
 

 

                                                                                                    São Paulo, 23 de março de 2023 
 
 

Parecer sobre Dispositivos de Atividade Térmica da Mama.  
 

Dispositivos que mensuram a atividade térmica da mama, baseados em diferentes 

tecnologias, têm sido propostos para detecção do câncer. Um desses dispositivos é a termografia 

baseada na radiação infravermelha emitida pelo corpo 1,2,3. De acordo com parecer prévio, a 

Comissão Nacional de Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira 

de Mastologia e da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia não recomendam o 

rastreamento do câncer de mama com a termografia, seja isoladamente, seja em conjunto com 

a mamografia. Adicionalmente, declarou que em face das evidências disponíveis atualmente, o 

uso da termografia como método de rastreamento e diagnóstico deve ser restrito ao ambiente 

de pesquisa. 

Recentemente, um novo dispositivo de rastreamento térmico mamário foi proposto no Brasil. 

Esse dispositivo de atividade térmica mamária difere da termografia infravermelha. Ele é 

baseado em nano-sensores que são ativados pela temperatura corporal. O fabricante dessa 

nova tecnologia, assim como, seus divulgadores declaram que ela não é uma substituta da 

mamografia no rastreamento do câncer, mas um método adjunto ao exame físico.  

Inovações são positivas e devem ser estimuladas. No entanto, a Comissão Nacional de 

Mamografia não identificou, nos depositários de artigos científicos, ensaios clínicos que permitam 

estabelecer a efetividade e o impacto clínico adicional dessa nova tecnologia no moderno 

rastreamento do câncer de mama.  

Um dos maiores riscos dos dispositivos de atividade térmica ocorre em mulheres que optam 

por esse método em vez da mamografia. Outra preocupação é seu uso associado com a 

mamografia, em substituição à ultrassonografia ou à ressonância magnética em mulheres com 

alto risco para câncer de mama ou mamas densas. Em ambas as situações, as mulheres podem 

perder a chance de detectar o câncer de mama em seu estágio inicial.  

Nenhum dispositivo que avalia atividade térmica mamária demonstrou até o momento 

benefício adicional no rastreamento e diagnóstico do câncer de mama. Dessa forma, no presente 

momento, eles não devem ser utilizados para: 

• Selecionar mulheres para o rastreamento do câncer de mama 

• Substituir a mamografia no rastreamento do câncer de mama.  



 

 

• Substituir o rastreamento suplementar à mamografia com a ultrassonografia ou 

ressonância magnética quando indicado como por ex. em mulheres de alto risco 

• Substituir avaliação clínico - radiológica em mulheres sintomáticas 

• Definir a realização de biópsias mamárias, em geral, e de lesões classificadas na 

categoria 4 ou 5 do ACR BI-RADS, em particular 

 

Sendo assim a Comissão Nacional de Mamografia (CBR/FEBRASGO/SBM) recomenda em 

face das evidências disponíveis: 

• Contra o rastreamento do câncer de mama com quaisquer dispositivos de atividade 

térmica, seja isoladamente, seja em conjunto com a mamografia (recomendação 

contrária forte: os possíveis danos provavelmente superam os possíveis benefícios) 

• Que o uso de dispositivos de atividade térmica como método de rastreamento e 

diagnóstico deve ser restrito ao ambiente de pesquisa. 

 

Esse parecer se estende a todos os dispositivos de avaliação térmica da mama, incluindo 

a termografia infravermelha e outras tecnologias, até que evidências científicas sólidas 

justifiquem seu uso 
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Atenciosamente, 

 

Comissão Nacional de Mamografia 
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