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1. Introdução: 
 
1.1 Importância do tema 

 
O câncer de mama ainda possui alta relevância na morbimortalidade 

feminina, sendo a causa mais frequente de câncer nesta população (responsável 

por uma média de 1 a cada 4 casos de todos os tipos de câncer na mulher e 

impactando 2,1 milhões de pacientes ao ano [1]). Segundo a Organização Mundial 

da Saúde, estima-se que o câncer de mama será causa de óbito de 627 mil 

mulheres no ano de 2018 - 15% de todos os óbitos por câncer entre pacientes 

femininas [1].  

Dentre as estratégias vitais para a melhora do desfecho clínico e 

sobrevivência nestas pacientes estão o diagnóstico precoce e o rastreamento¹, 

com a mamografia sendo atualmente o único método comprovadamente efetivo 

para a realização deste rastreamento populacional [1-5], demonstrando reduzir a 

taxa de mortalidade em até 60% em 10 anos após o diagnóstico, quando 

comparadas à pacientes que não realizaram rastreamento [2]. 

O Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem em conjunto 

com a Sociedade Brasileira de Mastologia (SBM) e a Federação Brasileira das 



Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) recomenda o rastreamento 

mamográfico anual para todas as mulheres entre 40 e 75 anos de idade e de 

forma individualizada após essa faixa etária [4]. 

Um dos mecanismos reconhecidos para avaliar a qualidade do 

rastreamento mamográfico de um serviço de diagnóstico por imagem é a 

realização da auditoria médica clinicamente relevante [3,7,9], com metodologia 

descrita na 5ª edição do ACR-BI-RADS®, sistema de padronização e caracterização 

de laudos e achados de imagem desenvolvido pelo Colégio Americano de 

Radiologia (ACR)[3]. 

 A realização de auditoria do rastreamento mamográfico é a forma mais 

eficiente[3,7,9] de controle de qualidade de um determinado serviço, seja público 

ou privado, e se faz necessária para que se possa adotar medidas de educação 

continuada e obtenção de dados estatísticos. Indicadores discrepantes predizem 

possíveis otimizações na classificação mamográfica e ainda particularidades 

específicas do serviço/população atendida, enquanto indicadores 

correspondentes com benchmark de performance estimulam a confiança na 

qualidade e habilidade do serviço e do método na detecção do câncer de 

mama[3,7,9]. 



  Este estudo tem como objetivo descrever a implementação e avaliar a 

performance do rastreamento mamográfico de um serviço através de auditoria 

clinicamente relevante, seguindo-se o modelo de auditoria preconizado na 5ª 

edição do ACR-BI-RADS®, com a análise dos laudos de mamografias realizadas 

durante o período de 1 ano e comparação com os valores esperados na literatura 

nacional e benchmarks de performance internacionais.   

 

1.2 Objetivos: 

 

Estabelecer uma abordagem objetiva e reprodutível para a avaliação da 

performance do rastreamento mamográfico em um serviço de diagnóstico por 

imagem, através de auditoria dos laudos de mamografia, seguindo-se o modelo 

preconizado na 5ª edição do ACR-BI-RADS®, e comparação com benchmark de 

performance de publicações nacionais e internacionais atualizadas. A 

implementação de auditoria clinicamente relevante permite um retrato da 

qualidade do serviço de diagnóstico por imagem através da análise dos 

indicadores preconizados, além de ter alta reprodutibilidade para o contínuo 

controle de qualidade. A comparação com benchmark de performance estimula a 

implementação de melhorias no serviço para alcançar valores correspondentes e 



quando alcançados estimulam a confiança na qualidade e habilidade do serviço e 

do método na detecção do câncer de mama. 

 

2. Metodologia: 
 

 
2.1 Materiais e Métodos: 

 

 Este estudo foi realizado no setor de Mama do departamento de Diagnóstico por 

Imagem da Universidade Federal de São Paulo, com a análise dos laudos de 

mamografias oriundas do Hospital São Paulo. 

Todos os exames foram submetidos à dupla leitura, com primeira leitura feita por 

um residente e segunda leitura realizada por radiologistas formados especialistas 

no setor de diagnóstico em Mama com experiência média de 5 anos ou mais.  

No período de 1 de janeiro de 2016 até 31 de dezembro de 2016, foram 

realizadas 3913 mamografias, que foram selecionadas e submetidas à auditoria 

com base no resultado final do laudo. Os aparelhos de mamografia utilizados no 

serviço são da marca Hologic, modelo Lorad MIV acoplados à sistema de 

digitalização AGFA.  



Os laudos dos exames foram acessados através do sistema de gestão hospitalar 

do Hospital São Paulo, através de coleta retrospectiva dos dados com 

anonimização dos exames e sem prejuízo significativo para a conduta clínica ou 

riscos para a paciente, sendo realizado seguimento dos exames por 1 ano, até o 

dia 31 de dezembro de 2017, para a avaliação de possíveis desfechos clínicos. 

Para a seleção da casuística foram considerados como critérios de exclusão: 1) 

pacientes do sexo masculino; 2) pacientes sintomáticas ou em acompanhamento 

por achados prévios  (mamografias diagnósticas); 3) laudos sem a categorização 

padronizada pela 5ª edição do ACR-BI-RADS®; 4) exames com a categoria B6, não 

utilizada para fins de auditoria segundo o ACR-BI-RADS® [3].  

Através da indicação clínica e da categoria BI-RADS®, dividimos os exames 

selecionados em rastreamento positivo ou negativo, e realizamos a análise dos 

dados segundo o modelo preconizado no ACR-BI-RADS®. As definições e cálculos 

necessários para a realização da auditoria são pormenorizados a seguir. 

 

2.2 Definições e cálculos 

 
Mamografia de rastreamento 



Mamografia realizada em mulheres assintomáticas para câncer de mama, com 

finalidade de detecção precoce [3]. O rastreamento envolve uma decisão binária 

entre recomendar uma ação antes do próximo rastreamento de rotina e não 

recomendar nenhuma ação antes do próximo rastreamento de rotina [3,8]. 

Mamografia de rastreamento positiva - Exame no qual se recomenda 

reconvocação/complementação (Categoria 0) e exames no qual se recomenda um 

diagnóstico tecidual (Categoria 4 - suspeito e Categoria 5 - altamente suspeito) 

[3,8]. 

Mamografia de rastreamento negativa - Mamografia de rastreamento com 

resultado Categoria 1 (negativo), Categoria 2 (benigno). A Categoria 3 

(provavelmente benigno) só é incluída após comprovar a natureza benigna da 

lesão [3,8]. 

 

Verdadeiro Positivo (VP) – Câncer comprovado dentro de 1 ano, após achado 

mamográfico classificado como Categoria 4 (suspeito) ou Categoria 5 (altamente 

suspeito) [3,8]. 

 



Verdadeiro Negativo (VN) - Nenhum diagnóstico de câncer realizado em 1 ano 

após mamografia classificada como Categoria 1 (negativo), Categoria 2 (benigno) 

ou Categoria 3 (provavelmente benigno) [3,8]. 

 

Falso Negativo (FN) - Diagnóstico de câncer realizado em 1 ano, após mamografia 

classificada como Categoria 1 (negativo), Categoria 2 (benigno) ou Categoria 3 

(provavelmente benigno) [3,8]. 

 

Falso Positivo (FP) - Existem três definições para falso positivo: 

FP1 - nenhum diagnóstico de câncer feito em 1 ano após mamografia 

de rastreamento positiva, Categoria 0 (reconvocação ou complementação), 

Categoria 4 (suspeito) ou Categoria 5 (altamente suspeito). 

FP2 - nenhum diagnóstico de câncer feito em 1 ano após recomendação 

de biópsia, em mamografia Categoria 4 (suspeito) ou Categoria 5 (altamente 

suspeito). 

FP3 - achados benignos na biópsia, em 1 ano após recomendação 

de biópsia, em mamografia Categoria 4 (suspeito) ou Categoria 5 (altamente 

suspeito). 

 



Valor Preditivo Positivo (VPP) Existem três definições relativas a VPP: 

VPP1 (achados anormais no rastreamento) - percentagem de todos os 

exames de rastreamento positivos (Categorias 0, 4 e 5) que resultaram em 

diagnóstico de câncer. Fórmula para cálculo: VPP1 = VP/ número de exames de 

rastreamento positivos ou VPP1 = VP/ (VP + FP1). 

VPP2 (recomendação de biópsia) - percentagem de todos os casos 

(rastreamento e diagnóstico) em que foi recomendada biópsia (Categorias 4 e 5), 

que resultaram em diagnóstico de câncer.  

Fórmula para cálculo: VPP2 = P/número de casos (rastreamento e diagnóstico) 

com recomendação de biópsia ou VPP2 = VP/ (VP + FP2). 

VPP3 (biópsia realizada) - percentagem de todos os casos (rastreamento e 

diagnóstico, Categorias 4, 5 e 0) em que a biópsia foi realizada, resultando em 

diagnóstico de câncer. Tal definição é mais frequentemente usada para exames 

de mamografia diagnóstica [3,7-9], não sendo utilizada nos principais benchmarks 

internacionais. 

 

Sensibilidade (S) - Sensibilidade representa a capacidade de detectar o câncer 

existente. Corresponde a percentagem de pacientes com câncer corretamente 

diagnosticado em 1 ano após o exame positivo. 



Fórmula para cálculo da sensibilidade: S = VP/ (VP + FN). 

 

Especificidade (E) - Especificidade representa a capacidade de detectar os casos 

em que o câncer efetivamente não existe (mulheres sem doença). Corresponde 

ao número de verdadeiros negativos, divididos por todos os casos negativos.  

Fórmula para cálculo da especificidade: E = VN / (FP + VN). 

 

Taxa de detecção de câncer - Número correspondente aos casos de câncer 

corretamente detectados pela mamografia a cada 1.000 mulheres examinadas. 

 

Taxa de interpretação anormal (reconvocação) – Porcentagem de exames 

interpretados como positivos, sendo possível considerar taxa de interpretação 

anormal e taxa de reconvocação como equivalentes dentro do contexto de 

mamografias de rastreamento [3], uma vez que exames com classificação final em 

Categoria 4 e 5 foram necessariamente exigidos avaliação adicional para avaliar a 

extensão da doença ou planejamento da biópsia guiada por imagem.  

 

3. Resultados:  
 

 



3.1 Auditoria mamográfica: 

 
Do total de 3913 mamografias realizadas foram selecionadas 3624 (92,6%) de 

pacientes do sexo feminino assintomáticas (mamografias de rastreamento) que 

foram divididos pela sua categoria BIRADS® e analisadas e submetidas à auditoria; 

foram excluídos do estudo 284 (7,25%) exames de mamografia caracterizados 

como diagnósticos, 3 (0,07%) de pacientes masculinos, e 2 (0,05 %) exames sem a 

categorização do ACR-BIRADS®.  

TABELA 1 - Exames selecionados e divididos pela Categoria BIRADS® 

 B0 B1 B2 B3 B4 B5 TOTAL 

Exames 251 15 3166 141 46 5 3624 

 

Do total de exames selecionados, foram considerados 302 (8,3%) como 

rastreamento positivos (Categorias 0, 4 e 5) e 3322 (91,6%) mamografias como 

rastreamento negativo (Categorias 1, 2 e 3). Dentre as mamografias de 

rastreamento positivo, foram detectados e comprovados 12 casos de câncer 

(verdadeiros positivos), em que 0 casos eram carcinoma ductal in situ e 12 (100%) 

eram invasivos, subdividos em: 5 casos de luminal A, 4 casos de luminal B, 1 caso 

“triplo negativo” e 2 do subtipo não-especial. Foi encontrado 1 caso de câncer 



(falso negativo) dentre as mamografias de rastreamento negativo até o presente 

momento.  

Através destes indicadores foi calculado a sensibilidade e a especificidade, de 

acordo com as fórmulas: sensibilidade = VP/ (VP + FN); especificidade = VN/ (VN + 

FP). Assim, encontramos sensibilidade de 100% e especificidade de 92,3%. A taxa 

de reconvocação do estudo, relacionada ao número de casos em que havia 

necessidade de avaliação adicional foi de 8,3 %.  

A sensibilidade do estudo foi de 100%, porque até o seu término não foi 

detectado nenhum caso de falso-negativo entre os casos acompanhados, 

reproduzindo a recomendação de valores acima de 85% [8]. Este resultado é 

justificado pela amostra do estudo, pequena em comparação às amostras dos 

estudos citados, e pela perda de pacientes com resultados mamográficos de 

categorias 4 e 5. 

Todos os resultados obtidos considerados de interesse para auditoria do 

serviço foram inseridos na Tabela 2. 

 Tabela 2 – Resultados clinicamente relevantes para auditoria mamográfica 

Itens Resultados 

1. Mamografia de rastreamento positiva (FP1) 302 

2. Mamografia de rastreamento negativa 3322 



 

 

 

 

 

  

 

 
3.2 

Comparação com Benchmark de performance 

 
Nossos resultados foram comparados com indicadores nacionais e 

internacionais (tabela 3). A comparação com benchmarks de performance da 

literatura internacional foi realizada através das duas principais bases de dados 

americanas: o (1) National Mammography Database (NMD) no período de 2009-

2015 [8], e o (2) do Breast Cancer Surveillance Consortium (BCSC) de 2007-2013, 

com benchmark de performance mais atual publicado em 2017 [9,10,12]. Os 

indicadores nacionais utilizados foram retirados do manual do Instituto Nacional 

do Câncer (Mamografia: da prática ao controle. Ministério da Saúde. Instituto 

Nacional de Câncer. – Rio de Janeiro: INCA, 2007) [8].  

3. Verdadeiros Positivos (VP) 12 

4. Falsos Positivos (FP) 266 

5. Verdadeiros negativos (VN) 3320 

6. Falsos negativos (FN) 1 

7. VPP1 25,2% 

8. VPP2 4.3% 

9. Sensibilidade (S)  100% 

10. Especificidade (E) -  92,6% 

11. Taxa de detecção de câncer (a cada 1000) 3,31 

12. Taxa de reconvocação 8,3% 



  

 

Tabela 3 - Benchmarks de Performance - Mamografias de rastreamento  

 HSP¹ INCA² BCSC³ NMD* 

Data 2016-2017     - 2007-2013 2009-2015 

Número de exames 3,624     - 1,682,504 9,832,036 

Taxa de detecção de 

câncer‡ 

3,31 2-4 5,07 3,75 

VPP1 (achados 

anormais no 

rastreamento) 

4,3% 5-10% 4,4% 3,8% 

VPP2 (recomendação 

de biópsia) 

25,1% 25-40% 25,6% 19,8% 

 

Taxa de reconvocação 8,3% <10% 11,6% 9,9% 

¹ Dados do Hospital São Paulo  

² Instituto Nacional de Câncer. 

³Breast Cancer Surveillance Consortium 

* National Mammography Database 



‡ Por 1000 exames 

 Nossos resultados mostraram concordância com o esperado pela literatura 

nacional, com todos os valores dentro do esperado (Taxa de detecção de câncer 

de 2-4 a cada 1000, taxa de reconvocação <10%, sensibilidade >85% e 

especificidade> 95%) [8]. 

Em comparação com os benchmarks de performance mais atuais, mostramos 

resultados semelhantes e pouco discrepantes, atentando-se para as 

particularidades de cada população nos respectivos estudos, com os dados do 

National Mammography Database (NMD) sendo coletados diretamente centros 

de diagnóstico por imagem individualmente e o Breast Cancer Surveillance 

Consortium (BCSC) com um melhor para os resultados anatomopatológicos por 

múltiplas fontes e registros nacionais de tumores, ambos coletados de centros 

não-acadêmicos ( 88% e 94% respectivamente), diferente da nossa instituição de 

ensino, em que foi realizado dupla leitura com análise por especialistas focados 

no aprimoramento  e qualidade da formação do primeiro leitor. 

 

 

 

 



 

 

 

4. CONCLUSÃO: 
 

 
A implementação de auditoria clinicamente relevante permite um retrato da 

qualidade do serviço de diagnóstico por imagem e acreditamos que os resultados 

obtidos no estudo reproduzem os melhores resultados recomendados por 

publicações internacionais. Atribuímos estes resultados concordantes à realização 

da dupla leitura e à experiência da equipe na imaginologia de mama, inseridos 

dentro de uma instituição com foco na qualidade do ensino. Tais resultados   

estimulam o contínuo aprimoramento do serviço e contribuem para a detecção 

precoce e diminuição da mortalidade relacionada ao câncer de mama em nossas 

pacientes. 
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