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O tipo de lesão e as características ao exame físico determinam a sequência da investigação

Como avaliar lesão palpável de mama 

em mulher com menos de 30 anos

Nódulo palpável em mulher com menos de 30 anos
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A alteração observada nas pregas 

vocais é compatível com edema 

de Reinke, que corresponde a um 

inchaço frouxo na camada super-

ficial da lâmina própria das pregas 

vocais, denominada espaço de 

Reinke. Acredita-se que esse ede-

ma seja causado por processo in-

flamatório crônico, agravado por 

tabagismo, abuso vocal, mudanças 

hormonais e, possivelmente, por 

refluxo laringofaríngeo.

O edema de Reinke acomete as 

duas pregas vocais, porém pode se 

apresentar de forma assimétrica. 

Sua presença aumenta a massa das 

pregas vocais, mas, como se trata 

de lesão superficial, que não chega 

até o ligamento vocal, inicialmen-

te a onda de vibração da mucosa 

permanece preservada. Por essa 

razão, a condição tem, como prin-

cipal característica, a mudança da 

voz para um tom mais grave – daí 

por que as mulheres são as que 

mais procuram tratamento – e, 

posteriormente, o surgimento da 

rouquidão. Nos casos mais severos, 

ocorre ainda dispneia.

Recomenda-se acompanhar es-

ses pacientes com exames endos-

cópicos seriados, uma vez que, em 

decorrência do tabagismo, apre-

sentam maior risco para desenvol-
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Lesão 
benigna

Ex.: cisto simples, 

lipoma

Ultrassonografia 1

ver neoplasias laríngeas. Ademais, como são cronicamente disfônicos, 

as alterações vocais, que se constituem em indicadores de alerta para 

a presença de lesões epiteliais glóticas, podem não ser valorizadas. 

Contudo, se a disfonia se mostrar importante ou se houver dispneia, o 

tratamento indicado é a exérese cirúrgica, seguida de fonoterapia pós-

-operatória. O paciente deve ainda ser alertado sobre a possibilidade de 

recorrência do edema, caso continue fumando.

1  A mamografia pode ser usada inicialmente em mulheres 

 com alto risco. A ressonância magnética não está indicada.

Lesão 
provavelmente benigna

Ex.: nódulo sólido 

circunscrito, infecção

Lesão suspeita 
de malignidade

Ausência de 
lesão ao método

Características 

benignas ao 

exame físico

Características 

suspeitas ao 

exame físico

Ex.: nódulo 

crescido, 

endurecido, fixo

Mamografia 

seguida 

de biópsia

Características 

benignas ao 

exame físico

Características 

suspeitas ao 

exame físico

Considerar

controle em

seis meses

Biópsia, 

a critério clínico, 

precedida pela 

mamografia

Considerar

controle em

seis meses

Mamografia


