
164 Radiol Bras. 2009 Mai/Jun;42(3):164

Objetivo: O objetivo deste estudo foi verifi-

car a variação entre observadores, com dife-

rentes graus de treinamento em ressonância

magnética (RM) das mamas, na aplicação dos

critérios morfológicos e cinéticos propostos pelo

BI-RADS® para descrever os realces na RM.

Também, buscou-se avaliar a importância desta

variação sobre a categorização final e a con-

duta sugerida, antes e após o conhecimento

dos dados clínicos e dos demais exames de

imagem pertinentes a cada caso.

Métodos: Cento e nove realces, sendo 36

malignos, em 96 mulheres, foram interpreta-

dos por quatro radiologistas, divididos em duas

duplas de acordo com a experiência em RM

das mamas. Cada realce foi descrito seguindo

os critérios de interpretação propostos pelo BI-

-RADS® para RM, sendo posteriormente infor-

mada a categoria final e a recomendação su-

gerida para cada caso. Tanto a categoria final

quanto a conduta sugerida foram informadas

duas vezes por cada observador, uma vez an-
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tes do conhecimento dos dados clínicos e dos

demais exames de imagem e outra vez após o

conhecimento dessas informações. A concor-

dância entre os membros de cada uma das du-

plas relativamente à aplicação dos critérios de

descrição morfológicos e dinâmicos utilizados

na caracterização dos realces foi calculada, se-

guida pela mensuração da concordância quanto

à classificação final e a conduta recomenda-

da, tanto antes quanto após o conhecimento

dos dados clínicos. O teste kappa foi usado

para estimar a concordância entre os observa-

dores além daquela esperada pelo acaso. Ten-

do em vista determinar se as taxas de concor-

dância de uma dupla de observadores eram

superiores às da outra dupla, tanto para os cri-

térios de descrição quanto para as categorias

finais e condutas sugeridas, o teste de Wilco-

xon foi utilizado.

Resultados: A concordância entre obser-

vadores experientes foi substancial (0,64) para

categoria final após o conhecimento dos da-

dos clínicos, moderada para forma dos nódu-

los (0,44), realce interno dos nódulos (0,41) e

recomendação sugerida após o conhecimento

dos dados clínicos (0,52). Concordância ra-

zoável foi obtida para todos os critérios entre

os observadores não experientes, assim como

para os demais critérios para os observadores

experientes. Os observadores com maior expe-

riência apresentaram maiores taxas de concor-

dância entre si na aplicação dos critérios de

descrição morfológicos e dinâmicos propostos

pelo BI-RADS®, assim como para categoria fi-

nal e conduta sugerida.

Conclusão: Experiência prévia em RM das

mamas aumenta a concordância entre obser-

vadores na aplicação dos critérios propostos

pelo BI-RADS® para RM. Conhecimento dos

dados clínicos e dos demais exames de ima-

gem também aumenta a concordância para a

categoria final e recomendação sugerida, es-

pecialmente entre os observadores experien-

tes.
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