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O seio materno é o
berço de onde nascem

todos os afetos.

 Alexandro Alves  
 

DIRETOR-PRESIDENTE DO CRTR-08
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 Alexandro Alves 
DIRETOR-PRESIDENTE DO CRTR-08

PALAVRA DO
PRESIDENTE

Alexandro Alves

Ainda em tempos de crise e, como tal, tudo requer uma contínua transformação.
 
Aprendendo com as críticas, agradecendo aos elogios, sigo altivo e, aqui, desta vez,
me faço valer de Albert Camus para lembrar que, "como as grandes obras, os
sentimentos profundos sempre significam mais do que o que têm consciência de
dizer".

Em particular, o que trago comigo é sobretudo o olhar diante dos grandes
movimentos. Refiro-me a algo tão peculiar em nossa rotina, a nossa forma de olhar
de maneira analítica aquilo que constitui nosso objeto de trabalho: a imagem. 

Há os que olham detidamente para uma imagem e nada veem ou veem muito pouco.
No entanto, há outros que, diante do mesmo registro, captam num mínimo detalhe
aquilo que lhe é peculiar, uma mancha sutil, um indício, um brilho a mais ou algo
que o ofusca, e é precisamente essa minúscula particularidade a chave para o
diagnóstico preciso.
 
O tempo de dedicação e a intensidade dos estudos são necessários ao
desempenho dessa capacidade...

O olhar para a classe me faz entender que é preciso fazer o melhor de mim.
Fechamos um ciclo de produção de conteúdos relevantes, de incentivo à leitura
que nos levaram a reflexões de toda ordem, repetimos os gestos no olhar e, embora
pareçamos os mesmos, vale dizer que o fazemos cada vez melhor. Acredito que, a
partir disso, se dá a transformação. 

Transformar uma ideia em realidade consiste em, antes de tudo, avaliar se a mesma
traz benefício para si e para todos, porque ela deve ser justa tanto para amigos
quanto para inimigos.
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PALAVRA DO PRESIDENTE
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NOTA DA 

A cor rosa é apenas emblemática para o universo
feminino, pois a elas - as mulheres - caberia todo um
espectro de cores, uma vez que o horizonte feminino é,
por si só, infinito e de fronteira ainda desconhecida, que
demarca a cultura dos nossos dias, para além do
espaço doméstico, do casamento e da maternidade.  

Rosa é apenas uma estação, um tempo de primavera
íntima, uma luz de fundo que acende uma
autodescoberta e um cuidar de si. 

 COMISSÃO

 Luís Sousa 
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NOTA DA COMISSÃO
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Nódulo na mama geralmente indolor.
Caroços nas axilas e até no pescoço.
Mudanças no formato da mama.
Alteração no aspecto da pele, que pode ficar
áspera ou avermelhada. 
Coceira na região das mamas. 
Mamilo invertido.
Saída de secreção.
Mama endurecida ou inchada.
Descamação ou feridas.

"Outubro Rosa" surgiu nos EUA, nos
anos 90, para conscientizar sobre a
importância do diagnóstico precoce do
câncer de mama.

 SUAS CAUSAS: 

Fatores endócrinos
Genéticos
Comportamentais
Idade 

SEUS SINTOMAS:

O laço rosa é o ícone mundial da campanha. 

A CAMPANHA, SEU SIGNO E SEU SIGNIFICADO

A DOENÇA E...
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A CAMPANHA, SEU SIGNO E SEU SIGNIFICADO
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CANVA: BANCO DE IMAGENS



a partir dos 
40 anos

CC
Crânio Caudal

MLO
Médio Lateral Oblíqua

incidências

MAMOGRAFIA

para quem

mulheres gestantes, lactantes ou sob suspeita de gravidez

com histórico familiar 
30 anos

para quê

Outras incursões:

rastrear lesões, nódulos, prevenção do câncer

Biópsia

Punção - Guiada por ultrassom

Aspirativa por agulha fina

não recomendado

ultrassom

tomossíntese

ressonância

MAPA CONCEITUAL
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MAPA CONCEITUAL
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POR QUE
FAZER O

AUTO
EXAME?

  Cuidar-se é o autêntico gesto precoce,
é a chave que dispara o tempo de cura.

FLUXO DE ACOMPANHAMENTO

EVIDÊNCIAS NO AUTOEXAME

NÃO

10 DIAS

ANTES / APÓS CICLO MENSTRUAL

CONTINUAR

SIM

MAMOGRAFIA

DIAGNÓSTICO

BUSCAR

TRATAMENTO

AUTOEXAME
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ANALÓGICO IMAGENS NÃO EDITÁVEIS E GERAÇÃO DE RESÍDUOS

MAMÓGRAFOS

VERSATILIDADE - IMAGENS EDITÁVEISDIGITAL
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RECURSOS E EQUIPAMENTOS

RECURSOS E EQUIPAMENTOS

09Nas fotos, a técnica Rosemary Holanda.
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RECURSOS E IMAGENS

RECURSOS E IMAGENS

SIMETRIA POSICIONAL 
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RECURSOS E IMAGENS

RECURSOS E IMAGENS

ASSIMETRIA NATURAL 
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RECURSOS E IMAGENS

RECURSOS E IMAGENS

MAMA DENSA:
IDEAL PARA A TOMOSSÍNTESE 

Margens do nódulo 

Demarcação de profundidade  

O prefixo 'tomos' exprime a noção de corte, divisão. E 'síntese' compõe a ideia de unir uma
sequência de planos de imagens, obtidas em vários ângulos da mama. 

TOMOSSÍNTESE

12



 i-radiar   |   outubro 2022

RECURSOS E IMAGENS

TOMOSSÍNTESE

Rastreamento com o uso de tecnologia
avançada e aumento em 30% de
chances de identificação de tumores,
notadamente invasivos, em mamas
densas e heterogêneas – limitação da
mamografia digital convencional. 

Imagens espaçadas e fatiadas de um
milímetro de espessura, num plano-
sequência com recurso bidimensional,
reconstruídas de forma semelhante à
tomografia. 

PLANOS DE RECONSTRUÇÃO

MAMA SOB
COMPRESSÃO 

DETECTOR DIGITAL

VARREDURA 180° 

TUBO DE RAIO X 

TÉCNICA DESCRITIVA 
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DIREITOS AUTORAIS REFERENTES ÀS IMAGENS DESTA SEÇÃO:
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NOME: MARIA IZABEL DA SILVA PITA 
NATURAL DE MACEIÓ/AL
ATUA NAS ÁREAS DE TOMOGRAFIA
COMPUTADORIZADA, RAIO X, DENSITOMETRIA
ÓSSEA, MAMOGRAFIA E ARCO CIRÚRGICO. 
DELEGADA DO CRTR-08 DESDE 2021

Ela é expansiva, fala com muita desenvoltura e traz uma leveza
acolhedora no sorriso. Assim parece conduzir o seu trabalho no
cuidado e no trato em direção a outras mulheres.

Certo que sua larga experiência a fez falar, com bastante
desenvoltura e com propriedade, do que vem a ser a condução da
Mamografia. Com uma cadência didática, ela descreve
minuciosamente o passo a passo do percurso que toda mulher 
 deve trilhar sob a perspectiva dos cuidados com a mama. 

Digno de nota também é o profundo sentimento humano que
surge ao relatar o caso de algumas mulheres que, ao desnudar-se
para a realização do exame, ainda conservam um tanto de pudor.
Como professora, avalia que há muito a ser feito em campanhas de
esclarecimento. 

A partir do encontro, foi possível sintetizar diversas dicas e
orientações sobre o tema num mapa conceitual.

MULHERES NA MAMOGRAFIA
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MULHERES NA MAMOGRAFIA
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NOME: TATIANA BRAGA
MÉDICA RADIOLOGISTA, COORDENADORA DA
RESIDÊNCIA DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO
POR IMAGEM DE UM HOSPITAL DE
REFERÊNCIA EM SALVADOR-BAHIA.

As informações técnico-científicas que compõem esta seção acerca
da Mamografia e, principalmente da Tomossíntese, foram construídas
a partir de um encontro com a doutora Tatiana Braga junto ao seu
grupo de residentes. 

Ela fala com muita propriedade sobre vários recursos empregados no
diagnóstico por imagens e se mostrou sempre atenta aos avanços da
tecnologia. Destacou que o primeiro mamógrafo foi desenvolvido em
1966 e, no decorrer dos anos, sofreu melhorias tecnológicas até que,
no ano 2000, foi desenvolvida a versão digital. 

Otimista com relação ao futuro, ela acredita na evolução dos
equipamentos de diagnóstico por imagem. Foi enfática quanto à
importância da campanha do Outubro Rosa, salientando informações
relevantes do Instituto Nacional do Câncer (INCA) no que diz
respeito aos seguintes índices: mais de 90% dos cânceres de mama
são curáveis em seus primeiros estágios e que, no Brasil, está em
primeiro no rancking dos que mais fazem vítimas fatais.
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MULHERES NA MAMOGRAFIA
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Ao acompanhar a doutora Tatiana, numa rotina, ao
lado do mamógrafo - equipamento que ela exibe
com orgulho enquanto que exalta suas proezas, tal
como a versatilidade da edição de imagens e o
avanço em relação ao modelo analógico. Ali de pé,
próximo ao equipamento, qual fosse uma extensão
sua, entrevejo-a detida sobre uma imagem. Mais um
laudo, dentre dezenas de outros, realizados durante
o plantão. O olhar técnico é, antes de tudo, um
rastreamento por entre um emaranhado de tecido
composto, denominado fibrogranular.

Para mim, um simples ponto branco na tela do
aparelho. Aos olhos dela, um grande achado que ela
nomeia de forma científica. Imediatamente,
posiciona o cursor sobre a calcificação e informa
suas dimensões: 1,2 mm de diâmetro e 3,2 mm de
comprimento. Em seguida, de frente para o
aparelho, demonstra com destreza as partes que
abrigam o seio, simula a tão desconfortável
compressão, enquanto explica a necessidade de
promover o afastamento das estruturas mamárias,
melhorando o rastreamento e a visibilidade.

As médicas Paula Pina, Karla Cardoso e
Thalyta Rodrigues ao lado da dra Tatiana

A técnica Rosemary Holanda e dra Tatiana

Dra. Mariana Leão
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