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O que é uma Ultra-sonografia da Mama?
O que é uma ultrasonografia da mama?
A ultra-sonografia da mama –
também conhecida como exame de
ultra-som ou sonografia da mama –
é um exame para obtenção de
imagens da mama por meio de
ondas
ultra-sônicas
de
alta
freqüência. As ondas ultra-sônicas
que se refletem são registradas e
visualizadas na forma de uma
imagem em tempo real. Nenhuma
radiação (Raios-X) é utilizada na
ultra-sonografia.
Uma ultra-sonografia da mama
poderá ser solicitada, depois de um
mamograma, se houver alguma área
do seio que não pôde ser
claramente
visualizada
no
mamograma. Algumas imagens
podem ser vistas com maior clareza
em uma ultra-sonografia do que em
um mamograma.

Existem contradições ou
questões de segurança a
serem consideradas na
realização de uma ultrasonografia?
Não há nenhum efeito prejudicial
resultante de ultra-sonografias de
rotina.

Como devo me preparar
para uma ultra-sonografia?
•

•

Faça uma verificação com seu
convênio médico a respeito de
reembolso para esse exame.
Nem todo convênio médico cobre
as ultra-sonografias da mama.

Fonte: www.radiologyinfo.org

•

Lembre-se de trazer consigo seu
cartão de convênio médico no dia
do exame.

•

Você deve usar roupas folgadas
e
confortáveis
para
esse
procedimento.

•

Antes do seu exame, avise o
técnico se você sentiu algum
caroço ou percebeu alguma
alteração desde seu último
exame.

•

Procure sempre obter, para fins
de comparação, os mamogramas
ou ultra-sonografias da mama
realizados em outro lugar. Não
deixe de trazê-los consigo no dia
do exame.

Como é realizada uma ultrasonografia?
A maioria dos exames de ultrasonografia são indolores, rápidos e
fáceis.
•

Você ficará deitada de costas
sobre a mesa de diagnóstico.

•

Um técnico ou o médico lhe
passará um pouco de gel
morno na pele e, em seguida,
movimentará
um
bastão
segurado na mão, conhecido
como transdutor, apoiando-o
com firmeza contra a sua pele
e fazendo vários movimentos
até
que
as
imagens
desejadas
tenham
sido
obtidas.

•

É possível que haja vários
níveis de pressão à medida
que o técnico for orientando o
transdutor sobre a mama.

•

O radiologista (médico) talvez
também visualize imagens da
mama depois de analisar as
imagens do técnico.

•

O exame geralmente dura
menos de 30 minutos.

O radiologista lhe entregará os seus
resultados para o seu médico.

Quais são as limitações da
ultra-sonografia?
Os resultados desse exame podem
variar. Se o exame for positivo, isso
não significa, necessariamente, que
a pessoa tenha câncer. Biópsias são
solicitadas
para
um
pequeno
percentual de todas as pacientes
examinadas a fim de determinar se
algo visualizado nas imagens seria
ou não um resultado positivo de
câncer.
**Se você sentir algum caroço ou
perceber alguma alteração na
mama, chame imediatamente o
seu médico, mesmo que tenha
tido, bem recentemente, um
mamograma ou ultra-sonografia
negativa.
Fonte: American College of Radiology. Acessado em 03/2007
através do site radiologyinfo.org
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