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Recomendação  

Escolha não requisitar exames de imagem em mulheres com dor mamária clinicamente insignificante 

[i.e. não focal (maior do que um quadrante), difusa ou cíclica] sem outros achados clínicos suspeitos. 

Justificação  

A dor mamária é muito comum em mulheres e geralmente não é um sinal de cancro da mama. Existem dois tipos diferentes 

de dor mamária. A dor que não é suspeita é chamada de “dor clinicamente insignificante”. A dor que pode ser 

eventualmente um sinal de cancro da mama é chamada de dor “clinicamente significativa”. 

Dor mamária clinicamente insignificante é o tipo mais comum. Esse tipo de dor ocorre em mais de uma parte ou quadrante 

da mama, ou em ambas as mamas (ou seja, é difusa ou não focalizada). A dor pode ir e vir, e pode piorar antes que a 

mulher tenha o seu período menstrual (ou seja, ser uma dor cíclica). Exames de imagem não são recomendados para este 

tipo de dor. 

Dor clinicamente significativa ocorre em uma parte focal da mama e não vai e vem (ou seja, não é uma dor cíclica). A 

maioria das dores clinicamente significativas ainda assim não são causadas por cancro, mas exames de imagem poderão 

ser recomendados. 

Para mulheres com menos de 30 anos com dor mamária clinicamente significativa, a ecografia mamária geralmente é 

apropriada como exame de imagem inicial. Para mulheres com 30 anos ou mais com dor mamária clinicamente 

significativa, mamografia, tomossíntese e ecografia mamária geralmente são apropriadas como exames de imagem iniciais. 

Se as mulheres tiverem dor e outros sintomas, como nódulo ou corrimento mamilar, devem consultar o seu médico, pois 

exames de imagem deverão ser recomendados. 

 

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha 

alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente. 
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