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Notícias recentes sugeriram que um aumento na incidência de câncer da tireóide em 
mulheres poderia ser devido à exposição aos raios-X durante a mamografia. 

Estes dados têm levantado preocupações na população, o que resulta em um grande 
número de consultas por parte das pacientes que se submetem ao screening 
mamográfico, sobre possíveis formas de proteger a glândula tireoide. 

Estas afirmações alarmistas sobre uma ligação entre o aumento do câncer de tireoide 

e mamografia não são apenas infundadas, mas também são potencialmente 

prejudiciais, já que elas podem chegar a dissuadir as mulheres de não fazer seus 

estudos mamográficos anuais. 

Nos últimos 50 anos, o screening mamográfico tornou-se um dos avanços mais 
importantes para a saúde da mulher, já que, a partir do início dessa avaliação anual, a 
taxa de mortalidade por câncer de mama diminuiu mais de 30% (1). 

Da Sociedade Argentina Radiologia (SAR) acreditamos que a propagação da dose real 
recebida pela glândula tireoide durante uma mamografia e as estimativas de risco real, 
baseadas nestas doses, vão ajudar à comunidade de radiologia a trazer tranquilidade e 
aliviar as preocupações das pacientes sobre os riscos deste estudo 

Em 1995, o Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos realizou um estudo com 
quase 8.000 pacientes que tinham sido submetidos a exames radiológicos. Metade 
deles teve câncer de tireoide e o que queria determinar-se era se eles tinham recebido 
uma dose mais elevada (2). 

Os resultados indicaram que o risco relativo de câncer da tireoide não era associado 
significativamente com a dose acumulada estimadada glândula tireoide por 
examesradiológicos. Além disso, em 2008, o Dr. Ioannis Sechopoulos, Faculdade de 
Medicina da Universidade de Massachusetts, publicou em Radiology os resultados de 
sua pesquisa sobre adose de radiação recebida pelos diversos órgãos do corpo 
humano durante a obtenção de uma mamografia convencional, comduas incidências, 
usando um fantoma antropomórfico esimulações de Monte Carlo (3). Os resultados 
indicaram quea dosede radiação recebida por todos os outros tecidosé extremamente 
baixae, também, que a dosepara o fetodurante o primeiro trimestre seja mínima. Por 
razões deespaço, astabelas deste trabalho apenas introduzem os valores da dose 
relativa desses órgãos que a presentaram, no mínimo, 0,10%. No caso da tireoide, 
estes não foram incluídos por ser considerados insignificantese de pouca consideração. 
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Em Março de 2012, devido à suposição de que a exposição acima referida durante a 
mamografia tem levado a um aumento significativo na incidência de câncer da 
tireoide, o mesmo Dr. Sechopoulos publicou no American Journal of Roentgenology as 
doses órgãos relativas da glândula tireoide durante a mamografia, utilizando a 
metodologia do seu trabalho de 2008 (4). Estas doses variam entre 0,016% e 0,045%, 
em função da incidência mamográfica obtida e doespectrode raios-Xusado. 
Com esses dados e assumindo uma dose órgão relativa máxima para a tireoide de 
0,045% -de acordo com seu trabalho de 2008 (3)-, Dr. Sechopoulos estimou em sua 
publicação deste ano (4) que, durante uma mamografia bilateral com duas incidências, 
a dose média máxima para a tireoide é de 3,3 µGy para mamografia digital e 4,3 µGy 
para mamografia convencional. 

Dado que os diferentes órgãos e tecidos têm diferente sensibilidade para os efeitos da 
radiação, a Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP) determinou um 
fator de ponderação para cada tecido no cálculo da dose efetiva. Assim, para calcular a 
dose efetiva, os valores de dose individual nos órgãos são multiplicados pelo fator de 
ponderação. No caso da glândula tireoide, o fator de ponderação é de 0,04 (6). 

Usando este parâmetro, a exposição da glândula tireoide durante uma mamografia 
bilateral com duas incidências tem uma dose efetiva máxima de 0,13µSv para a 
mamografia digitale 0,17µS (1) para a convencional, o que é considerado uma dose 
nada significativa (4). O 7º Relatório sobre Efeitos Biológicos da Radiação Ionizante 
(BEIR VII) constatou que o risco durante toda a vida de padecer câncer de tireoide 
induzido pela radiaçãoé de 14 por cada 100.000 mulheres expostas a 0,1Gy (7). 
Portanto, assumindo a dose mais elevada (4,7mGy para a mamografia convencional), o 
risco durante toda a vida de desenvolver câncer de tireoide induzido por um exame de 
screening para uma mulher de 40 anos éseis portrilhão. 

Ou seja, 1 em 166.000.000 (um em 166 milhões). Mesmo esse risco diminui com a 
idade (4). Se somarmos o risco para múltiplos exames, o risco acumulado de ter um 
câncer de tireoide por causa de um screening mamográfico anual entre os 40 e 80 
anos é de aproximadamente 56 por trilhão. Isto é, uma em 17.800.000 (uma em quase 
18 milhões) (4). 

Embora os protetores tireoídeos possam dar aos pacientes um pouco de bem-estar 
psicológico, também podem afetar o posicionamento adequado. 

Além disso, se uma parte do protetor ficar incluído dentro do campo de raios-X da 
mamografia, ele pode gerar sombras sobre o tecido da mama, forçando a repetição do 
estudo. Este fato, quefaz duplicar a dose recebida pela paciente, ocorre em 
aproximadamente 20% dos casos em que é usado protetor tireoídeo (1). 

Também, nos equipamentos modernos com exposímetro automático, a presença do 
protetor faz o controle automático da exposição utilizar diferentes parâmetros, o que 
resulta em uma perda de contraste em toda a imagem (4). Isso indica que o uso de 
protetores tireoídeos não apenas não conferem nenhum benefício em termos de 
prevenção de câncer de tireoide, mas também ameaçam a qualidade da mamografia e 
seus benefícios para salvar vidas. Ao tempo que poderia gerar um aumento 
dêsnecessário da dose na glândula mamária, ao ter que repetir o exame (1). 



Uma forma de quantificar a radiação recebida por estudos médicos é compará-la com 
a radiação natural. Esta é a radioatividade que existe na natureza, sem intervenção 
humana e à qualtodos estamos expostos todos os dias. A dose média recebida por um 
ser humano é de aproximadamente 3mSv por ano (4), de modo que, durante uma 
mamografia bilateral com duas incidências, a glândula tireoide recebe o equivalente a 
30 minutos de exposição natural. Dito de outra forma, a tireoide recebe no decorrer 
de um ano 17.520 vezes mais radiação do que a recebida durante uma mamografia (1). 

Finalmente, deve destacar-se que a incidência de câncer da tireoide aumentou 
significativamente desde 1998 com a mesma taxa, tanto em mulheres quanto aos 
homens (que não fazem mamografias). Isto indica que o aumento da incidência está, 
na verdade, ligado à melhoria das técnicas de diagnóstico, o que levou à identificação 
de formas subclínicas deste câncer em ambos os sexos, e não a um aumento na 
exposição à radiação das mulheres que realizam exames de mamografia (1,7). 
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