oferecido.de dois em dois anos a todas as mulheres entre os 50 e os 69 anos..
Esta.periodicidade.está.de.acordo.com.as.recomendações.da.Agência.Internacional.
para.a.Investigação.do.Cancro.(IARC).e.as.Recomendações.do.Conselho.Europeu.
para.o.Rastreio.do.Cancro...

As.Recomendações.europeias.estabelecem.padrões claros de qualidade relativamente 
a todos os aspectos de rastreio e diagnóstico.e.existem.
capítulos.especificamente.dedicados.a.cada.uma.
das.disciplinas.envolvidas..Embora.se.centrem.no.
rastreio.mamográfico.de.mulheres.assintomáticas,.as.
recomendações.também.contemplam.mulheres.com.
sintomas.de.cancro.da.mama..

A adesão aos elevados padrões de qualidade 
dos diversos aspectos do programa de triagem.
permite.melhorar.a.assistência.quer.às.mulheres.
que.participam.nestas.iniciativas,.quer.às.que.
efectivamente.necessitam.de.tratamento.

de um Guia Resumido  
das Recomendações da UE

A importância das 

Recomendações da UE 

3



Epidemiologia Capítulo  1

n	 As avaliações epidemiológicas.são.essenciais.para.implementar.um.programa.
de.rastreio.mamográfico,.vigiar.as.diversas.etapas.do.programa,.e.verificar.o.
seu.sucesso..

n	 São.necessários.registos acessíveis e exactos,.como.os.dados.de.censos.ou.
registos.populacionais,.para.identificar.as.mulheres.que.se.pretende.convidar.
para.o.rastreio,.informação.essa.que.deve.estar.actualizada..

n	 Devem.ser.levadas.a.cabo.campanhas de sensibilização.para.incentivar.as.
mulheres.a.participar.nos.rastreios.

.
n	 Os.métodos.de.obtenção.e.comunicação.dos.dados.do.rastreio.mamográfico.

devem.ser.uniformizados,.recorrendo.à.terminologia, definições e 
classificações.recomendadas.nas.recomendações.da.UE.

n	 O seguimento continuado.das.mulheres.rastreadas.é.importante.para.vigiar.a.
eficácia.do.programa.de.rastreio..Deve.ser.efectuado.em.colaboração.com.os 
registos oncológicos populacionais.
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As avaliações epidemiológicas são essenciais para a 
qualidade do processo de rastreio mamográfico 



Requisitos epidemiológicos para um 
programa de rastreio eficaz

n	Dados epidemiológicos disponíveis e exactos da 
população rastreada

n	Registos populacionais e dados demográficos exactos

n	Disponibilidade, acessibilidade e qualidade dos serviços 
de diagnóstico e tratamento do cancro da mama

n	Promoção de incentivo à participação

n	Seguimento das mulheres rastreadas

n	Colaboração entre programas de rastreio e registos 
oncológicos

5

n	 Os.dados.do.registo.oncológico.são.fundamentais.para.apurar.se.um.programa.
é.eficaz.para.reduzir.a.mortalidade.associada.ao.cancro.da.mama,.uma.vez.que.
só.passados.alguns.anos.se.pode.determinar.com.exactidão.a.sua.diminuição.
numa.dada.população..Um.indicador.precoce.de.eficácia.é.o.número.de.
tumores avançados detectados.nas.mulheres.rastreadas,.que.deverá.baixar.
mais.depressa.do.que.a.mortalidade. 

n	 Os.cancros.detectados.entre.rastreios.(cancros de intervalo),.bem.como.o.
tamanho.e.estadio.do.tumor,.devem.ser.registados separadamente.dos.que.
foram.identificados.durante.o.rastreio..

n	 O sucesso do programa deve.ser.avaliado.não.só.através.do.seu.efeito.em.
termos.de.saúde.pública,.mas.também.pela.sua.organização,.implementação,.
execução.e.aceitabilidade..Deve.também.ser.apurado.o.número.de.mulheres.
que.participaram,.o.número.das.que.são.chamadas.para.nova.avaliação,.a.
quantidade.de.mulheres.avaliadas.e.a.relação.custo-benefício.do.programa.

Capítulo 1  Epidem
iologia 
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As recomendações físicas e técnicas.estabelecem.os.padrões.para.o.controlo.de.
qualidade.do.equipamento.de.mamografia.e.o.seu.funcionamento.adequado

Capítulo 2a: Mamografia com impressão em película

Esta é a tecnologia generalizada para a realização de mamografias nas quais as 
imagens são processadas em película e visualizadas em painéis de luz.  

n	 Todos os equipamentos para realização de mamografias,tais.como.
equipamentos.de.raio-X,.receptores.de.imagem,.processadores.de.película.e.
materiais.para.controlo.de.qualidade.devem.ser.testados exaustivamente.antes.
da.sua.utilização,.devendo manter-se os níveis ideais.durante.a.utilização.

n	 Algumas.avaliações.periódicas.do.controlo.de.qualidade.podem.ser.efectuadas.
pela.equipa.local,.enquanto.outras.apenas.por.físicos médicos com formação 
específica..Todos.os.intervenientes.devem.seguir.um.protocolo escrito.que.
esteja.de.acordo.com.os.prerequisitos.do.programa.de.qualidade.garantida.

2

Aspectos físicos e  
técnicos da mamografia Capítulo 2
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O controlo 
de qualidade 
periódico 
destina-se  
a garantir: 

n	O fornecimento de imagens com a melhor 
informação diagnóstica possível para detectar 
tumores ou irregularidades pouco visíveis

n	Qualidade estável da imagem consistente com a 
obtida noutras unidades de rastreio mamográfico

n	A dose mínima de radiação possivel 

✔	
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Capítulo 2b: Mamografia digital

Com esta tecnologia mais recente, a imagem é guardada no computador, podendo 
ser realçada, aumentada ou manipulada para melhor avaliação. A imagem é 

visualizada no monitor do computador e depois impressa.

n	 A avaliação do controlo de qualidade deve ser específica.para.os.sistemas.de.
mamografia.digital,.que.diferem.dos.sistemas.de.película.

n	 Os.sistemas.digitais.devem.incorporar.um.controlo automático de exposição.

n	 As.imagens.digitais.devem.ser.visualizadas.em.condições.de.menor luz,.devido.
a.menor.intensidade.da.luz.do.monitor.

Dada a limitada experiência tida até à data com a mamografia digital, estão disponíveis 
actualizações às recomendações da mamografia digital no site do EUREF em 

7

Componentes do sistema e parâmetros que devem ser monitorizados

n	Gerador de raio-X e sistema de controlo de exposição

n	Prato compressor e receptor de imagem

n	Processamento da película (para sistemas de película)

n	Processamento da imagem (para sistemas digitais)

n	Propriedades do sistema (incluindo dose de radiação)

n	Monitores e impressoras (para sistemas digitais)

n	Condições de visualização

www.euref.org
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RadiografiaCapítulo 3

n	 Os técnicos de radiologia são.responsáveis.pela.realização.das.mamografias.
fundamentais.para.detectar.irregularidades.mamárias,.e.pelo.processamento.
e.avaliação.destes.exames..Têm.também.a.seu.cargo.a.implementação.e.
execução.dos.procedimentos de controlo de qualidade.para.inspeccionar.o.
equipamento.e.fiscalizar.as.manutenções.e.reparações.

n	 Em.regra,.os técnicos de radiologia.são.os.únicos.profissionais.de.saúde.com.
quem.as.utentes.falam.num.programa.de.rastreio,.pelo.que.devem.estabelecer.
um.bom relacionamento.para.que.a.experiência seja satisfatória.  .

8

n	Perguntar se a utente realizou alguma mamografia 
anterior e obter informações recentes ou passadas 
em termos de doenças/sintomas da mama.

n	Explicar o procedimento e a necessidade de 
efectuar mamogramas com duas incidencias, 
o que ajuda a detectar irregularidades e limita 
reavaliações desnecessárias.

n	Explicar o motivo da compressão da mama. A 
compressão permite obter imagens melhores, reduz 
a distorção causada pelo movimento, distribui o 
tecido mamário e reduz a dose de radiação.

n	Estar apto a responder às questões mais frequentes 
das mulheres, por exemplo, sobre implantes de 
silicone ou terapêutica hormonal de substituição.

n	Responder a questões que as mulheres possam 
ter, explicar o processo e informar a data de 
entrega dos resultados.

Antes de iniciar 
o procedimento, 
o técnico de 
radiologia deve: 

✔	

	

✔	

	

	

✔	
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✔
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n	 Os técnicos de radiologia.que.participam.em.programas.de.rastreio.devem.
trabalhar.pelo menos dois dias por semana.de.forma.a.manter.as.suas.
competências..Os.que.participam.em.unidades.de.doenças.sintomáticas.da.
mama.devem.efectuar.pelo menos 20 mamografias por semana.

n	 Os técnicos de radiologia.devem.ter.competências.para.posicionar 
adequadamente a mama.para.realização.do.exame..O.posicionamento.
incorrecto.é.um.dos.problemas.mais.frequentes.

n	 Mais.de.97%.das.mulheres.rastreadas.devem.apresentar.um.exame.aceitável..
e.revelar.satisfação com a sua ida ao rastreio. 

n	 Menos de 3% das mulheres devem repetir o exame, o.que.deve.ser.alvo.de.
auditoria.

n	 Os técnicos de radiologia devem.fazer.três.dias.a.uma.semana.de.formação 
academica sobre mamografia.e.entre.duas.a.seis.
semanas.de.formação clínica.

n	 Os técnicos de radiologia devem.participar.nas.
reuniões multidisciplinares.

Critérios frequentes para avaliação da qualidade de imagem da mama

n	Posicionamento correcto do dispositivo automático de exposição

n	Compressão adequada

n	Ausência de pregas na pele, aparecimento de estruturas sobrejacentes, 
como os ombros, movimentos, outros objectos, por ex. poeira no ecrã

n	 Identificações correctas

n	Exposição correcta

n	Técnicas de revelação de películas

n	 Imagens simétricas

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔

Capítulo 3  Radiografia



2

RadiologiaCapítulo 4

n	 Os.radiologistas.são.os.principais responsáveis pela qualidade de imagem da 
mamografia e pela interpretação diagnóstica..O.radiologista.responsável.pelo.
programa.de.rastreio.deve.exercer.as.funções.de.director.clínico..

n	 A.leitura.das.mamografias.de.rastreio.deve.ser.feita.por.dois radiologistas 
diferentes, dado.aumentar.em.5–15%.a.probabilidade.de.leitura.correcta..A 
dupla leitura.está.recomendada.nos.programas.centralizados.e.é.obrigatória.
nos.programas.descentralizados,.nos.quais.deve.ser.feita.uma.segunda.
análise.a.nível.centralizado.por.um.radiologista.experiente.(pelo.menos.5.000.
mamografias.por.ano).

n	 Os radiologistas devem.recusar mamografias insatisfatórias.e.solicitar.a.sua.
repetição..A.repetição.de.mamografias.deve.ser.registada...

n	 O radiologista.deve.chefiar.o.processo.de.avaliação.sempre.que.seja.
necessário.repetir.um.exame.devido.a.alterações.identificadas.no.rastreio..Este.
processo.deve.envolver.a.avaliação tripla.do.exame.clínico,.mais.exames.de.
imagem.e.amostras.de.células/tecido..

10

n	Qualificação médica

n	Formação específica em mamografia sintomática 
e de rastreio 

n	Participação em programas de educação médica 
continuada e avaliação externa de qualidade

n	Leitura de pelo menos 5.000 mamografias por 
ano em programas de rastreio centralizados 

Requisitos 
profissionais do 
radiologista:

✔

✔	

 

✔	

✔
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n	 Quando.anomalias.não.palpáveis.são.detectados.através.do.rastreio,..
o radiologista.é.responsável.pelo.procedimento de localização.antes.da.
remoção.cirúrgica.do.tecido.quer.para.fins.diagnósticos.quer.terapêuticos...
As.lesões devem ser removidas satisfatoriamente.em.mais.de.90%.dos.casos.
na.primeira.intervenção.

n	 Os.radiologistas.devem.analisar os casos de cancros de intervalo (cancros.
diagnosticados.entre.rastreios).para.fins.educacionais.

n	 Os.radiologistas.devem.trabalhar.em.conjunto.com.outros.colegas,.integrando.
uma.equipa multidisciplinar.

n	Análise dupla de películas em programas 
descentralizados

n	Participação em auditorias internas e externas

n	Avaliação de anomalias detectadas através  
do rastreio

n	Análise dos casos de cancros de intervalo

Requisitos 
radiológicos 
práticos para  
um programa  
de rastreio:

✔	

✔

✔	

✔

Capítulo 4  Radiologia
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Aspectos 
multidisciplinaresCapítulo 5 

O diagnóstico moderno da doença da mama envolve 
uma equipa multidisciplinar.de.profissionais.
experientes.e.com.formação.usando.equipamento.
especializado.e.técnicas.de.diagnóstico.

n	 Os principais elementos.envolvidos.no.diagnóstico.do.cancro.da.mama.são:.o.médico.
(cirurgião,.oncologista.ou.clínico.geral),.o.radiologista,.o.técnico.de.radiologia,.o.patologis-
ta,.a.enfermeira.especializada.e.o.físico..O.médico,.seja.ele.clínico.geral,.cirurgião,.oncolo-
gista.ou.radiologista,.tem.a.responsabilidade.principal.pelos.casos.sintomáticos.

n	 As.mulheres.com.sintomas.de.cancro.da.mama.devem.ser.encaminhadas.para.uma.Unida-
de de Mama,.cujos.requisitos.constam.do.Capítulo.9.das.recomendações..

n	 Os.casos.e.resultados.das.doentes.devem.ser.abordados.numa.reunião 

multidisciplinar.antes.e.após.a.cirurgia.

n	 O.Capítulo.5.refere.os.requisitos.das. unidades diagnósticas de imagiologia 
da mama,.onde.apenas.se.efectuam.mamografias.ou.ecografias.e.as.unidades 
diagnósticas de aferição da mama,.onde.podem.realizar-se.outros.exames.em.
mulheres.com.resultados.suspeitos.ou.sintomas.

n	Efectuar pelo menos 1.000 mamografias por ano

n	Possuir equipamento específico para mamografia e condições adequadas 
de visualização

n	Adesão aos requisitos fisiotécnicos constantes do Capítulo 2 das recomendações

n	Os profissionais que efectuam as mamografias devem ter formação 
radiográfica específica de pelo menos 40 horas e participar em iniciativas 
de avaliação de qualidade e cursos de actualização

n	Empregar um radiologista com formação específica de pelo menos 60 horas 
e análise de pelo menos 500 mamografias por ano

n	Encaminhar as mulheres que requerem mais avaliações para  uma unidade 
diagnóstica de aferição da mama ou uma Unidade de Mama

n	Registar os resultados e o número de mulheres encaminhadas para avaliação

n	 Fornecer feedback dos resultados das avaliações seguintes ao radiologista da unidade

✔

✔	

✔

✔	

	

✔	

✔	 

✔

✔
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Requisitos da unidade diagnóstica 
de imagiologia da mama*



n	 Devem evitar-se os atrasos.em.qualquer.etapa.do.processo.diagnóstico.uma.
vez.que.podem.causar.ansiedade...

n	 90%.das.mulheres.com.sinais.ou.sintomas.de.cancro.da.mama.têm.de.obter.
uma.consulta.com.um.especialista no máximo até duas semanas após o pedido 
de consulta.

n	 95%.das.mulheres.devem.completar uma avaliação minuciosa em três ou menos 
consultas.. 

n	 As.mulheres.devem.ser.informadas.sobre.a.probabilidade.de.diagnóstico.
de.cancro.da.mama.pessoalmente.e.na.presença de uma enfermeira 
especializada,.nunca.pelo.correio.ou.telefone..

13

Requisitos da unidade diagnóstica de aferição da mama*

n	Efectuar pelo menos 2.000 mamografias por ano

n	Ter competências para efectuar procedimentos radiográficos, exames 
físicos, ecografias, citologias e biópsias

n	Empregar um radiologista com a experiencia de pelo menos 1000 
mamografias por ano 

n	Possuir serviços de apoio de anatomia patológica 

n	Participar em reuniões multidisciplinares de análise periódicas

n	Monitorizar os dados e os resultados

n	Manter registos formais do processo de aferição e dos resultados

*Como estipulado no Capítulo 11 - Protocolo de certificação para serviços de rastreio e diagnóstico 
da mama 

Tempo (dias úteis) entre  
as diversas etapas de avaliação e diagnóstico

Metas

Tempo desde a mamografia até ao resultado < 5 dias úteis

Tempo desde o resultado do exame até à avaliação < 5 dias úteis

Tempo desde a avaliação até a comunicação dos 
resultados  

< 5 dias úteis

Tempo desde a decisão de operar até  
à data da cirurgia

 < 15 dias úteis
(preferencialmente <10)

✔

✔	

✔	

✔

✔ 

✔

✔ 

Capítulo 5  Aspectos m
ultidisciplinares



n	 Os patologistas.analisam.o.tecido.mamário.obtido.através.de.procedimentos 
cirúrgicos ou não cirúrgicos.e.fazem.o.diagnóstico.com.base.nos.resultados.

n	 A análise patológica deve.fazer.parte.da.avaliação tripla.(exame.clínico,.
imagiologia.e.colheita.citológica/histológica).usada.para.discutir.o.diagnóstico.
e.decidir.a.terapêutica.na.reunião.multidisciplinar.

n	 Os diagnósticos patológicos exactos.e.o.fornecimento.de.informação.sobre.as.
células.tumorais,.relevantes.para.o.prognóstico,.são.fundamentais.para.garantir.
que.a.doente.recebe.o.tratamento adequado.e.que.o.programa.de.rastreio.é.
devidamente.vigiado.e.avaliado.

Capítulo 6a: Técnicas de diagnóstico não cirúrgicas

n	 Os programas de rastreio.devem.incluir.procedimentos.diagnósticos não 
cirúrgicos.de.elevada.qualidade,.possibilitando.o.encaminhamento.rápido.para.
o.tratamento..Estes.procedimentos.também.são.úteis.para.obter.um.diagnóstico.
definitivo.de.condições.benignas.o.que.pode.evitar.uma.cirurgia..Os.programas.de.
rastreio.podem.ser.avaliados.pela.qualidade.do.serviço.diagnóstico.não.cirúrgico.

14

Anatomia PatológicaCapítulo 6 

Biópsia não 
cirúrgica

Exame 
patológico

Remoção cirúrgica 
de tecido para 
diagnóstico ou 

tratamento

Exame 
patológico

Resultados 
discutidos 
na reunião 

multidisciplinar
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n	 Existem.três técnicas não cirúrgicas.para.obter.uma.amostra.de.tecido.
suspeito.mediante.indicações.específicas:.biópsia.aspirativa.por.agulha.fina,.
microbiópsia,.e.biópsia.assistida.por.vácuo..

n	 Apenas os profissionais experientes.devem.efectuar.ou.supervisionar..
a.colheita.de.amostras.ou.o.diagnóstico.citológico/histológico.

n	 Os patologistas devem registar todos os dados.num.formulário.específico,.
designadamente.o.aparecimento.radiológico.da.alteração,.a.localização.
técnica,.o.tipo.de.amostra.e.a.presença.ou.ausência.de.calcificação..O.parecer.
diagnóstico.deve.ser.indicado.recorrendo.a.uma.das.cinco.principais.categorias.
que.variam.entre.B1.(tecido.normal).e.B5.(maligno).

Capítulo 6b: Biópsia aberta e amostras de tecido ressecadas  
(ou removidas)  

n	 A excisão cirúrgica de tecido.para.exame.patológico.pode.ser.efectuada.para.
fins.diagnósticos.ou.terapêuticos,.embora.o.diagnóstico.definitivo.de.condições.
benignas.pode.normalmente.evitar.a.cirurgia.

n	 Os patologistas devem conhecer a técnica cirúrgica usada.e.considerá-la.ao.
escolher.o.método.patológico.para.análise.da.amostra.de.tecido..O.patologista.
deve.ser.informado.de.quaisquer.variações.ao.protocolo.cirúrgico.no.formulário.
concebido.para.o.efeito.

n	 Face.à.tendência.cada.vez.maior.de.obter.amostras.frescas.congeladas.para.
investigação.biológica,.devem.ser.exercidas.precauções.especiais.para.garantir.
que. a amostra inteira não fixada é imediatamente enviada para o laboratório,.
onde.se.processa.a.coloração.da.sua.superfície.para.marcação.das.linhas.de.
excisão..

n	 Os patologistas devem examinar todos os gânglios linfáticos.recebidos.e.incluir.
o.número.total.e.os.que.apresentam.metástases.no.seu.relatório..O.patologista.
e.o.cirurgião.devem.estar.de.acordo.com.os.protocolos.para.o.manuseamento.e.
análise.das.amostras.do.gânglio.sentinela.

n	 Os patologistas devem registar os resultados nos.relatórios.e.incluir.dados.
prognósticos,.designadamente dimensão do tumor, extensão, tipo e grau da 
doença, invasão vascular, margens de segurança e presença de receptores. 

15

Capítulo 6  Anatom
ia Patológica 



CirurgiaCapítulo 7

n	 Como.membro.da.equipa.multidisciplinar,.o.cirurgião.desempenha.um.papel.
importante.quer.no.diagnóstico quer no tratamento.do.cancro.da.mama..Os.
cirurgiões.devem.ter formação específica.nesta.área.e.ter.participado.em.
cursos no âmbito da comunicação e aconselhamento..Devem.conhecer.e.
examinar.a.doente.antes.da.cirurgia.

n	 A.maioria.das.mulheres.(mais.de.70%).não.devem.precisar.de.cirurgia.para.
determinar.o.diagnóstico;.o.uso.de.técnicas de diagnóstico não cirúrgicas.pode.
evitar.este.procedimento.nas.mulheres.que.de.facto.não.têm.cancro.

n	 No.que.respeita.as.lesões.não.palpáveis,.como.as.microcalcificações,.deve.ser.
efectuada.radiografia da amostra durante.a.cirurgia.para.garantir.a.remoção.
total.da.lesão..Os.cirurgiões.devem.assegurar-se.que.as.mulheres.saibam.
que.a.cirurgia conservadora.da.mama,.para.remover.só.a.área.afectada,.é.o.
tratamento.de.eleição.para.os.tumores.mais.pequenos.detectados.através.da.
mamografia..Deve.ser.oferecido.em.70-80%.dos.casos.

n	 Os.cirurgiões.devem.propor.mastectomia.às.mulheres.que.preferem.este.
procedimento.e.que.não.são.candidatas.a.cirurgia conservadora da mama.
devido,.por.exemplo,.à.dimensão.do.tumor.(>4.cm),.ou.ao.elevado.risco.de.
recorrência..Os.cirurgiões.devem.propor.a.estas.doentes.a.reconstrução 
mamária,.que.pode.ser.efectuada.na.mesma.cirurgia.ou.mais.tarde.

n	 As.mulheres.com.tumores.de.maior.dimensão.devem.ser.propostas.para.
quimioterapia.antes.da.cirurgia.(tratamento neoadjuvante).para.tentar.reduzir.
o.tamanho.do.tumor.antes.da.mesma..

n	 Os cirurgiões devem deixar margens de segurança.em.volta.do.tecido.tumoral.
removido,.que.devem.ser.documentadas.pelo.patologista..

n	 Os.cirurgiões.que.efectuam.biópsia.do.gânglio.sentinela.para.identificar.
a.presença.de.doença.nos.gânglios.linfáticos.da.axila.devem.ter.formação.
específica.nesta.área.e.ser.alvo.de.avaliação...

n	 As.mulheres.tratadas.ao.cancro.da.mama.devem.efectuar seguimento.pelo.
menos.uma.vez.por.ano.para.avaliação.dos.resultados.e.recorrência..

16
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n	Os cirurgiões devem estar envolvidos na avaliação dos cancros detectados 
por mamografia, sendo que o intervalo entre a primeira consulta e a avaliação 
para cirurgia não deverá exceder uma semana 

n	Em 90% dos casos com diagnóstico maligno evidente, a doente só deve ser 
submetida a uma cirurgia para remover o tumor. O cirurgião deve certificar-
se que a doente está ciente de todas as suas opções terapêuticas

n	Em 90% dos casos, as mulheres não devem esperar mais de duas semanas 
pela cirurgia

n	Cada centro de rastreio deve nomear um cirurgião responsável pelo registo 
da informação sobre o rastreio, tratamento e respectivos resultados, para 
fins de auditoria e elaboração de relatórios anuais de resultados 

Capítulo 7a: Tratamento cirúrgico de lesões detectadas  
 por mamografia

n	As mulheres com cancro invasivo candidatas a cirurgia conservadora da 
mama devem ser informadas desta opção 

n	As mulheres submetidas a cirurgia conservadora da mama ou mastectomia 
devem consultar um radioterapeuta, dado que a radiação melhora o controlo 
do cancro mamário 

n	O cirurgião, ou cirurgião plástico, deve informar as mulheres submetidas  
a mastectomia acerca das diferentes possibilidades de reconstrução mamária

n	 Mais de 80% dos doentes com cancro da mama localmente avançado 
devem efectuar uma associação de quimioterapia neoadjuvante (antes da 
cirurgia), cirurgia citoredutora e radioterapia

n	O uso de radioterapia adjuvante deve ser discutido com todas as mulheres 
após excisão completa do carcinoma ductal in situ

Capítulo 7b: Tratamento loco-regional do cancro da mama invasivo
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✔	

	

✔	

	

✔	

✔

✔	

✔	

	

✔	

✔	

	

✔

Capítulo 7  Cirurgia 



n	 Todos os aspectos da detecção e tratamento do cancro da mama.–.desde.o.
rastreio,.à.avaliação,.diagnóstico.e.tratamento.–.devem.ser.vigiados.

n	 As unidades multidisciplinares.devem.ser.responsáveis.pela.auditoria.interna.
e.externa.dos.serviços.por.elas.prestados.

n	 Em.todas.as.unidades.de.rastreio.e.diagnóstico.deve.existir.um membro 
responsável pela coordenação da recolha e comunicação dos dados.

n	 Para.efeitos.comparativos.deve.ser.usada.uma.classificação e codificação 
universalmente conhecida.

n	 Os.dados.devem.ser.apresentados.em.formulários específicos.e.usados.na.
prática.diária.

n	 A.comunicação.dos.dados.deve.incluir.os.critérios de garantia de qualidade para.
evitar.duplicações..Todas.as.avaliações.de.qualidade.devem.ser.reproduzíveis.e.
claramente.especificadas,.e.os.custos.de.monitorização.devem.ser.aceitáveis.

n	 A.obtenção.dos.dados.e.a.monitorização.dos.resultados.devem.ser.acessíveis 
às participantes e associações de doentes.

n	 Podem.ser.usados.sistemas informáticos de fiscalização que.calculam.a.maioria.
dos.indicadores.de.qualidade..O.European Screening Evaluation Database.(SEED)..
e.o.Audit System of Quality of Breast Cancer Diagnosis and Treatment (QT).
destinam-se.à.monitorização.de.dados.nos.programas.de.rastreio.

Recolha e monitorização 
dos dadosCapítulo 8 
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n	Unificação da comunicação e terminologia dos dados

n	Uso de métodos de cálculo consistentes para 
avaliar os resultados

n	Preenchimento fácil dos relatórios standard das 
unidades de rastreio ou Unidades de Mama.

Vantagens  
dos sistemas  
de fiscalização:

✔

✔	

✔

n	É necessária uma actualização periódica assim 
que se definam os objectivos de qualidade,  
a informação registada e as classificações clínicas

n	A ligação dos sistemas a organizações 
profissionais e científicas é necessária para 
aprovação do sistema 

n	Os sistemas devem ser fáceis de usar

Requisitos  
dos sistemas  
de fiscalização:

✔	

	

✔	

✔

Capítulo 8  Recolha e m
onitorização dos dados



As.mulheres.devem.ter.acesso.a.cuidados.de.qualida-
de.em.todos.os.estadios.da.doença.da.mama,.desde.
as.fases.iniciais.detectadas.no.rastreio.até.às.mais.
avançadas,.no.âmbito.de.uma.Unidade de Mama,.onde.
os.cuidados.e.o.acompanhamento.são.prestados.pela.
mesma.equipa de base de especialistas..

Os requisitos de uma 
Unidade de MamaCapítulo 9

Cada unidade deve ter uma equipa multidisciplinar 

n.. A.unidade.deve.ter.um.director clínico..

n.. Todos.os.membros.da.equipa.multidisciplinar.
devem.ter.formação especializada 
no cancro da mama.obtida.
mediante.a.permanência.de.
um.ano.numa.unidade.com.
reconhecimento.para.ensino..

n.. Todos.os.membros.da.equipa.
multidisciplinar.devem.partici-
par.numa.reunião multidiscipli-
nar,.realizada.pelo.menos.uma.
vez.por.semana,.para.discutir.o.
diagnóstico,.resultados.patológicos.
após.a.cirurgia.e.para.decidir.as.
opções.terapêuticas.

Secção 9.5.2 Equipa da Unidade de Mama.
20

Quotas ou números mínimos garantem a especialização da unidade e respectiva equipa

n	Deve existir uma Unidade de Mama para uma população de 250.000  
a 300.000

n	A unidade deve ter uma dimensão suficiente para o diagnóstico de no 
mínimo 150 novos casos de cancro da mama por ano 

n	Os cirurgiões da unidade devem efectuar pelo menos 50 cirurgias a novos 
casos de cancro da mama por ano e prestar serviço numa unidade de 
diagnóstico pelo menos uma vez por semana 

n	Os radiologistas devem analisar pelo menos 1.000 mamografias por ano ou 
5.000 para os que trabalham no âmbito dos programas de rastreio. Cada 
unidade deve ter pelo menos dois radiologistas qualificados 

✔	

✔	

✔
	

✔ 
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Instalações e serviços

n	 A.unidade.deve.ter.o.equipamento de imagiologia.necessário.para.garantir.o.
diagnóstico.completo.e.adequado.de.patologia.da.mama.

n	 As.sessões.de.radioterapia e quimioterapia podem.realizar-se.nesta.unidade.ou.
numa.clínica.ou.hospital..No.entanto,.o.tratamento.deve.ser.supervisionado.pela.
unidade.e.todas.as.decisões.terapêuticas.tomadas.pela.equipa.multidisciplinar.

n	 Numa.Unidade.de.Mama.deve.realizar-se.pelo.menos.cada.duas.semanas.uma.
consulta.multidisciplinar.dedicada.ao.cancro avançado da mama,.coordenada.
pelo.oncologista..

n	 As.Unidades.de.Mama.devem.fornecer.apoio.a.hospitais.mais.pequenos.se.
estes.se.situarem.distantes.da.Unidade;.estes.programas.ou.consultas de 
apoio.são.preferíveis.a.ter.pequenas.unidades.de.mama.em.áreas.pouco.
habitadas,.pois.permitem.assegurar.a.prestação.de.cuidados.especializados.
na.área.do.cancro.da.mama..Estes.programas.ou.consultas.de.apoio.devem.ter.
lugar.pelo.menos.uma.vez.por.mês.

Serviços especiais

n	 Devem.ser.prestadas.às.mulheres.recomendações práticas, apoio e 
aconselhamento.de.pessoal de enfermagem especializado em patologia da mama.
ou.de.um.membro.da.equipa.de.base.com.formação.psicológica.profissional..Todas.
as.unidades.devem.ter.pelo.menos.dois.membros.responsáveis.nesta.área..

n. Outros.profissionais,.não.membros.oficiais.da.equipa.de.base,.devem.prestar.
serviços.associados.com.a.unidade:.psiquiatras.para.apoio.psicológico,.
cirurgiões plásticos.para.reconstrução.mamária,.fisioterapeutas.para.tratamento.
do.linfedema,.geneticistas clínicos.para.avaliação.do.risco,.cuidados paliativos..
e.serviços especializados em próteses mamárias.no.âmbito.da.unidade....

Garantia de qualidade

n	 As.unidades.devem.registar.os.dados.sobre  
o diagnóstico, patologia, tratamento primário  
e resultados clínicos,.que.devem.estar.disponíveis.
para.efeitos.de.auditoria.

n	 Os valores do desempenho e auditoria.devem.
ser.apresentados.anualmente.e.comparados.
com.os.objectivos.de.qualidade.definidos.e.
a.análise.dos.resultados.. 21
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n.. Num.programa.de.rastreio.do.cancro.da.mama.a.equipa médica.deve.receber.
formação.quanto.aos.aspectos académicos e clínicos do rastreio,.designadamente.
epidemiologia,.filosofia.e.terminologia,.avaliação.e.práticas.actuais.

n.. A.equipa.deve.receber.formação.num.centro aprovado para ensino.antes.de.
participar.em.qualquer.programa....

n.. Os.serviços.multidisciplinares.têm-se.revelado.os.mais.eficazes..Os.especialistas.
devem.receber.formação.nos contextos unidisciplinares e multidisciplinares.
onde.também.aprendem.a.importância.de.comunicar com os seus colegas.de.
outras.especialidades.

n.. Perante.as.mudanças.em.termos.de.tecnologia,.procedimentos.e.protocolos,..
os.especialistas.devem.participar.em.programas de formação continuada e 
cursos de actualização.e.adquirir.a.respectiva.certificação.

n.. Os.membros.que.participam.em.cursos.de.formação.devem.receber.um.

certificado de presença.baseado.nas.suas.capacidades.e.desempenho.

n.. As.Unidades.de.Mama.devem.manter um registo das actividades de formação.
para.indicação.da.qualidade.da.unidade.

Formação Capítulo 10

22

Ca
pí

tu
lo

 1
0 

 F
or

m
aç

ão
 



10.3  Epidemiologista

10.4  Físico

10.5  Técnico de radiologia da mama

10.6  Radiologista da mama

10.7  Patologista da mama

10.8  Cirurgião da mama

10.9   Enfermeira especializada em cancro da 
mama

10.10  Oncologista/radioterapeuta

Secções de 
formação 
específica no 
Capítulo 10:

23

Tópicos essenciais para cursos teóricos de formação:

n	Filosofia do rastreio

n	Terminologia do rastreio do cancro da mama 

n	 Implementação de um programa de rastreio do cancro da mama

n	Métodos de imagem: mamografia, ecografia, RM, técnicas de localização

n	Correlação radiologia/patologia das lesões benignas e malignas

n	Classificação e tratamento do cancro da mama invasivo e in situ 

n	Classificação e tratamento da patologia benigna da mama 

n	Tratamento da doença da mama detectada por exames de imagem

n	Reconstrução mamária

n	Radioterapia para o cancro da mama

n	Quimioterapia e terapêutica hormonal no tratamento pré-operatório e 
adjuvante do cancro da mama

n	Avaliação psicológica, comunicação e aconselhamento

n	Cancro da mama hereditário e aconselhamento genético

n	Epidemiologia e princípios de rastreio do cancro da mama

n	Reunião multidisciplinar para o tratamento pré e pós-cirúrgico dos casos

n	Princípios e práticas para os procedimentos de auditoria

n	Ensaios clínicos e estatística

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔	

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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n.. O protocolo de certificação.nas.Recomendações.da.UE.estabelece.os.requisitos 
mínimos para a certificação das unidades de diagnóstico e rastreio..Este.tópico.
será.abordado.na.próxima.edição.das.Recomendações.da.UE,.estando.igualmente.
prevista.a.criação.de.um.organismo.de.certificação.aprovado.pela.Comissão.
Europeia.

n.. Esta.certificação.serve.de.comprovativo.de.que.os.padrões estabelecidos nas 
Recomendações da UE.para.o.rastreio.e.diagnóstico.da.mama.foram.atingidos..
A.certificação.pode.ser.cancelada.se.os.padrões.não.se.mantiverem...

n.. A.certificação.será.voluntária.até.que.a.Comissão.Europeia.ou.outras.
autoridades.a.considerem.obrigatória.

n.. A renovação da certificação.deve.ser.obtida.cada.5.anos.para.garantir..
a.manutenção.da.qualidade.dos.serviços.

n.. A.certificação.pode.ser.concedida.com.base.em.visitas especializadas ao 
centro:.A.visita.consultiva.durante.o.primeiro.ano.do.programa.de.rastreio.para.
avaliar.a.adesão.às.Recomendações.da.UE;.e.a.visita.de.pré-certificação.
durante.o.segundo.ano.para.analisar.as.falhas.passíveis.de.impedir.a.
certificação.e.prestar.conselhos.e.apoio.adequados.para.melhor.seguir.os.
requisitos..

n.. Uma.vez.que.os.serviços.de.imagiologia.mamográfica.e.os.programas.
de.rastreio.da.mama.–.com.o.seu.mais.amplo.apoio.organizacional.e.
epidemiológico.–.têm.diferentes.requisitos.e.instalações,.a.certificação.foi.
dividida.em.duas.categorias:.Certificados de Imagiologia Diagnóstica da 
Mama,.para.as.unidades.de.diagnóstico.e.Certificados de Rastreio da Mama,.
para.programas.de.rastreio.populacionais.organizados...

Protocolo de certificação 
para os serviços de rastreio 
e diagnóstico da mama 

Capítulo 11
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n.. Uma.vez.que.o.rastreio.implica.o.convite.a.mulheres.aparentemente.saudáveis.
para.a.realização.de.uma.mamografia,.estas.devem.saber as vantagens e 
inconvenientes da participação nesta.iniciativa.para.tomarem.uma.decisão.
informada.

n.. Todos.os.aspectos.do.rastreio,.os.seus.benefícios e imperfeições devem ser 
explicados com clareza.e.de.forma.imparcial.para.minimizar.ansiedades.que..
as.mulheres.possam.ter.antes,.durante.ou.após.a.sua.participação.

n.. A.informação.fornecida.deve.ser.honesta, adequada, baseada na evidência, 
acessível, imparcial, respeitosa e individualizada em.função.das.necessidades.
de.cada.mulher.

n.. Os.profissionais.de.saúde.envolvidos.no.rastreio.devem.ser.sensíveis a factores 
culturais, linguísticos, religiosos, educacionais e socioeconómicos.

n.. A.carta-convite e o folheto devem.incluir.informação.acerca.do.objectivo.do.
rastreio,.a.população-alvo,.a.periodicidade.da.iniciativa,.os.benefícios.e.as.
desvantagens,.o.carácter.gratuito.ou.não.do.exame,.a.forma.de.efectuar.ou.
alterar.uma.consulta,.de.obter.e.interpretar.os.resultados,.a.possibilidade.e.
natureza.de.exames.adicionais.e.o.modo.de.aceder.a.mais.informações.sobre.
rastreio.e.cancro.da.mama.

Comunicação do  
rastreio da mama Capítulo 12
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Potenciais indicadores de qualidade  
para comunicação num programa de rastreio:

Sim Não

Serviço informativo telefónico para mulheres convidadas  
a efectuar o rastreio 

n n

Informação sobre o rastreio disponível em diversos formatos n n

Informação escrita testada na população-alvo para aceitabilidade 
e legibilidade

n n

Materiais informativos para diferentes grupos étnicos ou com 
variadas necessidades sociais

n n

Organizações não médicas envolvidas na divulgação da informação n n

Protocolos de aconselhamento implementados n.

Informação pessoal disponível a pedido n n

Cursos sobre comunicação organizados para os técnicos que 
efectuam o rastreio

n n

Mulheres envolvidas no desenvolvimento e avaliação de materiais n n

Questionários de satisfação administrados à população-alvo n n

Website disponível n n

27
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Os anexos às normas de orientação contêm três documentos da UE sobre rastreio, 
impressos na sua totalidade: A Recomendação do Conselho Europeu de 2 de Dezembro 
de 2003 sobre o Rastreio Oncológico; a Resolução do Parlamento Europeu sobre  
o Cancro da Mama na União Europeia; e a Recomendação do Comité de Ministros  
para os Estados Membros sobre o Rastreio como Instrumento de Medicina Preventiva. 
Estes são documentos chave para conseguir implementar um programa de rastreio  
e tratamento do cancro da mama na União Europeia 

A Recomendação do Conselho sobre o Rastreio do Cancro
Este.documento.contém.recomendações destinadas aos Estados Membros..
para.implementar.programas.de.rastreio.do.cancro.recorrendo.a.uma.abordagem.
baseada.na.população.com.garantia.de.qualidade.a.todos.os.níveis..Recomenda..
a.sua.implementação.segundo as recomendações europeias..Todos.os.participantes..
no.rastreio.devem.ser.informados.na.íntegra.sobre.os.benefícios.e.riscos..O.conjunto.
de.procedimentos.diagnósticos,.tratamentos,.apoio.psicológico.e.acompanhamento.
posterior.deve.estar.disponível.para.todas.as.pessoas.cujo.rastreio.foi.positivo..
Também.requer.recursos.humanos.e.financeiros.adequados.de.forma.a.garantir..
a.organização.adequada.e.o.controlo.de.qualidade.

Resolução do Parlamento Europeu sobre o Cancro da Mama
A.Resolução.do.Parlamento.Europeu.sobre.o.Cancro.da.Mama.de.Junho.de.2003.exige.
que.todas.as.mulheres.no.âmbito.da.UE,.independente.do.local.onde.residam,.da.
sua.situação.social,.ocupação.ou.educação.tenham.acesso.ao.rastreio, tratamento 
e acompanhamento após o tratamento do cancro da mama da máxima qualidade..
Esta.resolução.apela.para.que.a.Comissão.considere.prioritárias.as.medidas.de.saúde.
para.combater.o.cancro.da.mama,.implementando.estratégias.eficazes.para.o.rastreio,.
diagnóstico.e.acompanhamento.posterior.das.doentes..Solicitou.aos.Estados.Membros.
a.criação,.até.2008,.das.condições.necessárias.para.uma.diminuição.de.25%.na.taxa.
de.mortalidade.média.do.cancro.da.mama.na.UE.e.uma.redução.de.5%.da.disparidade.
entre.Estados.Membros.(UE-15).na.taxa.de.sobrevivência.a.5.anos..Também.destaca.a.
necessidade.de.estabelecer.unidades de rastreio multidisciplinares..

Nota: O Parlamento Europeu adoptou uma segunda Resolução em Outubro de 2006, 
a Resolução do Parlamento Europeu sobre o Cancro da mama na União Europeia 
alargada, para reforçar as exigências da primeira Resolução na UE alargada. Apela 
aos Estados Membros a implementação a nivel nacional de Unidades de Mama de 
acordo com as Recomendações da UE até 2016. 
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Em 2010, o Parlamento Europeu promulgou uma Declaração Escrita sobre a Luta 
Contra o Cancro da Mama na União Europeia (071/2009) que reforça a necessidade  
de aplicação da Resolução do Parlamento Europeu sobre Cancro da Mama.  
A Declaração reforça a necessidade de implementação de programas nacionais de 
rastreio mamográfico em conformidade com as Recomendações europeias. Apela 
ainda à implementação nacional de unidades interdisciplinares especializadas na 
patologia da mama (Unidades de Mama) até 2016 de acordo com as Recomendações 
da UE e à necessidade de desenvolvimento de um Protocolo de certificação dessas 
mesmas unidades; à apresentação de registos actualizados e fiáveis sobre cancro da 
mama e implementação dos registos oncológicos nacionais; apoiar o estudo sobre 
adequação do alargamento para além da faixa etária 50-69 das mulheres convidadas 
a participarem no programa de rastreio; e à produção bianual de relatórios sobre a 
implementação dos programas de rastreio.

Declaração.Escrita.sobre.a.Luta.Contra.o.Cancro.da.Mama.na.União.Europeia.

Recomendação do Comité de Ministros
O.Comité.de.Ministros.emitiu.diversas.recomendações.relativas.aos.programas.
de.rastreio.e.salienta.os.seus.eventuais.efeitos.positivos.e.negativos..Salienta.
as.questões.legais.e.éticas,.designadamente.a.assinatura.de.um.consentimento 
informado para.participar.no.rastreio.e.a.protecção e privacidade de dados 
pessoais..Destaca.a.garantia.continuada.de.qualidade.durante.e.após.a.
implementação.de.qualquer.programa.de.rastreio,.bem.como.a.necessidade.de.
colaboração entre os programas de rastreio e de tratamento......

Para mais informações sobre os documentos da UE, associações de doentes e 
cancro da mama em geral, consulte:

n	 EUROPA.DONNA.–.A.Coligação.Europeia.do.Cancro.da.Mama

n	 Dia.da.Saúde.Mamária.em.

n	 Comissão.Europeia

www.europadonna.org

www.breasthealthday.org
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Acreditação:.Processo.pelo.qual.um.organismo.autorizado.reconhece.formalmente.
que.outro.organismo.é.competente.para.desempenhar.determinadas.tarefas.

Anatomia Patológica:.Estudo.e.diagnóstico.das.alterações.estruturais.e.funcionais.
nas.células,.tecidos.ou.órgãos,.que.estão.ligadas.(ou.subjacentes).à.doença.

Avaliação tripla:.Combinação.de.exame.clínico,.imagiológico.e.amostras.de.células.
ou.tecido.para.determinação.de.diagnóstico.

Biópsia aspirativa por agulha fina:.Procedimento.para.extrair.células.ou.líquido.
de.um.tecido.usando.uma.agulha.com.uma.seringa.vazia..As.células.ou.líquido.
extraídos.são.depois.analisados.ao.microscópio.

Biópsia assistida por vácuo:.Remoção.de.uma.amostra.de.tecido.mediante.uma.
sonda.com.sucção..O.tecido.é.depois.analisado.ao.microscópio.

Biópsia do gânglio sentinela:.Técnica.que.implica.a.injecção.de.um.corante.azul..
e.uma.substância.radioactiva.para.determinar.se.as.células.tumorais.invadiram..
os.gânglios.linfáticos.

Cancro de intervalo:.Tumor.diagnosticado.no.período.entre.os.rastreios.de.rotina.

Certificação:.Processo.pelo.qual.um.organismo.acreditado.concede.garantia.por.
escrito.de.que.um.produto,.processo.ou.serviço.está.em.conformidade.com.os.
requisitos.especificados.

Cirurgia citoredutora:.Remoção.cirúrgica.de.parte.de.um.tumor.que.não.pode.ser.
totalmente.removido.para.reforçar.o.efeito.da.quimioterapia.ou.radioterapia.

Cirurgia conservadora da mama:.Cirurgia.para.remover.o.tumor.e.salvar.a.porção.
saudável.da.mama.

Colheita citológica:.Remoção.ou.exame.microscópico.de.células.extraídas..

Colheita histológica:.Exame.da.estrutura.do.tecido.celular.ao.microscópio.

Epidemiologia:.Estudo.da.incidência.e.distribuição.de.doenças.e.outros.factores.
relacionados.com.a.saúde...

Equipa multidisciplinar:.Grupo.de.profissionais.de.saúde.de.diversas.
especialidades.clínicas.que.trabalham.em.conjunto.para.diagnosticar.e.tratar..
os.doentes..

Grau tumoral:.Medição.do.grau.de.alteração.das.células.tumorais.num.tumor,.
graus.I.a.III,.sendo.o.III.o.mais.agressivo.

Invasão vascular:.Penetração.de.células.tumorais.na.linfa.ou.nos.vasos.sanguíneos..

Mamografia:.Raio-X.da.totalidade.ou.parte.da.mama.
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Margem de segurança:.Método.de.se.assegurar.que.na.área.em.redor.do.tecido.
cirurgicamente.removido.não.ficam.células.malignas.

Mastectomia:.Cirurgia.para.remover.a.totalidade.da.mama.

Microbiópsia: Remoção.de.uma.amostra.cilíndrica.de.tecido.ou.parte.de.um.caroço.
utilizando.uma.grande.agulha.oca..O.tecido.é.depois.analisado.ao.microscópio.

Microcalcificação: Agregação.anómala.de.pequenas.partículas.de.cálcio.
observadas.na.mamografia,.que.podem.indicar.a.presença.de.cancro.da.mama.

Neoadjuvante:.Tratamento.administrado.antes.da.cirurgia,.podendo.ser.
quimioterapia.ou.a.hormonoterapia.

População-alvo:.Grupo.identificado.através.estudos.epidemiológicos.que.tem.as.
características.de.pessoas.para.as.quais.o.rastreio.está.indicado.

Populacional:.Identificar.um.grupo.alvo.com.base.nos.registos.da.população.em.geral.

Presença de receptores:.Indica.se.as.células.tumorais.são.positivas.ou.negativas.
para.os.receptores.de.estrogénio,.progesterona.e.HER2.

Radiografia:.Uso.de.radiação,.sobretudo.raios-X,.para.produzir.uma.imagem.das.
estruturas.internas.do.organismo,.sob.a.forma.de.película.ou.em.computador.

Radiologia:.Estudo.científico.do.uso.médico.de.radiação,.particularmente.raios-X,.
para.diagnosticar.uma.doença.

Radioterapia:.Uso.de.quantidades.controladas.de.radiação,.sob.a.forma.de.raios-X,.
raios.gama.ou.neutrões.para.erradicar.as.células.tumorais.

Rastreio mamográfico:.Realização.de.mamografia.em.mulheres.aparentemente.
saudáveis,.para.estabelecer.precocemente.a.presença.de.cancro.da.mama.

Sintomáticas: Mulheres.com.sinais.ou.sintomas.aparentes.de.cancro.da.mama,.
como.um.caroço.na.mama.

Tipo de tumor:.Classificação.de.tumores,.i.e.,.in situ,.invasivo,.lobular.ou.ductal.

Tumor in situ:.Células.anómalas.confinadas.ao.seu.local.de.origem.sem.invadir..
os.tecidos.circundantes.

Tumor invasivo:.Células.anómalas.que.penetram.no.tecido.que.circunda.a.área..
de.origem.do.tumor.

Tumores ductais e lobulares:.Os.dois.tipos.mais.frequentes.de.tumores.
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Descrição do processo de rastreio

Identificar /informar/convidar 
pessoalmente todas..
as.mulheres-alvo.da..

população.para.rastreio

Obtenção e leitura dupla de 
mamografias de rastreio

Avaliação tripla   
(exame.clínico,.imagem,..
e,.se.necessário,.colheita..

citológica/histológica)

Suspeita

Suspeita

Conferência multidisciplinar 
(pré-operatória) 

Diagnóstico/suspeita.elevada

Cirurgia/patologia
Remover.e.analisar.lesão

Conferência multidisciplinar 
pós-operatória

Diagnóstico

Cirurgia e/ou outra 
terapêutica

Seguimento

Sugerir rastreio  
ao fim de 2 anos 

Sugerir rastreio  
ao fim de 2 anos 

Sugerir rastreio  
ao fim de 2 anos 

Sugerir rastreio  
ao fim de 2 anos 

Sem.suspeita

Sem.suspeita

Sem.suspeita

Sem.suspeita
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