
cara a cara
mamografías, luces e sombras

“Un 15 % dos casos de cancro 
de mama non se detecta coas 
mamografías”

Joaquín Mosquera é un gran coñe-
cedor das virtudes e dos defectos do 
cribado mamográfico, grazas á súa 
dilatada experiencia neste campo. É 
vicepresidente da Sociedade Españo-
la de Diagnóstico por Imaxe da Mama 
(SEDIM) e coordinador do Programa 
Galego do Cribado do Cancro de 
Mama e da Unidade de Mama do 
Hospital Juan Canalejo (A Coruña). 
Aínda que ningún científico está hoxe 
en contra desta técnica de maneira 
tallante, admite que “a mamografía é 
como a democracia, o menos malo dos 
sistemas” e explica os seus límites.
Cantos casos de cancro de mama se 
diagnostican cada ano en España? En 
España, entre 82 e 85 mulleres de cada 
100.000 son diagnosticadas dun cancro 
de mama cada ano e esta incidencia é 
moi inferior á que se rexistra noutras 
zonas coma Europa, Bélxica, Dinamarca, 
Holanda ou Gales, onde pode chegar a 
representar 130 de cada 100.000. E vai á 
alza nas poboacións de distintos países, 
sobre todo nos máis desenvolvidos, onde 
aumentan os casos de cancro de mama.
Pensa que o diagnóstico precoz ten os 
seus límites? Si. Hai que ter en conta 
que o cancro non é unha enfermidade, 
senón que hai moitas variedades de cre-
cemento; algúns tumores desenvólvense 
excesivamente rápido e escapan da de-
tección precoz. Pero é o mellor que te-
mos; diminúe a mortalidade, aínda que 
ten algúns factores colaterais.
Cales son as materias pendentes dos 
programas de detección precoz con 
mamografía? Hai mulleres que teñen 
un risco máis baixo ca outras e hainas 
que son de alto risco e que, polo tanto, 
necesitan un seguimento máis estreito. 
Tamén deben desenvolverse tecnoloxías 
novas para complementar a actual, co-
mo a tomosíntese que, á parte da ma-
mografía, realiza unha resolución por 

plano mamográfico, que evita superpo-
sicións do tecido en mamas densas con 
moito tecido. As mamas teñen, en esen-
cia, tres tipos de tecidos: graxo, glandu-
lar e tecido de soporte ou conectivo. A 
graxa permite ver unha lesión en des-
envolvemento que teña unha densidade 
distinta a esta; é dicir, respecto á graxa 
vese mellor. Pero, na mama densa, non 
sempre se poden diferenciar ben os te-
cidos e, debido a esta dificultade, hai 
lesións que poden non verse. Esta de-
tección pódese mellorar coa tomosínte-
se, a ecografía e, en casos puntuais, a 
resonancia magnética.
É por este motivo que a mamografía é 
menos eficaz nas mulleres novas que 
teñen as mamas máis densas? En efec-
to. É habitual que a muller nova teña a 
mama máis densa e máis tecido glan-
dular (máis glándula e menos graxa) 
porque é un órgano pensado para a lac-
tación; estas características fana máis 
difícil de avaliar. Pero, a partir de certa 
idade, en cada menstruación, a glándula 
substitúese por graxa.
Escapan moitos casos ou danse falsos 
negativos? Un 15 % dos casos poden 
escapar da detección con mamografía. 
Isto é así porque esta non é unha en-
fermidade dun comportamento único 
e a que hai tumores máis agresivos e 
que teñen manifestacións moi peculia-
res. Pero nos programas de screening 
ou cribado faise unha dobre lectura ce-
ga da mamografía: efectúana dous ra-
diólogos independentes para minimizar 
ao máximo este tipo de erros. O scree-
ning non se dirixe a pacientes, senón a 
mulleres sas. As pacientes con síntomas 
non deben esperar a un cribado mamo-
gráfico, senón que se ha realizar outro 
tipo de estudo diagnóstico. Refírome ás 
pacientes que notan o típico vulto no 
peito e, nese caso, deben ir ao médico e 
seguir outro circuíto.

É certo que tamén se diagnostican tu-
mores de mama que non o son? Non é 
que se diagnostiquen tumores que non o 
son, senón que se ven cousas na mamo-
grafía que conducen a unha rechamada 
para realizar un estudo complementario. 
Os falsos positivos non son un cancro, 
implican realizar nas mulleres un estu-
do complementario das mamas con eco-
grafía, resonancia magnética ou biopsia. 
O sobrediagnóstico é un asunto contro-
vertido, pero non é tan importante. A 
porcentaxe é moi baixa.
O cancro é tamén o efecto secundario 
da mamografía? Un efecto aleatorio de 
calquera radiación, en calquera momen-
to, é a radioindución dun tumor. Pero a 
mamografía actual irradia a doses moi 
baixas e esta posibilidade é moi remo-
ta. Tamén a teñen os pacientes que via-
xan en avión ou que se expoñen ao sol. 
Non obstante, o risco existe. O primeiro 
e fundamental é que non hai que apli-
cala en mulleres menores de 35 anos 
porque as posibilidades de ter cancro 
son moi baixas e, polo tanto, é innece-
sario. Convén dicir que os programas de 
cribado son de calidade e que se realiza 
sempre un control exhaustivo das doses 
de radiación.
A pesar dos avances que houbo, can-
tas mulleres falecen por cancro de 
mama? A taxa de mortalidade por can-
cro de mama en España é de 20 casos 
por 100.000 mulleres ao ano. En reali-
dade, a detección deste cancro pola vía 
do cribado permitiu unha maior super-
vivencia das mulleres. Os programas de 
cribado de cancro si son efectivos e a 
redución da mortalidade depende da 
incidencia. Nalgúns foi do 15 % ou do 
20 % e, nos países nórdicos, estas cifras 
son máis significativas, xa que a morta-
lidade por cancro de mama diminuíu un    
25 % ou 30 %.
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