
 
 
 
 

Você foi convocada para fazer mamografias 

adicionais. A maioria das mulheres 

convocadas para exames adicionais tem um 

resultado normal (não têm cancro da mama). 

Porque fui convocada? 

Não é pouco comum ser chamada para 

realizar novas mamografias. As razões mais 

comuns para a convocação incluem: 

Densidade 

Uma mamografia é um radiografia do seu tecido 

mamário. A distribuição desigual do tecido mamário 

pode parecer uma anormalidade. Radiografias 

adicionais podem ajudar a identificar uma área 

densa como tecido glandular normal. 

Quistos 

Uma densidade redonda com bordas claras é 

geralmente um quisto ou nódulo benigno (não 

canceroso). Se as arestas não forem vistas com 

clareza, poderão ser necessários mais testes. 

Calcificação 

Em muitas mulheres são notadas manchas de 

cálcio (calcificação) na mamografia e essas 

calcificações são geralmente normais. No entanto, 

grupos irregulares de calcificação podem ser os 

primeiros sinais de cancro e precisam de mais 

exames. 

Cicatrizes 

Uma operação anterior ao seio pode ter deixado 

uma cicatriz. O tecido da cicatriz dificulta a leitura 

dos raios X e você pode precisar de mais exames. 

Marcadores da pele 

Nas áreas de cicatrizes, verrugas ou áreas 

sintomáticas do seio podem ser colocados 

marcadores na pele que aparecem depois na 

radiografia para ajudar o radiologista no estudo das 

radiografias. 
 

Onde posso encontrar os resultados 
de mamografias adicionais? 

A BreastScreen WA telefonará para você para 

lhe comunicar os resultados da sua mamografia. 

Testes adicionais podem ser recomendados e 

esses testes dependerão da aparência da 

mamografia. Sinta-se à vontade para fazer 

quantas perguntas quiser, para entender por que 

foi chamada. 

 

 

 
Se você precisar de testes adicionais, receberá um 

convite para uma consulta no Centro de Avaliação 

da Mama da BreastScreen WA para fazer novos 

testes da mama. Este serviço é gratuito e as 

mulheres que vivem em áreas rurais podem ainda 

ser elegíveis para receber assistência do Programa 

de Viagem Assistida dos Pacientes (PATS). 

Consulte o seu médico de família para obter mais 

informações. 

Radiografias anteriores 

Guarde todas as mamografias e ecografias da 

mama  que tenha realizado anteriormente. As 

radiografias anteriores podem ser de grande auxílio 

para o radiologista, pois podem mostrar que uma 

possível área de preocupação na sua mamografia 

atual é um achado antigo e sem significância. 

Que testes adicionais poderão ser 
necessários? 

A maioria das alterações detetadas numa mamografia 

serão demasiadamente pequenas para serem 

sentidas nos seios e requerem testes especiais. 
Mamografia de diagnóstico com novas 

incidências 

Isso envolve mamografias adicionais da mama 

incidindo sobre as áreas de interesse clínico. 

Tomossíntese mamária / Mamografia em 3D  

A mamografia tridimensional (também chamada de 

tomossíntese digital da mama) utiliza um programa 

especial de computador para criar uma imagem em 

3D da mama, usando raios-X (mamografias) obtidos 

de diferentes ângulos. A mamografia normal cria 

uma imagem bidimensional (2D) da mama. 

Exame clínico da mama 

Caso necessite de um exame clínico depois das 

suas mamografias terem sido examinadas pelo 

radiologista, uma médica especialista da mama 

fará um exame completo dos seus seios e 

conversará consigo sobre seu histórico médico. 

Ecografia da mama 

Este é um teste que usa ondas sonoras (sem 

radiação) para mostrar o tecido mamário em mais 

pormenor. O seio é coberto com gel e uma sonda é 

pressionada contra a sua pele. 

Biópsia guiada 

A biópsia da mama realiza-se inserindo uma agulha 

na mama para recolher uma amostra de tecido da 

área de interesse clínico, para que possa ser 

examinada ao microscópio. 
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O radiologista que realiza o procedimento orienta-

se através de ultrassom ou raio-X para garantir que 

a agulha recolha amostras de tecido no local 

correto. Será utilizada anestesia local. O tecido é 

examinado por um patologista e os resultados, 

geralmente, estarão disponíveis 24 horas depois. 

Clipe marcador 

Por vezes, após a realização de uma biópsia guiada 

por raios-X, pode ser necessário marcar o local da 

biópsia com um pequeno clipe metálico. 

Poderão estes testes detectar todos 

os cancros?

A maioria dos cancros da mama serão 

diagnosticados, mas nenhum teste pode garantir a 

detecção de todos os cancros. É importante que as 

mulheres sigam as recomendações feitas. 

Na consulta de Avaliação

Estes são Centros Especialistas multidisciplinares, 

onde você receberá a avaliação e orientações de 

especialistas da nossa equipa de radiologistas, 

patologistas, enfermeiros, radiógrafos, médicos 

especialistas da mama e cirurgiões. 

Todas as consultas são agendadas na parte de 

manhã. Uma avaliação completa pode durar até 8 

horas. Informe a equipa da clínica se você precisar 

de um atestado médico para o seu empregador. 

Por favor, traga dinheiro para o estacionamento. 

Como alternativa, telefone para a Transperth no 

número 13 62 13 para conhecer as suas opções de 

transporte público. 

Resultados para o seu médico de 

família

Se você indicou um médico de família (e nós a 

incentivamos a fazê-lo), o BreastScreen WA os 

notificará da sua consulta para testes adicionais. 

O seu médico de família também será notificado 

dos resultados da sua visita de avaliação.

BreastScreen WA 

Telefone (08) 9323 6700 Fax (08) 9323 6799 

Email breastscreenwa@health.wa.gov.au  

 Translating Interpreting Service (TIS) 13 14 50 

   BreastScreen WA Assessment Centres 



D
EC

 2
02

2 

www.breastscreen.health.wa.gov.au 

BreastScreen WA Assessment Centres 


	Blank Page

