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Introdução
Cerca de 10% das mamografias de rastreamento assinalam alguma
anomalia, e 15 a 20% destas precisam, de alguma forma, de análise
tecidual. A multiplicidade das lesões (nódulos, microcalcificações,
lesões sólido-císticas, realces à ressonância magnética, distorções
de arquitetura) exige estratégias distintas para obterem-se as
amostras. A colheita de material é sempre invasiva, envolve desconforto físico e emocional e complicações que incluem pequenas
equimoses, hematomas e até mesmo pneumotórax. É importante
escolher com responsabilidade o tipo de biópsia a fim de preservar
a paciente de morbidade desnecessária. As biópsias mamárias têm
limitações de sensibilidade e especificidade, por isso é fundamental
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conhecer o valor preditivo positivo e negativo de cada método a
cada situação.
A biópsia de uma lesão não palpável envolve duas variáveis:
uma forma de guiar o procedimento (o método imaginológico)
e uma forma de colher o material (a biópsia propriamente dita).
Nesse sentido, é fundamental a análise da concordância entre os
achados imaginológicos e anatomopatológicos a fim de detectar
erros de amostragem.
Evidências e princípios: a literatura sobre esse tema é abundante. Há excelentes ensaios clínicos, revisões sistemáticas e metanálises. É importante lembrar que, no campo das biópsias mamárias, a própria aplicação das evidências deve ser precedida da
aplicação de um princípio ético básico: o primum non nocere (primeiro não fazer mal). Na prática, significa usar o tipo de biópsia
menos invasivo que forneça o resultado suficiente para amparar a
conduta clínica. O resultado suficiente, na maioria dos casos, será
diferenciar lesões benignas de lesões malignas. No caso do câncer de mama, porém, há uma particularidade. Existe uma gama
de lesões, consideradas precursoras ou de alto risco, e o próprio
carcinoma ductal in situ (CDIS) que podem ser subestimados em
uma biópsia percutânea (BP), muitas vezes, exigindo uma biópsia cirúrgica complementar. Subestimar uma lesão significa, por
exemplo, diagnosticá-la como hiperplasia ductal atípica na biópsia de fragmento (BF) e CDIS na peça cirúrgica, ou CDIS na BF e
carcinoma invasivo na biópsia cirúrgica. Também é importante a
disponibilidade. Alguns dos recursos que serão detalhados podem
não estar presentes em determinadas comunidades, assim, caberá
ao médico solicitante escolher a forma de biópsia mais adequada e
que esteja disponível, ou discutir com a paciente a conveniência de
Protocolos Febrasgo | Nº15 | 2018

5

Biópsias mamárias

um deslocamento para realizar uma forma de biópsia que seja mais
adequada para o seu caso.
Biópsia cirúrgica x Biópsia percutânea: as evidências mostram que a BP é tão boa ou melhor que a biópsia cirúrgica.(1-3) Já
houve a preocupação de que a BP pudesse espalhar células malignas pelo trajeto da agulha de biópsia,(4) porém surgiram dados
indicando ser improvável que essas células deslocadas sobrevivam
ou causem recidivas locais.(5-7) A BP deve ser sempre preferida à cirúrgica por suas várias vantagens: menor morbidade, menor custo,
permite tratamento neoadjuvante, não altera áreas de drenagens e
anatomia da mama, o que pode repercutir em eventuais falhas de
biópsia de linfonodo sentinela.
Formas de guiar o procedimento: para lesões não palpáveis
tem-se a ultrassonografia (US), a mamografia e a ressonância magnética (RM). O princípio geral é usar um método que possibilite uma
amostragem adequada. Escolheremos, então, o método com base no
conforto para a paciente, na disponibilidade, no custo e na segurança. Mais que um paradigma baseado em evidências, esse é um preceito ético. Nesse contexto, a preferência recairá sempre sobre a US,
depois, a mamografia. A orientação será feita por RM apenas nas lesões que são demonstradas nesse método. Lembrar que, mesmo que
uma lesão não tenha sido detectada em uma US de rastreamento,
ela pode ser procurada novamente na US após ter sido detectada por
outro método imaginológico. A essa avaliação dá-se o nome de US
dirigida ou US second look. Ela é muito útil em lesões detectadas pela
RM, mas, também, em lesões detectadas por mamografia. A cirurgia
de lesões não palpáveis requer alguma forma de localização pré-operatória. Pode-se usar um fio guia, um corante, um radioisótopo e em
alguns casos uma mera marcação na pele.
6
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Tipo de lesões a serem biopsiadas: vejamos agora cada lesão
individualmente e a melhor escolha de biópsia de acordo com as
evidências. Na prática, é assim que o problema se apresenta:
• Nódulos: são as lesões mamárias mais comuns que recebem
indicação de biopsia. Robustas evidências mostram que a biópsia cirúrgica não é melhor que a percutânea para os nódulos
mamários.(8,9) Entre as BP, temos a punção aspirativa de agulha
fina (PAAF, BAF), a BF (cujos sinônimos são core biopsy, biópsia
de agulha grossa e TRU-CUT) e a biópsia vacuoassistida (BVA).
No caso da PAAF, é importante lembrar que o diagnóstico será
citológico, e não histológico, o que requer do patologista um
treinamento específico.(10) O valor geral da PAAF foi estudado
em metanálises,(11,12) que encontraram boa sensibilidade e especificidade, contudo deu-se uma taxa de 27,5% de amostras
insatisfatórias, que, quando levadas em consideração, tornaram a acurácia da PAAF muito inferior à da BF e à da biópsia
cirúrgica.(13) Evidências favorecem a segurança da BF orientada por ultrassonografia (BF-US) na abordagem de nódulos.
(1,3,14-17)
A BVA orientada por ultrassonografia também pode ser
usada na abordagem dos nódulos mamários.(16) No entanto
evidências mostram que ela não tem uma acurácia superior à
da BF-US.(5,18) No passado, foi levantada uma questão sobre o
tamanho dos nódulos. Em nosso meio, já foi sugerido que a
BVA teria maior acurácia que a BF em nódulos de menos de
2,0 cm,(19) Parker recomenda seu uso para nódulos de menos
de 1,5 cm(20) e o rol de procedimentos da Anvisa inclui o seu
uso para nódulos de menos de 2,0 cm.(21) Todavia não há qualquer estudo que demonstre maior acurácia da BVA em nódulos
pequenos. Um estudo relata acurácia excelente da BF-US em
Protocolos Febrasgo | Nº15 | 2018
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nódulos de menos de 1,0 cm.(22) A BVA exige injeção de maior
quantidade de anestésico local, o que pode até mascarar pequenas lesões.(18) Além disso, a taxa de complicações da BVA
foi estimada em 2,5%,(23) enquanto a da BF, 0,2%.(24) Portanto,
a escolha da forma de biópsia para nódulos recai sobre a BF-US
por ter menos morbidade e igual acurácia à BVA, além de ser
mais barata e mais disponível.(18,25)
• Microcalcificações: são o segundo tipo de lesão mamária mais
comum a receber indicação de biópsia. Em raras situações, microcalcificações podem ser vistas pela ultrassonografia, principalmente se houver um componente nodular hipoecoico
associado. Nesses casos, a lesão funciona como um nódulo e
pode ser biopsiada com BF-US, lembrando que é obrigatório
radiografar os fragmentos retirados para confirmar a presença de calcificações representativas. Um autor em nosso meio
encontrou até 37% dos focos de microcalcificações em uma
revisão ultrassonográfica.(26) Essa taxa de identificação das calcificações precisa ser reproduzida por outros autores para ser
considerada como universal, mas mostra como a abordagem
com ultrassonografia pode ser importante em lugares onde a
estereotaxia não esteja disponível. Assim, pelo princípio ético
de usar o método menos agressivo que obtenha o resultado
desejado, a BF-US deve ser o tipo de biópsia escolhido quando
as microcalcificações forem identificadas pela ultrassonografia
com segurança. No entanto a maioria das microcalcificações
só aparecerá por meio da mamografia, portanto, a biópsia precisará ser dirigida por mamografia. A abordagem percutânea,
que requer estereotaxia, pode ser feita com BF ou BVA. A estereotaxia é um recurso caro, sofisticado e menos disponível. A
8
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PAAF para biopsiar microcalcificações, hoje, está em desuso. (27)
Restam duas boas opções, a BF e a BVA, ambas sob orientação
estereotáxica, além da cirurgia sob localização pré-operatória
(agulhamento). Assim, seguindo o princípio da preferência
por biópsia percutâneas, vamos comparar a BF com a BVA na
abordagem das microcalcificações. Dois parâmetros serão fundamentais para comparar esses métodos: capacidade de acertar o alvo e subestimativa. Uma revisão sistemática, em 2011,
(28)
encontrou que um em quatro diagnósticos de CDIS à biópsia percutânea eram subestimados. O uso da BF foi um fator
significativamente associado à subestimativa. Uma metanálise e revisão sistemática aponta que a taxa de subestimativa
de hiperplasia ductal atípica e CDIS, em seus resultados, foi
de 20,9%.(29) Hoorntje realizou uma grande revisão crítica da
BVA, inferindo que, quando comparada à BF, ela reduz a subestimativa em lesões de alto risco e CDIS, mas não ficou claro se
é capaz de reduzir as falhas de amostragens.(30) Uma metanálise e revisão sistemática, feita em 2006, encontrou que a BVA
tem menos subestimativas e menos falhas de amostragens que
a BF em biópsias estereotáxicas.(31) Dessa forma, podemos inferir que a técnica preferencial para biopsiar microcalcificações
é a BVA orientada por estereotaxia, que combina invasividade
mais baixa com menor taxa de subestimativas e, possivelmente,
menor risco de erro de amostragem que a BF. A BF orientada por
estereotaxia é uma alternativa à BVA. Ela tem baixa invasividade, mas uma taxa maior de subestimativa e, com possibilidade
de ocorrerem erros de amostragem. Quando a estereotaxia não
estiver disponível, resta fazer uma cirurgia sob localização pré
-operatória, que pode ser realizada pela técnica biplanar.
Protocolos Febrasgo | Nº15 | 2018
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• Lesões sólido-císticas: antigamente chamadas de cistos
complexos, são lesões que têm um componente sólido e um
componente cístico. Incluem nódulos sólidos com um componente de necrose, lesões vegetantes intracísticas e pequenas
vegetações intraductais.(32) Lesões com um grande componente sólido podem ser abordadas da mesma forma que nódulos
sólidos, isto é, com BF-US. Um estudo concluiu que, nas lesões
vegetantes intraductais, a BVA tem mais acurácia que a BF.(33)
A cirurgia com agulhamento e a BVA já foram recomendadas
para casos em que a BF mostra papilomas(34) ou atipias,(35) mas
outros autores argumentam que o seguimento nesses casos
pode ser adequado.(36) A cirurgia, como abordagem inicial, é, na
maioria das vezes, desnecessariamente invasiva. Uma exceção
talvez sejam as lesões vegetantes intracísticas mais volumosas,
nas quais a abordagem percutânea cause uma fragmentação da
amostra prejudicial à análise histológica.
• Distorções de arquitetura: não há dados robustos que indiquem um tipo específico de biópsia nessa situação. É sabido
que essas lesões tendem a ser heterogêneas e requerem a obtenção de maior quantidade de tecido para uma análise adequada. Há autores que recomendam a cirurgia sempre nessa
situação, (37) mas outros argumentam que há um espaço para as
biópsias percutâneas, principalmente a BVA, em especial, na
presença de lesões pequenas. (38)
• Nódulos em que subsistem dúvidas se são sólidos ou císticos: Há nódulos ultrassonográficos com indicação de biópsia
nos quais não se tem certeza se correspondem a cistos com
conteúdo espesso ou nódulos sólidos. Um número significante
desses nódulos terminará sendo um cisto, e, nesses casos, uma
10
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PAAF irá esvaziá-lo completamente, fornecendo a segurança
desejada com um mínimo de invasividade. Nesses casos, portanto, a escolha da biópsia recai sobre a BAAF, ao menos como
abordagem inicial.
• Linfonodos: Os linfonodos constituem uma situação especial.
A maioria deles se localiza na axila, que, por sua forma côncava, dificulta a BF sob orientação da ultrassonografia e favorece
a PAAF, em que há um melhor controle sobre a agulha. Uma
metanálise(39) relatou acurácia aceitável da PAAF na avaliação dos linfonodos axilares, mas um estudo bem controlado
mostrou uma sensibilidade maior da BF (82,2%) que da PAAF
(72,5%).(40) Contudo as questões de segurança e de dificuldade
técnica são importantes nessa escolha. Portanto, é melhor preferir a PAAF na abordagem de linfonodos axilares, valorizando
bastante os seus resultados positivos e considerando usar a BF
quando se suspeitar de falso-negativo. Caso se suspeite de um
câncer não mamário, especialmente de linhagem linfomatosa,
preferir a BF.
• Lesões que só aparecem por meio da ressonância magnética:
Quando uma lesão é detectada pela ressonância magnética, o
primeiro passo é individuá-la por meio da ultrassonografia, que
irá encontrar muitas dessas lesões, porém 23% delas permanecerão exclusivas da ressonância. Quando a lesão não é demonstrada na ultrassonografia, seu valor preditivo positivo, embora
caia de 43% para 15%,(41) ainda exige que essas lesões sejam
biopsiadas sob a orientação da ressonância magnética. Essas biópsias são tecnicamente sofisticadas, caras e pouco disponíveis,
e é uma boa prática avisar a paciente que fará a ressonância magnética desse fato antes da realização do exame.
Protocolos Febrasgo | Nº15 | 2018
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Recomendações finais
1. Preferir biópsias percutâneas a biópsias cirúrgicas em geral (A).
2. Para nódulos sólidos de qualquer tamanho, preferir a biópsia
de fragmentos orientada por ultrassonografia (A).
3. Para nódulos que podem ser císticos ou sólidos, iniciar a abordagem com biópsia aspirativa (preceito ético).
4. Para microcalcificações, considerar que a biópsia vacuoassistida tem menores taxas de subestimativa que a biópsia de fragmento (A) e, possivelmente, apresente menos taxa de erros
de amostragem (C). Ambas as técnicas percutâneas exigem
orientação por estereotaxia. Não havendo disponibilidade, a
cirurgia sob localização pré-operatória é uma alternativa segura para obtenção de material (A). A paciente, porém, deve
ser informada da sua maior morbidade para decidir se prefere
deslocar-se para fazer uma biópsia percutânea.
5. Em casos de microcalcificações que sejam demonstradas em uma
ultrassonografia de revisão, preferir a biópsia de fragmento orientada por ultrassonografia (A, por analogia a nódulos sólidos).
6. Para lesões sólido-císticas, preferir biópsia de fragmento orientada por ultrassonografia se o componente sólido for grande
(A, por analogia a nódulos sólidos); e biópsia vacuoassistida
para lesões vegetantes intracísticas ou intraductais pequenas
(B). Lesões vegetantes intracísticas grandes podem requerer
exérese cirúrgica (D).
7. Para distorções de arquitetura, preferir cirurgia sob agulhamento
(lesões maiores) ou biópsia vacuoassistida (lesões menores) (C).
8. Para linfonodos, preferir biópsia aspirativa de agulha fina (C).
9. Nos chamados resultados de alto risco, a ampliação da amostragem a partir de uma cirurgia é fortemente recomendada (B).
12
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10. Sempre avaliar a compatibilidade anatomoimaginológica (A).
11. Lesões vistas apenas por meio da ressonância magnética
precisarão realizar uma biópsia orientada por ressonância
magnética. Nesses casos, dá-se preferência à biópsia vacuoassistida (C).
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