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Recomendação  

 

Escolha não propor tratamentos de radioterapia, como parte integrante da terapêutica conservadora de 

doentes (de idade igual ou superior a 50 anos) com carcinoma invasivo da mama em estádios iniciais, 

sem equacionar esquemas de hipofracionamento. 

Justificação  

 

A radioterapia adjuvante da mama diminui o risco de recidiva local e melhora a sobrevivência de mulheres com carcinoma 

da mama invasivo e proposta de terapêutica conservadora. A maioria dos estudos recorreu a esquemas de fracionamento 

convencionais com duração de tratamentos entre 5 a 6 semanas, frequentemente seguidos por 1 a 2 semanas de 

sobreimpressão. No entanto, estudos recentes demonstraram equivalência no controlo tumoral e bons resultados 

cosméticos com esquemas mais curtos (aproximadamente 4 semanas). Os médicos radioncologistas e os seus doentes 

deverão rever estas opções para determinar o esquema de tratamento mais apropriado. 

 

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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Recomendação original disponível em: 

http://www.choosingwisely.org/clinician-lists/american-society-radiation-oncology-whole-breast-radiotherapy/ 
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