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                                                   RESUMO 

Objetivo: Analisar aspectos relacionados à trajetória de mulheres com suspeita 

ou diagnóstico de câncer de mama na busca pelo atendimento, desde a 

suspeição até a efetiva matrícula em uma unidade terciária para o tratamento do 

câncer de mama do município do Rio de Janeiro, descrevendo eventuais barreiras 

e intervalos de tempo decorridos entre algumas etapas. Metodologia: Estudo 

observacional descritivo, sob perspectiva quantitativa e transversal. Constituído 

por uma amostra de 200 mulheres com forte suspeita ou diagnóstico confirmado 

de câncer de mama, e que foram previamente reguladas para consulta 

especializada e recém matriculadas na Unidade III do Instituto Nacional de 

Câncer no período de novembro de 2015 a fevereiro de 2016. Foi utilizado roteiro 

estruturado para entrevista face à face que permitiu identificar variáveis sócio 

epidemiológicas, de natureza clínica, de acessibilidade, utilização de serviços e 

de intervalos de tempo. Resultados: A média de idade foi de 53,2 anos, 

predominando mulheres negras ou pardas (56,07%), residentes no Município do 

Rio de Janeiro (57,08%) e com baixo grau de escolaridade (46,25%). Quanto ao 

estadiamento, 23,12% e 34,10% dos casos encontravam-se, respectivamente, 

nos estádios I e II, enquanto 35,26% apresentavam-se nos estádios III e IV. 

Quanto ao atendimento de primeiro contato, apenas 35,84%da amostra buscou a 

Unidade Básica de Saúde. Exames diagnósticos feitos no setor privado 

representaram 55,49% dos casos. O intervalo entre o laudo histopatológico e a 

matrícula na unidade terciária, foi o maior intervalo encontrado, com a mediana de 

56 dias, seguido pelo intervalo entre o resultado da mamografia e a realização da 

biópsia, com 40 dias de intervalo. Considerações Finais:  O sistema público de 

saúde necessita se organizar para que haja uma maior integração entre os três 

níveis de atenção à saúde por onde transitam as pacientes em busca de 

diagnóstico e tratamento. Portanto, é necessário que se diminuam os tempos 

entre as diferentes etapas que formam a linha de cuidado da paciente com câncer 

de mama, particularmente na Atenção Secundária, como também no âmbito do 

Sistema de Regulação. 

 

Palavras-chave: Câncer de mama; Sistemas de Saúde; Acesso aos Serviços de 

Saúde. 

                                                     



 
 

                                                  ABSTRACT 

Objective: Analyze the trajectory of women with known or suspected breast 

cancer in the search for care, from suspicion to the effective registration in a 

tertiary unity for breast cancer treatment in the municipality of Rio de Janeiro, 

describing possible barriers and time intervals between some steps. 

Methodology: Observational descriptive study under a quantitative and 

transversal perspective. Based on a sample of 200 women with strongly suspicion 

or confirmed diagnosis of breast cancer, which were previously set to specialized 

consultation and recently enrolled in Unit III of the National Cancer Institute in the 

period from November 2015 to February 2016. A script structured was used for 

face to face interviews, which allowed identifying variables such as socio-

epidemiological, clinical natured, related to accessibility, use of services and time 

intervals. Results: The sample’s mean age was 53.2 years, formed predominantly 

by black or mulatto women (56.07%), residents of the city of Rio de Janeiro 

(57.08%), with a low level of education (46.25%). As for stages, 23.12% and 

34.10% of the cases were, respectively, in stages I and II, while 35.26% were in 

stages III or IV. As for the first contact with the healthcare system, only 35.84% of 

the sample sought the Basic Health Unit. Diagnostic exams taken in the private 

sector accounted for 55.49% of cases. The interval between the histopathologic 

report and the enrollment in tertiary unit was the largest interval found, with a 

median of 56 days, followed by the interval between the result of mammography 

and the realization of the biopsy, with a 40 days interval. Final Considerations: 

The public health system needs to be organized so that there is a greater 

integration between the three levels of health care where the patients transit 

seeking diagnosis and treatment. Therefore, it is necessary to reduce the time 

between the different stages that make up the care line of the breast cancer 

patient, particularly at the Secondary Care, as well as under the Regulation 

System. 

 

Keywords: Breast Neoplasms; Healthcare Services Accessibility; Health Systems 
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                                                 APRESENTAÇÃO 

 

          A escolha da Enfermagem como profissão em minha vida foi fruto de um            

profundo desejo de ser capaz de amenizar as dores e os sofrimentos do corpo e da 

alma que as doenças provocam, além do fato de poder contribuir através de minhas 

experiências no trabalho e de uma prática reflexiva, com o meu próprio crescimento 

profissional e pessoal, e o de pessoas de meu convívio.  

Sou enfermeira graduada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 

1986 e especializada em Enfermagem Oncológica em 2001. 

Não escolhi, a princípio, uma especialidade. Comecei a atuar em 1986, no 

atual cenário deste presente estudo, quando o mesmo ainda não pertencia ao 

Instituto Nacional de Câncer (INCA), e sim à extinta Fundação das Pioneiras Sociais. 

Ou seja, apesar de se tratar de um hospital ginecológico, investigava e tratava 

patologias ginecológicas e mamárias benignas e malignas. 

Com a extinção da Fundação das Pioneiras Sociais, a incorporação da 

unidade ao Ministério da Saúde, e a absorção pelo INCA, passou a ser denominado 

Hospital do Câncer III, que vem a ser a unidade da Instituição que centralizou e se 

responsabilizou pelo tratamento do câncer de mama em todas as suas fases.            

Atuando então, como enfermeira nesta unidade de referência no tratamento 

do câncer de mama, no município do Rio de Janeiro, por todo este período, e já 

tendo passado por setores como, Ambulatório, Central de Quimioterapia, Unidades 

Cirúrgicas e Clínicas, e atualmente lotada no setor de Radiologia, pude observar ao 

longo deste tempo, a adoção de diversos modelos de absorção de clientela, desde a 

demanda espontânea de pacientes com patologias mamárias benignas ou malignas 

- comprovadamente diagnosticadas ou não e com diversas formas de 

encaminhamento - até chegarmos ao modelo atual, aonde as pacientes são 

matriculadas na unidade de referência do estudo, depois de reguladas via Sistema 

de Regulação  e advindas da Atenção Básica, que vem atuando como porta de 

entrada aos demais níveis de atenção da rede de serviços de saúde. 

Tal mudança na forma de absorção da demanda, que se iniciou no final de 

2010, gerou a princípio, uma estranheza por parte de pacientes e profissionais, e até 

mesmo um desconhecimento dos motivos pelos quais esta mudança estava sendo 

implantada como parte de uma nova política de atenção à saúde. A “cultura” da 
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demanda espontânea, dos encaminhamentos formais ou informais, privados e 

públicos, da prática de distribuição de senhas e fila de espera e do “apadrinhamento” 

de pacientes, foram aos poucos cedendo lugar à uma prática baseada na ordenação 

e regulação da oferta de vagas para consulta especializada.  

A escolha do tema da pesquisa surgiu a partir destas vivências e experiências 

diárias, criando-me subsídios e inquietações para o desenvolvimento do estudo, na 

intenção de, através de uma prática reflexiva e acadêmica, compreender e 

multiplicar os conhecimentos acerca das dificuldades enfrentadas pelas pacientes 

com câncer de mama, antes de sua matrícula na unidade de atenção terciária em 

apreço, dentro deste cenário atual. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A problemática do câncer no Brasil e no mundo vem ganhando relevância 

cada vez maior devido à transição demográfica e ao perfil epidemiológico desta 

doença ao longo de décadas, o que vem levando à adoção de estratégias que 

ocupam cada vez mais as agendas políticas e técnicas dos governos.  

A Agência Internacional para Pesquisa do Câncer (IARC), órgão conveniado 

à Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgou o relatório “Câncer no Mundo 

2014”, que revela que o número de pessoas diagnosticadas com câncer somou mais 

de 14 milhões em 2012, representando aumento de casos novos em 20% desde 

2008. O número global de mortes por câncer subiu para 8,2 milhões em 2012, ou 

seja, a mortalidade por câncer subiu 8% em relação aos 7,6 milhões da pesquisa 

anterior feita na mesma época. (IARC, 2014). 

Com relação ao câncer de mama, o relatório chamou a atenção também, para 

um forte aumento nos casos desta neoplasia, revelando que tanto a incidência como 

a mortalidade vêm aumentando desde 2008. Revelou que o câncer de mama matou 

522 mil mulheres no ano de 2012, o que representou uma alta de 14% no mesmo 

período. A entidade considera que o câncer de mama já é o tipo mais comum de 

câncer entre mulheres em 140 países dos 184 estudados, assim como a principal 

causa de morte por câncer em mulheres nos países menos desenvolvidos (IARC, 

2014). 

          Fogaça & Garrote (2004) já descreviam, e ainda é o que se observa nesta 

última década, que apesar de ser considerado um câncer de relativamente bom 

prognóstico, se diagnosticado e tratado em tempo oportuno, as taxas de mortalidade 

por câncer de mama continuam elevadas no Brasil, muito provavelmente porque a 

doença ainda é diagnosticada em estágios avançados, a despeito de todas as 

iniciativas das agendas políticas do Governo, com vistas à prevenção primária, 

diagnóstico precoce (prevenção secundária), tratamento oportuno e 

consequentemente à um melhor prognóstico. 

          Portanto, apesar dos expressivos avanços no diagnóstico e tratamento desta 

neoplasia, o câncer de mama ainda representa um grande desafio. 

          Nos  últimos  anos,  o  INCA  e  o Ministério da Saúde, através de programas e 

 portarias,   vêm   ampliando  a  estratégia  de  alerta  à   população  feminina  e  aos 
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profissionais de saúde. 

Essas estratégias de comunicação recomendam que todas as mulheres 

devam conhecer os principais fatores de risco para o câncer de mama, a idade de 

maior risco de ocorrência da doença, seus mais frequentes sinais e sintomas e a 

importância da detecção precoce de alterações da mama (BRASIL, 2016).      

Invariavelmente estas estratégias também enfatizam que, ao identificarem tais 

sinais e sintomas, as mulheres devam procurar imediatamente um serviço de saúde 

para iniciarem procedimentos diagnósticos. 

Portanto, o estímulo à detecção precoce deve vir acompanhado das 

condições para um diagnóstico precoce e tratamento em tempo oportuno, com vistas 

a melhor sobrevida e qualidade de vida. É fundamental que as mulheres tenham 

seus direitos respeitados, sejam informadas sobre a doença, como também 

conheçam e tenham maior influência sobre o sistema de saúde para que possam 

exercer o controle social sobre as políticas públicas. 

Torna-se assim, imprescindível, a aplicação das Políticas Públicas em Saúde 

já existentes, que visem a atenção integral à saúde da mulher e que contemplem 

não só as ações relacionadas ao controle do câncer de mama, como também 

garantam o acesso à rede de serviços capazes de suprir essas necessidades. 

Vivemos hoje, no município do Rio de Janeiro, um cenário de consolidação do 

SUS, no qual a organização de rede de atenção à saúde que garanta o acesso dos 

cidadãos aos serviços, vem representando um grande desafio para os gestores nas 

três esferas de governo: municipal, estadual e federal. Assim como vem 

representando também, um desafio para a organização dos diferentes níveis de 

atenção: Primária, Secundária e Terciária. 

Considerando-se a frequência e gravidade do câncer de mama, faz-se 

necessária a existência de uma rede de assistência à saúde nos três níveis, 

devidamente preparada para dar atenção a esta crescente demanda de mulheres da 

população com este agravo. Uma das queixas mais comuns que se observa nesta 

população usuária dos serviços públicos de saúde é a constante dificuldade 

encontrada no acesso a esses serviços, seja na atenção primária, seja na 

secundária ou na terciária de saúde. 

A realidade atual do SUS no município do Rio de Janeiro exige das mulheres 

com suspeita ou com diagnóstico de câncer de mama, o atendimento pela rede de 

Atenção Básica como porta de entrada para os outros níveis do sistema, com 
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consequente espera pela regulação de exames de imagem e biópsia de mama 

(Atenção Secundária), além do tempo de espera por estes laudos de imagem e 

histopatológicos, para que enfim seja feita a regulação para as unidades de saúde 

especializada (Atenção Terciária).   

Faz-se, portanto, necessária à efetividade da atual Política Nacional de 

Prevenção e Controle do Câncer e do SUS, no sentido de adequar as ações em 

saúde de acordo com a realidade de cada município ou região brasileira. 

Com relação ao acesso aos serviços de saúde em geral, sabe-se que 

condições sócio econômicas e demográficas adversas muitas vezes dificultam o 

percurso dos encaminhamentos, justo quando o tempo é o fator preponderante na 

busca de tratamento curativo. 

Quando ocorrem situações que levam às dificuldades de acesso na busca por 

procedimentos diagnósticos ou tratamento, é esperado o sofrimento psíquico 

resultante do impacto da suspeita ou do diagnóstico da neoplasia de mama além da 

natural preocupação da mulher de que seja iniciado tratamento em tempo hábil. 

Estabelecendo a relação de definição de acesso com os serviços de saúde, 

Abreu & Jesus (2006) consideram o acesso como porta de entrada, ou seja, como o 

“local de acolhimento do usuário no momento da expressão de sua necessidade e, 

de certa forma, como os caminhos por ele percorridos no sistema na busca da 

resolução dessa necessidade”. 

A forma como já vem sendo organizada a Rede de Atenção à Saúde (RAS), 

por si só, muitas vezes implica em barreiras na busca pelo primeiro atendimento e 

para a realização de exames diagnósticos com vistas ao início de tratamento na 

atenção terciária. 

Neste contexto e para atender aos objetivos desta investigação, fez-se 

necessário compreender de que forma a Rede de Atenção à Saúde no Rio de 

Janeiro encontra-se organizada no momento atual, e de que maneira ela se 

comporta dando origem ao fluxo de atendimento de pacientes sob investigação do 

câncer de mama, desde a Atenção de primeiro contato até a unidade de referência 

do estudo. 

Este estudo, apesar de ter se proposto a ser de cunho quantitativo, 

considerou que inúmeras variáveis interferem no tempo e na trajetória destas 

pacientes no acesso aos serviços de saúde, justo quando o tempo é fator 

preponderante na busca por tratamento curativo. 
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Desde a busca até a confirmação diagnóstica, estas mulheres vivenciam 

alguns sentimentos negativos como: ansiedade, medo, depressão, angústia, 

desespero e até mesmo a negação da doença. Todos esses aspectos são 

importantes quando relacionados ao acesso aos serviços de saúde, pois podem 

interferir diretamente na aceitabilidade delas em realizar a busca diagnóstica e 

consequente tratamento em tempo oportuno (ROMEIRO et al, 2012). 

Tanto variáveis relativas a condições sócio econômicas e demográficas, 

quanto outras variáveis que emergem com frequência dos estudos de natureza 

qualitativa que tratam da temática do acesso à serviços de saúde (em especial os 

que utilizam a abordagem teórico-metodológica do itinerário terapêutico), também 

foram consideradas neste estudo por trazerem grandes contribuições para uma 

investigação que objetivou ser de natureza quantitativa. 

Pretendeu-se com esta pesquisa, descrever o caminho percorrido pelas 

pacientes portadoras ou sob suspeita de câncer de mama, desde a suspeição 

diagnóstica à matrícula numa unidade terciária para consulta especializada, a fim de 

identificar, dentro da Linha de Cuidado, onde estão localizados os pontos de maior 

demora no diagnóstico desta doença, o que faz com que as pacientes procurem 

muitas vezes tratamento em estágios avançados da neoplasia.  

Somado a este propósito, os trajetos percorridos pela mulher no acesso ao 

tratamento do câncer de mama, dentro da atual política pública de saúde que 

preconiza a Atenção Básica como porta de entrada para os demais níveis de 

atenção e utilizando-se da ferramenta do mecanismo regulatório, tornaram-se então 

o objeto deste estudo, diante de entraves que impactaram no tempo decorrido até 

o acesso à uma unidade de referência para o tratamento. 
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2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO ESTUDO  

 

 

A Rede de Atenção Básica vem sofrendo uma contínua reordenação, por 

meio da Estratégia Saúde da Família, tornando-se um pólo aonde patologias são 

investigadas e referenciadas para unidades secundárias ou terciárias específicas. 

A gestão destes referenciamentos através das centrais reguladoras, que 

promovem o ordenamento da oferta e da demanda, estabeleceu o Sistema de 

Regulação, da esfera municipal, num primeiro momento (SISREG), e o Sistema 

Estadual de Regulação (SER) no momento atual, como ferramenta de integração da 

Atenção Básica e a Estratégia Saúde da Família, aos demais níveis da rede SUS no 

município do Rio de Janeiro. 

O SISREG/SER nada mais é do que uma ferramenta de informática, um 

software, desenvolvido no período de 1999- 2002 pelo Departamento de Informática 

do SUS (DATASUS), que consiste em um sistema de informações “on line” 

elaborado com a finalidade de gerenciar e operacionalizar as funções das Centrais 

de Regulação para que as mesmas possam gerenciar o fluxo dos usuários, a 

solicitação de consultas e internações, a disponibilidade de vagas para consultas, 

exames e oferta de leitos, atendimentos de urgência e procedimentos 

especializados. 

No caso do câncer de mama, em especial no município do Rio de Janeiro, 

este mecanismo de regulação se propõe a ordenar a oferta e a demanda, ou seja, a 

distribuir a demanda de pacientes com diagnóstico ou sob investigação da 

neoplasia, por várias unidades capacitadas a tratar esta patologia, desafogando 

assim a procura ou a referência invariavelmente para uma mesma unidade da rede 

SUS, como normalmente vinha ocorrendo.  

Esta nova “cultura”, que exige que a Atenção Básica funcione como porta de 

entrada aos demais níveis do sistema, apesar de bem-intencionada, tem oferecido 

algumas dificuldades oriundas de limitações da rede de atenção secundária e 

terciária, no que diz respeito a acesso, oferta de vagas, tempo para agendamento de 

exames diagnósticos, emissão de laudos e enfim o agendamento da consulta 

especializada.  

O Problema da pesquisa advém do fato de que, convivendo com mulheres 

com diagnóstico de câncer de mama e observando ao longo dos anos a adoção 
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destes diversos modelos de acesso da demanda, até o atual modelo via Central de 

Regulação, sempre se evidenciaram relatos de insatisfação por parte destas 

mulheres, apontando que o atendimento no SUS dificulta o acesso à consultas, 

exames/resultados e o encaminhamento à assistência especializada em tempo hábil 

para evitar um diagnóstico em estádios mais avançados, criando barreiras que 

prolongam o tempo e o percurso percorrido entre a busca de diagnóstico e a 

matrícula na unidade para confirmação diagnóstica e início de tratamento. 

No contexto da integralidade, urge atentar para condutas que garantam a 

segurança da paciente com câncer de mama, tornando a análise do binômio tempo 

X atendimento/tratamento necessário, devendo ser bem compreendida e enfrentada. 

O diagnóstico de câncer de mama uma vez confirmado acarreta um 

enfrentamento psicossocial na mulher no que se refere, não só, à obtenção desta 

confirmação diagnóstica, como à possíveis entraves e limitações encontradas na 

busca por procedimentos diagnósticos e nos encaminhamentos e acessos devidos 

às unidades de referência, com vistas ao início do seu tratamento. 

Em estudo de Bergamasco & Ângelo (2001) que teve como objetivo 

compreender e descrever como a experiência do diagnóstico do câncer de mama é 

vivido pela mulher, a análise das entrevistas permitiu compreender que, durante o 

período de diagnóstico, as reações e sentimentos da mulher podem variar de 

indiferente para um medo real. 

Segundo as autoras, o tempo de espera pela busca e confirmação 

diagnóstica gera na mulher ansiedade, angústia e sensação de desamparo, muitas 

vezes acrescido com pensamentos de morte e pânico. Estas sensações geralmente 

estão relacionadas às dificuldades e demora no atendimento nos serviços de saúde. 

Porém as mulheres entrevistadas pelas autoras significaram esta questão, como 

mais uma dificuldade a ser enfrentada por elas, pois se perceberam dependentes e 

na maioria das vezes impotentes diante dos serviços de saúde (BERGAMASCO 

&ÂNGELO, 2001). 

Felix et al. (2011) relatam que, ao contrário das estatísticas dos países de 

primeiro mundo, onde a despeito do aumento do número de casos novos de câncer 

de mama, seu diagnóstico tende a ser precoce com consequente redução nas taxas 

de mortalidade, no Brasil, estudos recentes apontam que os estadiamentos III e IV 

(avançados) correspondem a um quantitativo de 40% a 60%dos diagnósticos 

iniciais, especialmente junto às classes com menor poder aquisitivo. 
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O diagnóstico tardio contribui para que o câncer de mama continue sendo a 

principal causa de morte por câncer entre as mulheres brasileiras. 

Quando diagnosticado em fase inicial (carcinoma in situ e tumores com até 

2cm, sem metástase nem linfonodos comprometidos), as neoplasias de mama têm 

grandes chances de cura (FELIX et al, 2011). 

Alguns fatores podem contribuir para a detecção tardia do câncer de mama 

tais como, a deficiência na aplicabilidade das políticas públicas existentes relativas à 

saúde da mulher, o desconhecimento da população feminina sobre a patologia, 

fatores de risco e métodos diagnósticos, o medo gerado por esta neoplasia e por 

vezes o desconhecimento acerca de condutas por parte de profissionais da Atenção 

Básica (Primária) ou secundária.  

Skaba (2003) descreveu em estudo realizado na mesma unidade de 

referência da presente investigação, que a busca pelo diagnóstico e o acesso aos 

serviços de saúde por estas mulheres, mostrou uma constante referência às 

dificuldades relacionadas a acessibilidade ao sistema de saúde e a descrição 

recorrente de passagens por diversos serviços em penosos e longos trajetos 

considerados até mesmo inusitados pela autora, para um grande centro urbano do 

país como o Rio de Janeiro. 

Desta forma, a autora evidenciou dois elementos fundamentais na busca por 

diagnóstico: a dificuldade de acesso e a desqualificação de alguns serviços à época, 

para definição do diagnóstico e proposição de tratamento. A autora ressaltou que a 

demora na definição do diagnóstico, ou mesmo o diagnóstico incorreto, em alguns 

dos casos, representou o diferencial entre a proposta de uma cirurgia conservadora 

e uma mastectomia (SKABA, 2003). 

Cabe esclarecer que, na ocasião do referido estudo, a unidade ainda adotava 

modelos diversos de absorção de demanda por ainda não se utilizar de mecanismo 

regulatório, então inexistente na época. 

Tornam-se, portanto, necessários outros estudos para fornecer indicadores 

que possibilitassem a estruturação de projetos aplicáveis a diferentes cenários e 

contextos.  

De acordo com Barros et al. (2012), a partir de revisão sistemática em base 

de dados, as pesquisas sobre o atraso no diagnóstico e tratamento ainda são 

escassas no Brasil e as internacionais apresentam distinções metodológicas que 

dificultam extrapolar os resultados para a realidade brasileira.   
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No atual cenário de reordenação do sistema de saúde que estabelece e exige 

da Atenção Básica o papel de porta de entrada para os demais níveis do sistema 

dentro do conceito de Linha de Cuidado no Câncer, a compreensão do tempo e 

trajetos percorridos pelas pacientes até serem encaminhadas para esta unidade 

terciária, poderá fornecer um “feed back”, para a rede de atenção básica e 

secundária, assim como para a unidade de referência do estudo, acerca da atual 

estratégia de regulação e encaminhamento destas mulheres visando o acesso ao 

tratamento do câncer de mama, e dos seus possíveis entraves e limitações.  

Como Hipótese, considerou-se que atualmente no município do Rio de 

Janeiro, apesar do mecanismo regulatório, as pacientes sofrem atrasos em várias 

etapas na busca pelo diagnóstico, devido a inúmeros “gargalos” da rede pública, tais 

como, a realização de mamografia / ultrassonografia de mama, realização de biópsia 

para confirmação diagnóstica e encaminhamento às unidades de referência, o que 

revelou importantes gargalos na atenção secundária. 

Desta forma, através deste presente estudo, acreditou-se que uma análise do 

tempo e trajetos percorridos por estas mulheres, além do perfil sócio epidemiológico 

e status clínico, poderia identificar tanto para a rede de Atenção Básica, a rede de 

Atenção Secundária, quanto para a Unidade Terciária de referência do estudo, o 

estabelecimento de nexos para o entendimento dos fatores que possivelmente 

aumentam o tempo transcorrido neste processo, assim como a possibilidade de 

propostas atuais e futuras. 

Havendo assim, a possibilidade de a Atenção Terciária oferecer à Atenção 

Primária (Atenção Básica), e até mesmo à Atenção Secundária, um retorno quanto à 

efetividade de suas ações, contribuindo para o fortalecimento da Saúde da Família, 

além da rede de Atenção Básica ter o seu papel de atendimento de primeiro contato 

devidamente compreendido e reconhecido por gestores e demais profissionais da 

Atenção Terciária. 
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3 OBJETIVOS E QUESTÕES NORTEADORAS 

  

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Conhecer e analisar aspectos relacionados à trajetória de mulheres com 

suspeita ou diagnóstico de câncer de mama na busca pelo atendimento, desde a 

Atenção de Primeiro Contato, até a efetiva matrícula em uma unidade terciária para 

o tratamento do câncer de mama do município do Rio de Janeiro. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 

• Estabelecer o perfil clínico e sócio epidemiológico das mulheres com suspeita     

ou diagnóstico de câncer de mama e que são reguladas para atendimento em 

unidade de referência para o tratamento desta neoplasia. 

• Descrever aspectos relacionados ao conhecimento da doença, aos primeiros 

sintomas, diagnóstico e trajetos percorridos por estas mulheres. 

• Descrever os intervalos de tempo decorridos entre algumas das etapas a 

partir do atendimento de primeiro contato até a matrícula na unidade de 

saúde terciária. 

• Descrever eventuais barreiras no acesso de mulheres com câncer de mama, 

desde a suspeita diagnóstica até a matrícula na unidade de referência do 

estudo. 
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3.3 QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

Quais as características clínicas e sócio epidemiológicas de mulheres que 

buscam atendimento em unidade de referência para diagnóstico e tratamento do 

câncer de mama?  

           Como se dá, no município do Rio de Janeiro, o processo de busca pelo   

diagnóstico, trajeto e acesso de pacientes com suspeita ou diagnóstico de câncer de 

mama e os intervalos de tempo dispendidos neste processo, até a sua efetiva 

matrícula numa unidade de referência oncológica da rede SUS?    
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

             

É consenso que o câncer de mama é o tipo de neoplasia que possui 

expressivas incidências e taxas de mortalidade entre mulheres em todo o mundo, 

tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos (BRASIL, 

2016). 

Tal fato se deve em parte a uma mudança no estilo de vida das populações, 

além do fato de que muitas vezes, os avanços clínicos para combater a doença não 

alcançam as mulheres que vivem em diferentes regiões (IARC, 2014).  

Tais evidências mostram, portanto, que o câncer de mama atualmente é 

reconhecido como um problema de saúde pública, comprovado por sua alta 

incidência e elevados coeficientes de morbimortalidade no mundo todo.   

As dificuldades de acesso e de resolutividade, são as principais causas de 

progressão da doença, uma vez que, em 3 ou 6 meses grande parte das neoplasias 

das pacientes com estadiamento II da doença, podem evoluir para III ou IV 

(GEBRIM & QUADROS,2006). 

 

 

 

4.1 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DO CÂNCER DE MAMA 

 

 

Está estabelecido que o risco de uma mulher desenvolver um câncer de 

mama ao longo da sua vida é de aproximadamente um a cada oito mulheres 

(American Cancer Society, 2015). A mesma agremiação estimou que em 2015, 

foram diagnosticados nas mulheres americanas, em torno de 231.840 casos de 

câncer invasivo de mama, e em torno de 62.290 novos casos de câncer in situ de 

mama, com uma estimativa de 40.290 mortes. 

Segundo a Estimativa INCA, nos últimos 40 anos a sobrevida em 5 anos vem 

aumentando nos países desenvolvidos em 85% durante o período de 2005 a 2009, 

enquanto nos países em desenvolvimento foi inferior a 70% no mesmo período, em 

países como Malásia (68%), Índia (60%), Mongólia (57%) e África do Sul (53%). A 

estimativa revela que, na América do Sul, particularmente no Brasil, a sobrevida em 
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cinco anos aumentou entre os períodos de 1995 a 1999 e 2005 a 2009, de 78% para 

87% (BRASIL,2016). 

O câncer de mama é a segunda causa principal de morte por câncer nos 

países desenvolvidos, atrás somente do câncer de pulmão, considerando os dois 

sexos, assim como se apresenta como a principal causa de óbito feminino por 

câncer em países desenvolvidos e a segunda em países em desenvolvimento 

(BRASIL, 2016). 

A Estimativa INCA 2016 revela que, cerca de 1,67 milhões de casos novos de 

câncer de mama foram esperados para o ano de 2012, em todo o mundo, o que 

representa 25% de todos os tipos de câncer diagnosticados nas mulheres, e que 

foram estimadas 520 mil mortes neste mesmo ano em mulheres do mundo todo. As 

taxas de incidência variaram entre as diferentes regiões, com as maiores taxas em 

2012 na Europa Ocidental (96/ 100 mil) e as menores taxas na África Central e na 

Ásia Oriental (27/ 100 mil) (BRASIL, 2016). 

A estimativa revela que, sem considerar os tumores de pele não melanoma, 

esse tipo de câncer também é o mais frequente nas mulheres das regiões Sudeste 

(68,08/ 100 mil), Sul (74,30/ 100 mil), Centro-Oeste (55,87/ 100 mil) e Nordeste 

(38,74/ 100 mil). Na região Norte, é o segundo tumor mais incidente (22,26/ 100 mil), 

pois ainda predomina o Câncer de Colo de útero (BRASIL, 2016).  

No Brasil, esta estimativa para o ano de 2016, que será válida também para o 

ano de 2017, aponta para a ocorrência de aproximadamente 596 mil casos novos de 

câncer em geral, o que, segundo o INCA (BRASIL, 2016) revela a magnitude do 

problema em nosso país. 

Destes 596 mil casos novos relatados na estimativa do Instituto Nacional de 

Câncer para o biênio 2016/2017, foram estimados 57.960 casos novos de câncer de 

mama no Brasil, com uma taxa bruta de incidência de 56,20 casos, ou seja, um risco 

estimado que aponta para a ocorrência de 56,20 novos casos a cada 100 mil 

mulheres, e que lideram em taxa bruta de incidência quando comparados a outras 

localizações primárias de câncer em mulheres (BRASIL,2016) conforme 

demonstrado na Figura 1 e na Figura 2. 
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Figura 1: Estimativa 2016 para número de casos novos de câncer em mulheres 
no Brasil. 

 
Fonte: Estimativa Inca/2016 
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Figura 2: Taxas brutas de incidência, estimadas para 2016, das localizações 
primárias, em mulheres, Brasil. 

 

Fonte: Estimativa Inca/2016 
 

 

Observa-se que as regiões Sul e Sudeste mostram o maior número de casos 

de câncer de mama do país, revelando uma taxa bruta de incidência de 68,08%que 

se revela superior à taxa bruta de 56,20/100 mil estimadas para casos novos no 

Brasil para o biênio 2016/2017.  

Para o Estado do Rio de Janeiro no biênio 2016/2017, são estimados 8.020 

casos novos e de 3.980 para o município do Rio de Janeiro (BRASIL, 2016). Chama 

a atenção o fato de que, o número de casos novos estimados para o município 

representa praticamente a metade do número de casos novos estimados para o 

estado, o que demonstra a magnitude do problema em nosso estado e em nosso 

município.  
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Considera-se o câncer de mama como uma das doenças de maior impacto e 

uma das mais temidas pelas mulheres, não só devido às suas altas taxas de 

incidências e mortalidade, como também às impactantes consequências físicas e 

psíquicas que afetam a percepção da sexualidade e a própria imagem pessoal da 

mulher (FOGAÇA & GARROTE, 2004). 

Além das terapêuticas, custos sociais também estão envolvidos, como os 

afastamentos das atividades laborativas das mulheres com câncer de mama e, em 

alguns casos, do familiar cuidador. Pensões, aposentadorias e diversos outros 

direitos da mulher com câncer de mama somam-se também aos custos despendidos 

pelo governo. 

 

 

 

4.2 HISTÓRIA NATURAL DO CÂNCER DE MAMA 

 

 

O câncer como outras doenças, possui uma história natural que se 

caracteriza por um percurso, que tem no seu início algumas células malignas que 

por inúmeras razões não são destruídas pelo sistema de proteção natural do 

organismo, progredindo até o estágio em que a doença é diagnosticada clinicamente 

através de seus sinais e sintomas (Figura 3). 

De acordo com a definição do Instituto Nacional do Câncer (INCA), câncer é o 

nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado de células de determinados tecidos e órgãos, podendo 

disseminar-se (metástase) para outras regiões do corpo (INCA, 2011). 

As células normais que formam os tecidos do corpo humano são capazes de 

se multiplicar por meio de um processo natural e contínuo. A maioria das células 

normais cresce, multiplica-se e morre de maneira ordenada. 

A publicação “ABC do Câncer” descreve que, o crescimento das células 

neoplásicas é diferente do crescimento das células normais. O câncer se caracteriza 

pela perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras 

estruturas orgânicas à distância. As células neoplásicas, em vez de morrerem, tem a 

capacidade de dividirem-se rapidamente, levando à formação de tumores. Com a 

continuidade deste processo, por vezes incontrolável, estas células podem 
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disseminar-se para outras regiões do corpo acarretando transtornos funcionais 

(INCA, 2011). 

Todo esse processo, em que uma célula normal se torna um tumor maligno 

ou câncer, pode levar muitos anos, segundo a Coordenação de Prevenção e 

Vigilância do INCA (BRASIL,2006a).   

Esse processo se dá por alterações sofridas no DNA dos genes de uma 

célula normal, e esse material genético alterado recebe instruções erradas para suas 

atividades.    

Quando essas alterações atingem genes responsáveis pela regulação da 

proliferação e diferenciação celular, o organismo perde o controle sobre o 

crescimento dessas células (BRASIL, 2006a). 

A história familiar de câncer de mama também é um importante fator de risco 

para o surgimento da doença. Alterações em genes, como os da família BRCA, 

aumentam o risco de desenvolver câncer de mama. Ressalta-se, entretanto, que 

cerca de noves em cada dez casos de câncer de mama ocorrem em mulheres sem 

história familiar. 

Segundo Barros (2011), todos os cânceres de mama têm origem genética. 

Acredita-se que 90%-95% deles sejam esporádicos (não familiares) e que surjam 

como consequência de mutações somáticas que se verificam durante a vida, e que 

5%-10% sejam hereditários (familiares) devido à herança de uma mutação 

germinativa ao nascimento, que confere a estas mulheres suscetibilidade ao câncer 

de mama. 

No caso desta neoplasia, a história natural do tumor deve ser entendida como 

a sua evolução sem a intervenção de nenhuma medida de tratamento. 

O processo de carcinogênese é geralmente lento, podendo levar muitos anos 

para que uma célula prolifere e dê origem a um tumor palpável. Esse processo 

apresenta as seguintes etapas: iniciação, fase em que os genes sofrem a 

interferência de fatores cancerígenos; promoção, fase em que os agentes 

oncopromotores atuam na célula já modificada; e progressão, caracterizada pela 

multiplicação descontrolada e irreversível da célula (BRASIL, 2013). 

Do início da formação do câncer de mama até antes da fase em que ele pode 

ser descoberto pelo exame físico (tumor subclínico) - isto é, a partir de um 

centímetro de diâmetro - passam-se, em média, 10 anos. Neste período subclínico e 
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com esta dimensão tumoral, apenas a mamografia seria capaz de detectar a lesão, 

tornando possível o diagnóstico precoce e consequente melhor prognóstico.  

Este período também é chamado de período mamográfico ou pré-clínico.  A 

partir de 1 cm, o crescimento tumoral é muito mais rápido, sendo, portanto, palpável 

e possível de ser detectado por métodos de rastreio como o autoexame e o exame 

clínico das mamas, e este período é denominado de período clínico (BARROS et 

al,2006). 

Estima-se que o tumor de mama duplique de tamanho a cada período de 3-4 

meses. No início da fase subclínica, onde o tumor é impalpável, tem-se a impressão 

de crescimento lento, uma vez que as dimensões das células são mínimas. Porém, 

depois que o tumor se torna palpável, a duplicação se torna facilmente perceptível. 

Se não for tratado, o tumor desenvolve metástases mais comumente nos ossos, 

pulmões e fígado (BARROS et al, 2006). 

Apesar de em geral o câncer de mama crescer lentamente, eventualmente 

pode apresentar crescimento rápido e maior possibilidade de disseminação. Esse 

comportamento heterogêneo está relacionado a características próprias do tumor, 

tais como a presença de receptores moleculares e o grau de diferenciação 

histológica que determinam sua velocidade de crescimento e capacidade de originar 

as metástases, podendo ainda ser influenciado por outros fatores, como a exposição 

a estímulos hormonais, resposta imune e estado nutricional (BRASIL, 2013). 

 

Figura 3: História Natural do Câncer 
                               

                               

  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Inca, “ABC do câncer” (2011). 
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4.3 FATORES DE RISCO PARA O CÂNCER DE MAMA 

 

 

Muitos estudos epidemiológicos desenvolvidos ao longo dos anos 

confirmaram a contribuição específica de fatores relacionados ao modo de vida e ao 

ambiente na etiologia do câncer. Em 2001, pesquisadores da Harvard School of 

Public Health liderados por Goodarz Danaei estimaram que 35% das mortes por 

câncer no mundo poderiam estar relacionadas ao efeito combinado de nove fatores 

de risco, separados em cinco grupos: dieta e inatividade física, substâncias aditivas  

(uso de tabaco e álcool), saúde sexual e reprodutiva (infecções sexualmente 

transmissíveis), riscos ambientais (poluição do ar, combustíveis sólidos, tabagismo 

passivo) e contaminação venosa pelo vírus de hepatite B e C (BRASIL, 2006a). 

Como estas condições associadas ao risco de câncer são mais prevalentes 

em populações urbanas e de regiões industrializadas, é comum se pensar que o 

câncer é uma doença do desenvolvimento. No entanto, é justamente nos países em 

desenvolvimento que se verifica um grande aumento na incidência e na mortalidade. 

Cerca de 50% do total de óbitos e mais de 60% dos casos novos de câncer ocorrem 

nestes países (BRASIL, 2006a). 

Com relação ao câncer de mama, ao que tudo indica diante de vários 

estudos, o mesmo é considerado igualmente multifatorial, pois advém do resultado 

da interação de fatores biológicos, endócrinos, genéticos, comportamentais, 

reprodutivos e do meio ambiente. 

As situações que aumentam a chance de uma mulher vir a apresentar câncer 

de mama são denominadas como fatores de risco. 

Os principais fatores de risco conhecidos para o câncer de mama estão 

relacionados à idade, aos fatores genéticos e aos endócrinos, sendo a idade o mais 

importante fator de risco para câncer de mama. O risco de câncer de mama aumenta 

com a idade, especialmente a partir dos 50 anos de idade com cerca de 70–80% 

dos tumores sendo diagnosticados nesta fase (CANCER RESEARCH UK, 2011).  

Esta neoplasia é relativamente rara em mulheres antes dos 35 anos de idade, 

mas acima desta faixa etária sua incidência aumenta rápida e progressivamente. 

Desta forma, os fatores de risco mais conhecidos e igualmente elencados no 

Caderno de Atenção Básica nº 13 são: Idade, menarca precoce, menopausa tardia, 

primeira gravidez após os 30 anos, nuliparidade, exposição à radiação, terapia de 
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reposição hormonal, obesidade principalmente após a menopausa, ingestão regular 

de álcool, sedentarismo, e história familiar (BRASIL, 2013). 

A história familiar de câncer de mama em parentes de primeiro grau antes dos 

cinquenta anos é considerada como um dos principais predisponentes.  

Entretanto, os inúmeros estudos científicos atuais conseguem explicar menos 

de 50% dos casos de tumores de mama incidentes na população, o que sugere que 

há muito mais a ser estudado e descoberto sobre a carcinogênese da mama 

(THULER, 2003).  

Por outro lado, a amamentação está associada a um menor risco de 

desenvolver esse tipo de câncer (BRASIL, 2016). As mulheres com história de 

menarca precoce (primeira menstruação antes dos 12 anos de idade), menopausa 

tardia (instalada após os 50 anos de idade), nuliparidade, primeira gravidez após os 

30 anos e terapia de reposição hormonal pós-menopausa por mais de cinco anos, 

têm nestas condições os fatores endócrinos relacionados ao estímulo estrogênico 

com tempo aumentado de exposição (BRASIL, 2013).  

Segundo Silva & Aquino (2014), o risco em mulheres para o câncer de mama 

tende a aumentar devido às mudanças no estilo de vida destas mulheres, além do 

fato das mesmas estarem vivendo mais, comumente adiando a primeira gestação e 

tendendo a uma diminuição no número de filhos, fatores estes que refletem 

conquistas sociais, mas ao mesmo tempo são associados a ocorrência do câncer de 

mama. 

Dentre os fatores de risco descritos, torna-se fácil perceber que alguns destes 

fatores são considerados modificáveis, ou seja, podem alterar-se de acordo com a 

exposição que a mulher venha a ter podendo diminuir sua chance de desenvolver 

este câncer tão frequente na população feminina mundial.  

Silva & Aquino (2014) ressaltam que, os fatores de risco como a obesidade e 

o consumo de álcool por exemplo, tem sido alvo de ações de saúde pública pelo fato 

de aumentarem o risco de várias outras doenças, o que os tornam possíveis de 

serem controlados por meio de ações preventivas. Da mesma forma, os autores 

lembram que, o aumento do risco para o câncer de mama com o uso de terapia 

hormonal de reposição na menopausa vem sendo revisto com critérios e 

recomendada a sua utilização por curto período de tempo e abaixo dos 60 anos. 

Dentre os fatores de risco não modificáveis, além dos eventos reprodutivos 

citados, os estudos destacam a história familiar como um importante fator de risco 
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para o câncer de mama. Entretanto, o câncer de mama de caráter hereditário 

relacionado a uma mutação genética específica, e que representa apenas 5 a 10% 

dos casos, é comum dentro das seguintes situações: Mulheres com histórico de 

câncer de mama em pelo menos um parente de 1º grau (mãe, irmã ou filha) 

diagnosticado antes dos 50 anos de idade; Mulheres com histórico familiar de câncer 

de mama bilateral ou câncer de ovário em parente de 1º grau ( mãe, irmã ou filha) 

em qualquer idade; Mulheres com história familiar  de câncer de mama em parente 

do sexo masculino (BRASIL, 2014). 

 

 

4.4 PREVENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA 

 

 

A despeito dos expressivos avanços nos métodos de detecção precoce, 

diagnóstico e tratamento, o câncer de mama permanece sendo um grave problema 

de saúde pública em todo o mundo, o que revela possíveis dificuldades também nas 

ações preventivas. 

Devido à ausência de métodos que de fato previnam o câncer de mama e o 

termo “prevenção” ser utilizado com certa cautela, atualmente vem sendo dada 

atenção especial ao controle dos fatores de risco modificáveis e à detecção precoce, 

objetivando atingir menores chances de se desenvolver a doença e maior sobrevida, 

com a chance de tratamento em tempo mais oportuno. 

Apesar do mecanismo causal do câncer de mama e o dos diversos outros 

tipos de câncer não ser de completa compreensão, na prática, do ponto de vista da 

saúde pública, a identificação de apenas um fator de risco pode ser suficiente para 

grandes avanços na prevenção, a partir da escolha de medidas preventivas. 

A Prevenção Primária, com ênfase nos fatores associados ao modo de vida 

em todas as idades e com intervenções específicas de combate a agentes 

ambientais e ocupacionais cancerígenos, pode trazer bons resultados na redução 

dos casos de câncer (BRASIL, 2014a). 

Portanto, é usual referir-se à Prevenção Primária do câncer de mama 

relacionando-a ao controle e alteração dos fatores de risco modificáveis, tornando-os 

fatores de proteção. Os fatores de proteção dizem respeito a atitudes e práticas que 

possibilitam reduzir ou eliminar os fatores de risco modificáveis, tais como a redução 
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da obesidade, o estímulo a prática de atividades físicas, diminuição do consumo de 

bebida alcóolica, estímulo à amamentação, avaliação criteriosa do uso de 

contraceptivo oral e de terapia de reposição hormonal. Estas abordagens práticas e 

educacionais podem e devem ser adotadas pelo profissional de saúde em qualquer 

nível da atenção (BRASIL, 2006a). 

Segundo o INCA, e com base em amplo resumo sobre evidências científicas, 

a prática de atividade física e a adoção de um estilo de vida saudável, incluindo a 

prática regular de atividade física, a manutenção de peso corporal adequado e o 

consumo moderado ou ausente de álcool estão associadas a um menor risco de 

desenvolver esse tipo de câncer. O ato de amamentar também é considerado um 

fator protetor (BRASIL, 2014a).  

De acordo com estas diretrizes, a Prevenção Primária do câncer de mama é 

um campo de pesquisa e de intervenções bastante promissor, e considera-se que 

30% dos casos desta neoplasia podem ser evitados com estas medidas 

(BRASIL,2014a). 

Portanto, o controle do câncer de mama depende de ações na área de 

prevenção, promoção da saúde e diagnóstico precoce da doença. 

O Caderno de Atenção Básica nº 13, considera que no controle do câncer de 

mama, destaca-se particularmente a importância de ações intersetoriais que 

promovam acesso à informação e ampliem oportunidades para controle do peso 

corporal e a prática regular de atividade física. Ressalta também que garantir o 

acesso da população a informações claras, elucidativas e culturalmente apropriadas 

deve ser uma iniciativa dos serviços de saúde em todos os níveis da atenção, mais 

especialmente na Atenção Básica (BRASIL, 2013). 

Assim sendo, é papel da Atenção Básica o esclarecimento sobre os fatores 

de risco e proteção para o câncer de mama, assim como a correta identificação de 

risco de desenvolvimento de câncer de mama dos casos atendidos, de forma a dar a 

este risco a sua dimensão adequada. 

Muito embora exista esta grande potencialidade da Prevenção Primária no 

controle do câncer de mama, no que diz respeito ao controle dos fatores de risco 

modificáveis, as estratégias atuais ainda possuem limitado impacto, a despeito de 

sua importância. 

As estratégias de detecção precoce, diagnóstico e tratamento são as que 

apresentam maior potencialidade de reduzir a mortalidade do câncer de mama. 
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Portanto, é na Prevenção Secundária que atualmente vem sendo dada 

especial atenção na promoção da Detecção Precoce do câncer de mama, que 

desempenha importante papel na redução da mortalidade. 

O Ministério da Saúde, através do INCA, elaborou em 2014 documento para 

consulta pública que estabelece diretrizes para a detecção precoce do câncer de 

mama baseada em artigos de revisões sistemáticas. 

Nestas diretrizes clínicas, é reforçada que a Detecção Precoce é uma 

estratégia de Prevenção Secundária que objetiva diagnosticar o câncer em 

estágios iniciais em que a neoplasia pode ter melhor prognóstico, lembrando que, os 

métodos de detecção precoce do câncer de mama não reduzem sua incidência, mas 

podem reduzir a mortalidade pela doença (BRASIL, 2014a). 

Torna-se importante, portanto, diferenciar a Detecção Precoce da 

Prevenção Primária, pois esta última se propõe a evitar a ocorrência da doença, e 

suas estratégias concentram-se na redução da exposição a fatores de risco, 

enquanto que a detecção precoce como estratégia de Prevenção Secundária, se 

propõe a detectar e intervir na doença o mais precocemente possível com vistas a 

possibilitar tratamentos mais efetivos, menos agressivos e mutilantes, além de 

favorecer o prognóstico. Portanto a Detecção Precoce, apesar de não ter influência 

na redução das taxas de incidência, tem relevante papel na redução das taxas de 

mortalidade por câncer de mama. 

Assim sendo, também é papel da Atenção Básica não só os aspectos da 

Prevenção Primária já mencionados, como também atuar na Prevenção Secundária 

através das estratégias de Detecção Precoce. 

O Caderno de Atenção Básica nº 13 ressalta que, o câncer de mama quando 

diagnosticado em estágios iniciais (lesões menores que dois centímetros de 

diâmetro) apresenta prognóstico favorável conforme vários estudos já apontaram. 

Por isso, enfatiza a necessidade de se implantar as já definidas estratégias para a 

detecção precoce da doença (BRASIL, 2013). 

De acordo com a World Health Organization existem duas estratégias de 

Detecção Precoce para doenças em geral: Diagnóstico Precoce e Rastreamento 

(WHO,2007). 

No caso do câncer de mama, o Diagnóstico Precoce consiste na abordagem 

de mulheres com sinais e/ou sintomas da doença, e o Rastreamento consiste na 

aplicação de teste ou exame numa população assintomática, aparentemente 
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saudável, com o objetivo de identificar lesões sugestivas de câncer (BRASIL, 

2014a). 

O objetivo do diagnóstico precoce é identificar pessoas com sinais e sintomas 

iniciais de uma determinada doença, mas garantindo a qualidade e a integralidade 

da assistência de toda a linha de cuidado (WHO, 2007).  

É consenso mundial que a estratégia de Diagnóstico Precoce do câncer de 

mama mais aceita nos últimos anos é formada pela tríade: população alerta para os 

sinais e sintomas de câncer (“política de alerta à saúde das mamas”), profissionais 

de saúde capacitados para avaliação dos casos suspeitos, e serviços de saúde 

preparados para garantir a confirmação diagnóstica oportuna e dar os 

encaminhamentos necessários (BRASIL, 2014a). 

O diagnóstico precoce é especialmente importante, pois o estadiamento em 

fase inicial dentro de contextos onde há predominância de doença avançada 

possibilita terapias mais efetivas e menos agressivas e mutilantes (BRASIL, 2013).  

Já o rastreamento, como estratégia de detecção precoce na Prevenção 

Secundária do câncer de mama, baseia-se na realização de exames relativamente 

simples em pessoas sadias com o intuito de identificar doenças em sua fase pré-

clínica, ou clinicamente oculto, na expectativa de interromper a história natural da 

neoplasia (REZENDE et al, 2009). 

Dentre estes exames encontra-se a mamografia, o autoexame e o exame 

clínico das mamas (ECM). 

Segundo a investigação de Rezende et al. (2009), ainda não há consenso 

mundial sobre as orientações para o rastreamento mamográfico do câncer de mama 

nos grupos etários com menos de 50 e mais de 70 anos. 

Os autores relatam que a American Câncer Society apoia a mamografia e o 

exame clínico das mamas para todas as mulheres a partir dos 40 anos, enquanto a 

Canadian Task Force recomenda o exame apenas para as mulheres entre 50 e 69 

anos de idade. O rastreamento com mamografia anual a partir dos 50 anos, adotado 

há vários anos pelo Canadá e países Europeus, visa priorizar a população de maior 

incidência da neoplasia (REZENDE et al,2009).     

As diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama vigentes no Brasil 

foram resultantes do processo de trabalho, baseado no consenso de especialistas, 

que em 2004 publicou o Controle do Câncer de Mama: Documento de Consenso, 

INCA/MS (BRASIL, 2004a).  
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Estas diretrizes foram traçadas de acordo com evidências científicas obtidas 

de programas adotados pelos países que desenvolvem políticas públicas, adaptadas 

à realidade brasileira e estão listadas a seguir: 

 

•    Rastreamento por meio do ECM para as todas as mulheres de 40 a 49          

anos de idade, realizado anualmente como parte integral à saúde da mulher; 

devendo ser realizado em todas as consultas rotineiras como parte do exame 

físico e sendo compreendido como parte do atendimento integral à saúde da 

mulher, independente da faixa etária;  

• Mamografia de rastreamento, para as mulheres assintomáticas na faixa etária 

entre 50 e 69 anos com o máximo de dois anos de intervalo entre os exames; 

• Exame clínico da mama e mamografia anual, a partir dos 35 anos, para as 

mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de 

desenvolver câncer de mama;  

• Garantia de acesso ao diagnóstico, tratamento e seguimento para todas as 

mulheres com alterações nos exames realizados (BRASIL, 2004a). 

            

Portanto, de acordo com o Documento de Consenso INCA/MS 2004, a 

periodicidade deste rastreamento é indicada no Quadro 1: 

 

Quadro 1: População-alvo e periodicidade dos exames no rastreamento    

População Alvo Periodicidade dos exames de Rastreamento 

Mulheres de 40 a 49 anos ECM anual e, se alterado, mamografia 

Mulheres de 50 a 69 anos ECM anual e mamografia a cada dois anos 

Mulheres de 35 anos ou 
mais com risco elevado 

ECM e mamografia anual 

Fonte: Inca,2004             

             

De acordo com Gebrim & Quadros (2006), apesar do rastreamento 

mamográfico permitir redução de mortalidade de até 18% nas mulheres com idade 

entre 40 e 50 anos, a redução supera 30% após os 50 anos tornando, portanto, a 

relação custo benefício mais favorável nesta população mais idosa.  

Alguns  artigos  mostram  que  não  houve  relação da redução da mortalidade 



41 
 

nas pacientes entre 40 e 50 anos submetidas a mamografia de rastreamento. O que 

pode acontecer é um excesso de diagnósticos de doenças inexistentes de mama 

assim como investigações e tratamentos desnecessários nesta faixa etária. 

Embora o Consenso Brasileiro para o Controle do Câncer de Mama 

recomende o ECM como método de rastreamento, a última revisão sistemática da 

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF), publicada em novembro de 2009 

relata não existirem ainda evidências científicas suficientes para garantir a 

efetividade e o estabelecimento de riscos e benefícios dessa prática, tanto de forma 

isolada como em combinação com a mamografia. Vale ressaltar, porém, que a 

publicação considera que o ECM parece ser uma alternativa importante para uma 

importante detecção de casos de câncer de mama, em contextos aonde não exista 

rastreamento mamográfico (USTFPS, 2009).  

Percebe-se que o referido Documento de Consenso não faz referência ao 

autoexame nas práticas de rastreamento, assim como as campanhas atuais do 

governo, através do INCA, também não dão a ênfase que já se deu à esta prática 

em outros tempos. Porém, o mesmo é citado em várias publicações e estudos como 

sendo mais um componente dentro da estratégia de detecção precoce. 

Segundo Fogaça & Garrote (2004), o autoexame das mamas é útil, sem 

qualquer efeito adverso, e consideram que mulheres que o praticam tendem a 

procurar ajuda médica mais prontamente. 

As autoras citam estudo do Pró Onco que indicavam que a sobrevida em 5 

anos havia sido de 75% entre praticantes desse tipo de exame contra 57% entre as 

não praticantes, mas que as desvantagens desse método incluíam a possibilidade 

de falsos negativos (que dão à mulher uma falsa segurança) e falsos positivos (que 

produzem ansiedade e levam a métodos invasivos) uma vez que esses erros 

dependem da habilidade adquirida pela mulher para a prática do autoexame 

(BRASIL,1995). 

No entanto, é tendência atual considerar o autoexame de mama como mais 

uma ferramenta que garante a fundamental participação da mulher no processo de 

detecção precoce do câncer de mama, tornando-a um sujeito ativo neste processo, 

mas com um enfoque que vem se transformando ao longo do tempo. 

Num primeiro momento, houve uma tendência mundial em estimular a prática 

do autoexame como uma forma de detectar tumores de mama em tamanhos 

menores, diminuindo assim a detecção em estágios avançados. Desta forma, as 
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mulheres eram educadas para realizar o seu autoexame de mama mensalmente, 

por meio de vídeos, treinamentos e material educativos. (BRASIL, 2013). 

Em breve histórico relacionado a prática do autoexame das mamas, o 

Caderno de Atenção Básica nº 13 descreve que ao final da década de 90, ensaios 

clínicos não demonstraram que a educação para o autoexame das mamas foi 

responsável pela redução da mortalidade por câncer de mama.  

O Caderno menciona ainda evidências obtidas através de estudos, de que a 

estratégia do ensino do autoexame seria responsável pelo aumento do número de 

biópsias com resultados benignos (BRASIL, 2013). 

A partir de então, tornou-se tendência mundial adotar a estratégia de “estar 

alerta à saúde das mamas”, ou seja, que as mulheres devem estar atentas às 

mamas, no dia a dia, para que possam reconhecer suas variações naturais em 

diferentes momentos do ciclo de vida e saber identificar as alterações suspeitas 

(BRASIL, 2013). 

Portanto, esta estratégia mostrou ser mais efetiva do que o ensino do 

autoexame de mama, uma vez que a maioria das mulheres com câncer de mama 

identifica o câncer por meio da palpação ocasional, sem qualquer recomendação de 

técnica específica, valorizando o achado ocasional de alterações e buscando os 

serviços de saúde para esclarecimentos ou realização dos exames diagnósticos 

necessários. 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o autoexame das 

mamas deve fazer parte das ações de educação para a saúde no sentido do 

conhecimento do próprio corpo e não como uma estratégia isolada para a detecção 

precoce do câncer de mama, pois, quando a neoplasia mamária é identificada pela 

própria mulher, por meio do autoexame, significa que o tumor já ultrapassou 2 cm, 

diminuindo as possibilidades de cura e aumentando as chances de metástases à 

distância (BRASIL, 2008). 

Com relação à mamografia e ao exame clínico das mamas, Molina et al. 

(2003) apontam que a mamografia pode rastrear até 83% dos casos e o exame 

clínico das mamas, 70%, sendo, portanto importante à associação entre estes 

métodos propedêuticos com fins de elevar a acurácia no diagnóstico.  

Deve-se ressaltar que, apesar da importância da associação desses dois 

métodos, o melhor rastreamento de tumores com tamanho inferior a 2 cm, que 
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possibilitam maior possibilidade de cura, é realizado através dos métodos de 

imagem, preferencialmente a mamografia. 

Assim sendo, o diagnóstico precoce do câncer de mama está ligado não 

somente à capacitação dos serviços de saúde como também ao fornecimento de 

informação às mulheres conscientizando-as acerca da importância da realização 

desta tríade de rastreamento para o câncer de mama: autoexame, exame clínico das 

mamas e mamografia (MARINHO, 2001). 

De acordo com Barros et al. (2012) as políticas de rastreamento devem ser 

incentivadas e implementadas quando possível. Os autores consideram que antes 

de um programa de detecção precoce, é necessário o aprimoramento da 

infraestrutura para que o diagnóstico e o tratamento também sejam apropriados, ou 

seja, a estruturação e organização de um serviço de assistência à saúde é pré-

requisito para a implementação de um programa de rastreamento (BARROS et al, 

2012). 

Portanto, conforme resume Teixeira (2015), o rastreamento do câncer pode 

ser considerado como uma intervenção sanitária que envolve quatro etapas: A 

realização da MMG de rastreamento na população-alvo; a avaliação dos exames 

alterados; a realização de biópsia para confirmação ou não dos casos; e por fim, o 

tratamento dos casos confirmados. 

 

 

4.5 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS E DIAGNÓSTICO DO CÂNCER DE MAMA 

 

           

O sintoma mais comum de câncer de mama é o surgimento de um nódulo, 

geralmente indolor, duro, fixo e de bordos irregulares, apesar de haver tumores 

malignos de consistência amolecida, arredondados, móveis e de bordos bem 

definidos.  

Um nódulo palpável geralmente é descoberto pela própria mulher, que 

procura o serviço de saúde com muita ansiedade e medo. Outras vezes a lesão é 

percebida pelo exame clínico das mamas (ECM) realizado pelo profissional de 

saúde ou mesmo como achado radiológico em mamografias de rastreamento. 

No estudo realizado por Rezende et al. (2009) na mesma unidade de 

referência da presente investigação, as alterações que levaram à necessidade de 



44 
 

esclarecimento diagnóstico foram identificadas pela própria paciente através do 

autoexame na maior parte dos casos (66,3%). 

Outros sinais de câncer de mama incluem: saída de secreção pelo mamilo – 

especialmente quando é unilateral e espontânea – hiperemia em pele da mama, 

edema cutâneo descrito como “pele em casca de laranja”, retração cutânea, dor 

mamária, inversão no mamilo, descamação ou ulceração de pele ou mamilo. A 

secreção papilar associada ao câncer geralmente é transparente também descrita 

como “água de rocha”, podendo também ser sanguinolenta devido à presença de 

hemácias. As descargas fisiológicas ou associadas a processos benignos costumam 

ser bilaterais, turvas, por vezes amareladas ou esverdeadas, e se exteriorizam na 

maioria das vezes através de manobras de compressão do mamilo (BRASIL, 2014). 

O INCA (2002) detalha as fases da abordagem diagnóstica do câncer de 

mama, conforme a Figura 4. 

 

Figura 4: Fases da Abordagem Diagnóstica do Câncer de Mama 

 

          Fonte: Inca 2002- Elaborado por Peters, 2012 

 

 

 Exame Clínico das Mamas 

 

 

Rezende (2010) descreve que nesta prática, a anamnese deve ser seguida da 

inspeção e da palpação das mamas e das cadeias linfáticas axilares, e que, a 

sensibilidade do exame na identificação dos tumores de mama depende, não só da 

habilidade e prática do profissional, como também da dimensão da lesão e as 

características de densidade da mama. 

O Caderno de Atenção Básica nº 13 detalha que o ECM deve incluir a 

inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação das mamas e das cadeias 

ganglionares axilares e supra claviculares (BRASIL, 2013). 

Rezende  (2010)  também  considera  que  apesar  do  ECM  ser um exame 

de  fácil  execução,  há que  se refletir que uma  consulta com  o objetivo de detectar 
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lesões de menores dimensões não pode ser rápida e requer experiência. 

As mulheres cujo exame clínico demonstre tumor clinicamente palpável 

devem ser avaliadas quanto à necessidade de se realizar exames de imagem. 

 

 

 Exames de Imagem 

 

 

De acordo com as recomendações do Caderno de Atenção Básica nº 13, os 

exames de imagem com finalidade diagnóstica são utilizados para confirmar ou não 

a suspeita de câncer a partir dos sinais e/ou sintomas apresentados pela mulher 

e/ou detectados no exame clínico das mamas, tais como nódulo, espessamento e 

descarga papilar (BRASIL, 2013). 

Os métodos diagnósticos mais comumente usados são a mamografia e a 

ultrassonografia. Segundo Rezende (2010), as mamografias são capazes de 

detectar precocemente lesões mínimas, quando, no entanto, o início biológico da 

doença já aconteceu. A autora considera que atualmente, o diagnóstico de lesões 

com mais de 1cm, não é o desejável, uma vez que se procura o câncer subclínico, 

as lesões impalpáveis e de apenas alguns milímetros.  

Portanto, a mamografia de rastreamento tem como prioridade a detecção do 

câncer de mama clinicamente oculto, com o objetivo de interromper a história natural 

da neoplasia maligna, uma vez que os cânceres identificados em mulheres 

assintomáticas têm tendência a possuírem tamanhos menores e a estarem em 

estádios iniciais (REZENDE,2010). 

De acordo com a literatura, a mamografia tem sensibilidade que varia entre 

88% e 93,1%, e especificidade entre 85% e 94,2%, que dependem de fatores tais 

como: tamanho e localização da lesão, densidade do tecido mamário, qualidade dos 

recursos técnicos e habilidade de interpretação do radiologista. A mamografia em 

mulheres jovens por exemplo, (abaixo de 30 anos) normalmente não apresenta 

nenhum benefício diagnóstico, devido à alta densidade das mamas nesta faixa 

etária. (REZENDE, 2010). Considerando também a baixa incidência de câncer nesta 

faixa etária, a ultrassonografia torna-se o exame de escolha para a avaliação da 

lesão (BRASIL, 2007). 

Por  ter  a  capacidade de detectar lesões subclínicas e servir como auxílio no 
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diagnóstico de lesões palpáveis, a MMG é considerada padrão ouro no diagnóstico 

precoce do câncer de mama (BRASIL, 2007). 

Segundo Giuliano (2010), cerca de 50% dos cânceres de mama em fase 

inicial, pode ser descoberto apenas por MMG. O autor ainda revela que, uma vez 

que a sensibilidade do exame aumenta à medida que a densidade da mama diminui, 

em mamas gordurosas podem ser detectadas 90% das neoplasias mamárias.          

Dentre as lesões de maior significado para o diagnóstico precoce do câncer 

de mama, e passíveis de serem identificadas nas mamografias estão: os nódulos 

(palpáveis ou impalpáveis) as microcalcificações, assimetrias focais e a distorção 

focal (lesões impalpáveis). Numa série de casos de câncer em lesões não palpáveis, 

o nódulo foi o achado radiológico encontrado em 39% dos casos; as 

microcalcificações foram o achado mamográfico encontrado em 42% dos casos e 

podem representar o sinal mais precoce de malignidade (BRASIL, 2007). 

O Instituto Nacional do Câncer, em suas recomendações para profissionais 

de saúde relacionadas a exames de imagem, salienta que, na maioria das vezes, a 

ultrassonografia é complementar à mamografia, com exceção para as pacientes 

jovens (abaixo de 30 anos), quando é o método de escolha para a primeira 

avaliação. Porém esclarece que a ultrassonografia não tem indicação para 

rastreamento do câncer de mama e não substitui a mamografia (BRASIL, 2007). 

As situações em que se faz necessária e de grande benefício a 

complementação da mamografia com a ultrassonografia são: Quando há lesão 

palpável sem expressão na mamografia devido à alta densidade do parênquima ou 

localização da lesão; nos nódulos regulares ou lobulados que possam ser cistos; e 

nas lesões assimétricas e densas que podem corresponder a lesão sólida, cisto ou 

mesmo parênquima mamário (BRASIL, 2013). 

De acordo com a avaliação da imagem radiológica, poderão ser indicados 

procedimentos com a finalidade de estabelecer o diagnóstico definitivo com a 

classificação histopatológica da lesão. 

 

 

 Procedimentos Invasivos (Biópsias) 

 

          O diagnóstico final do câncer é feito por meio do achado histopatológico obtido 

através de biópsias. Atualmente estas biópsias, na maioria das vezes, são passíveis 
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de serem realizadas em setores de Radiologia, guiadas por exames de imagem, de 

forma minimamente invasiva, com anestesias locais e chamadas de biópsias 

percutâneas.  

           Assim ocorre com as Core-Biópsias ou mamotomias guiadas por ultrassom 

para as lesões palpáveis e/ou visíveis ao USG, e com as mamotomias guiadas por 

estereotaxia para as lesões impalpáveis (microcalcificações, assimetrias focais e 

distorções focais). 

O método de escolha a ser utilizado na investigação diagnóstica depende da 

lesão encontrada nos achados clínicos, da classificação radiológica, do tipo de lesão 

(palpável ou impalpável), da localização da lesão, da composição e do tamanho da 

mama da paciente, e até mesmo do equipamento humano e materiais disponíveis e 

das características de cada serviço (BRASIL, 2013). 

Segundo recomendações do Caderno de Atenção Básica nº 13, uma vez 

confirmado o diagnóstico do câncer de mama ou ser necessário dar prosseguimento 

à investigação, a mulher deverá ser encaminhada às unidades especializadas para a 

instituição do tratamento adequado (BRASIL, 2013). 

 

 

4.6 ESTADIAMENTO CLÍNICO DO CÂNCER DE MAMA 

 

 

Uma vez que tenha sido diagnosticado, o tumor de mama precisa ser 

classificado com a finalidade de se definir a extensão da doença, para que seja 

possível aventar algum prognóstico e definir a proposta terapêutica específica. 

            A classificação de tumores malignos de mama segue o preconizado pela 

União Internacional Contra o Câncer (UICC), e o estadiamento é feito de acordo com 

a classificação TNM, que é um sistema para classificação clínica dos tumores 

malignos antes do início do tratamento. Nesta classificação, as informações 

necessárias são obtidas pelo exame clínico meticuloso onde se definem as 

seguintes categorias: T (dimensão máxima do tumor), N (linfonodos regionais 

comprometidos) e M (presença de metástases) (BRASIL, 2004). 

           Cada categoria do estadiamento clínico apresenta subcategorias: para o 

tumor primário, vão de T1 A T4; para o comprometimento do linfonodo, de N0 a N3; 

e para as metástases, de M0 a M1. A combinação destas subcategorias do TNM, 
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associando letras e números, é que determina o estadiamento clínico, que varia de I 

A IV e subdividem-se nas categorias 0, I, IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC e IV. (BRASIL, 2004). 

           As possibilidades de estadiamento resultantes, estão demonstradas no 

Quadro 2. 

 
 

Quadro 2: Estadiamentos possíveis para o câncer de mama segundo o 
Documento de Consenso 

 

Fonte: BRASIL, Documento do Consenso, 2004, p. 30. 

 
 

Gadelha et al. (2005) resumem a classificação por estadiamentos da seguinte 

forma: estádio 0 corresponde ao carcinoma in situ; o estádio I à invasão local inicial; 

o estádio II aos tumores primários limitados ou com invasão linfática regional 

mínima; o estádio III ao tumor local extenso ou à invasão linfática regional extensa; e 

o estádio IV ao tumor localmente avançado ou com presença de metástases à 

distância. 

Assim, são considerados precoces os estádios 0, I e II e tardios os estádios III 

e IV (ABREU& KOIFMAN, 2002). 
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4.7 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O CÂNCER DE MAMA 

 

O problema do câncer no Brasil é tema que cada vez mais conquista espaço 

nas agendas políticas de todas as esferas de governo, devido à relevância do perfil 

epidemiológico que esta doença vem apresentando. 

O Ministério da Saúde há muitos anos vem se preocupando com as altas 

incidências do câncer de colo uterino e da mama, embora até a década de 1970            

as políticas públicas para o controle do câncer de mama estivessem restritas a 

tratamentos e cirurgias realizados pela medicina previdenciária. 

Segundo histórico, em forma de linha do tempo, elaborado na publicação “A 

Mulher e o Câncer de Mama no Brasil”, numa parceria entre o Instituto Nacional de 

Câncer (INCA) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), a partir do início da década 

de 1970, deu-se início a formulação de Programas como o Programa Nacional de 

Controle do Câncer lançado em 1973, iniciativa pioneira com foco nos cânceres 

femininos através de ações de prevenção e ofertas de mamografias e exames de 

Papanicolau (BRASIL, 2014). 

No ano de 1984, motivado por pressão e participação do movimento de 

mulheres, que reivindicavam o direito ao cuidado para além das demandas relativas 

à gravidez e ao parto, o Ministério da Saúde criou o Programa de Assistência 

Integral à Saúde da Mulher (PAISM). O programa preconizava um cuidado mais 

amplo às mulheres, com ações educativas, preventivas, de diagnóstico, tratamento 

e recuperação, e visava a assistência à mulher em ginecologia, pré-natal, parto e 

puerpério, climatério, planejamento familiar, DST, câncer de colo de útero e de 

mama (BRASIL, 2014). 

O PAISM surgiu num período que, junto com o Movimento Sanitário, se 

concebiam os conceitos que embasariam a formulação do Sistema Único de Saúde, 

uma vez que já incorporava em suas formulações os princípios de descentralização, 

hierarquização e regionalização dos serviços, bem como a integralidade e a 

equidade da atenção (BRASIL, 2014) 

O lançamento do Programa de Oncologia Pró Onco, que uniu esforços do MS 

e do INAMPS em 1987, e que foi criado como estrutura técnico administrativa da 

extinta Campanha Nacional de Combate ao Câncer, preocupou-se em ampliar a 

informação acerca da prevenção dos cânceres femininos, e em relação ao câncer 
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de mama, deu ênfase ao autoexame e ao exame clínico das mamas (BRASIL, 

2014). 

Mas foi, sem dúvida, a partir da criação do Sistema Único de Saúde em 1988, 

que as ações de controle do câncer em geral, e do câncer de mama em particular, 

tornaram-se mais abrangentes e de âmbito nacional. 

Desta forma, já em 1998 foi lançado o Programa Viva Mulher, com o objetivo 

de melhorar a qualidade dos serviços básicos de saúde e controlar de uma forma 

mais efetiva os cânceres femininos. Uma das ações deste programa foi elaborar 

diretrizes para o controle do câncer de mama no país, com vistas a oferecer 

serviços de prevenção e de detecção nos estágios iniciais da doença, tratamento e 

reabilitação (BRASIL, 2001). 

Porém, somente a partir do ano 2000 foram efetivamente iniciadas as 

medidas de prevenção e detecção do CM, com a capacitação de recursos 

humanos, distribuição de folhetos, livretos e vídeos para os profissionais de saúde e 

a população. Além disso, foi iniciado o Projeto de Organização da Rede de Serviços 

com a instituição de pólos estaduais de mama, distribuição de mamógrafos e 

pistolas para a biópsia por agulha grossa, com o objetivo de realização de 

diagnósticos precoces (BRASIL, 2001). 

Devido à elevada incidência do CM no Brasil, no ano de 2003 o Ministério da 

Saúde junto ao INCA, à Área Técnica da Saúde da Mulher e com o apoio da 

Sociedade Brasileira de Mastologia compuseram uma oficina de trabalho para 

discussão e aprovação de recomendações para definir estratégias a serem 

priorizadas para o controle da doença. Deste encontro surgiu um documento 

denominado Controle do câncer de Mama- Documento de Consenso que, 

publicado em 2004 elencava recomendações desta oficina sobre prevenção, 

detecção precoce, diagnóstico, tratamento, cuidados paliativos e possíveis 

estratégias a serem adotadas pelo SUS para reduzir a mortalidade e as 

desigualdades regionais (BRASIL, 2004a). 

O Ministério da Saúde ainda em 2004 lançou a “Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Mulher- Princípios e Diretrizes” (PNAISM), que reforçou e tornou 

mais abrangentes os princípios do PAISM de 1984, assumindo o compromisso de 

garantir os direitos das mulheres e reduzir a morbimortalidade por causas preveníeis 

e evitáveis através da implementação de ações de saúde, dentre elas as voltadas 

para o controle do câncer de mama (BRASIL, 2004b). 
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O ano de 2005 foi marcado pela instituição da Política Nacional de Atenção 

Oncológica (PNAO) através da Portaria nº 2439, que afirmou o controle do câncer de 

mama como prioridade e que tornava o nível da Atenção Básica responsável por 

“ações de caráter individual e coletivo, voltadas para a promoção da saúde e 

prevenção do câncer” (BRASIL, 2005). 

Na PNAO, as ações de controle do câncer de mama, como em outros, foram 

promovidas a componentes fundamentais e obrigatórios dos planos estaduais e 

municipais de saúde. 

Esta Política estabelece, dentre outros princípios (BRASIL, 2005): 

 

• O desenvolvimento de estratégias coerentes com a política nacional de     

promoção da saúde voltadas para a identificação dos fatores determinantes e 

condicionantes das neoplasias malignas mais prevalentes e orientadas para o 

desenvolvimento de ações que promovam a redução de danos e a proteção 

da vida, de forma a assegurar a equidade e a autonomia de indivíduos e 

coletividades; 

• A organização de uma linha de cuidados que perpasse todos os níveis de 

atenção, desde a atenção básica até a atenção especializada de média e alta 

complexidade, e de atendimento contemplados pela política (promoção, 

prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos);  

• A constituição de Redes Estaduais ou Regionais de Atenção Oncológica, 

formalizadas nos Planos Estaduais de Saúde, com estabelecimento de fluxos 

de referência e contra referência, de forma a garantir o acesso e atendimento 

integrais; 

• A ampliação da cobertura do atendimento aos doentes de câncer, de forma a 

assegurar à universalidade, a equidade, a integralidade, o controle social e o 

acesso à assistência oncológica; 

• A fomentação da formação e a especialização de recursos humanos para a 

Rede de Atenção Oncológica; 

• A Atenção Básica, com previsão de ações voltadas para a promoção da 

saúde, a prevenção do câncer, o diagnóstico precoce, o apoio à terapêutica, 

aos cuidados paliativos e ao seguimento dos doentes; 

• Média Complexidade, assistência que deve ser garantida por meio do 

processo de referência e contra referência dos pacientes; 
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• Alta Complexidade, organizada de forma a assegurar o acesso dos doentes 

com diagnóstico definitivo, deverá determinar o estadiamento da doença, 

tratar os pacientes com qualidade e de acordo com as condutas 

estabelecidas em Unidades e Centros de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON e CACON). 

 

 

Além disso, o Ministério da Saúde definiu que a PNAO fosse constituída a 

partir da promoção e vigilância em saúde, utilizando a avaliação tecnológica, a 

educação permanente, o incentivo à pesquisa e o sistema de informação 

(BRASIL,2005). 

No ano de 2006, os gestores do SUS, preocupados com as necessidades 

gerais da saúde da população e envolvidos em criar medidas de prevenção e 

detecção precoce para doenças prevalentes, criaram um documento chamado Pacto 

pela Saúde 2006. Neste programa está inserido o Pacto pela Vida, que teve como 

uma das prioridades contribuir na redução do Câncer de Colo uterino e de Mama.  

No que tange ao câncer de mama, a importância da detecção precoce foi 

destacada pelo Pacto 2006 com a inclusão de indicadores de realização de 

mamografias na pactuação de metas com estados e municípios visando ampliar a 

cobertura da mamografia e realizar punção em 100% dos casos necessário, 

colocando assim o controle do câncer de mama como ação prioritária da agenda 

sanitária nacional (BRASIL, 2006b). 

Ainda em 2006, e corroborando com a tendência da época, na publicação da 

coleção de Cadernos da Atenção Básica o MS contemplou o Câncer de Colo Uterino 

e o Câncer de Mama como temas na primeira edição do Caderno de Atenção Básica 

de número 13 (BRASIL, 2006). O objetivo deste caderno foi o de orientar os 

profissionais da Atenção Básica em relação às condutas de prevenção e detecção 

precoce do câncer de colo de útero e de câncer de mama, o que mostra a tendência 

de englobar todos os níveis da atenção em saúde no controle da neoplasia mamária. 

Em abril de 2009, o INCA promoveu o Encontro Internacional sobre 

Rastreamento do Câncer de Mama, com a participação de representantes do 

Ministério e das secretarias estaduais de saúde, do movimento organizado de 

mulheres e de outras instituições ligadas ao controle do câncer, com objetivo de 

conhecer a experiência de programas exitosos da Europa, Canadá e Chile 
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(INCA,2008). Este Encontro resultou nas recomendações para a implantação de 

programa organizado de rastreamento do câncer de mama. 

A implantação do Sistema de Informação do Câncer de Mama (SISMAMA) em 

junho de 2009, o aumento da oferta de mamografias pelo Ministério da Saúde e a 

publicação de documentos como os “Parâmetros Técnicos para o rastreamento do 

câncer de mama”, para gestores estaduais e municipais vieram a impulsionar as 

ações de controle. 

Entre os anos de 2010 a 2012 houve então um incremento nas ações 

governamentais, com lançamento das Recomendações para Redução da Mortalidade 

por Câncer de Mama, Plano de Fortalecimento da Rede de Prevenção, Diagnóstico e 

Tratamento do Câncer, Programa Nacional de Qualidade em Mamografia, lançamento 

de campanha nacional dando ênfase à divulgação em vários meios, ao diagnóstico 

precoce, ao reconhecimento pela mulher de alterações suspeitas de mama, além das 

recomendações para o rastreamento mamográfico (BRASIL, 2014). 

Mais recentemente, tivemos as ações de controle de câncer incluídas entre os 

16 Objetivos Estratégicos do Ministério da Saúde para o período 2012-2015, com 

destaque para as ações de ampliação de acesso, equidade, diagnósticas e 

tratamento em tempo hábil dos cânceres de mama e do colo do útero. O objetivo 

estratégico de número 1 deste documento propõe-se a garantir acesso da população 

a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das 

necessidades de saúde, aprimorando a política de Atenção Básica e a Atenção 

Especializada (BRASIL, 2013a). 

O ano de 2012 foi marcado pelo sancionamento da lei nº 12.732 de 22 de 

novembro pela Presidente Dilma Rousseff, também conhecida como “Lei dos 60 

dias”, que dispõe sobre prazo para o início do primeiro tratamento de paciente com 

neoplasia maligna comprovada. Esta lei foi criada visando um “gargalo” central do 

controle do câncer no Brasil: O atraso no diagnóstico e no tratamento. 

 Esta lei, em seu primeiro artigo, destaca que o paciente com neoplasia 

maligna tem o direito de submeter-se ao primeiro tratamento no Sistema Único de 

Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do diagnóstico 

obtido via histopatológico ou em prazo menor conforme a necessidade terapêutica 

do caso exigir, sob forma de tratamento cirúrgico, quimioterapia ou radioterapia 

(BRASIL, 2012). 

Atualmente, por meio da Portaria nº 874, de 16 de maio de 2013, foi publicada  
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a nova Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer na Rede de Atenção às 

Pessoas com Doenças Crônicas (PNPCC-RAS), que veio revogar e atualizar a 

PNAO de 2005. Nesta Política, o Estado deve vincular o investimento financeiro à 

ampliação das redes de atenção em oncologia visando o atendimento integral a 

mulheres com neoplasia mamária, e oferecendo uma porta de entrada de caráter 

universal, equânime e integral, seguindo os parâmetros do SUS (BRASIL,2013b). 

É ressaltada também nesta atual Política, que sua organização visa a 

possibilitar ações de atenção à saúde da população de forma articulada entre os 

distintos pontos de atenção à saúde, devidamente estruturados por sistemas de 

apoio, sistemas logísticos, regulação e governança da rede de atenção que deve 

agregar forças entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios (BRASIL, 2013b). 

Neste contexto o governo federal lançou o Plano de Ações Estratégicas para 

o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 

2011–2022 que inclui quatro principais doenças: doenças do aparelho circulatório, 

respiratórias crônicas, diabetes e câncer; e os fatores de risco: tabagismo, consumo 

nocivo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada e obesidade (BRASIL, 

2013). 

Com relação especificamente ao controle do câncer de mama este plano 

propõe metas nacionais a serem cumpridas tais como: 

 

• Aumentar a cobertura de MMG em mulheres entre 50 e 69 anos; 

• Aperfeiçoamento do rastreamento do câncer de mama;  

• Universalização desses exames a todas as mulheres, independentemente 

de renda, raça-cor, reduzindo desigualdades, e garantia de 100% de 

acesso ao tratamento do câncer de mama.             

 

Diante das evidências observadas com a profusão de Programas e Políticas 

Públicas de Controle do câncer ao longo de décadas, torna-se claro perceber que 

são importantes não só a elaboração destas políticas públicas de saúde para o 

controle da doença, como também a garantia de acesso à rede de atenção à saúde 

em todos os seus níveis. 

Observa-se, portanto, a necessidade atual de uma melhor ordenação da 

oferta e da demanda coexistindo em paralelo com a necessidade de agilização do 
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acesso para início de tratamento em tempo oportuno como determinam as políticas 

atuais. 

 

 

 
4.8 ACESSO E REGULAÇÃO DOS CASOS DE CÂNCER DE MAMA NO ÂMBITO DA 
      REDE SUS 
                                            
 

 

4.8.1 Conceitos de Acesso e SUS  

            

 

Numa revisão sobre os conceitos de acesso e utilização de serviços de 

saúde, Travassos & Martins (2004) identificam pontos de distinção e de articulação 

entre os dois conceitos, considerando que acesso é um conceito complexo, utilizado 

por vezes de forma imprecisa e que muda de acordo com o tempo e o contexto, 

porém predomina a visão de que se relaciona a características da oferta de serviços. 

Já a utilização de serviços de saúde, as autoras consideram que se trata de uma 

expressão do acesso, mas não se explica apenas por ele. O acesso é uma 

característica da oferta de serviços, importante para explicação do padrão de 

utilização de serviços de saúde e alguns autores centram o enfoque do conceito nas 

características dos indivíduos, outros nas características da oferta e alguns em 

ambas as características ou na relação entre os indivíduos e os serviços ofertados. 

Segundo as autoras, a utilização dos serviços de saúde está ligada a 

características da oferta e à conduta das pessoas frente à morbidade e aos serviços. 

O padrão de utilização pode variar segundo sexo, grupos etários, grupos sociais, 

problemas de saúde, procedimentos específicos e áreas geográficas. Ou seja, é 

uma forma universal de ingressar nas instituições de saúde pública brasileiras 

(TRAVASSOS & MARTINS,2004). 

Cabe ressaltar, porém, que apesar das várias concepções, predomina a visão 

de que o acesso está relacionado às características da demanda e da oferta, mas 

ele não se resume apenas à entrada nos serviços de saúde, devendo sua análise 

levar em conta aspectos relacionados à continuidade e ao resultado dos cuidados 

recebidos. Os diversos autores que tratam sobre o tema, salientam também a 

influência de fatores individuais e comportamentais, estando o acesso ligado às 
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condições de vida, local de moradia, poder aquisitivo e educação de determinada 

população (TRAVASSOS & MARTINS, 2004). 

Portanto, sobre acesso à saúde podemos dizer, apoiados nos autores citados, 

que é um conceito amplo e complexo, que envolve as necessidades, a demanda e a 

utilização dos serviços de saúde, e que pode também indicar o grau de facilidade ou 

dificuldade na obtenção destes serviços.    

O tema “acesso aos serviços de saúde” é contemplado na Constituição de 

1988, e mais especificamente em relação ao acesso à serviços oncológicos, na 

Política Nacional de Atenção Oncológica (BRASIL,2005) que foi atualizada pela 

Política Nacional de Prevenção e Controle de Câncer na Rede de Atenção às 

Pessoas com Doenças Crônicas (PNCC-RAS) (BRASIL, 2013b). 

A ênfase ao acesso é tema antigo, quase sempre recorrente nas reuniões que 

discutem questões relacionadas à saúde, não faltando na pauta da 8ª Conferência 

Nacional de Saúde, ocorrida em 1986, portanto, antes da promulgação da última 

Constituição Federal. A referida Conferência elaborou um conceito ampliado de 

saúde, também destacando o acesso a serviços de saúde.  

A saúde é um direito do cidadão brasileiro, garantido pela Constituição 

Federal de 1988, em seus artigos 196 a 200 que tratam do direito à saúde. De 

acordo com o disposto no Artigo 196 da CF: “A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988, 

p.117). 

A rede de assistência do SUS, de acordo com as premissas da Constituição 

de 1988, deve ser organizada de forma regionalizada e hierarquizada, devendo 

oferecer desde uma simples consulta ambulatorial até os mais complexos 

tratamentos de saúde, o que significa a garantia de um acesso integral, universal e 

gratuito para toda a população do País. 

Particularmente no município do Rio de Janeiro, e a despeito de alguns  

avanços de qualidade no sistema público de saúde ocorridos neste município,   é 

comum ainda observar-se no que tange à regulação do percurso assistencial nos 

três níveis de atenção à saúde, à expansão da Estratégia Saúde da Família, à 

implementação das Clínicas da Família e à expansão do nível Secundário, ainda 
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coexistem inúmeras dificuldades para o acesso aos serviços de saúde, além de uma 

oferta de serviços desorganizada e fragmentada na rede de atenção.        

Tendo em vista o aumento gradativo na quantidade de casos de mulheres 

com câncer de mama no Brasil, como demonstram as estimativas, a necessidade de 

colocar em prática as diretrizes sobre redes e serviços de apoio oncológico no país 

se faz necessária, com vistas a atender às necessidades reais das usuárias.  

Considerando também, que o câncer em geral, pode atingir pessoas de 

qualquer classe social e faixa etária, a execução das políticas públicas existentes 

envolve a articulação do Estado e da sociedade civil no sentido de promover a 

ampliação das redes de atenção em oncologia para o atendimento integral às 

mulheres com neoplasia mamária oferecendo uma porta de entrada de caráter 

universal, equânime e integral, seguindo as diretrizes do SUS. 

No entanto, Travassos & Martins (2004) já reconheciam inúmeros fatores 

envolvidos no percurso à assistência oncológica, desde a tendência frequente de 

procura por hospitais públicos, o tempo de espera para ser atendido em inúmeros 

serviços, até a disponibilidade de procedimentos mais complexos à população com 

doença crônica. 

Com relação ao acesso a serviços de saúde para o diagnóstico e tratamento 

do câncer de mama, inúmeros estudos mostram que o acesso e o tempo variam nas 

diversas regiões do país, dependendo muitas vezes de fatores geográficos, 

socioeconômicos e políticos. 

Estudo realizado nos três serviços de oncologia clínica ligados à Faculdade 

de Medicina do ABC, em Santo André, mostrou que o atraso no diagnóstico do 

câncer de mama está, em grande parte, relacionado ao tempo que a paciente 

demora a procurar os serviços de saúde a partir da detecção do primeiro sintoma ou 

sinal de alteração mamária (TRUFELLI et al, 2007).  

Neste estudo, Trufelli et al. (2007) traçaram medianas de tempo não só entre 

o primeiro sintoma e a data da primeira consulta, como também entre a primeira 

consulta e a biópsia. 

Em outro estudo, Trufelli et al. (2008) consideraram que o atraso no 

tratamento do câncer de mama pode ser dividido em três fases: A primeira ocorre a 

partir do primeiro sintoma até o primeiro serviço de saúde para atendimento. A 

segunda ocorre da primeira consulta até o acesso ao serviço de referência 
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especializado em seu tratamento, e a terceira, da primeira avaliação neste serviço 

até o início do tratamento específico (TRUFELLI et al, 2008). 

Os autores avaliaram os intervalos de tempo para diagnóstico e tratamento 

em pacientes com diagnóstico de câncer de mama e que foram atendidas em 

primeira consulta em um ambulatório do serviço de Oncologia do Hospital Estadual 

Mário Covas durante o ano de 2006, especificamente os intervalos entre: A 

mamografia inicial e a realização da biópsia; a realização da biópsia e seu resultado; 

o resultado da biópsia e o início do tratamento seja cirúrgico ou quimioterápico 

(TRUFFELI et al, 2008). 

Não desconsiderando a importância que há, em se iniciar um tratamento em 

tempo oportuno, a maioria dos hospitais especializados se vê no dilema de 

compensar o “tempo gasto” pelas pacientes com intervalos de tempo prolongado 

entre as diversas etapas diagnósticas nos outros níveis da rede de atenção, devido 

a longas esperas ou mesmo dificuldade de acesso à estas etapas. Este dilema se 

deve, não só em função da inevitável necessidade de que isto seja feito, como 

também pelas exigências da atual política. 

Trufelli et al (2008) consideraram neste estudo, que o atraso no diagnóstico 

do câncer de mama está, na maioria das vezes relacionado ao tempo que a paciente 

demora a procurar os serviços de saúde a partir da detecção do primeiro sintoma ou 

sinal. Porém, Rezende et al. (2009) discordam desta conclusão, pois para eles de 

acordo com outros estudos, na maioria das vezes a responsabilidade no atraso 

diagnóstico deve ser atribuída aos serviços de saúde e não à própria mulher. 

Existe sim, uma tendência a culpabilizar o usuário pela demora na busca por 

atendimento nos serviços de saúde, mas torna-se mais útil, como ferramenta de 

gestão, avaliar a organização da rede, que vem se mostrando desorganizada 

principalmente nas áreas metropolitanas, uma vez que a organização da atenção à 

saúde e a disponibilidade de recursos geralmente influenciam no acesso ao 

tratamento. 

Segundo investigação de Barros et al. (2012), ao realizarem uma revisão 

sistemática em bases de dados, foram identificados 27 artigos que tratavam do 

atraso no diagnóstico e tratamento do câncer de mama e 13 com sugestões e 

orientações para minimizá-lo. Nestas revisões, foi verificado que o atraso no 

tratamento do câncer de mama esteve associado ao estágio mais avançado da 
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doença e à pior sobrevida, e os principais fatores foram os relacionados ao atraso da 

paciente e do serviço. 

Barros (2011) em outro estudo fez uma avaliação do tempo para início de 

tratamento do câncer de mama no Distrito Federal e concluiu que houve um 

importante atraso para iniciar o tratamento das mulheres com câncer de mama e a 

maior parte desse atraso foi atribuída à dificuldade do serviço em prover o 

tratamento de forma ágil. 

Cabe ressaltar que, estes estudos por ora mencionados, se propuseram a 

analisar os intervalos até o início do tratamento para a neoplasia mamária, seja ele 

oncológico clínico ou cirúrgico. 

Em se tratando de parâmetros brasileiros para comparação de intervalos de 

tempo entre as etapas do diagnóstico e de tratamento do câncer de mama, temos 

como referências a Recomendações do INCA para Reduzir a Mortalidade por 

Câncer de Mama no Brasil (INCA, 2011a) e a Lei Nº 12.732/2012. (BRASIL,2012). 

O INCA (2011a) divulgou as Recomendações para Reduzir a Mortalidade por 

Câncer de Mama no Brasil elaboradas por profissionais de diversas áreas do 

Instituto numa linguagem simples e objetiva, porém embasadas pelas principais 

evidências da literatura científica. Foram 14 recomendações, e dentre elas, 4 se 

referem a intervalo de tempo entre diagnóstico e tratamento, e estão listadas a 

seguir:  

 

• Que toda mulher com nódulo palpável na mama e outras alterações suspeitas 

tenha direito a receber diagnóstico no prazo máximo de 60 dias; 

• Que toda mulher com diagnóstico de câncer de mama confirmado inicie seu 

tratamento o mais breve possível, não ultrapassando o prazo máximo de 3 

meses; 

• Quando indicado, o tratamento complementar de quimioterapia ou 

hormonioterapia deve ser iniciado no máximo em 60 dias; e o de radioterapia, 

no máximo, em 120 dias; 

•  Que toda mulher com câncer mama tenha seu diagnóstico complementado 

com a avaliação do receptor hormonal.    

 

          Tais recomendações visando à redução da mortalidade por câncer de mama 

foram propostas com base na realidade brasileira e buscaram traçar um horizonte 
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desejável nas diversas dimensões do controle da doença, desde a prevenção até os 

cuidados paliativos (INCA, 2011a). 

Quanto a Lei Nº 12.732/2012, também conhecida como “Lei dos 60 dias”, 

determina em seu Artigo 2º que o paciente com neoplasia maligna tem direito de se 

submeter ao primeiro tratamento no SUS, no prazo de até sessenta dias contados a 

partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo histopatológico (BRASIL, 

2012). 

Portanto, evidencia-se que as mulheres com diagnóstico de câncer de mama 

sofrem atrasos em várias etapas na busca pelo diagnóstico e tratamento 

especializado.  

A busca pelo primeiro atendimento visando o esclarecimento diagnóstico é 

apenas o início de uma jornada. Disponibilizar métodos diagnósticos, como a 

mamografia, é de extrema importância, porém é fundamental que a rede de atenção 

à saúde esteja organizada de forma a atuar sobre alterações encontradas neste 

exame até o encaminhamento à atenção terciária, se assim for necessário. 

Para o cumprimento de todos os preceitos contidos na Constituição e nas 

políticas de saúde, elaborados com o intuito de atender as necessidades de saúde 

de forma integralizada, equânime e hierarquizada, se faz necessário operacionalizar 

o conceito de Rede de Atenção à Saúde (RAS). 

              

 

 

4.8.2 Redes de Atenção à Saúde 

 

    

O conceito de rede não é novo para o setor de saúde. O Sistema Único de 

Saúde (SUS) foi concebido sob o formato de rede de serviços. É o que está previsto 

na Constituição, no artigo 198, que propõe um modelo de rede na qual todos os 

indivíduos se interconectam ao mesmo tempo em que se mantém como unidade, 

com o objetivo de garantir a integralidade da assistência à saúde (BRASIL, 1988). 

De acordo com a portaria nº 4279 de 30/12/2010, as Redes de Atenção à 

Saúde (RAS) são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas que, são integradas por meio de sistemas de apoio técnico, 

logístico e de gestão com o objetivo de garantir a integralidade do cuidado (BRASIL, 
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2010).  A atual grande diretriz da Secretaria de Atenção à Saúde é a implantação da 

RAS, uma vez que esta Secretaria é a sua gestora no âmbito federal. 

A operacionalização da RAS se dá pela interação de três principais 

elementos: população e região de saúde definidas, estrutura operacional e sistema 

lógico de funcionamento. A rede de saúde deve ser orientada por políticas claras e 

órgãos de planejamento, controle e avaliação (MENDES,2010; RODRIGUES & 

SANTOS,2009) 

Os autores apontam que é característica da rede de saúde, a integração de 

ações e serviços de diversas unidades, através de sistemas de informação, 

comunicação e logística. Com relação aos sistemas de informação, se torna 

imprescindível a identificação dos usuários, a organização de seus prontuários, os 

sistemas de referência e contra referência, além de informações epidemiológicas. 

Para um sistema de comunicação ser eficaz, deve estar informatizado e funcionando 

através de uma central de regulação, com computadores, telefones, rádios. Quanto 

à logística, devem ser previstos operações de transporte de pacientes, 

equipamentos, insumos, material para exames e manutenção de equipamentos, 

dentre outros (MENDES,2010). 

A Rede de Atenção à Saúde para Rodrigues & Santos (2009), envolve formas 

de organização das ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da 

saúde, em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde de um 

determinado território. A integração destes níveis em rede permite melhorar a 

eficiência e a racionalidade das ações em saúde, além de otimizar atendimentos e 

procedimentos, favorecendo o acolhimento e a humanização. Envolve também a 

definição de sua porta de entrada, a ordenação do acesso por ordem cronológica e 

de risco e a definição de linhas de cuidado.  

O aumento da incidência e prevalência de doenças crônicas por si só, já 

justifica a necessidade para a construção de redes de saúde, uma vez que redes de 

atenção com foco no usuário são bons dispositivos para alterar quadros de 

morbimortalidade de uma população, por ser a forma mais adequada de abordar as 

doenças crônicas mais prevalentes (RODRIGUES & SANTOS, 2009). 

Dentro deste contexto, e para consolidar o conceito de Rede como estratégia 

de gestão da atenção oncológica, no ano de 2003 o INCA e o Ministério da Saúde, 

através de oficinas, propuseram a construção de uma agenda comum para o 

controle do câncer com o objetivo de integrar ações que contribuíssem na redução 
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da mortalidade e da incidência do câncer no país, uma vez que já havia a 

compreensão da doença como um problema de saúde pública, e que, portanto, 

deveria envolver toda a sociedade brasileira.  

Assim a Rede de Atenção Oncológica surge com a criação da  Rede Câncer, 

como ferramenta de integração de diversos atores da iniciativa pública ou da privada 

que tem como finalidade a articulação e implantação de políticas e ações de atenção 

oncológica que envolvam a participação de atores governamentais e não 

governamentais, além da sociedade civil, com o objetivo de elaborar e executar 

quatro funções indispensáveis ao controle do câncer no Brasil: Políticas de Saúde, 

Conhecimento, Ações e Serviços de Saúde (INCA, 2010). 

Para tal, a RAO envolve parceria entre diversas instâncias ligadas direta ou 

indiretamente com o problema do câncer, tais como o Governo Federal, as 

Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, as universidades, os serviços de 

saúde, os centros de pesquisa, as organizações não governamentais e instituições 

que representam a população no que diz respeito ao controle social e à saúde 

(BRASIL,2010). 

 

 

4.8.3 A Rede ONCORIO 

 

 

Com a criação da Política Nacional de Atenção Oncológica através da 

Portaria nº 2.439/GM de 8 de dezembro de 2005 (BRASIL,2005) surgiu então a 

necessidade prioritária de se organizar as linhas de cuidado no câncer em todos os 

níveis de atenção, dentre outras exigências. Neste contexto, observa-se a criação da 

rede ONCORIO que foi institucionalizada a partir do Projeto INCA/SISPLAN nº 6381 

de 2006, criado para implementar o Plano de Prevenção e Controle do Câncer, com 

o objetivo de estruturar a oferta de atendimento a pacientes com câncer no âmbito 

do Município e da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, promovendo a melhoria 

da qualidade da assistência, de acordo com o modelo de rede já instituído pela Rede 

de Atenção Oncológica, de âmbito nacional. 

A Rede foi proposta pelo INCA em 2005 com o objetivo de restabelecer a 

normalidade no atendimento dos hospitais que estavam sob intervenção do 

Ministério da Saúde devido a problemas inúmeros de infraestrutura como redução 
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do número de leitos, fechamento de emergências e centro cirúrgicos, além da falta 

de medicamentos e problemas com equipamentos médico-hospitalares (INCA,2010).   

O município do Rio de Janeiro apresentava um cenário fragmentado de 

políticas e ações específicas para a área oncológica, com dificuldades de construção 

e de coordenação de redes e fluxos. 

Ressalta-se que quando se trata de câncer, penetra-se no terreno da 

assistência de alta complexidade e de alto custo, composto por procedimentos que 

exigem a incorporação de altas tecnologias que muito frequentemente não são 

ofertadas em todas as unidades da federação. Neste caso, se fez ainda mais 

preponderante não só a estruturação e organização de uma rede nacional, como 

também de redes regionais, como é o caso da ONCORIO.  

A rede ONCORIO vem se organizando através de uma governança liderada 

pelo Instituto Nacional do Câncer – INCA e inserida nas políticas públicas de 

atenção oncológica do Governo Federal, denominada Rede Câncer. A Rede 

ONCORIO é, portanto, uma rede local dentro da nacional denominada Rede Câncer. 

(CARVALHO et al, 2010). 

Carvalho et al. (2010) explicam que, a ONCORIO é compreendida 

espacialmente pelos municípios do Rio de Janeiro (Metropolitana I) e Niterói 

(Metropolitana II). A rede atende à população local e aos habitantes dos municípios 

vizinhos, muitos dos quais trabalham ou estudam na capital. As autoras revelam 

que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o Rio de Janeiro é a principal 

referência para atendimentos de alta complexidade no estado, sendo o pólo estadual 

para oncologia, entre outros (Figura 5). 
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Figura 5: Atenção Oncológica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

 

Fonte: Carvalho et al., 2010. 

 

Uma vez que a criação desta rede regional tinha como objetivo apoiar a 

organização e ampliação da rede de diagnóstico e do tratamento do câncer, houve a 

necessidade de se rever todo o credenciamento e distribuição de habilitações da 

rede. Assim, em 2009, regulamentada pela Portaria nº 62, de 11 de março de 2009 

algumas unidades assistenciais foram habilitadas. Ligados ao Ministério da Saúde, 

foram habilitados: os hospitais do INCA HCI, HCII, HCIII, Hospital Geral de 

Jacarepaguá, Hospital dos Servidores do Estado, Hospital Geral de Bonsucesso, 

Hospital Geral de Ipanema e Hospital Geral do Andaraí. Ligados à Secretaria 

Estadual da Saúde do Rio de Janeiro: O Hemorio. Ligados ao Ministério da 
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Educação: Hospital da UFRJ, Hospital da Unirio, Hospital da Universidade Federal 

Fluminense e o Instituto de Puericultura e Pediatria da UFRJ. Ligados à Secretaria 

Estadual de Educação do Rio de Janeiro: Hospital da UERJ.  Ligado à Secretaria 

Municipal de Saúde de Niterói: Hospital Municipal Orêncio de Freitas e ligado a 

unidades filantrópicas e não Governamentais o Hospital Mário Kroef 

(CARVALHO et al,2010). 

Os autores observaram neste modelo de rede, uma distribuição 

geograficamente inadequada dos serviços oncológicos que se concentram na região 

metropolitana em detrimento do restante do estado, em que quanto mais para o 

interior, mais esparsa é a oferta de serviços. Esta deficiente cobertura para o interior 

do estado, contribui para a polarização da Rede ONCORIO, que acaba atraindo 

demanda de todo o estado, e por vezes até de estados vizinhos. 

Em artigo de Brito et al. (2005) os autores apontaram em seus resultados 

naquela ocasião, que no Estado do Rio de Janeiro, o atendimento às pacientes com 

câncer de mama estava ocorrendo predominantemente em instituições públicas, 

localizadas na capital do Estado (município do Rio de Janeiro), e em Centros de Alta 

Complexidade. Identificaram também que uma única unidade atendia a quase 70% 

das pacientes com câncer de mama assistidas pelo SUS.     

Em estudo da ABRAPAC (2011) os dados revelaram que o Município do Rio 

de Janeiro de fato é servido por uma extensa rede de atendimento básico, possuí 

doze estabelecimentos de tratamento do câncer de mama, e embora possua poucos 

pólos de mama na atenção secundária, hospitais de diagnóstico completam a rede 

de atendimento.           

               

 

4.8.4 Linha de Cuidado no Câncer de Mama  

                

 

A RAO, dentre os seus componentes, se apropria do conceito e das práticas 

das Linhas de Cuidado, que segundo Franco (2010), consiste em estratégias de 

estabelecimento do percurso assistencial, com o objetivo de organizar o fluxo de 

indivíduos e facilitar o seu acesso por dentro de uma rede, de acordo com as suas 

necessidades em cada nível da atenção à saúde. 
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De acordo com Fernandes (2008), a filosofia da linha de cuidado é gerar a 

responsabilidade sobre o cuidado. Ou seja, profissionais e serviços responsabilizam-

se pelo indivíduo desde o momento em que ele se insere no sistema de saúde, em 

qualquer dos níveis, visando a integralidade do cuidado. Seja um serviço de 

urgência, de clínicas, consultórios, unidades de Atenção Básica, os serviços de 

especialidades, os serviços hospitalares ou os de apoio diagnóstico, os mesmos 

responsabilizam-se por quem os procura. 

A Linha de Cuidado tem início na Unidade Básica de Saúde e prossegue pelo 

apoio diagnóstico e terapêutico, serviços de especialidades, atenção hospitalar e 

outros. A integralidade está incorporada na linha de cuidado pois representa os 

passos que o usuário faz numa rede de assistência à saúde desde o diagnóstico até 

o tratamento, passando pelos níveis de atenção básica, de média e de alta 

complexidade para o atendimento as suas necessidades de saúde (PETERS, 2013). 

No que tange à Linha de Cuidado no Câncer da Mama, o objetivo é 

“assegurar à mulher o acesso humanizado e integral às ações e serviços 

qualificados para promover a prevenção do câncer de mama, acesso ao diagnóstico 

precoce e ao tratamento adequado, qualificado e em tempo oportuno” (BRASIL, 

2013). 

É importante lembrar que esta neoplasia é considerada de bom prognóstico 

quando precocemente diagnosticada e tratada. Portanto, considerando a 

complexidade do atendimento ao paciente oncológico, uma linha de cuidado eficaz 

deve englobar desde as ações de rastreamento até ao cuidado paliativo, sempre 

integrando todos os níveis de atenção à saúde, cada qual com sua área de 

competência definida, conforme demonstrado na Figura 6.   
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Figura 6: Linha de Cuidado no Câncer       

 

Fonte: Caderno de Atenção Básica nº 13 (2013). 

 

 

A partir da reordenação da Atenção Básica através da Estratégia Saúde da 

Família, deveriam tornar-se mais frequentes o diagnóstico precoce de determinadas 

patologias e os devidos encaminhamentos para outros níveis de atenção, seguindo 

o princípio da integralidade e da continuidade do cuidado.  

De acordo com a Estratégia Saúde da Família, a Atenção Básica, como 

primeiro ponto da atenção, deve funcionar como centro de comunicação entre os 

demais pontos, numa relação horizontal que garanta uma atenção contínua e 

integral destinada à promoção da saúde, prevenção de agravos, tratamento e 

reabilitação, sendo a porta de entrada do sistema local de saúde (BRASIL, 1997). 

A ESF tem um papel de suma importância no controle do câncer, uma vez 

que atuando como porta de entrada a partir do primeiro atendimento encaminha o 

paciente para outros níveis de complexidade, quando necessário, acompanhando-o 

paralelamente. Se este encaminhamento se der de forma adequada, com bom fluxo 

com os demais níveis de complexidade, o avanço de muitos casos de câncer pode 

ser evitado.  

Através da ESF, é possível promover ações preventivas que, no caso do 

câncer de mama, se destinam a distribuir informações a respeito do diagnóstico 

precoce e fatores de risco a todas as mulheres cadastradas, tentando sensibilizar 
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estas mulheres para a sistematização da prática do autoexame, do exame clínico da 

mama e a realização da mamografia. 

O nível da atenção básica da rede pública de saúde caracteriza-se como a 

“porta de entrada” das mulheres do SUS, aonde devem ser realizados o exame 

clínico das mamas e a coleta do exame citológico do colo do útero. É neste nível da 

atenção, que estratégias devem ser elaboradas para a captação de mulheres na 

faixa etária priorizada e que nunca foram examinadas através do ECM e/ou que 

nunca fizeram mamografia (BRASIL,2013). 

Segundo as orientações do Caderno de Atenção Básica nº 13, a Unidade 

Básica de Saúde (UBS) deve estar organizada para realizar o exame clínico das 

mamas, solicitar exames de mamografia nas mulheres com situação de risco ou com 

alterações detectadas no ECM, além de reconhecer e encaminhar para biópsia, aos 

serviços de atenção secundária, casos em que a mamografia já realizada pela 

paciente, demonstre esta indicação, e, por fim, fazer o encaminhamento à unidade 

de referência dos casos fortemente suspeitos ou já com confirmação diagnóstica de 

câncer de mama (BRASIL, 2013).    

Porém, conforme analisa Campos (2012), a despeito de a consolidação da 

Estratégia Saúde da Família ter levado à avanços e melhorias, mecanismos de 

gestão por si só, nem sempre são suficientes para se atingir as mudanças 

desejadas, uma vez que a prática nem sempre se revela de acordo com fluxos pré-

estabelecidos e aparentemente estanques.  

No nível de Atenção Secundária à Saúde encontram-se serviços 

especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade tecnológica 

intermediária entre a atenção básica e a terciária, historicamente interpretada como 

procedimentos de média complexidade. Compreende também serviços de apoio 

diagnóstico e terapêutico, que ofertam consultas e exames especializados e que 

servem de referência para receber os casos alterados encaminhados pela rede 

básica de saúde com a finalidade de esclarecimento diagnóstico (BRASIL, 2010).  

No caso do câncer de mama, este nível da atenção requer profissionais treinados 

para realizarem procedimentos diagnósticos tais como, mamografias, 

ultrassonografia de mama, biópsia por agulha fina e biópsia por agulha grossa, além 

de tratamento de lesões mamárias benignas (BRASIL,2006b). 

No entanto, percebe-se que a organização das práticas de saúde no nível 

secundário está em processo de consolidação no município do Rio de Janeiro como 
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em outros, uma vez que por muito tempo este nível da atenção foi subutilizado, por 

fraca interação com os demais pontos do sistema, atendendo às demandas que não 

tiveram resolutividade na atenção básica ou gerando assoberbamento de funções na 

Atenção Terciária.  

O acesso aos serviços de atenção secundária tem sido apontado como um 

dos entraves para a efetivação da integralidade no SUS. Esse nível de atenção é 

caracterizado como o “gargalo” na efetivação da RAS (OLIVEIRA et al, 2010; 

SPEDO et al,2010). De forma semelhante, Almeida et al. (2010) consideram que a 

falta de integração entre diferentes pontos de atenção, a ineficiência de fluxos 

formais para atenção terciária e a desarticulação das políticas que normatizam a 

atenção secundária, são entraves à garantia do cuidado integral, tornando 

incompleto esse processo na rede. 

Spedo et al. (2010) também consideram que o aumento da resolubilidade na 

atenção primária depende da facilidade de acesso a consultas e procedimentos 

disponíveis na atenção secundária, e que a boa relação entre a atenção primária e 

secundária é um dos fatores condicionantes dessa resolutividade. Ou seja, 

investimentos em atenção secundária potencializam a resolubilidade da atenção 

primária, enquanto que a baixa resolubilidade da atenção primária aumenta a 

demanda para a atenção secundária (Almeida et al.,2010). 

Com relação ao nível de Atenção Terciária na Linha de Cuidado no Câncer 

de Mama, é neste nível da Atenção que são realizados os procedimentos cirúrgicos 

e de alta complexidade em oncologia, como a radioterapia e quimioterapia, além dos 

cuidados paliativos. 

O tratamento do câncer de mama está baseado na Portaria MS/GM nº 

2439/2005 que instituiu a PNAO (BRASIL,2005) e na Portaria MS/SAS 741/2005 que 

definiu as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) 

e os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON).  Este 

nível de atenção deve estar capacitado para determinar a extensão da neoplasia 

(estadiamento), tratar, cuidar e assegurar a qualidade da assistência oncológica. A 

habilitação das Unacons e Cacons é periodicamente atualizada de acordo com a 

necessidade e indicação dos estados, baseadas em padrões e parâmetros 

publicados na Portaria. 

O Instituto Nacional de Câncer, no município do Rio de Janeiro é um dos 

responsáveis pela execução da expansão da atenção oncológica em nível terciário, 



70 
 

em parceria com estados, municípios e hospitais públicos ou filantrópicos. Cabe às 

Secretarias Estaduais e Municipais de saúde organizar o fluxo de atendimento dos 

pacientes na rede assistencial, estabelecendo a referência dos pacientes para 

Unacons ou Cacons e atualizar os critérios mínimos para o cadastramento destas 

unidades. 

 

 

4.8.5 A Regulação Assistencial e o Sistema de Regulação 

              

 

A regulação da assistência tem como objetivo promover equidade no acesso 

às ações e aos serviços de saúde, garantindo a integralidade da assistência 

conforme a atual Política Nacional de Regulação. Ou seja, é compreendida como 

uma ferramenta para qualificar a demanda e a assistência prestada, otimizando a 

organização da oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do usuário 

e auxiliando no monitoramento e na avaliação dos pactos intergestores (BRASIL, 

2013a). 

No Brasil, a necessidade de regulação assistencial veio sendo discutida 

devido à fragmentação do cuidado e à dificuldade de acesso aos serviços de saúde 

principalmente quando se compara regiões distintas, classes sociais, sexo, raça, etc, 

percebendo-se claramente que não há equidade no sistema de saúde. Neste 

sentido, a regulação assistencial pretende ser um instrumento que contribuiria para a 

melhoria do acesso. 

O Ministério da Saúde instituiu então, em agosto de 2008, a Política Nacional 

de Regulação do SUS (BRASIL,2008a), e as unidades federativas então passaram a 

organizar centrais de regulação de acesso por temas ou áreas assistenciais. 

Com isso, o Sistema Único de Saúde procurava evitar práticas antigas no 

acesso aos serviços públicos, tais como: o preenchimento de vagas hospitalares 

independentemente da gravidade do paciente, a reserva de leitos baseada na 

influência pessoal dos profissionais de saúde, as recusas sistemáticas de pacientes 

do SUS por estabelecimentos de saúde, a sobrecarga e comprometimento do 

orçamento dos municípios de referência devido ao recebimento desordenado de 

pacientes de outros municípios, a ineficiência do sistema de marcação de consultas, 

a sobrecarga dos prontos-socorros por inadequação do sistema e o modo 
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assistemático do encaminhamento dos pacientes, garantindo então o acesso aos 

serviços de saúde baseado em protocolos, classificação de risco e demais critérios 

de priorização.  (PORTAL SISREG,2003-2014). 

Para auxiliar este processo, foi criado inicialmente o Sistema Nacional de 

Regulação (SISREG), que consistia em um sistema de informações online, 

disponibilizado pelo DATASUS e cedido às prefeituras para o gerenciamento das 

Centrais de Regulação, ou seja, um software que funciona através de navegadores 

conectados à internet. Desde o início de seu uso o SISREG sofreu inúmeras 

atualizações até chegar na sua terceira versão (SISREG III). 

As Centrais de Regulação que compõem o Complexo Regulatório são 

classificadas em Central de Regulação de Urgência, Central de Regulação de 

Internações e a Central de Regulação Ambulatorial, esta última responsável pela 

regulação do acesso dos pacientes às consultas, aos exames especializados e aos 

Serviços Auxiliares de Diagnóstico e Terapia (SADT), e que é de interesse do 

presente estudo. 

Pesquisa realizada por profissionais da Associação Brasileira de Apoio aos 

Pacientes com Câncer (ABRAPAC) e colaboradores, avaliou a aplicação do SISREG 

ambulatorial para a Mastologia Oncológica no Município do Rio de Janeiro, e revelou 

que este município, já naquela ocasião, era servido por uma extensa rede de 

atendimento primário e pólos de mama, e possuía doze estabelecimentos de 

tratamento da doença (ABRAPAC, 2011). 

A pesquisa reconheceu em suas conclusões, que o SISREG era um 

incontestável avanço, pois contribuiu para a expansão e democratização da 

cobertura assistencial em consonância com as diretrizes da OMS e com os 

princípios do Sistema Único de Saúde. Porém, os pesquisadores também 

ressaltaram nas conclusões, que o SISREG não atuava sozinho no fluxo destas 

pacientes da Mastologia Oncológica, pois de maneira formal ou informal ela 

coexistia com outros sistemas que geram uma diversidade de fluxos, muitas vezes 

comprometendo a disponibilidade de vagas (ABRAPAC, 2011). 

Toda Unidade de Atenção Básica deverá coordenar o cuidado dos pacientes 

assistidos, devendo ser solicitante de exames/consultas especializadas da própria 

unidade. O sistema consiste na inserção das solicitações pelos médicos assistente 

ou servidores administrativos treinados nesta função. Já o processo de autorização 

é realizado por equipe de médicos reguladores/autorizadores, orientados por meio 
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de regras já definidas para o exercício da função, respeitando os critérios clínicos, 

conforme necessidades dos pacientes e da disponibilidade da oferta, evitando 

assim, que sejam criados outros fluxos que não aqueles preconizados pela ação 

regulatória (SISREG, 2014).   

 

 

Figura 7: Fluxo de solicitação, regulação e agendamento de consulta. 

 

 

 

Para o agendamento de procedimentos de consulta e/ou exames, a unidade 

solicitante, após avaliação do caso, insere a solicitação, com as informações acerca 

do procedimento desejado e motivo da solicitação – no caso de consulta em 

oncologia – por exemplo - informar se possui diagnóstico e qual o resultado do 

histopalógico, se apresenta exames com suspeita, relata conclusão dos mesmos, e 

posteriormente envia para regulação que por sua vez, através do médico regulador 

autoriza o procedimento, nega, ou o devolve para esclarecimento da situação 

clínica. Atualmente em algumas unidades de saúde do município do Rio de Janeiro, 

tem tanto o profissional solicitante quanto o autorizador, que procede de forma direta 

o agendamento, sem encaminhar para a regulação. Mas a regulação tem acesso a 

todas as solicitações quer sejam encaminhadas para Central quer sejam autorizadas 

nas unidades solicitantes (Figura 8). 
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  Figura 8: Diagrama do fluxo de regulação assistencial. 

 

Fonte: Rocha, 2015 

 

Cabe aqui referência ao Sistema Estadual de Regulação – SER, uma vez que 

a partir de oito de junho de 2015, a rede de assistência em saúde de doze 

municípios fluminenses passou a contar com uma Central de Regulação Unificada 

denominada de REUNI-RJ. Esta Central foi instituída pela CIB n. 3.470/2015, com o 

objetivo de ordenação do acesso dos usuários dos municípios fluminenses à 

serviços estratégicos localizados no município do Rio de Janeiro (DELIBERAÇÃO 

CIB,2015). 

A implantação dessa nova Central, com vistas a unificar a regulação dos 

serviços de saúde, foi possível a partir de ações pactuadas, no início do ano, entre 

Governo federal, Estado e Município do Rio de Janeiro. A unidade passou então a 

gerenciar novos procedimentos e especialidades a partir de acordos entre as 

Secretarias de Saúde Municipal e Estadual. O serviço tornou-se responsável pela 

regulação de toda a rede federal (Hospitais Federais e Institutos) do Rio de Janeiro, 

além das redes estadual e municipal, de acordo com a implantação gradual das 

especialidades (CONSEM RJ,2015). 

           Segundo  Rocha  (2015),  no  município  do  Rio de Janeiro, a implantação do 
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mecanismo de regulação tem ocorrido de forma bastante lenta, uma vez que o 

município tem grande concentração de estabelecimentos públicos de saúde em seu 

território, o que determina uma configuração muito particular ao seu sistema de 

saúde. A autora considera que a despeito desta ampla oferta de serviços, ainda se 

trata de um sistema fragmentado, com baixa interlocução entre as esferas federais, 

estaduais, municipais e particulares conveniados ao SUS que dividem o espaço, e 

que tornam a rede de atenção desarticulada, consistindo num desafio o acesso 

organizado dos usuários aos serviços de saúde. 

No que diz respeito ao fluxo ideal de pacientes em Mastologia Oncológica, a 

pesquisa da ABRAPAC (2011) define que as pacientes desta especialidade devem 

ser encaminhadas para consulta, exames, procedimentos, tratamentos e 

internações, pelo mecanismo de regulação, que à época era ainda o SISREG. 

Os pacientes de Mastologia Oncológica encontram o primeiro atendimento 

em postos de saúde (PS), clínicas de saúde da família (CSF), centros municipais de 

saúde (CMS), postos de agentes comunitários de saúde (PACS), policlínicas, 

hospitais de pequeno porte e postos de assistência médica (PAM). Os últimos 

citados podem ter gerência estadual ou municipal e os demais são vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (ABRAPAC,2011).    

Para o funcionamento adequado do Sistema de Regulação, é necessário que 

os fluxos sejam claramente estabelecidos de acordo com classificação de risco e 

priorização de casos potencialmente mais graves.  

No caso do câncer da mama, por exemplo, uma paciente com um nódulo 

palpável deve ser atendida mais rapidamente do que uma paciente assintomática 

com uma imagem suspeita na mamografia (BRASIL, 2013). 

No caso de encaminhamento de pacientes com queixa ou incômodo de 

mama para um pólo de patologia mamária, o médico tem o Sistema de Regulação 

disponível e um formulário específico para encaminhamento de pacientes aos pólos 

de mama, que podem estar localizados em Policlínicas ou Postos de Assistência 

Médica (PAM).  A Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Rio de Janeiro divide o 

município em Áreas de Planejamento (APs), cada qual com sua respectiva 

Coordenadoria (CAP). Nas unidades de cada CAP são disponibilizados formulários 

próprios para a marcação de consulta nos Pólos de Mama (ABRAPAC,2011). 

    No entanto, é notável que o número de pólos de mama no Município do Rio 

de Janeiro é insuficiente para a demanda existente na cidade por isso vagas em 
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outro tipo de unidade de saúde, como hospitais, por exemplo, são usados nas 

consultas com mastologistas.    

A utilização do mecanismo de regulação como instrumento de gestão pode se 

tornar um potente equalizador social do sistema de saúde para amenizar a 

desigualdade entre os entes público e privado, além de reordenar a oferta e a 

demanda tornando-as coerentes, compatíveis e sem grandes distorções (VILARINS 

et al, 2012). 

No entanto, apesar da busca da equidade no acesso aos serviços de saúde 

ser um objetivo claro de muitos sistemas de saúde, é comum o surgimento de 

inúmeras barreiras, que se espera que possam ser identificadas e minimizadas ao 

máximo, na medida que o processo de regulação em saúde venha sendo 

permanentemente reavaliado e aprimorado.  
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5 MATERIAL E MÉTODO                       

 

 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

 

Através de estudo observacional descritivo, de natureza transversal e de 

cunho quantitativo, foram analisados dados de entrevistas obtidas através de roteiro 

estruturado, aplicado face à face, composto predominantemente por perguntas do 

tipo fechadas e aplicado a uma amostra de conveniência de 200 mulheres com forte 

suspeita ou diagnóstico confirmado de câncer de mama, e que foram previamente 

reguladas para consulta especializada e recém-matriculadas na Unidade III do 

Instituto Nacional de Câncer durante o período de novembro de 2015 a fevereiro de 

2016. 

  

             

5.2 CENÁRIO DO ESTUDO 
 

 

O presente estudo teve como cenário o Hospital do Câncer III (HCIII), unidade 

do Instituto Nacional de Câncer responsável exclusivamente pelo tratamento do 

câncer de mama em todas as suas fases desde o ano de 1992, e localizado no 

bairro de Vila Izabel, Zona Norte do Rio de Janeiro. Este cenário representa a 

unidade de saúde do SUS que atende, isoladamente, ao maior número de pacientes 

com neoplasia mamária no município do Rio de Janeiro. Por ser considerado como 

referência em doenças da mama, tal fato faz com que pacientes residentes nos 

subúrbios ou nos municípios vizinhos sejam encaminhadas a ele. 

O Hospital do Câncer III ocupa 10.500 m2 de área construída, possuindo uma 

estrutura ambulatorial, dois andares de unidade de internação que totalizam 52 

leitos, centro cirúrgico com 5 salas de cirurgia, Central de Quimioterapia e 

Radioterapia, além de um centro radiológico com equipamentos de última geração, 

incluindo tecnologia de mamografia com estereotaxia para localização de lesões 

impalpáveis da mama.  Atualmente conta em seu quadro com   358   funcionários.  

Atende à pacientes predominantemente do sexo feminino, com diagnóstico de   



77 
 

 câncer de mama, desenvolvendo assistência de natureza multidisciplinar, 

tratamento cirúrgico quimioterápico, clínico, fisioterápico, psicológico, orientação 

nutricional e assistência social. 

A referida unidade hospitalar existe desde o ano de 1977, quando então 

pertencia à Fundação das Pioneiras Sociais, entidade filantrópica, sob o nome de 

Hospital Santa Rita. Nesta época, a Unidade desempenhava um importante papel na 

prevenção e diagnóstico do câncer genital feminino e de mama, além de também 

oferecer tratamento à pacientes com doenças benignas ou malignas ginecológicas e 

de mama. 

Em 1982, a unidade passou a se chamar Centro de Ginecologia Luiza Gomes 

de Lemos, e já se encontrava mais estruturada não só para prevenir e diagnosticar o 

câncer ginecológico e de mama, como também passou a tratá-los, incorporando as 

atividades ambulatoriais e cirúrgicas de ginecologia e mastologia, além de continuar 

atendendo e intervindo junto às pacientes com doenças benignas ginecológicas e de 

mama. 

Em 1991 foi extinta a Fundação das Pioneiras Sociais, e no ano de 1992 

através da portaria número 962 do Ministério da Saúde, o INCA absorve o Centro de 

Ginecologia Luiza Gomes de Lemos. 

No ano de 1999, o Centro de Ginecologia passou a ser a única unidade 

hospitalar do INCA a atender exclusivamente pacientes com câncer de mama, 

matriculando apenas aquelas com forte suspeita ou diagnóstico confirmado.           

Buscando consolidar-se como um Centro de Referência, a unidade passou 

então a denominar-se Hospital do Câncer III. 

A mudança da finalidade de atendimento do HCIIII ao longo dos anos, com 

foco no tratamento especializado de pacientes com doenças pré-malignas e 

malignas de mama, vem levando ao atendimento de uma expressiva demanda de 

pacientes não só do município do Rio de Janeiro como de outros municípios deste 

mesmo estado. 

O mecanismo de Acesso e Fluxo de Atendimento do INCA se dá através do 

Sistema de Regulação, iniciado no final do ano de 2010 na unidade hospitalar do 

presente estudo com o uso do SISREG. A partir desta ocasião, o Núcleo Interno de 

Regulação do HCIII, passou a informar periodicamente à Secretaria Municipal de 

Saúde o número de vagas disponíveis na unidade para consulta especializada, e as  
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pacientes passaram a ser agendadas pelo SISREG para o primeiro atendimento no 

Setor de Triagem, ou Recepção Integrada. 

Segundo consta no portal do INCA: “Para o acesso à Recepção Integrada do 

HC III, é necessário passar anteriormente por unidades de saúde (postos de saúde, 

ambulatório, clínica especializada) aonde tenha recebido o diagnóstico de câncer ou 

ter mamografia, categoria 4 e 5 de BI RADS com lesão impalpável (fortemente 

suspeita de câncer). O agendamento será feito pelo Sistema de Regulação da 

Secretaria de Saúde- SISREG III” (INCA,1996-2014). 

Em meados do mês de outubro de 2015, a regulação de vagas para a 

Atenção Secundária e Terciária passou do âmbito do município para o âmbito 

estadual e a regulação passou a ser feita pelo SER (Sistema Estadual de 

Regulação). 

Neste primeiro atendimento, previamente regulado para o Setor de Triagem, a 

paciente deverá portar os seguintes documentos: Identidade, CPF, comprovante de 

residência, laudo histopatológico ou citológico compatível com lesão maligna (com 

lâminas e bloco de parafina) e exames radiológicos (mamografia e/ou 

ultrassonografia das mamas). 

Pacientes já previamente biopsiadas na rede secundária, e com confirmação 

diagnóstica por exame histopatológico, são orientadas a trazerem bloco e lâmina do 

material para revisão; as demais são avaliadas quanto ao método de biópsia a ser 

realizada na própria unidade, caso haja indicação. 

                      

 

5.3 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO  

 

 

Foram eleitas como sujeitos da investigação, mulheres em qualquer faixa 

etária e independentemente de cor/raça, credo ou escolaridade, acolhidas na 

triagem para matrícula no Hospital do Câncer III durante o período do estudo com 

diagnóstico de câncer de mama confirmado antes ou após matrícula na unidade 

hospitalar em apreço.  
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5.4 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

 

Foram excluídas da presente investigação, mulheres que por algum motivo 

não cumpriram os critérios acima estabelecidos, bem como aquelas que tiveram 

ingresso na instituição através de mecanismos alternativos e informais devido à 

gravidade do caso. Também foram excluídas mulheres que não estivessem em boas 

condições clínicas e/ou emocionais. Considerou-se como perda, as pacientes 

matriculadas sob suspeita de câncer de mama, que foram entrevistadas, mas que 

não tiveram o diagnóstico confirmado após a matrícula na unidade terciária. 

 

 

5.5 POPULAÇÃO DO ESTUDO 

 

             

População Alvo: Formada por mulheres portadoras ou sob suspeita de 

câncer de mama credenciadas na rede pública do Município do Rio de Janeiro  

População Fonte: Formada por mulheres atendidas no INCA com suspeita 

ou confirmação do diagnóstico de câncer de mama, referenciadas pelo Sistema de 

Regulação do Estado do Rio de Janeiro. 

População de Estudo: Mulheres matriculadas no HCIII/INCA após a 

regulação do atendimento feita pela Atenção Básica e que estejam em conformidade 

com os critérios de inclusão e exclusão. 

 

 

5.6 INSTRUMENTO E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

 

Foram avaliadas respostas obtidas a partir da aplicação de um questionário 

semiestruturado, que se baseou nos formulados por Marinho (2001) e Barros (2011), 

ambos utilizados em investigações que margeiam o tema em questão e que 

sofreram algumas adaptações para atender aos objetivos propostos. O referido 

instrumento foi preenchido pela pesquisadora, no modo face à face, em ambiente 

confortável e silencioso, visando a privacidade dos sujeitos da pesquisa. O mesmo 
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era composto predominantemente por perguntas do tipo fechadas, abordando 

aspectos sócio epidemiológicos, clínicos e de utilização de serviço sobre o tema, 

incluindo variáveis que emergem com frequência dos estudos de natureza qualitativa 

e que tratam da temática do acesso à serviços de saúde (em especial os que 

utilizam a abordagem teórico-metodológica do itinerário terapêutico). 

Objetivando maior completude das informações foram também utilizadas 

como fonte de dados secundários, informações documentais colhidas em 

prontuários tais como, laudos de exames realizados fora da unidade para 

confirmação diagnóstica, solicitação e autorização da consulta especializada 

realizada no nível da Atenção Básica (Encaminhamento de Usuário-Referência e 

Contra Referência), assim como o registro da efetiva regulação feita pela Central de 

Regulação (Comprovante de Agendamento).  

 

 

5.7 VARIÁVEIS DO ESTUDO 

 

 

O instrumento de coleta de dados foi dividido em três blocos de perguntas, 

elaboradas com base nas variáveis de interesse do estudo.   

Especificamente no Bloco 3, foram elencadas as variáveis de interesse para o 

estudo de cunho quantitativo, como também questões que emergiram de estudos 

qualitativos, especialmente os que se utilizam da abordagem teórico-metodológica 

do Itinerário Terapêutico. Desta forma foi possível mensurar a frequência destas 

variáveis na população estudada. 

 

 Bloco 1: Identificação de variáveis sócio- epidemiológicas; 

 Bloco 2: Identificação de variáveis de natureza clínica; 

 Bloco 3: Identificação de variáveis relacionadas à acessibilidade,     

              utilização de serviços e intervalos de tempo.        
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5.7.1 Bloco 1: Variáveis de natureza Sócio- epidemiológicas 
 

 

 Idade: expressa em anos;  

 Estado marital: considerando com ou sem companheiro; 

 Procedência: considerando do município ou de fora do município;    

 Escolaridade: considerando o nível de ensino completo ou incompleto; 

 Cor: Considerando branca, negra, parda, amarela ou indígena 

 Renda familiar: considerada a renda familiar mensal em salários mínimos; 

 Religião: considerando se católica, evangélica, espírita ou outras; 

 Atividade laborativa: mulheres que trabalhavam ou não fora do lar; 

 Inclusão dentro dos fatores de risco para o câncer de mama. 

  

           

5.7.2 Bloco 2: Variáveis de natureza clínica 
 

 

  Preocupação com o câncer de mama; 

  Prática do autoexame das mamas; 

  Prática de exame clínico das mamas nas consultas ginecológicas; 

  Prática de realização de mamografias; 

  Método de descoberta do atual problema mamário; 

  Alterações percebidas na mama;  

  Achados clínicos e/ou radiológicos à matrícula; 

                              

 
5.7.3 Bloco 3: Variáveis de Acessibilidade, Utilização de Serviços e Intervalos 
de tempo 
 

 

  Época em que percebeu ou teve percebida a alteração mamária; 

  Época em que buscou o primeiro atendimento; 

  Local de início da busca por atendimento (1º contato); 

  Data da realização da mamografia que identificou o atual problema    

mamário; 
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  Aonde foi realizada a MMG: Se na rede SUS ou particular; 

  Data do laudo da Mamografia; 

  Data da realização da biópsia: se solicitada e realizada; 

  Aonde foi realizada a biópsia: Se na rede SUS ou particular; 

  Data do laudo histopatológico da biópsia; 

 Data de matrícula no Hospital do Câncer III; 

 Percepções acerca da busca pelo atendimento de primeiro contato; 

 Percepções acerca das dificuldades na busca pelo diagnóstico e consulta 

especializada na unidade Terciária. 

 

Com base neste último bloco de variáveis, foram estabelecidos os intervalos 

de interesse investigados neste presente estudo. São eles: 

 

 Intervalo entre a percepção do problema e a época do atendimento de 

primeiro contato; 

 Intervalo entre a realização da mamografia e o laudo; 

 Intervalo entre o resultado da mamografia e a realização da biópsia; 

 Intervalo entre a realização da biópsia e o laudo histopatológico; 

 Intervalo entre o laudo histopatológico e matrícula no HCIII; 

            

Através da análise das variáveis contidas no roteiro de entrevista, foi possível 

também identificar a frequência de mulheres que nunca haviam realizado 

mamografia, e a de mulheres que foram matriculadas na unidade sem laudo 

histopatológico por não terem realizado a biópsia no nível da Atenção Secundária. 

Também foi possível, dentre estas últimas, quantificar o número de mulheres 

que confirmaram o diagnóstico de Câncer de mama em nossa unidade, e o de 

mulheres que, apesar de terem sido entrevistadas, não confirmaram o diagnóstico 

após reavaliação de exames de imagem ou biópsia realizada em nossa unidade, e 

que consequentemente tiveram suas matrículas inativadas posteriormente, 

representando as perdas do estudo. 
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5.8 PLANO DE ANÁLISE 

 

 

Os dados foram consolidados em uma planilha digital, do tipo Excel, 

elaborada com finalidade específica de atender ao objetivo da investigação. Uma 

vez consolidados, foram tabulados e analisados de forma a permitir o 

estabelecimento de frequências e estimativas de parâmetros como, médias, 

medianas, proporções e desvio padrão das diversas variáveis relacionadas aos 

eventos estudados. Para tanto, utilizou-se o software de domínio público Epi Info 

7.0. 

Foram construídos gráficos e tabelas visando dar maior visibilidade e 

entendimento aos resultados da presente investigação. 

 

            

 

5.9 QUESTÕES DE NATUREZA ÉTICA 

 

 

O projeto foi enviado para submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa do 

Instituto Nacional de Câncer em 31/07/2015 e submetido em 31/08/2015, conforme 

preconizado pela Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde; cadastrado na 

Plataforma Brasil do Ministério da Saúde em 03/07/2015 tendo recebido o registro 

CAAE 46809515.7.0000.5274 com parecer favorável, em 19/09/2015, na situação: 

APROVADO.    

As mulheres entrevistadas concordaram em participar do estudo, assinando o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que foi elaborado em duas vias. 

Todas as informações colhidas durante a pesquisa foram rigorosamente 

respeitadas, com base nas recomendações indicadas pelo Conselho Nacional de 

Saúde através da Resolução nº 466/2012, que regula a pesquisa com seres 

humanos e oferece garantia de pleno sigilo e não identificação dos participantes. As 

participantes foram convidadas, tendo sido assim voluntária a sua participação.              

Apesar de na prática, percebermos serem comuns os relatos espontâneos de 

pacientes acerca de barreiras encontradas na busca por diagnóstico/tratamento, 

esta pesquisa envolveu questionamentos que remeteram a recordações sobre as 
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dificuldades enfrentadas por estas mulheres até a matricula na unidade de 

referência do estudo. 

           Portanto, por acreditar que a referida investigação não deveria impor riscos 

adicionais à saúde dos sujeitos da pesquisa, caso a paciente não se percebesse 

bem emocionalmente, pôde-se contar previamente com o apoio do Núcleo de 

Psicologia para eventual suporte emocional que a paciente desejasse, não tendo 

sido, porém, necessário lançar mão deste recurso. 

           Cabe ressaltar que a pesquisadora não se considerou sujeita a conflitos de 

interesses, ainda que servidora do INCA, pelo fato de não ter tido participação 

efetiva na cadeia de eventuais danos ocorridos previamente a matrícula da paciente 

na Instituição em apreço. 
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6 RESULTADOS  

 

  

Para realização do presente estudo contabilizou-se uma amostra constituída 

de duzentas entrevistas de mulheres com forte suspeita ou diagnóstico confirmado 

de câncer de mama, efetuadas no setor de triagem do Hospital do Câncer III- Rio de 

Janeiro. Destas, 149 (74,5%) já traziam diagnóstico definitivo de câncer de mama 

obtido através de laudo histopatológico, tendo ainda sido acrescido a este montante, 

mais 24 casos que tiveram o diagnóstico confirmado por biópsia no HCIII após a 

matrícula.  

Portanto, para fins de análise de dados e tendo como desfecho o câncer de 

mama, foram consideradas apenas as pacientes com diagnóstico definitivo de 

câncer de mama, obtido antes ou após matrícula, o que totalizou 173 mulheres. O 

restante, 27 casos (13,5%) tiveram suas lesões consideradas como benignas, sendo 

na oportunidade encaminhadas na condição de contra- referência para consulta na 

atenção básica.  

 

 

 

6.1 VARIÁVEIS SÓCIO EPIDEMIOLÓGICAS 

 

 

Do ponto de vista sócio epidemiológico a idade das pacientes variou de 22 a 

86 anos, média de 53,2 ± 12,4 anos e mediana de 52, sendo que a maioria (46,24%) 

se encontrava na faixa etária de 50 a 69 anos. Predominaram mulheres de cor negra 

ou parda (56,07%), de religião católica (52,02%), que independente de seu estado 

civil viviam sem companheiro (53,76%) e possuíam ensino fundamental completo ou 

incompleto (45,09%). O inquérito revelou que 57,8% das pacientes entrevistadas 

eram procedentes de bairros do município do Rio de Janeiro, sendo que 42,2% eram 

procedentes de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Com relação à renda familiar média, 60 mulheres (34,68%) informaram 

encontrarem-se dentro da faixa de renda maior que 1 a 2 salários mínimos, e 43 

mulheres (24,86%) informaram a faixa de renda maior que 2 a 3 salários mínimos. 

Uma pequena parcela de mulheres foi incluída na faixa de renda familiar acima de 4 
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salários mínimos (5,20%). Os dados do inquérito revelaram ainda, que 51,45%das 

mulheres entrevistadas declararam não trabalhar fora do lar (Tabela 1). 

 
Tabela 1: Distribuição da amostra segundo as características sócio epidemiológicas 
  

 

             

Fonte: a autora. 

              

Variáveis sócio- 
epidemiológicas 

   Absoluto 
        (n) 

Relativo  
(%) 

IC  
(95%) 

Idade    
‹      30 anos                             3 1,73   0,36  -   4,98 
30 – 49 anos  69 39,88 32,53  -  47,59 
50 – 69 anos  80 46,24 38,65  -  53,97 
≥      70 anos  21 12,14   7,67  -  17,96 
Procedência      
Do Município RJ 100  57,80 50,07  -  65,26 
Fora do Município                                                                                                       73  42,20 34,74  -  49,93 
Cor    
Não branca 97 56,07 48,33  -  63,59 
Branca 76 43,93 36,41  -  51,67 
Escolaridade    
Ensino 
Fundamental 

78 45,09 37,52  -  52,82 

Ensino Médio 70 40,46 33,08  -  48,18 
Ensino Superior 23 13,29   8,62  -  19,28 
Nenhuma 2 1,16   0,14  -     4,11 
Estado marital    
Sem companheiro 93 53,76    46,03  -  61,35 
Com companheiro 80 46,24    38,65  -  53,97 
Ocupação         
No lar 89 51,45    43,74  -  59,10 
Fora do lar 84 48,55    40,90  -  56,26     
Filhos    
Teve filhos 154 89,02    83,38  -  93,26 
Não teve filhos 19 10,98      6,74   - 16,62 
Religião    
Católica   90 52,02    44,31  -  59,66 
Evangélica 66 38,15    30,88  -  45,83 
Espírita 9 5,20      2,41  -    9,65 
Outras                     8 4,62      2,02  -    8,91 
Renda familiar 
(Salário mínimo)  

      

Até 1.  38 21,97    16,04  -  28,88 
› 1 a 2   60 34,68    27,62  -  42,28 
› 2 a 3  43 24,86    18,61  -  31,98 
› 3 a 4  23 13,29      8,62  -  19,28 
› 4  9 5,20      2,41  -    9,65 
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No que diz respeito aos fatores de risco para o câncer de mama, houve uma 

predominância de relatos de históricos de uso de contraceptivos hormonais 

(78,61%), ausência de prática de atividade física (58,96%), tabagismo (40,46%) e 

obesidade (30,06%) conforme demonstrado na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Distribuição da amostra consoante os informes sobre fatores de risco  
 

Fatores de risco para o 

câncer de mama 

  Absoluto 

        (n) 

  Relativo 

  (%)    

            IC  

          (95%) 

Contraceptivo hormonal   136 78,61   71,75  -  84,47 

Sem prática de atividade física   102 58,96   51,24  -  66,37 

Tabagismo    70 40,46   33,08  -  48,18 

Obesidade/sobrepeso    52                       30,06   23,33  -  37,48 

  História familiar     51 29,48   22,80  -  36,88 

  Menopausa › 50 anos                                                                                          34 19,65   14,01  -  26,37 

Não ter amamentado    29 16,76   11,52  -  23,18 

Filho após os 30 anos      28 16,18   11,03  -  22,54 

Álcool    24    13,87     9,10  -  19,94 

Menarca ‹ 11 anos       24 13,87     9,10  -  19,94 

Nuliparidade    19 10,98     6,74  -  16,62 

TRH na menopausa    12   6,94     3,64  -  11,80 

       Fonte: a autora. 

*foi possível mais de uma resposta para cada mulher. 

 

 6.2 VARIÁVEIS DE NATUREZA CLÍNICA 

 

 

Com relação às condições voltadas para a detecção precoce do câncer de 

mama, a maioria das mulheres (70,52%) referiu não ter a preocupação de vir a 

desenvolver um câncer, embora 44,51% das entrevistadas revelaram ter o hábito da 

prática do autoexame das mamas. No mesmo sentido, os dados apontam que 

47,98% e 66,47% da amostra tinha como rotineiros os exames de mamografia e o 

exame clínico das mamas respectivamente (Tabela 3). 
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Tabela 3 - Distribuição dos resultados, segundo as condições voltadas a detecção 
precoce do câncer de mama. 
 

Práticas voltadas para a detecção 
precoce 

     Absoluto 

    (n) 

  Relativo 

  (%)    

        IC  

     (95%) 

 

Preocupação com Ca de mama    

Sem preocupação      122  70,52 63,12  - 77,20 

Com preocupação                                      51     29,48 22,80  - 36,88 

Prática de AEM    

Prática regular       77 44,51 36,97  - 52,24 

Não praticava       54 31,21 24,40  - 38,69 

Prática esporádica       42 24,28 18,09  - 31,37 

MMG de rotina    

Realizava MMG       83 47,98 40,34  - 55,69 

Não realizava de rotina       40 23,12 17,06  - 30,13 

Nunca havia feito       50 28,90  22,27  - 36,27 

ECM    

Sempre realizado          115     66,47 58,91  -73,46 

Nunca realizado                        36     20,81 15,02  - 27,63 

Realizado às vezes   22     12,72    8,14  -18,62 

Fonte: a autora. 

 
No tocante a percepção de alteração mamária, os dados exarados na Figura 

9, revelam que a grande maioria das alterações foram identificadas pela própria 

mulher durante o autoexame das mamas, secundado pelo exame mamográfico.  
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Figura 9: Distribuição dos Métodos de percepção da alteração mamária.              

 
 

             

           

          Com relação às alterações observadas na mama, chama atenção o 

predomínio da presença de nódulos mamários palpáveis como sinal príncipe de 

anormalidade mamárias das entrevistadas (60,69%), seguido de dor (15,61%), 

endurecimento local (12,14%) e crescimento progressivo (11,56%) (Tabela 4). 

  

 
 
 
 

114; 66%
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14; 8%

Autoexame

Mamografia

ECM
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Tabela 4: Distribuição dos resultados em relação às alterações observadas na 
mama. 
 

Alterações na mama 
 

       Absoluto 

             (n) 

    Relativo 

       (%)    

         IC  

       (95%) 

Nódulo     105      60,69 52,99  -  68,02 

Dor      27      15,61 10,54  -  21,89 

Endurecimento      21      12,14   7,67  -  17,96 

Crescimento progressivo      20      11,56   7,21  -  17,29 

Retração do mamilo      14        8,09   4,49  -  13,21 

Secreção pelo mamilo      10        5,78   2,81  -  10,37 

Alterações na pele da mama        6        3,47   1,28  -    7,40 

*foi possível mais de uma resposta para cada mulher. 

 

Com relação aos achados clínicos registrados em prontuário após o 

atendimento no setor de Triagem, observou-se que das 173 mulheres entrevistadas, 

153 (88,44%) possuíam lesão mamária palpável ou nódulo descrito no exame de 

imagem, e que, os nódulos com tamanho até 2,0 cm foram identificados em 47,06 % 

destas mulheres. Dentre as lesões impalpáveis, as microcalcificações foram as mais 

frequentes, representando 85% das mulheres. Quanto ao estadiamento clínico 

estabelecido à matrícula, houve uma prevalência de mulheres nos estádios II, III e 

IV, totalizando 69,36% dos casos, conforme demonstra a Tabela 5. 
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Tabela 5 - Distribuição dos resultados relacionados aos achados clínicos e 
radiológicos de mama. 

Achado clínicos e radiológicos à 
matrícula 

    Absoluto  

   (n)  

 Relativo  

     (%)  

         IC 
       (95%) 

 

Nódulo  

   

Até 2,0 cm          72     47,06   38,95  -  55,28 

2,1 a 5,0 cm          51     33,33   25,93  -  41,40 

› 5,1 cm          30     19,61   13,64  -  26,79 

Total         153      100   82,71  -  92,79 

Lesão impalpável    

Microcalcificações          17     85,00   62,11  -  96,79 

Assimetria focal            2     10,00     1,23  -  31,70 

Distorção focal            1       5,00     0,13  -  24,87 

Total          20      100     7,21  -  17,29 

Estadiamento clínico    

Estádio 0          13       7,52     4,06  -  12,51 

Estádio I          40     23,12   17,06  -  30,13 

Estádio II          59     34,10   27,08  -  41,68 

Estádio III          42     24,28   18,09  -  31,37 

Estádio IV          19     10,98     6,74  -  16,62 

Total         173      100  

Fonte: a autora. 

 

 

6.3 VARIÁVEIS DE ACESSIBILIDADE, UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVALOS DE 

TEMPO 

 

                     

Na Tabela 6 estão consolidadas as informações sobre os locais do 

atendimento de primeiro contato. No tocante ao tipo de serviço buscado para o 

atendimento de primeiro contato, houve uma predominância da busca ao 

atendimento particular, seja com médico ou clínica privada, com o porcentual de 

47,98% dos informes. Os dados também revelaram que 35,84% das mulheres 

entrevistadas buscaram, como esperado, atendimento de primeiro contato na 

Unidade Básica de Saúde.  
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Tabela 6- Distribuição dos resultados, segundo o local do atendimento de primeiro 
contato. 

Local de atendimento de 1º contato 
    Absoluto 

  (n) 

Relativo                                

   (%)    

Atendimento privado   83  47,98 

Unidade Básica de Saúde   62  35,84 

Atenção Secundária     25  14,45 

Serviços de emergência     3   1,73 

Total         173   100 

Fonte: a autora. 

 

Ao serem questionadas, acerca de quais dificuldades foram encontradas na 

busca pelo primeiro atendimento (atenção de primeiro contato), foram identificados 

obstáculos relacionados aos serviços de saúde e às dificuldades pessoais. As 

principais dificuldades relativas ao serviço de saúde foram: A dificuldade de conseguir 

atendimento em Unidades Básicas de Saúde (53,40%), seguida pelo desconhecimento 

acerca de qual tipo de serviço deveriam procurar (42,77%). Com relação às 

dificuldades pessoais, observou-se que o medo de um possível diagnóstico de câncer 

(24,28%) e a impossibilidade de faltar ao trabalho (11,56%) foram as dificuldades mais 

relatadas pelas mulheres na busca pelo atendimento de primeiro contato ao seu 

problema mamário (Tabela 7). 
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Tabela 7: Distribuição dos resultados acerca das barreiras na busca pelo 
atendimento de primeiro contato. 

Dificuldades na busca pelo 
atendimento de primeiro contato* 

     
      Absoluto  

           (n) 

 
   Relativo  

       (%) 

 
            IC 
         (95%) 

Dificuldades do serviço de saúde    

Dificuldade de conseguir atendimento 
na UBS 

       
            92                                   

     
     53,40 

  
   44,88  -  60,23 

Desconhecimento sobre qual serviço 
procurar  

       
            74   

     
     42,77          

 
   35,29  -  50,51 

Não possuí UBS próxima 
           
            23 

 
     13,29           

     
    8,62  -  19,28 

Não valorização do achado pelo 
profissional                                                      

       
            22 

 
     12,72        

   
    8,46  -  18,42 

Dificuldade de encontrar mastologista 
na rede pública 

       
            20 

 
     11,56 

 
     7,21 -  17,29 

Múltiplos atendimentos em serviços de 
saúde sem resolução 

 
            19 

 
     10,98 

      
     6,74  - 16,62 

Dificuldade de transporte a serviços de 
saúde 

       
            11 

      
       6,36    

 
     3,22  - 11,09 

Dificuldades pessoais 
   

Medo de descobrir um tumor e precisar  
operar  

      
            42 

    
    24,28         

   
    18,09  - 31,37 

 
Impossibilidade de faltar o trabalho 

 
            20 

 
    11,56           

 
     7,21  - 17,29 

 
Não valorizou o sinal 

 
            18               

 
    10,40 

    
     6,28  - 15,94 

Ocupação com os afazeres de casa e  
filhos 

 
            16   

     
      9,25 

   
     5,38  - 14,58 

 
Vergonha da exposição do corpo 

 
              4   

 
      2,31 

 
      0,63 -   5,81 

*foi possível mais de uma resposta para cada mulher (soma >100%) 

 

Os resultados da presente investigação põem à mostra a participação do 

setor público no diagnóstico precoce do câncer de mama. Conforme demonstrado 

na Tabela 8, as mamografias realizadas pelo SUS contribuem com menos da 

metade (46,82%) dos exames, segundo as entrevistadas.  No tocante as biópsias, 

esta distribuição também obedeceu a mesma tendência, tendo o concurso do 

Sistema Único de Saúde em 42,77% dos exames realizados. 
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Tabela 8: Distribuição dos resultados relacionados ao local de realização de 
mamografia e biópsia.  

Local de realização de exames 
diagnósticos 

    Absoluto 

  (n) 

Relativo 

(%) 

         IC  

       (95%) 

Mamografia    

Rede SUS   81      46,82    39,21 - 54,54 

Rede Privada          90      52,02    44,31 - 59,66 

Não realizou MMG     2        1,16      0,14  -  4,11 

Total  173       100  

Biópsia          

Rede SUS   74      42,77    35,29 - 50,51 

Rede Privada   75      43,35    35,85 - 51,09 

Não realizou biópsia antes da 
matrícula no HCIII 

  24     13,87      9,10 - 19,94 

Total 173       100  

Fonte: a autora. 

 

No que tange às dificuldades encontradas na realização destes exames 

diagnósticos, observou-se que tanto para agendamento quanto para resultado de 

mamografias, não houve percepção de demora quanto aos prazos pela grande 

maioria das pacientes. No entanto, a percepção de demora foi mais acentuada com 

relação às biópsias, particularmente quanto a demora para agendamento do exame, 

que atingiu a frequência relativa de 32,95% a Tabela 9. 

 
Tabela 9- Distribuição dos resultados segundo as dificuldades na realização dos 
exames diagnósticos  

Dificuldades na realização de exames 
diagnósticos 

 
Absoluto  

(n)  

   Relativo  

  (%)  

         
          IC 
       (95%) 

Demora para agendamento    

MMG       29     16,76 11,52  -  23,18 

Biópsia       57     32,95 26,00  -  40,49 

Demora para resultado    

MMG                                                  11       6,36   3,22  -  11,09 

Biópsia       33     19,08 13,51  -  25,73 
Fonte: a autora. 
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Os dados da Tabela 10 mostram que a necessidade de realização de exames 

de imagem ou histopatológico na rede privada, com o intuito de adiantar o processo 

diagnóstico (55,49%), seguido da demora no processo de regulação da consulta 

especializada para o HCIII/INCA (50,87%) foram as principais barreiras e dificuldade 

no acesso ao diagnóstico e ao tratamento. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos resultados segundo as barreiras ou dificuldades no 
acesso a exames e consulta especializada. 

Barreiras e dificuldades de acesso  
    Absoluto  

   (n)  

   Relativo  

  (%)  

          IC 
       (95%) 

Fazer exames particulares para adiantar        
         96 

     
    55,49 

  
 47,76  -  63,03 

Demora para regulação da consulta esp.        
         88 

     
    50,87 

  
 43,17  -  58,53 

Demora no retorno ao médico após 
exames 
 

       
         29 

      
    16,76 

   
 11,52  -  23,18 

Necessidade de recorrer a conhecidos 
para regulação da consulta 
 

       
         27 

      
    15,61          

   
 10,54  -  21,89 

Necessidade de buscar a UBS para 
regulação de exames e consulta.  
 

       
         22 

     
    12,72 

     
   8,14  -  18,62 

Fonte: a autora.             

 

Com relação ao intervalo de tempo entre a percepção da alteração mamária - 

seja por autoexame, palpação profissional ou mamografia de rastreio - e a busca 

pelo atendimento de primeiro contato com o profissional de saúde, observou-se que 

o intervalo variou de alguns dias até 55 meses, com média de 5,8 ± 9,9 meses. 

Afortunadamente, um porcentual considerado elevado de mulheres (41,04%) 

declarou que o atendimento de primeiro contato, ocorreu no mesmo mês da 

percepção do problema, seja no serviço público ou no privado (Tabela 11). 
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Tabela 11: Distribuição dos resultados de intervalos entre a percepção da alteração 
mamária e o atendimento de primeiro contato. 
  

Período para o primeiro atendimento. 
  Absoluto 

(n) 

Relativo                                

   (%)    

Intervalo   

<1 mês        71  41,04 

1 a 4 meses 69  39,88 

5 a 8 meses 16    9,25 

9 a 12 meses 10    5,79 

>12 meses   7    4,04 

Total       173    100 

Fonte: a autora. 

 

Analisando o intervalo de tempo entre a realização da mamografia e a 

emissão do laudo da imagem, este intervalo variou de 1 a 42 dias, com média de 7,6 

± 6,6. Observou-se um porcentual de 62,58% das mulheres entrevistadas após 

matrícula no HCIII, com relato comprovado documentalmente, de intervalos de 1 a 7 

dias para a emissão do laudo da mamografia, seja no serviço público ou privado 

(Tabela 12).  

 
Tabela 12: Distribuição dos resultados de intervalos entre a realização da 
mamografia e a emissão do laudo.  
 

Intervalo em semanas  Absoluto 

      (n) 

     Relativo 

         (%)       

≤ 1 semana      107         62,58 

> 1 a 2 semanas       51         29,82 

> 2 a 3 semanas         6           3,51 

> 3 a 4 semanas         2           1,17 

> 4 semanas         5           2,92 

Total      171          100 

Fonte: a autora. 

 

          Quando avaliado o intervalo de tempo transcorrido entre a data em que o 

laudo da mamografia foi emitido e a data em que foi realizada a biópsia de mama 

indicada, observou-se que o intervalo variou de 1 a 264 dias, com média de 58,90 

±57,59 e mediana de 40 dias. Em 40,94% destas mulheres foi possível a realização 

da biópsia com intervalo menor ou igual a trinta dias após a realização da MMG que 

indicava o procedimento de investigação histopatológica.  
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As demais, que totalizaram 59,06% da amostra tiveram este intervalo superior 

a 30 dias, conforme demonstra a Tabela 13. 

 
Tabela 13: Distribuição dos resultados segundo os intervalos entre a emissão do 
laudo da mamografia e a realização da biópsia de mama.  

Intervalo em dias    Absoluto 

        (n) 

Relativo 

(%) 

1 a 30 dias    61 40,94 

31 a 60 dias   35 23,49 

61 a 90 dias   15                 10,07 

91 a 120 dias   17                 11,41 

> 120 dias    21                 14,09 

Total  149 100 

Fonte: a autora.             

 

A avaliação do intervalo de tempo decorrido entre a realização da biópsia e a 

emissão do laudo histopatológico, mostra que variou de 2 a 49 dias, com média de 

14,8 ± 8,7 e mediana de 13 dias. Um porcentual considerável de mulheres (40,27%) 

obteve resultados em até 10 dias para a emissão do laudo da biópsia, seja no 

serviço público ou privado.  

Os demais intervalos estão elencados na Tabela 14. 

 
Tabela 14: Distribuição dos resultados de intervalos entre a realização da biópsia e 
a emissão do laudo histopatológico.  

Intervalos em dias 
 Absoluto 

      (n) 

         Relativo 

            (%) 

≤ 10 dias       60        40,27 

>10 a 20 dias       57        38,26 

> 21 a 30 dias       21        14,09 

> 30 dias       11          7,38 

Total      149          100 

 Fonte: a autora. 

              

O estudo acerca do intervalo entre o diagnóstico do câncer de mama, obtido 

via laudo histopatológico no nível secundário e a efetiva matrícula no Hospital do 

Câncer III, revelou que este intervalo variou de 4 a 511 dias, com média de 69,49 ± 

64,60 e mediana de 56 dias. Observou-se que 34,90% das mulheres que já 

possuíam o diagnóstico à matrícula, tiveram intervalos acima de trinta até sessenta 

dias para serem matriculadas em unidade para tratamento oncológico. Se somados 
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os intervalos superiores, 42,95% das mulheres levaram mais de 60 dias para 

matricularem-se na unidade de tratamento especializado, a partir da obtenção do 

laudo histopatológico que confirmou a neoplasia. Num porcentual de 22,15% 

verificou-se que este intervalo foi inferior há trinta dias (Tabela 15). 

 
Tabela 15: Distribuição dos resultados de intervalos entre o diagnóstico 
histopatológico e a matrícula. 

Intervalos em dias 
         Absoluto 

        (n) 

      Relativo 

        (%) 

 ≤ 30 dias         33        22,15 

 ›30 a 60 dias               52        34,90 

 › 60 a 90 dias               32        21,48 

 › 90 a 120 dias               18        12,08 

 › 120 dias               14         9,39 

Total              149         100 

Fonte: a autora. 
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7 DISCUSSÃO 

 

 

A alta taxa de mortalidade do câncer de mama em países em 

desenvolvimento é frequentemente associada à falta de programas de detecção 

precoce, ao atraso no diagnóstico e tratamento, bem como às dificuldades para 

acesso aos serviços de saúde.  

De acordo com revisão bibliográfica realizada por Barros (2011), em 

diferentes bases de dados, as pesquisas sobre atraso no diagnóstico e tratamento 

ainda são escassas no Brasil, e as internacionais mostram distinções metodológicas 

que limitam a extrapolação de resultados para a realidade brasileira. 

Também não se nega em vários estudos, que o papel de uma boa 

organização da Rede de Assistência à Saúde é fundamental para reduzir o atraso 

para o início do tratamento, uma vez que medidas podem ser tomadas no que tange 

à educação da população sobre o câncer de mama, à implantação do rastreamento 

recomendado e ao rápido encaminhamento dos casos suspeitos para os demais 

níveis da assistência. 

Alguns aspectos referentes à metodologia utilizada no presente estudo, 

merecem relevo na tentativa de clarificar o entendimento do leitor. 

Não houve a pretensão neste momento, em se fazer associações entre as 

diversas variáveis relacionadas ao desfecho. Pretendeu-se apenas, neste momento, 

trazer uma imagem fotográfica transversal, na tentativa de compreender e contribuir 

no processo de atendimento à pacientes com câncer de mama em nosso meio. 

Objetivando maior facilidade na obtenção da amostra, aliada ao melhor status 

clínico da paciente ao ser admitida na unidade hospitalar em apreço, foram 

selecionadas apenas pacientes recém-matriculadas e que já possuíam o diagnóstico 

de câncer de mama confirmado após exames clínicos e propedêutica convencional, 

ou que estivessem sob investigação de lesões impalpáveis suspeitas.       

Considerou-se que não seria representativo para o estudo, mulheres 

matriculadas, mas que já estivessem em pós-operatório, internadas por 

complicações clínicas ou já se submetendo a tratamento quimioterápico, uma vez 

que se optando por matrículas recém-efetivadas, as informações relativas ao 

percurso da paciente na rede de saúde sofreriam menor viés de memória e seria 

mais facilitada a obtenção de dados secundários presentes em prontuário. 
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As mulheres demonstraram interesse e bom entendimento ao responderem 

as questões abordadas no roteiro da entrevista, embora o mesmo fosse longo e 

abordasse algumas questões recordatórias, o que levou a um maior dispêndio de 

tempo, que variou em torno de 20 a 30 minutos, mas que não gerou nenhuma 

recusa na participação.  

Chama à atenção o fato de que na amostra inicial de 200 mulheres, 149 delas 

(74,5%) apresentavam laudo histopatológico à matrícula com diagnóstico da 

neoplasia de mama, enquanto 51 (25,5%) possuíam apenas a suspeita, mas não 

haviam ainda realizado a biópsia quando efetivaram a matrícula no HCIII/INCA, o 

que se justifica em parte, pelo fato de ser seguido o critério definido para o acesso à 

Recepção Integrada do HCIII (Portal INCA, 1996-2014) que estabelece que a 

paciente deva ter sido regulada para consulta especializada com diagnóstico de 

câncer de mama OU ter mamografia categoria IV ou V de BIRADS com lesão 

impalpável, portanto não necessariamente com biópsia realizada na rede 

secundária. Constatou-se que 26 mulheres que se matricularam sem laudo 

histopatológico, possuíam de fato lesão impalpável e, portanto, seguiram os critérios 

de matrícula já mencionados, uma vez que a rede pública atual não possui o 

equipamento que possibilita a biópsia deste tipo de lesão pelo método estereotáxico, 

e que evitaria o encaminhamento para o HCIII ou outra unidade terciária.    

Teixeira (2015) faz considerações acerca do fato de que, a implementação de 

rastreamento mamográfico requer disponibilidade para a atenção primária de exame 

radiológico especializado e de alta qualidade, e lembra que no nível da atenção 

especializada, há um aumento significativo da demanda para repetir exames e 

realizar biópsias com localização estereotáxica. 

Chama à atenção os efeitos da falta de um mecanismo de regulação de 

acesso via Central de Regulação implantada na cidade do Rio de Janeiro antes de 

2010. Rezende (2010) identificou em estudo realizado no mesmo cenário do 

presente, um porcentual de apenas 35,6% de pacientes que se matricularam no 

HCIII com confirmação diagnóstica prévia, uma vez que, naquela ocasião, ainda era 

comum a matrícula de um número considerável de pacientes que ainda se 

submeteriam a exames diagnósticos na unidade terciária. Tal fato revela, que a 

Atenção Secundária através de seus Serviços de Apoio Diagnóstico, vem mostrando 

a sua fundamental importância dentro da Rede de Atenção à Saúde, uma vez que, a 
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Atenção Terciária comumente vinha sendo assoberbada indevidamente por 

atribuições do nível secundário. 

As já referidas 51 pacientes que se matricularam sem confirmação 

diagnóstica foram monitoradas durante o período do estudo, para efeito de 

checagem da confirmação do diagnóstico através do laudo da biópsia realizada após 

a matrícula. Assim, apenas 24 mulheres (12%) tiveram o diagnóstico confirmado 

após a matrícula, enquanto 27 (13,5%) foram consideradas como lesão benigna 

após biópsia ou reavaliação de exames de imagem, representando as perdas, e 

perfazendo o total de 173 mulheres nas quais foram analisados os resultados deste 

presente estudo. 

Teixeira (2015) faz considerações acerca do rastreamento do câncer de 

mama, quando pontua que a maioria dos casos suspeitos e submetidos à biópsia, 

não revela um câncer, mas pondera que tal fato é mais comum em mulheres jovens.   

No tocante à análise dos intervalos entre algumas etapas diagnósticas, nas 

etapas que envolveram a biópsia optou-se por analisá-las apenas entre as pacientes 

que já traziam laudo histopatológico à matrícula (149), por elas terem realizado a 

biópsia no nível de atenção secundária da rede SUS, ou no setor privado. Portanto, 

foram excluídas, apenas desta análise, as 24 mulheres que confirmaram o 

diagnóstico de câncer, após matrícula no HCIII/INCA, uma vez que o objetivo do 

estudo foi o de avaliar os intervalos entre algumas etapas diagnósticas antes da 

matrícula na unidade terciária. 

Portanto, os resultados que serão discutidos daqui em diante abordam não só 

variáveis sócio epidemiológicas e clínicas, como também variáveis de acesso e 

utilização dos serviços, além de alguns intervalos de tempo mensurados e de 

interesse para o estudo.  

 

  

7.1 VARIÁVEIS DE NATUREZA SÓCIO EPIDEMIOLÓGICAS 

 

 

A amostra estudada revela condições típicas de mulheres que são 

acometidas por câncer de mama, incluindo idade, cor, escolaridade, estado marital e 

paridade, devendo ser objeto de valorização por parte dos profissionais de saúde 

nos diversos níveis de atenção. 
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No tocante a idade das mulheres, a incidência do câncer aumenta de forma 

muito acentuada com a idade, indicando ser um fator de risco considerado principal 

para câncer de mama, podendo atingir em aproximadamente 85% dos casos em 

mulheres com mais de 50 anos (STEIN et al,2009). 

A presente investigação revelou que a idade das mulheres variou de 22 a 86 

anos, com a faixa etária de maior incidência entre 50 a 69 anos (46,24%). Este 

resultado foi semelhante em parte ao estudo de Rezende (2010) que atuou no 

mesmo cenário, mostrando haver variação de 26 a 87 anos, entretanto com a faixa 

etária de maior predominância tendo sido a de abaixo de 49 anos (45,2%), assim 

como no estudo de Barros (2011) que também revelou como faixa etária de maior 

frequência a de 40 a 49 anos, mas como média de 52,3 anos. 

Em investigação de Rosa (2012), a faixa etária dos 40 aos 49 anos foi 

também a que apresentou o maior porcentual, com 41,5% dos casos, seguida da 

faixa etária dos 50 aos 69 anos, com 29,2% dos casos. 

Há que se considerar, porém, que no presente estudo as mulheres incluídas 

na faixa etária de 30 a 49 anos, embora não tenham sido predominantes, 

representaram 39,88% da população estudada, o que mostra ainda uma significativa 

frequência da neoplasia dentro desta faixa etária. 

Esses dados reforçam a necessidade de realização de mamografia de 

rastreio a partir dos 50 anos, como estabelece o Consenso para o Controle do 

Câncer de Mama de 2004 e a iniciativa brasileira, que garantiu através da Lei 

11.664/08 a instituição da mamografia para todas as mulheres a partir dos 40 anos 

de idade (ANEXO 2). Esta iniciativa de antecipação da mamografia para os 40 anos, 

contraria o Documento do Consenso, mas por outro lado aproxima-se da realidade 

que muitos dados revelam. 

A média de idade nacional e mundial das pacientes portadoras de câncer de 

mama é acima de 50 anos. O conhecimento mostra que o câncer de mama é a 

neoplasia maligna mais frequente em mulheres a partir desta idade (BRASIL, 2016), 

e que é consenso que o risco de câncer de mama aumenta com a idade, com cerca 

de 70–80% dos tumores diagnosticados a partir dos 50 anos de idade (CANCER 

RESEARCH UK, 2011). 

Portanto, no presente estudo, a idade média encontrada de 53,2 anos, 

corrobora com a média nacional e mundial e com os dados encontrados pelos outros 

autores já descritos. Ou seja, na população estudada, a idade foi considerada como 
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fator de risco em concordância com a literatura que indica maior fator de risco em 

mulheres a partir dos 50 anos. 

Ressalta-se nesta presente investigação, a baixa proporção de mulheres com 

idade inferior a 30 anos na amostra (1,73%), e que se aproxima ao estudo de Silva 

(2009). Tal estudo mostrou que o porcentual de mulheres diagnosticadas com 

câncer de mama abaixo dos 30 anos, foi de 1,67%. Crippa et al. (2003), em outro 

estudo, encontrou resultados semelhantes entre mulheres atendidas com neoplasia 

de mama em uma instituição pública de Santa Catarina, aonde apenas 4% das 

mulheres apresentavam faixa etária inferior aos 30 anos no momento do diagnóstico 

do tumor. Tais dados corroboram com o consenso de inúmeros estudos que 

apontam que o carcinoma de mama é incomum em mulheres jovens. 

A população de estudo foi composta predominantemente de negras ou de 

pardas, mas que pode ter viés de classificação, que corre por conta da 

miscigenação da população brasileira, com o agravo de se considerar a cor como 

“autorreferida”. 

A mesma consideração é feita por Rezende (2010), cujo estudo identificou 

51,9% das mulheres como negras ou pardas, entretanto considerou esta variável 

importante por poder ser um indicador da situação sócio econômica. 

Yankaskas et al., (2005) concluíram que a mamografia em mulheres negras, 

tem mostrado uma baixa especificidade e alta sensibilidade para o câncer, visto que 

as mesmas apresentam tumores de maiores dimensões e doença mais avançada do 

que as mulheres brancas; acrescentando ainda que a raça negra possui fator de 

risco de pior prognóstico. Acredita que tal fato pode se dever ao diagnóstico tardio 

da doença, ao acesso mais dificultado aos serviços de saúde e às possíveis 

diferenças no tratamento e nos seus resultados. 

Ao contrário do presente estudo, Barros (2011) e Peters (2013), identificaram 

na população estudada em seus inquéritos, que 57,6% e 84% respectivamente da 

amostra estudada, era composta por mulheres brancas. Cabe ressaltar que estes 

estudos foram realizados no Distrito Federal e em Pelotas (RS), o que demonstra 

que diferenças demográficas possam ter interferência nos resultados deste tipo de 

variável. 

No que diz respeito à procedência, apesar da maioria das mulheres serem do 

município do Rio de Janeiro houve um elevado porcentual de mulheres procedentes 

de outros municípios do Estado do Rio de Janeiro, tais como os da Baixada 
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Fluminense, Região Serrana, Região dos Lagos, Sul e Centro Fluminense. Isto se 

justifica pelo fato da Rede de Atenção Oncológica (Rede ONCORIO), da qual o 

INCA faz parte, atender não só ao município como também às regiões 

metropolitanas do Rio de Janeiro. Ainda assim, observa-se na rede, uma distribuição 

geograficamente inadequada dos serviços oncológicos, concentrados na região 

metropolitana, em comparação ao restante do estado, em que, quanto mais para o 

interior, mais escassa é a oferta de serviços. Tal fato já era identificado por Noronha 

(2003), que apontava que esta deficiente cobertura no interior do estado concorre 

para a polarização da Rede ONCORIO, para onde são atraídas demandas de todo o 

estado. 

Segundo Oliveira et al. (2011), a utilização dos serviços de saúde está 

relacionada às características da oferta e à conduta das pessoas frente à morbidade 

e aos serviços em distintas áreas geográficas. Os autores observaram que, para 

portadoras de câncer de mama, um dos fatores determinantes de doença avançada 

quando do diagnóstico, além dos fatores sócio demográficos, foi a residência em 

área mal servida por serviços de saúde. 

Ainda sob o ponto de vista das características sócio epidemiológicas, foi 

observado que 53,75% das mulheres viviam sem companheiro (solteiras, viúvas, 

divorciadas, separadas) o que pode ter algum significado com o autocuidado. 

Silva (2009) ao analisar a variável relativa ao estado marital revelou não ter 

encontrado influência estatisticamente significativa sobre o risco de diagnóstico de 

tumor de mama em estádio tardio. No mesmo sentido, Rezende et al. (2009), 

utilizando o expediente de revisão sistemática da literatura, observaram que o 

estado civil não foi apontado como fator de associação com o atraso no diagnóstico 

dos tumores de mama em mulheres. Qualitativamente, ambas ressaltam que 

estudos apontam possíveis relações entre a rede de apoio familiar e o autocuidado. 

Na amostra do presente estudo, quase a metade das mulheres entrevistadas 

possuía ensino fundamental (completo ou incompleto), condição que, de certa 

forma, pode dificultar a aquisição de informações importantes sobre prevenção 

primária e detecção precoce do câncer de mama, além da dificuldade de acesso aos 

serviços de saúde. 

Pinheiro et al. (2013), avaliando uma análise de base de dados de Registros 

Hospitalares de Câncer, com amostra de 12.689 casos de câncer de mama em 
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mulheres jovens (18 a 39 anos), mostraram um porcentual maior, de 51,1% de 

mulheres com ensino fundamental completo ou incompleto. 

Na investigação de Silva (2009), a autora revela em seus resultados o risco 

crescente de diagnóstico tardio de tumores de mama da ordem de 2,06 vezes maior 

nas mulheres com nível de ensino médio, 2,59 vezes maior naquelas com nível de 

ensino fundamental completo, três vezes nas com ensino fundamental incompleto e 

4,27 vezes maior nas mulheres analfabetas. 

Os dados referentes à renda revelaram um predomínio de mulheres na faixa 

de renda maior que um e até dois salários mínimos. Gonçalves et al. (2010) 

enfatizaram que a baixa renda familiar somada ao baixo nível de escolaridade 

representam fator de risco nos processos saúde-doença em geral, assim sendo 

também para o câncer de mama, e que podem influenciar no acesso destas 

mulheres aos serviços de saúde, práticas de autocuidado e adoção de medidas de 

detecção precoce para esta neoplasia. 

Barros (2011) e Trufelli et al. (2008), cujas amostras eram compostas por 

pacientes atendidas pelo sistema SUS, confirmaram a predominância de pacientes 

com baixo nível de escolaridade e mulheres de classe econômica mais baixa. 

Apesar de estudos revelarem que o câncer de mama é encontrado com maior 

frequência em mulheres de boas condições socioeconômicas e bom nível 

educacional, o que pode estar relacionado ao estilo de vida, a mortalidade é mais 

elevada em mulheres de grupos com baixa condição socioeconômica, sugerindo que 

a dificuldade de acesso ao atendimento e a adesão ao tratamento constituem 

obstáculos importantes para o diagnóstico e o tratamento (STEIN et al,2009). 

No que tange à atividade laborativa da presente investigação, um pouco mais 

da metade das mulheres informou não ter participação ativa no mercado de trabalho, 

pelo fato de estarem aposentadas, desempregadas ou por permanecerem como 

donas de casa. Este porcentual, ligeiramente maior do que o das mulheres que 

trabalhavam fora do lar, pode ser indicativo de uma situação circunstancial motivada 

pelo desemprego, uma vez que muitas destas mulheres informaram não estarem 

trabalhando no momento da aplicação do questionário. 

Embora a etiologia do tumor mamário não esteja bem estabelecida, parte dos 

casos está associada a fatores de risco. O conhecimento desses fatores pode 

contribuir para a diminuição do número de casos novos da doença, uma vez que 

podem servir de subsídio para a elaboração de estratégias individuais e 
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governamentais para o controle desta neoplasia. Infelizmente, o conhecimento pleno 

acerca dos fatores de risco ainda não foi assimilado por parte da população (VIEIRA, 

2010). 

Thuller (2003) considera que, no que diz respeito à identificação dos fatores 

de risco, embora não haja uniformidade na sua definição, além de contradições 

observadas entre diferentes estudos, o sexo, a idade, a história familiar de câncer de 

mama, a história reprodutiva e a suscetibilidade genética têm sido apontadas como 

associados a um risco aumentado de desenvolver câncer de mama. 

Portanto, os fatores de risco relacionados à vida reprodutiva da mulher 

(menarca precoce, não ter tido filhos, idade da primeira gestação a termo acima dos 

30 anos, uso de anticoncepcionais orais, menopausa tardia e terapia de reposição 

hormonal) estão bem estabelecidos em relação ao desenvolvimento do câncer de 

mama. 

No presente estudo, além do fator idade, que representa o mais importante 

fator de risco para o câncer de mama, e já analisado anteriormente, as mulheres 

quando questionadas acerca dos demais fatores de riscos nas quais estavam 

enquadradas, relataram com maior frequência os seguintes fatores: o uso de 

contraceptivos hormonais, seguido da ausência de prática de atividade física, 

tabagismo, obesidade e histórico de câncer de mama na família. 

Com relação ao uso de contraceptivos orais, a maioria das mulheres declarou 

ter feito uso regular, cujo resultado foi semelhante a Munhoz (2009) que apontou 

para o porcentual de 73,08% numa amostra composta por 52 mulheres usuárias de 

um serviço público de Itaquera, São Paulo (SP). 

Apesar de não ter havido coleta de informações acerca das dosagens e 

tempo de utilização no presente inquérito, estudos mostram que em subgrupos de 

mulheres como as que usaram contraceptivos hormonais com dosagens elevadas e 

estrogênios, as que fizeram uso por longo período e as que usaram em idade 

precoce antes da primeira gravidez, têm maior risco quando comparadas com as 

que nunca usaram, porém indicam que o risco diminui após interrupção, atingindo 

parâmetros normais em dez anos (PARKIN et al,2001). 

Da mesma forma, os resultados de uma metanálise com 34 trabalhos de 17 

países, incluindo o Brasil, demonstram que o uso dos contraceptivos orais está 

associado ao aumento do risco do câncer de mama em mulheres na pré- 

menopausa ou com idade superior a 50 anos (KHALLEMBORN et al,2006). 
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Ao serem questionadas sobre se praticavam ou já praticaram atividade física 

regular, a ausência desta prática foi relatada por mais da metade das mulheres 

investigadas.  

Muito embora do ponto de vista científico, a relação entre atividade física e 

câncer não esteja definitivamente esclarecida, Ortega et al. (1998) em artigo de 

revisão, revelam que resultados preliminares de diversos estudos epidemiológicos 

sugerem que a atividade física reduz o risco de câncer e que o sedentarismo por sua 

vez, aumenta a possibilidade de surgimento de alguns tipos de câncer. 

Em consonância com estes estudos, a publicação “ABC do câncer” (INCA, 

2011) define que a prática regular de atividade física diminui o risco de câncer de 

alguns tipos de neoplasias, dentre eles o de mama (na pós-menopausa) muito 

provavelmente porque a atividade física reduz o risco de desenvolver obesidade, 

que igualmente é outro fator de risco principalmente nas mulheres pós-menopausa. 

Apesar deste fator de risco por si só, não ser determinante para a ocorrência 

do câncer de mama, estudos internacionais mostram evidências prováveis de que o 

estímulo à atividade física reduz o risco para este tipo de neoplasia, atuando assim 

como um fator protetor (BRASIL,2006a). 

Não encontramos estudos semelhantes e específicos em mulheres com 

câncer de mama, que avaliassem esta variável em suas populações estudadas, e 

não foi possível associar se este alto porcentual de mulheres (58,96%) que 

relataram não praticar atividade física, igualmente apresentavam obesidade. 

Quando se trata da situação do câncer no Brasil, o sobrepeso e a obesidade 

são apontados como a segunda causa evitável de câncer em geral, atrás do 

tabagismo, estando associados ao aumento do risco de câncer de mama em 

mulheres na pós- menopausa. Uma vez que, qualquer fator que leve a um aumento 

no estrogênio poderá levar também a um aumento no risco de adoecer por câncer 

de mama, compreende-se que o tecido adiposo é fonte de estrogênios, insulina e 

fatores de crescimento, aos quais se acredita participarem da carcinogênese 

mamária (BRASIL, 2006a). 

Na presente investigação, 30% das mulheres investigadas estavam com 

quadro de sobrepeso ou obesidade, porcentual inferior ao observado por Munhoz 

(2009) em estudo semelhante no município de São Paulo, e que mostrou que 70% 

de 52 mulheres enquadravam-se neste fator de risco. Igualmente inferior aos 

resultados demonstrados por Almeida et al. (2002) ao identificarem a morbidade em 
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mulheres com câncer de mama cujos resultados encontrados mostraram que 59,6% 

das mulheres eram obesas. 

As informações sobre o tabagismo no presente estudo revelaram que 40,46% 

das mulheres eram tabagistas ou ex-tabagistas. Este porcentual, no estudo de 

Munhoz (2009) foi de apenas 25%, porém o mesmo questionou apenas sobre o 

tabagismo atual. 

A relação entre tabagismo e câncer de mama tem sido bastante estudada. Os 

dados da literatura mostram que a associação do hábito de fumar com o câncer de 

mama, ainda é controversa e alguns ainda consideram não haver uma significativa 

associação com este tipo de neoplasia (LION, 2013). 

No que se refere à informação de história familiar de câncer de mama, 

29,46% das mulheres neste estudo, relataram antecedentes familiares. Este 

porcentual mostrou-se um pouco inferior ao estudo de Gonçalves et al. (2010), que 

demonstrou que em 58 mulheres, 37,93% afirmaram este antecedente, mas superior 

ao estudo de Munhoz (2009) com 52 mulheres atendidas num centro de referência 

em Itaquera, SP, cujo porcentual foi de 13,46%, e aos resultados de estudo de 

Molina et al. (2003) sobre a mesma temática, que demonstraram que 16,5% das 

mulheres informaram ter na família algum antecedente que já apresentara a doença. 

Apesar da história familiar de câncer de mama também ser um importante 

fator de risco para o surgimento da doença, cerca de noves em cada dez casos de 

câncer de mama ocorrem em mulheres sem história familiar (BRASIL,2016). 

Contudo, as mulheres com um parente em primeiro grau com câncer de mama têm 

um risco aumentado de desenvolver esse câncer em comparação com mulheres 

sem história familiar (STEIN et al,2009). 

Fatores endócrinos também estão relacionados, principalmente ao estímulo 

estrogênico, com aumento do risco quanto maior for o tempo de exposição. Assim 

sendo, nulíparas e mulheres que tiveram a primeira gestação após os 30 anos de 

idade apresentam maiores riscos do que as multíparas, assim como as que fizeram 

reposição hormonal pós-menopausa por mais de cinco anos (LEAL et al,2002). Além 

disso, a menarca precoce, antes dos 11 anos de idade, e a menopausa tardia, 

depois dos 50 anos, têm sido descritas como associadas com o aumento do risco de 

desenvolver o câncer de mama (PINHO & COUTINHO, 2007). 

          Embora com menor prevalência na população da presente investigação, estes 
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 fatores endócrinos encontraram uma correlação com outros estudos que abordam 

temática semelhante. O relato de menopausa após os 50 anos foi demonstrado em 

apenas 19,65% das mulheres entrevistadas em geral, porém não houve a 

identificação do quantitativo de mulheres que estavam em pré ou pós-menopausa. 

Resultado semelhante ao estudo de Munhoz (2009) que identificou um porcentual de 

21,15% de mulheres com menopausa após os 50 anos. 

Portanto, apesar de no presente estudo, a maioria das mulheres referir 

menopausa antes dos 50 anos de idade, é importante valorizar a menopausa tardia 

(a partir dos 50 anos) como um fator de risco para câncer de mama, visto que essas 

mulheres tiveram um maior tempo de exposição hormonal, devido a um maior 

número de ciclos menstruais durante sua vida, conforme é unânime na literatura. 

Quanto à menarca precoce (antes dos 11 anos), o presente estudo revelou 

esta condição em apenas 13,87% das mulheres, resultado este semelhante ao 

estudo de Gonçalves et al. (2010) que demonstrou 13,79% das mulheres 

enquadradas neste fator de risco, assim como o estudo de Munhoz (2009) que 

revelou um porcentual de 13,46%. 

No estudo de Stein et al. (2009), os autores relataram que mulheres que 

menstruam aos 14 anos ou mais têm 20% menos risco de desenvolver câncer de 

mama quando comparadas com mulheres que menstruam aos 11 anos ou menos. 

Quanto à nuliparidade enquanto fator de risco, uma vez que a grande maioria 

das mulheres entrevistadas tiveram pelo menos um filho, pode-se inferir que a 

nuliparidade não constituiu fator de risco prevalente para esta amostra. No estudo de 

Munhoz (2009) este porcentual de mulheres que não eram nulíparas foi ainda 

superior (96,15%). 

Não questionamos neste presente estudo o número de gestações, nem a 

idade em que ocorreu a primeira delas. Assim sendo, na amostra investigada a 

idade tardia do primeiro parto também não se apresentou como fator de risco mais 

referido. 

O relato de terapia de reposição hormonal (TRH) após a menopausa foi 

identificada em apenas 6,94% da amostra do presente estudo. Porém, como não 

identificamos quem eram a mulheres menopausadas ou não, este valor se mostra 

inferior ao de outros estudos que questionaram a TRH apenas entre as mulheres na 

pós-menopausa, como em estudo de Munhoz (2009) que identifica 13,46% das 

mulheres entrevistas informando o enquadramento dentro deste fator de risco, e de 
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Gonçalves et al. (2010) que aponta para a 13,8% de mulheres que informara da 

TRH após a menopausa. 

Stein et al. (2009) ressaltaram que o uso de terapia de reposição hormonal 

diminuiu de forma importante na última década, o que parecer ser evidente, uma vez 

que em nossa amostra 93,06% das mulheres negaram o seu uso, de forma similar a 

um estudo sobre prevenção secundária de câncer de mama aonde 85,8% das 

mulheres entrevistadas igualmente negaram o enquadramento dentre este fator de 

risco (SCLOWITZ et al, 2005). 

Observou-se na presente investigação, um alto porcentual de mulheres que 

amamentaram seus filhos (83,24%), resultado este semelhante ao estudo de 

Gonçalves et al. (2010) aonde 77,6% das mulheres entrevistadas informaram terem 

amamentado. Muito embora a “não amamentação” não seja considerada um fator de 

risco propriamente, o aleitamento materno traz benefícios para a saúde da mulher 

por ser considerado fator protetor para o câncer de mama, principalmente quanto 

mais prolongado for o seu tempo, uma vez que a consequente supressão da 

menstruação diminui a exposição ao estrogênio endógeno (REA,2004). 

 

 

7.2 VARIÁVEIS DE NATUREZA CLÍNICA 

 

 

Com relação às práticas voltadas para a detecção precoce do câncer de 

mama, o autoexame das mamas não consiste numa estratégia isolada para a 

detecção precoce da neoplasia mamária, mas sim como um método auxiliar, uma 

vez que a mulher passa a conhecer a estrutura da própria mama e, 

consequentemente, pode fornecer informações, ao profissional de saúde, que 

colaborem com o diagnóstico (BRASIL,2008). 

Nesta investigação, a maioria das mulheres referiu que não tinha, até então, 

preocupações voltadas para a possibilidade de vir a ter câncer de mama. No 

entanto, quase a metade delas informou ter o hábito regular da prática do 

autoexame, valor semelhante ao encontrado no estudo de Rezende (2010) e um 

pouco inferior ao estudo de Munhoz (2009) que apontou para 53,85% de mulheres 

que adotavam esta prática com regularidade. 

No presente estudo, chama atenção também, o fato de que, as mulheres que  
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não praticavam o autoexame das mamas ou que o realizavam esporadicamente, 

representaram somados, 55,49% da população estudada, aproximando-se da 

investigação de Rezende (2010) que apontou para uma prevalência de 58,60% 

mulheres sem a prática do AEM ou prática esporádica. 

Quanto ao relato da prática do ECM realizado “sempre” em consultas 

ginecológicas de rotina, afortunadamente foi informado por mais da metade das 

entrevistadas, superando os porcentuais dos relatos de “nunca” ou “às vezes”.  

Em estudo de base populacional que avaliou como desfecho, a realização de 

ECM num grupo de mulheres de São Leopoldo (RS), Dias-da-Costa et al. (2007) 

relataram que 54,2% da amostra afirmaram serem submetidas regularmente ao 

ECM, assim como o estudo de Sclowitz et al. (2009) que mostrou um porcentual de 

cobertura de 83,3%. 

Tal fato sugere que tem havido progressivamente uma maior adesão dos 

profissionais de saúde a esta prática de baixo custo e que deve ser realizado pelos 

profissionais de saúde tanto da rede de atenção básica quanto da rede privada 

durante a consulta à mulher. 

O Programa de Controle do Câncer de Mama, proposto pelo Instituto Nacional 

de Câncer em seu Documento do Consenso, preconiza que todas as mulheres a 

partir de 40 anos e aquelas a partir de 35 que pertençam a grupos populacionais 

com risco elevado de desenvolver câncer de mama devam ser submetidas ao 

exame clínico de mama anualmente como forma de detecção precoce de lesões 

sugestivas de câncer (BRASIL,2004a). 

No que tange à prática rotineira da mamografia, percebeu-se que a mesma 

ainda não se mostra com boa adesão ou mesmo cobertura, pois a mesma foi 

informada por menos da metade das entrevistadas, com frequência semelhante ao 

estudo de Munhoz (2009) que demonstrou em 44,23% de sua população, a prática 

habitual de realização de mamografias. 

Acrescente-se o fato de que 28,90% das mulheres entrevistadas informaram 

nunca haver realizado mamografia antes da descoberta do atual problema mamário. 

Há que se considerar, porém, que dentre estas mulheres, 26 delas (52%) tinham 

menos de 30 anos ou encontravam-se na faixa de 30 a 49 anos, o que se justifica 

por não estarem incluídas na faixa indicada para o rastreio mamográfico de acordo 

com o Consenso de Mama atual. 

Assim  sendo,  o  diagnóstico precoce  do  câncer  de  mama  está  ligado não  



112 
 

 não somente à capacitação dos serviços de saúde como também ao fornecimento 

de informação às mulheres conscientizando-as acerca da importância da realização 

desta tríade de rastreamento para o câncer de mama: autoexame, exame clínico das 

mamas e mamografia (MARINHO, 2001). 

Os dados exarados da Figura 9 mostram que, com relação ao método de 

percepção do problema mamário, houve uma expressiva predominância de 

mulheres que perceberam a alteração através do autoexame, de forma semelhante 

ao estudo de Rezende (2010) cujo valor foi de 66,30% de mulheres cujas alterações 

foram percebidas pelas próprias. O estudo de Munhoz (2009) também reforça as 

mulheres como responsáveis pela percepção de seu problema mamário em 65,38% 

dos casos. 

Lembrando que, no presente estudo o porcentual de mulheres que relataram 

realizar o autoexame de mama regularmente foi de 44,51%, infere-se que parte das 

mulheres que perceberam por si próprias a alteração, possam ter percebido pela 

palpação acidental, e não propriamente pelo autoexame das mamas. Porém, 

quando a neoplasia mamária é identificada pela própria mulher, por meio do 

autoexame, significa que o tumor já ultrapassou 2 cm, diminuindo as possibilidades 

de cura e aumentando as chances de metástases à distância (BRASIL,2008). 

Gonçalves et al. (2009) salientam que, apesar da importância da associação 

do ECM e do AEM, o melhor rastreamento de tumores com menos de 2 cm, e com 

maior possibilidade de cura, é realizado através dos métodos de imagem, em 

especial a mamografia.   

Quanto a descoberta da alteração mamária através da mamografia de 

rastreio por mulheres assintomáticas, o baixo porcentual encontrado (26%) revela 

que, este infelizmente não tem sido o método mais comum de detecção dentre as 

mulheres que acessam o serviço terciário. 

A descoberta da alteração mamária através do ECM revelou-se também em 

baixa proporção dos casos (8,09%), porém compatível com a literatura que estima 

que 5 a 10% dos cânceres mamários são detectados pelo ECM isoladamente 

(OESTREICHER et al,2002).  

No estudo de Gonçalves et al. (2009) os autores também identificaram o ECM 

com a menor proporção (3,4%) de mulheres que descobriram a alteração mamária 

através deste método e suscitaram questionamentos quanto à procura e acesso das  



113 
 

mulheres ao serviço de saúde ou à negligência dos profissionais de saúde na 

realização do exame físico da mama. 

Portanto, a alta proporção de mulheres que identificaram a alteração mamária 

pelo AEM (65,90%) aliada a baixa proporção das que descobriram pela MMG de 

rastreio (26,01%) no presente estudo, demonstram ainda uma dificuldade de 

acessibilidade a este exame como um método de rastreamento e de diagnóstico de 

lesões em fases iniciais, devido a uma possível baixa cobertura de mamografias 

para a população de algumas áreas geográficas.  

Conforme demonstrado na Tabela 4 da presente investigação, o nódulo foi a 

alteração mamária mais frequentemente observada, da mesma forma que na 

investigação de Munhoz (2009) e de Sclowitz et al. (2005), totalizando 73,08% e 

68% da amostra, respectivamente. Tal fato demonstra que, ao menos no momento 

da percepção inicial do problema mamário, as entrevistadas foram capazes de 

identificar a alteração, seja através do autoexame das mamas ou da palpação 

acidental.  

Porém, sabe-se que em geral, esta percepção por vezes é observada em 

pacientes com doença tardia quando os nódulos já são palpáveis e a partir de 2 

centímetros. 

Ao avaliarem-se os achados clínicos e/ou radiológicos à matrícula na 

instituição em apreço, os dados exarados da Tabela 5 revelam predominância de 

153 mulheres entrevistadas com lesões palpáveis ou nódulo identificado no exame 

de imagem, quando comparadas às 20 mulheres com lesões impalpáveis que 

identificaram a lesão por mamografia de rastreio. 

Quanto à identificação do tamanho do tumor à matrícula quer seja pelo 

exame físico, ou pelo exame de imagem, a mesma baseou-se na classificação 

internacional de tumores TNM, aonde T representa o tamanho do tumor, com 

subcategorias que variam de T0 a T4, e que definem, desde a impossibilidade de se 

avaliar o seu tamanho até a avaliação dos tumores palpáveis de tamanho menor ou 

igual ao 2,0 cm, maior que 2 e até 5 cm, e maior que 5,0 cm em sua maior 

dimensão. 

Dentre as mulheres com nódulo palpável e/ou visível ao exame de imagem, 

percebeu-se que 47,06% delas possuíam nódulos com tamanho menor ou igual a 

2,0cm, resultado superior ao de Mendonça et al. (2004) também realizado no INCA, 

e que revelou apenas 31,77% das mulheres com nódulos nessas dimensões. 
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No entanto, tal resultado aparentemente animador, torna-se preocupante 

quando consideramos a soma dos porcentuais de mulheres com nódulos entre 2,1 a 

5 cm e as com nódulo acima de 5,1 cm que totalizaram 52,94% dos casos no 

presente estudo e 59,42% no estudo de Mendonça et al. (2004). 

Embora não se tenha mensurado o tamanho médio do tumor no presente 

estudo, Barros (2011) na sua investigação em 250 mulheres do Distrito Federal 

identificou que o tamanho médio do tumor foi de 4,2 cm com mediana de 3,5 cm. 

Este resultado demonstra a dificuldade dos sistemas de saúde para 

diagnosticar o câncer de mama em estádios iniciais quando a doença é de fácil 

controle e potencialmente curável. 

Em revisão integrativa realizada em publicações da LILACS, SciELO e 

PubMed, Rosa (2012) descreve que a sobrevida de mulheres com câncer de mama 

apresenta diminuição significativa de acordo com o aumento do tamanho tumoral 

(até 2,0 cm: 87,2%; maior que 2,0 cm: 78,9%). 

Dentre as mulheres matriculadas com lesão impalpável, identificadas apenas 

através da mamografia de rastreio, as microcalcificações foram as alterações mais 

frequentes (85%), e podem representar o sinal mais precoce de malignidade, 

resultado superior a uma série de casos de câncer em lesões não palpáveis, em que 

as microcalcificações foram o achado mamográfico encontrado em 42% dos casos 

(BRASIL, 2007). Ressalta-se que na rede pública do município do Rio de Janeiro, o 

HCIII/INCA é a única unidade que possuí o método mais eficaz para biópsia de 

lesões impalpáveis, através da Mamotomia guiada por estereotaxia, uma vez que 

muitas destas lesões não têm expressão ao exame de ultrassom. 

O estadiamento clínico das mulheres deste presente estudo foi realizado de 

acordo com a Classificação TNM e registrado à matrícula no setor de Triagem após 

exame físico e repetição dos exames de imagem realizados no mesmo dia na 

unidade. O estadiamento clínico de um tumor no momento do diagnóstico, guarda 

estreita relação com a proposta terapêutica e a sobrevida da paciente. 

Cintra et al. (2008) relatam que “no Brasil, predomina o estádio III no 

momento do diagnóstico, sendo que, recentemente, tem sido observada uma 

diminuição de casos com estádio IV e um aumento daqueles com estádio II”. Barros 

et al. (2012) também demonstraram que o estadiamento III apresentou maior 

frequência em sua amostra. 

No entanto, afortunadamente e corroborando com a afirmação de Cintra et al.  
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(2008), a presente investigação revelou que houve uma predominância de mulheres 

em estádio clínico II (34,10%), resultados semelhantes ao estudo de Gonçalves et 

al. (2009) com mulheres de um ambulatório de oncologia localizado em Aracaju-

Sergipe, em que 34,5% das mulheres encontravam-se diagnosticadas neste 

estadiamento. Em estudo de Rodrigues & Givisiez (2010), a predominância do 

estadiamento II foi ainda maior, com 54% dos casos. 

Ao serem considerados os estádios II e III, no presente estudo houve a 

predominância de 58,38% dos casos, valor este inferior ao estudo de Munhoz (2009) 

que foi de 78,85% e o de Barros et al. (2012) com 74,40%. 

Esta predominância possivelmente está relacionada com a dificuldade de 

acesso dessas mulheres a exames que possibilitariam um diagnóstico mais precoce 

e demonstra que a maioria das mulheres já estava sintomática quando procurou o 

atendimento de primeiro contato. 

Ao serem considerados os estadiamentos III e IV, o porcentual acumulado 

totalizou 35,26% dos casos, enquanto que o estudo realizado em Sergipe revelou 

um porcentual bastante superior de 60,3% da amostra. Outros resultados, como os 

de Rezende (2010) realizado no mesmo cenário da presente investigação com 

22,20% de casos em estádio III e IV, e a investigação de Rodrigues  e Givisiez 

(2010) realizado no município de Campos dos Goytacazes (RJ), com 34,60% de 

casos nestes estadiamentos, revelam que outras condicionantes relativas ao acesso 

aos serviços de saúde e à métodos de diagnóstico precoce, diferenças geográficas e 

nível de conhecimento acerca de sinais e sintomas, possam influenciar em 

resultados tão distintos. 

No entanto, considerando apenas o estádio IV, o mesmo foi o menos 

incidente no presente estudo (10,98%), assim como no estudo de Rezende (2010) 

que demonstrou 13,5% dos casos neste estadiamento, e ainda inferiores ao estudo 

de Gonçalves et al. (2009) que demonstrou 19% de casos e estádio IV. 

A apresentação da doença em estádios iniciais (0 e I) mostrou um expressivo 

porcentual (30,63%), superior ao de Trufelli et al. (2008) com 25,7% dos casos neste 

estádio, e ao estudo de Munhoz (2009) que revelou apenas 17,30% de casos nestes 

estádios iniciais e o de Gonçalves et al. (2009) que mostrou apenas 5,2% 

diagnosticadas em estádio I. 

No presente estudo, tal resultado possivelmente justifica-se pela dificuldade 

da rede de saúde do município do Rio de Janeiro em oferecer os meios para 
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diagnósticos de lesões impalpáveis, o que invariavelmente conduz estes 

encaminhamentos para a atenção terciária no HCIII que oferece esta possibilidade. 

Desta forma, pode-se inferir também que há um possível indício de que as 

mulheres assintomáticas estejam procurando mais pelos exames de rastreamento 

em nosso município, o que pode indicar que as políticas de detecção precoce das 

lesões mamárias (tanto as relacionadas à prestação de serviços de diagnóstico 

quanto às medidas educativas de conscientização da população feminina), estão 

sendo mais eficazes. 

Corroborando com esta inferência, há uma tendência, já apontada em vários 

estudos mais atuais, de uma observação crescente de diagnóstico de casos de 

câncer em estadiamentos iniciais, em detrimento dos casos avançados como ocorria 

frequentemente há mais de 10 anos (MARTIN et al,2009).             

 

            

7.3 VARIÁVEIS DE ACESSIBILIDADE, UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS E INTERVALOS  

      

 

Atualmente, o sistema de saúde brasileiro é composto por um mix do público 

e do privado que constituem uma complexa rede de serviços através de três 

subsetores. O público é representado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) que 

repassa recurso para Instituições federais, estaduais e municipais. O privado é 

constituído pelos planos de saúde ou pela remuneração direta ao prestador. 

Embora sejam sistemas distintos, os sistemas público e privado estão 

interligados e seus usuários podem utilizar cada um dos segmentos de acordo com 

sua facilidade de acesso ou capacidade de pagamento (PAIM et al,2012). 

Na perspectiva de análise do acesso, destaca-se no presente estudo os 

critérios relacionados à busca pelo diagnóstico na atenção primaria, podendo chegar 

ao serviço de saúde secundário, terminando no nível terciário através da regulação 

da consulta especializada na instituição de referência oncológica.  

Nesse sentido, merece relevo o estudo de Skaba (2003) que avaliou o 

itinerário terapêutico no mesmo cenário da presente investigação, concluindo à 

época, que as mulheres que conseguiram matricular-se no HCIII/INCA, na maioria 

das vezes tiveram que vencer os limites e as barreiras do acesso precarizado de 

outros níveis. Chama ainda a atenção que, apesar de terem conseguido matricula 
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num órgão gestor de política de câncer no Brasil, esta condição não foi suficiente 

para impedir as dificuldades no acesso à esta unidade. Acredita-se que por conta da 

Política de Regulação Assistencial tal condição tende a reduzir de forma 

significativa. 

Os dados da ABRAPAC, (2011) revelam que as pacientes potencialmente 

sujeitas à consulta na Mastologia Oncológica em unidade terciária no município do 

Rio de Janeiro, buscam o primeiro atendimento em posto de saúde (PS) clínicas de 

saúde da Família (CSF), centros Municipais de Saúde (CMS), com ou sem o 

Programa Saúde da Família, postos de agentes comunitários de saúde (PACS), 

policlínicas, hospitais gerais com especialidades, postos de assistência médica 

(PAM) ou mesmo em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) em seus respectivos 

municípios de procedência. 

Apesar do exposto, os resultados do presente trabalho, demonstrados na 

Tabela 6, revelaram que é significativo o número de pacientes que buscam o 

primeiro atendimento na rede privada, caracterizando assim, que pouco mais da 

metade da amostra recorreu ao SUS.  

 Esses resultados aproximam-se das investigações de outros autores que 

abordaram o mesmo tema, em épocas diferentes, ao concluírem que a primeira 

consulta foi também mais prevalente em serviços privados de saúde. (Sclowitz et al. 

2005; Rezende, 2010). Tal contraste evidencia uma tendência à utilização do 

segmento privado como forma de driblar possíveis dificuldades no acesso aos 

serviços públicos, uma vez que para alguns usuários existe a crença, confirmada ou 

não, acerca da ineficiência destes serviços. 

 Isto posto, justifica-se então a baixa procura pela Atenção Básica como local 

de busca do atendimento de primeiro contato no presente estudo, uma vez que, a 

lógica de planejamento que considera a Atenção Básica como responsável pela 

entrada do usuário no sistema leva em conta que o uso dos serviços ocorre de 

forma ordenada e regionalizada. Porém, o cotidiano mostra que o pressuposto de 

existência de uma porta de acesso por meio da rede básica de saúde, por vezes é 

fictícia por existirem diversas barreiras impostas no acesso da população aos 

serviços. 

Giovanella, et al. (2003), numa pesquisa realizada em dez grandes centros 

urbanos, investigaram se a Atenção Básica, através do Programa Saúde da Família, 

estava de fato atuando como porta de entrada e/ou atendimento de primeiro contato 
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aos demais níveis de atenção à saúde, e evidenciaram que, na maior parte dos 

municípios estudados, as Unidades de Saúde da Família ainda não tinham se 

tornado a porta de entrada de um sistema de atenção à saúde integrado. 

Possivelmente, em função de características geográficas e de organização da 

rede de atenção à saúde, há resultados diversos em inúmeros estudos, como em 

investigação de Munhoz (2009) que surpreendentemente encontrou em sua amostra 

82,09% das mulheres que procuraram a Unidade Básica de Saúde no município de 

São Paulo como recurso para o primeiro atendimento de seu problema mamário. 

Quando questionadas, acerca das barreiras encontradas na busca pelo 

atendimento de primeiro contato (Tabela 7), observou-se que das relacionadas aos 

serviços de saúde chama atenção a dificuldade de conseguir atendimento na UBS 

e o desconhecimento acerca de qual serviço procurar, donde se conclui que a baixa 

procura da UBS como atendimento de primeiro contato, descrito anteriormente, pode 

também ter sido motivada por estes entraves. 

Munhoz (2009), em investigação sobre câncer de mama e organização de 

serviços a partir da Unidade Básica de Saúde, considera que apesar da UBS ser 

definida como porta de entrada de um serviço público de saúde, ela nem sempre se 

encontra permanentemente aberta, nem permite acesso à uma série de serviços 

durante todo o tempo. Em seu estudo, os aspectos mais citados para a insatisfação 

do usuário em relação ao sistema de atendimento básico (primário) foram os 

organizacionais, com destaque para a questão do tempo que o paciente demora em 

ser atendido, principalmente em casos de agendamento. 

O desconhecimento acerca de qual tipo de serviço deveria procurar revela um 

baixo grau de informação da população sobre seus direitos e sobre a pretensa 

organização da Rede de Atenção Oncológica e sua Linha de Cuidado no Câncer de 

Mama.  Não foi feita associação desta resposta ao nível de escolaridade, mas infere-

se que um baixo grau de instrução, associado à uma baixa ou deficiente oferta de 

serviços, exerça influência nesta dificuldade apontada. 

Atualmente, a maioria das pacientes que chega diretamente nas unidades de 

saúde especializadas não consegue o atendimento e é obrigada a reiniciar a busca 

por diagnóstico e tratamento do câncer de mama nos postos de saúde. A mudança 

de regras deste fluxo deixou muitas pessoas desorientadas, no que diz respeito ao 

destino dos pacientes. Entretanto, o velho sistema, no qual o paciente se dirigia 

diretamente  à  unidade  de  saúde  de  alta  complexidade,  continua a funcionar em 
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 muitos casos. Fato este que só aumentou a desorientação geral (ABRAPAC, 2011). 

Relatos de múltiplos atendimentos em serviços de saúde diversos, porém 

sem resolutividade, na busca pelo atendimento de primeiro contato, foram relatados 

por apenas 10,98% das entrevistadas. Skaba (2003), em investigação no mesmo 

cenário do presente estudo, identificou com maior recorrência em suas entrevistas 

naquela ocasião, o relato de passagens por diversos serviços de saúde, definindo-as 

como “trajetos inusitados para um centro urbano do país como o Rio de Janeiro”, 

devido à dificuldade de acesso e a desqualificação de alguns serviços para definição 

do diagnóstico e proposição de tratamento. 

Pode-se inferir que este cenário está em processo de melhoria, com maior 

resolutividade dos serviços e dos profissionais da Atenção Básica e Secundária nos 

últimos dez anos. 

Com frequência relativa aparentemente pouco expressiva, a dificuldade para 

agendar mastologista na rede pública foi relatada de forma espontânea, por não 

estar elencada nas questões fechadas. 

Em estudo de Gonçalves et al. (2009), os autores identificaram que 86,2% 

das mulheres entrevistadas quando questionadas em relação à consulta com 

mastologista, referiram nunca terem sido consultadas por este profissional ou terem 

tido dificuldade de acesso ao mesmo, já que este se encontra no nível de atenção 

da média complexidade, sendo necessário o encaminhamento através dos serviços 

de atenção básica. 

Este porcentual expressivamente mais elevado do que o do presente estudo, 

deveu-se ao fato de tratar-se de perguntas fechadas, o que nos leva a crer que esta 

barreira poderia ter sido mais frequentemente relatada na presente investigação, 

caso tivesse sido abordada diretamente. Apesar das campanhas de alerta contra o 

câncer de mama nos meios de comunicação enfatizarem, por vezes, a necessidade 

de buscar o “seu mastologista”, como se a mulher já o possuísse ou pudesse 

encontrar facilmente este profissional num atendimento de primeiro contato, esta 

informação já cria uma dificuldade inicial acerca de qual tipo de serviço procurar. 

Na avaliação de Barros (2011) o tempo para acesso ao tratamento do câncer 

de mama no Distrito Federal, apresenta atraso atribuído ao serviço em decorrência 

da dificuldade em referenciar a paciente a partir do primeiro atendimento, da 

suspeita clínica ou do exame de imagem, à consulta com mastologista. 

Do  ponto de vista das dificuldades de cunho pessoal, também  demonstradas 
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na Tabela 7, o medo de um possível diagnóstico de câncer e a impossibilidade de 

faltar ao trabalho foram as mais relatadas como barreiras na busca do atendimento 

de primeiro contato. 

O medo de um possível diagnóstico de câncer à descoberta da alteração 

mamária é apontado por Barros (2011) como um fator na detecção tardia do câncer 

de mama e que, muitas vezes está associado ao desconhecimento da população 

feminina sobre a patologia e métodos diagnósticos. 

Rezende et al. (2009), relataram estudos em mulheres afro americanas que 

demonstraram que, dentre os principais fatores de atraso no diagnóstico e 

tratamento do câncer de mama atribuídos às mulheres, incluiu-se o medo do 

diagnóstico, o desconhecimento dos benefícios da detecção precoce, a vergonha, 

outras prioridades familiares e negações. 

Ainda em relação às dificuldades de cunho pessoal como um fator de demora 

na busca do atendimento de primeiro contato, a não valorização do achado mamário 

pela mulher, a ocupação com afazeres de casa e com filhos e a vergonha da 

exposição do corpo também foram mencionadas pelas mulheres entrevistadas, 

denotando questões de natureza social, doméstica e emocional.    

Barros (2011) descreve que a desinformação da mulher sobre o câncer de 

mama e os seus sintomas, o não considerar o achado mamário importante e o não 

acreditar que a sintomatologia representava perigo, já foram apontados como 

importantes causas da não procura por atendimento de saúde logo no início dos 

sintomas. 

           A realidade das mulheres com câncer de mama assistidas pelo SUS 

contempla, não só o atendimento de primeiro contato pelos postos de saúde, como 

também o agendamento e resultados dos exames de imagens e biópsia, conforme a 

Linha de Cuidado no Câncer de Mama. 

           Os procedimentos diagnósticos em grande parte, implicam em investigações, 

que se concentram, via de regra, na atenção secundária (policlínicas, ambulatórios, 

hospitais regionais, centros de imagem) com a atuação de radiologistas, 

mastologistas e patologistas, até confirmação diagnóstica por exame histopatológico 

pós biópsia (TEIXEIRA, 2015). 

Com relação ao local de realização dos exames diagnósticos, particularmente 

as mamografias, a Tabela 8 demonstra que há ainda uma fraca participação do 

setor público, uma vez que as mamografias realizadas pelo SUS representaram 
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menos da metade dos exames. Estes valores mostraram-se inferiores ao estudo da 

ABRAPAC (2011) que evidenciou que 76,19% das 273 mulheres om câncer de 

mama e encaminhadas para unidades de alta complexidade do SUS realizaram 

MMG pelo SUS, e com o estudo de Peters (2013) em mulheres de Pelotas (RS), que 

revelou 67% da amostra tendo realizado os exames diagnósticos utilizando o SUS. 

No tocante às biópsias, o presente estudo revelou a mesma tendência, do 

SUS concorrendo com menos da metade dos exames realizados, diferenciando do 

estudo da ABRAPAC (2011) que revelou a maioria (52,24%) das biópsias eram 

realizadas pelo SUS.  Portanto, esta coexistência do público e do privado na 

realização dos exames diagnósticos, revela que os serviços privados em muitos 

casos supriram o vazio deixado pelo setor público, apesar de onerar uma parcela da 

população que muitas vezes possui dificuldades financeiras, mas que buscou esta 

alternativa como forma de adiantar o processo de esclarecimento diagnóstico diante 

das dificuldades encontradas na atenção secundária. 

Na investigação de Rezende (2010), realizado no mesmo cenário da presente 

investigação, porém antes do advento do sistema de regulação (SISREG/SER), os 

porcentuais de exames realizados na rede pública, foram ainda inferiores, tendo 

32% das MMG e 32,4% das biópsias realizadas no âmbito do SUS, o que pode 

evidenciar que o sistema de regulação, para a realização de exames diagnósticos, 

vem se revelando gradativamente efetivo nos tempos atuais. 

No que tange às dificuldades encontradas na realização destes exames 

diagnósticos, observou-se que tanto para agendamento quanto para resultado de 

mamografias, não houve percepção de demora quanto aos prazos pela grande 

maioria das pacientes (Tabela 9). 

Segundo dados da ABRAPAC (2011), a cidade do Rio de Janeiro concentra o 

maior número de mamógrafos disponibilizados pelo SUS para todo o estado, 

tratando-se assim de uma das mais bem servidas cidades em mamógrafos em todo 

o Brasil. No estudo da ABRAPAC (2011), a maioria das pacientes entrevistadas 

conseguiu fazer a mamografia em menos de um mês depois de solicitada e outras 

(13,19%) em um mês, ou seja, mais da metade das pacientes conseguiu realizar o 

exame em tempo breve. 

Embora, na presente investigação, não tenha havido mensuração do intervalo 

entre a solicitação da mamografia e a execução do exame, em investigação de 

Rocha (2015) a autora avaliou que no município do Rio de Janeiro, este 
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procedimento tem vagas disponíveis de forma constante para agendamento, assim 

que autorizados pelo regulador. 

Porém, em entrevista com médicos e técnicos responsáveis pela regulação 

de pacientes, a ABRAPAC (2011) evidenciou que em algumas unidades o SISREG 

não foi utilizado, pois havia a opção de encaminhar as pacientes para outras 

unidades parceiras, além do fato de que, muitas pacientes preferiram marcar seus 

exames usando planos de saúde. 

Não observaram, porém, muitas diferenças no tempo de espera entre um ou 

outro sistema, mas reconheceram que os sistemas alternativos reduziram a pressão 

sobre o SISREG e melhoraram o seu desempenho, ainda que se considere os 

importantes avanços do SUS na disponibilização de mamógrafos no Rio de Janeiro. 

Portanto, no presente estudo, o relato de apenas 16,76% das entrevistadas 

sobre a percepção de demora no agendamento de mamografia e de 6,36% com 

percepção de demora em obter o resultado, como dificuldades na busca pelo 

diagnóstico, não é expressivo nesta presente investigação, seja pelo fato de 

algumas pacientes terem feito exames no setor privado, ou pela melhoria no acesso 

à mamografia através das mudanças no sistema de regulação do Estado do Rio de 

Janeiro, que reduziu o tempo de espera para agendamento deste exame 

(ROCHA,2015). 

No entanto, a percepção de demora foi mais acentuada com relação às 

biópsias, particularmente quanto a demora para agendamento do exame. Embora 

nesta investigação não tenha havido mensuração do intervalo entre a solicitação da 

biópsia e a execução do exame, um porcentual superior, de 32,95% das mulheres 

entrevistadas, relatou de fato, a dificuldade para regulação da biópsia de mama na 

rede pública, o que gerou uma espera que, em alguns casos foi a responsável pela 

necessidade em realizar a biópsia na rede privada. 

Observou-se, portanto, que há problemas em todas as fases e eles ocorrem 

também na rede particular, mas são mais expressivos no SUS. Os principais 

gargalos são no início do processo. As mulheres, assintomáticas ou não, que tem 

mais consciência e/ou facilidades, procuram o posto.  Se houver um achado na 

mamografia, o gargalo seguinte é voltar ao médico e conseguir o pedido para a 

biópsia, para enfim, agendá-la. De fato, o estudo da ABRAPAC (2011) admitiu que o 

tempo de espera para a regulação de uma biópsia pelo antigo SISREG, é 

indubitavelmente menos ágil que demais sistemas alternativos. 
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O Tribunal de Contas da União, em auditoria realizada mediante pesquisa 

com médicos oncologistas, evidenciou problemas de tempestividade para o 

atendimento da demanda por diagnóstico e por tratamentos de câncer. Para 88,1% 

dos respondentes, a demora na realização de exames e de outros procedimentos 

para diagnóstico tem dificultado a prestação da assistência oncológica. Este foi o 

item mais mencionado. Além disso, a maioria dos respondentes (58,3%) classificou 

como demorados ou excessivamente demorados os tempos de espera para diversos 

exames, particularmente a biópsia de mama (BRASIL,2011). 

O relatório do TCU evidenciou como causas das dificuldades de acesso à 

assistência oncológica: a incipiência do sistema de regulação de acesso de 

pacientes; a estrutura deficitária da atenção secundária, responsável pela realização 

de procedimentos diagnósticos; a carência de profissionais, tais como médicos 

patologistas e oncologistas; e o despreparo da atenção primária para rastrear 

precocemente os casos de câncer e encaminhá-los ao especialista. 

Os dados exarados da Tabela 10 acerca das barreiras ou dificuldades no 

acesso a exames e consulta especializada demonstraram que mais da metade das 

mulheres informou ter realizado exames de imagem e/ou biópsias na rede privada 

com o objetivo de adiantar o processo diagnóstico, uma vez que previam ou tiveram 

dificuldades junto à rede pública, corroborando assim com os dados discutidos 

anteriormente. 

De acordo com Rosa (2012), em estudo qualitativo utilizando a abordagem do 

Itinerário Terapêutico, algumas das pacientes investigadas (45%) tiveram tantas 

dificuldades para marcar exames pelo SUS que decidiram realizar estas etapas via 

recursos financeiros particulares ou através de convênio de saúde, mesmo sendo de 

classe socioeconômica carente. Raras foram as mulheres que informaram terem 

realizado todas as etapas diagnósticas pelo SUS. 

Em estudo de itinerário terapêutico sobre o misto público-privado na utilização 

de serviços de saúde, os resultados revelam que o uso combinado dos serviços de 

saúde públicos e de saúde suplementar aparece com frequência no cuidado 

cardiovascular e oncológico. Diversos arranjos se estabelecem, como forma dos 

usuários superarem lacunas do acesso e da integralidade da atenção, através de 

suas próprias escolhas ou estratégias (CONILL et al ,2008). 

          Barros (2011) supõe que essa relação esteja associada à inviabilidade do 

próprio serviço de direcionar a paciente através dos vários níveis de atenção à 
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saúde, ficando por conta da própria mulher e seus familiares encontrarem maneiras 

de providenciar os exames diagnósticos e consultas com especialistas de modo 

mais precoce.   

Os dados da dissertação revelaram ainda que, mais da metade das 

entrevistadas, teve  a percepção de demora no processo de regulação da consulta 

especializada para o HCIII/INCA, com comentários distintos sobre inúmeros entraves 

neste processo, quer tenham sido por encaminhamentos a diversos locais que 

pudessem efetuar a regulação, mas não tinham  acesso ao SISREG/SER para 

solicitação da vaga, quer pela demora da UBS ou Secretaria de Saúde em obter a 

autorização de regulação  para a consulta especializada no HCIII.  

De acordo com estudo de Rocha (2015) acerca da regulação assistencial no 

município do Rio de Janeiro, a falta de acesso, de modo geral, tanto às consultas na 

Atenção Básica, como o tempo de espera para procedimentos especializados 

(consultas, cirurgias eletivas e exames) representam grande parte das reclamações 

às ouvidorias da prefeitura, havendo diversos movimentos da gestão municipal na 

tentativa de reduzir essa demora, e consequentemente, a insatisfação dos usuários. 

O baixo porcentual das mulheres que relatou a demora no retorno ao médico 

após a realização dos exames diagnósticos solicitados (16,76%) como dificuldade 

de natureza pessoal, merece atenção, pois põe à mostra questões relacionadas ao 

medo, dificuldades pessoais, familiares ou financeiras. Considerando que estas falas 

foram espontâneas, infere-se que sua expressão poderia se dar num maior 

quantitativo de mulheres, caso este questionamento fosse induzido.  

A necessidade de recorrer a conhecidos para agilização do processo de 

regulação e encaminhamento à atenção terciária foi uma prática relatada também 

espontaneamente por 15,61% da amostra de mulheres, valor superior ao 

identificado no estudo da ABRAPAC aonde apenas 7% das mulheres admitiram que 

fizeram uso da influência de parentes, amigos e conhecidos para conseguirem 

agilizar o processo de regulação e terem acesso à unidade de saúde de alta 

complexidade em Mastologia Oncológica (ABRAPAC,2011). 

Os autores do estudo destacam, que naquela ocasião, a despeito da maioria 

dos tratamentos do câncer de mama serem feitos em unidades do SUS, o SISREG 

estava sendo subutilizado como mecanismo formal de encaminhamento de 

pacientes para a consulta especializada por inúmeras razões, dentre elas a 

utilização de tráfico de influência de parentes, amigos e conhecidos para que as 
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pacientes tivessem acesso às unidades especializadas, uma vez que as mesmas 

consideravam longa a espera pela regulação. 

Considerando que este questionamento, ao menos em nosso estudo, não foi 

feito diretamente, e sim apenas registrada a colocação espontânea por mulheres 

que se sentiram confortável em fazê-la, pode-se inferir que esta prática seja mais 

usual. 

A atual exigência em buscar a Atenção Básica para a regulação de exames e 

consulta especializada, mesmo quando esta não foi a opção de atendimento de 

primeiro contato, foi relatada espontaneamente por 12,72% das mulheres 

entrevistadas, como sendo uma dificuldade enfrentada, pois muitas vezes esta 

mulher nunca esteve vinculada à uma Unidade Básica de Saúde. 

Considerando que a fala foi espontânea, acredita-se que tal pré-requisito 

causa em muitas pacientes esta dificuldade, pelo fato de que muitas ainda 

desconheciam este sistema até então. De fato, a baixa procura da UBS como 

atendimento de primeiro contato, devido a barreiras de acesso, mostrou que tais 

mulheres, portanto, não conseguiram “adentrar pela porta”. A Atenção Básica então, 

em alguns casos acabou surgindo não no início da Linha do Cuidado, e sim depois, 

apenas para cumprir o trajeto formal dentro da Linha de Cuidado exigido pela 

Política De Regulação. 

Segundo a ABRAPAC (2011), nos últimos anos vem-se observando uma 

grande dificuldade para orientar as pacientes de câncer de mama quanto a este 

percurso, uma vez que o destino delas não mais é baseado no encaminhamento 

direto às unidades da rede de alta complexidade em Mastologia Oncológica, e sim 

compreende uma busca por diagnóstico e tratamento do câncer de mama nas 

Unidades Básicas de Saúde. 

No tocante a identificação dos intervalos de tempo entre algumas das etapas 

na busca pelo diagnóstico e acesso à Atenção Terciária, o presente estudo objetivou 

avaliar o trajeto de pacientes até a efetiva matrícula em uma unidade oncológica 

especializada, dentro do atual e recente cenário, que deveria ter a Atenção Básica 

como porta de entrada aos níveis da assistência Secundária e Terciária, mas 

observou-se, como comentado anteriormente, que o atendimento de primeiro 

contato nem sempre ocorre neste nível da rede de atenção à saúde.  

Estudos que avaliam os atrasos na busca e confirmação do diagnóstico do 

câncer de mama não são frequentes no Brasil. Barros et al. (2012) realizaram uma 
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revisão sistemática em três bases de dados (PubMed, Scielo e Periódicos Capes) 

acerca deste tema e publicados a partir de 1999. Identificou 27 artigos no total, dos 

quais apenas quatro foram publicados no Brasil. 

Os autores identificaram grande distinção entre os artigos selecionados, em 

função da falta de uma descrição mais detalhada da definição dos intervalos, e 

consideraram que esta definição não possa ser realizada sem conhecimento do 

serviço no qual foram realizados os estudos, havendo, portanto, a necessidade de 

cautela para analisar estes intervalos e compará-los. (BARROS et al, 2012). 

Barros et al. (2012) verificaram também, que o intervalo de estudo mais 

abrangente avaliado nos artigos, é o período entre a detecção do sintoma e o início 

do tratamento específico para o câncer de mama, definido como atraso total. Os 

autores esclarecem que esse intervalo pode ser subdividido em diversos 

subintervalos, que podem ser analisados separadamente conforme interesse e 

conveniência de cada pesquisador. 

Portanto, optou-se por não se considerar, o tempo para início do tratamento, 

e sim o tempo até a matrícula numa unidade terciária de saúde, com o intuito de dar 

ênfase às questões relacionadas ao acesso, sendo assim avaliado o tempo 

decorrido na busca pelo primeiro atendimento, o tempo na busca pelo diagnóstico 

até enfim, o acesso à unidade terciária da instituição em apreço. 

O Documento de Consenso para o Controle do Câncer de Mama 

(BRASIL,2004) define as recomendações para a prevenção, detecção precoce, 

diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos no câncer de mama e aponta possíveis 

estratégias que devem ser utilizadas para a sua implementação no Sistema Único 

de Saúde. Porém, não cita intervalos de tempo mínimos para serem seguidos, 

apenas implanta o rastreamento mamográfico. 

No presente estudo, os parâmetros utilizados para nortear alguns dos 

resultados foram baseados em algumas publicações nacionais e internacional, tais 

como as Recomendações do INCA para Redução da Mortalidade por Câncer de               

Mama no Brasil (INCA,2011a), Lei nº 12.732/2012 (ANEXO1) e European Breast 

Cancer Network (EBCN,2006). 

Os dados constantes na Tabela 16 consolidam as informações sobre os 

intervalos que se pretende avaliar, partindo-se desde a percepção a até o primeiro 

atendimento na Unidade terciária HCIII, onde se efetivou o tratamento.  
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         Tabela 16: Médias e medianas de tempo dos intervalos entre os eventos estudados. 

Intervalos       Média     Mín-Máx     Mediana 

Percepção - At. 1º 
contato 

     
   5,8 meses 

 
1 a 55 meses 

      
     2 meses 

 
MMG -   laudo MMG 

    
    7,6 dias 

 
  1 a 42 dias 

        
       7 dias 

 
MMG -  Biópsia 

     
     59 dias 

 
  1 a 264 dias 

       
     40 dias 

 
Biópsia -  Laudo biópsia 

     
     15 dias 

 
   2 a 49 dias 

       
     13 dias 

 
Diagnóstico- INCA 

     
     69 dias 

 
  4 a 511 dias 

       
      56 dias 

Fonte: a autora. 

 

 

No entender de Barros (2011), um dos subintervalos mais explorados em 

pesquisas, é o intervalo de tempo entre a detecção do sintoma e a primeira consulta, 

definido na maioria das vezes como atraso do paciente, uma vez que o atraso no 

diagnóstico por vezes tem início no retardo da procura por assistência. 

Estudo realizado em três serviços de oncologia clínica ligados à Faculdade de 

Medicina do ABC, em Santo André, mostrou que o atraso no diagnóstico do câncer 

de mama está, em grande parte, relacionado ao tempo que a paciente demora a 

procurar os serviços de saúde a partir da detecção do primeiro sintoma ou sinal de 

alteração mamária (TRUFELLI et al,2007). 

Cabe esclarecer que no presente estudo tal intervalo considerou não só a 

percepção da alteração mamária feita pela própria mulher, como também a 

alteração mamária detectada no exame de imagem nas mulheres assintomáticas, 

em que ambas as situações geraram a necessidade da busca por um primeiro 

atendimento. 

Um porcentual considerado elevado de mulheres (41,04%) declarou que o 

atendimento de primeiro contato, ocorreu no mesmo mês da percepção do 

problema, seja no serviço público ou no privado, o que representa um avanço, mas 

ainda é um porcentual inferior aos 65% verificados em estudo colombiano de 

Piñeros et al. (2009). No entanto, deve-se considerar que mais de 80% das 

mulheres foram atendidas antes de completados os quatro meses a contar da 

percepção do problema mamário (Tabela 11).  

De  forma   semelhante,  Rezende  et  al.  (2009)  identificaram  que  mais   da  
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 metade das pacientes procurou o primeiro atendimento em até um mês após o 

início dos sintomas, e que o intervalo de tempo entre o primeiro sinal ou sintoma da 

doença e a primeira consulta variou de 1 a 60 meses.  

Tais resultados demonstram estar ocorrendo gradativamente uma maior 

conscientização das mulheres sobre a gravidade da possível doença a ser 

investigada e a necessidade do diagnóstico, a despeito de ter-se identificado, nesta 

investigação, uma expressiva predominância de mulheres que referiram terem 

enfrentado alguma dificuldade na busca pelo atendimento de primeiro contato, 

conforme relatado anteriormente. 

A “teoria” de culpabilização dos usuários pela demora na busca por 

atendimento nem sempre se revela na prática, tendo em vista os entraves 

encontrados numa rede de atenção à saúde ainda fragmentada e de acessos 

múltiplos, o que traz a responsabilidade para os serviços de saúde. 

Nesse sentido, há que se considerar, haver uma certa dificuldade na definição 

exata de data do primeiro sintoma, podendo causar um verdadeiro viés de memória 

do informante. Por outro lado, deve-se levar em conta o fato de que algumas 

pacientes podem não ter admitido o atraso em procurar o serviço de saúde. 

Após o atendimento de primeiro contato, os procedimentos diagnósticos para 

o rastreamento ou investigação de lesões mamárias suspeitas, iniciam-se com os 

exames de imagem, mais comumente a mamografia, no nível secundário de atenção 

à saúde. No âmbito do SUS e no município do Rio de Janeiro, tais exames são 

realizados em pólos de mama, em centros de imagem da rede pública ou 

conveniados ao SUS e em alguns hospitais de atenção secundária; sendo por vezes 

necessária à sua regulação pela UBS. 

No presente estudo o intervalo para emissão de laudo de mamografia não se 

mostrou elástico, uma vez que, em mais da metade da amostra o laudo foi emitido 

na mesma semana de sua realização, fosse ele realizado no serviço público ou 

privado, conforme demonstrado na Tabela 12. 

Segundo Olivotto et al. (2002), o atraso na confirmação diagnóstica de lesões 

suspeitas evidenciadas em exames de rastreamento mamográfico, está associado a 

maior risco de tumores avançados e acometimento de linfonodos axilares. Nas 

mulheres sintomáticas, os atrasos na confirmação diagnósticas, nesta e em outras 

etapas, tem implicação na sobrevida em cinco anos (RICHARD, 1999). 

Após a emissão do laudo da mamografia espera-se que a paciente retorne ao 
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profissional solicitante para avaliação, na premissa de providenciar a solicitação da 

biópsia visando a confirmação diagnóstica. 

Segundo dados da Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio 

à Saúde da Mama (FEMAMA, 2010), no retorno à consulta médica após laudo de 

exames de imagem, por vezes há demora de mais de 70 dias, por inúmeros motivos 

de cunho pessoal, emocional ou financeiro. 

A mensuração do intervalo entre o laudo da mamografia e a realização da 

biópsia pode revelar uma perda significativa de tempo, podendo significar falha de 

atendimento de natureza diversa, seja na atenção básica ou na média 

complexidade. 

Conforme já relatado anteriormente, há que se considerar as dificuldades no 

agendamento de biópsia na rede pública, condição expressa com frequência 

elevada pelas entrevistadas, podendo explicar a opção de realiza-las na rede 

privada. 

Na presente investigação, a avaliação do tempo decorrido entre a data da 

emissão do laudo da mamografia e a data da realização da biópsia da lesão 

suspeita, revelou que menos da metade das entrevistadas teve a biópsia realizada 

com intervalo menor que um mês, resultado que não pode ser desalentador, pois 

está embutido nesse intervalo o tempo destinado ao retorno ao profissional médico e 

o agendamento do novo procedimento. Por outro lado, chama a atenção um 

porcentual expressivo de mulheres que realizaram a biopsia após dois meses da 

emissão da mamografia, com taxas não desprezíveis daquelas que realizaram de 

quatro meses ou mais (Tabela 13). 

Estes dados demonstram claramente as dificuldades que as mulheres estão 

enfrentando na luta pela realização de uma biópsia, apontando para necessidade de 

ampliação do número de serviços secundários e de profissionais de saúde 

especializados neste procedimento, objetivando o atendimento de uma demanda 

expressiva de mulheres sob investigação de neoplasia mamária. 

As recomendações do INCA visando reduzir a Mortalidade por Câncer de 

Mama no Brasil estabelecem que toda mulher com nódulo palpável na mama e 

outras alterações suspeitas tenha direito a receber diagnóstico no prazo máximo de 

sessenta dias (INCA, 2011a). No entanto, o documento não deixa claro se este 

prazo é definido a partir da percepção da alteração pela própria mulher ou a partir da 

suspeita radiológica. De qualquer forma a média e a mediana do intervalo entre o 
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laudo da mamografia e a realização da biópsia (58,9 e 40 dias) demonstram que 

estes tempos são preocupantes se considerarmos os intervalos entre a percepção 

mamária e o atendimento de primeiro contato já descritos anteriormente, e o tempo 

que ainda virá para a emissão do laudo histopatológico. 

Em realidades distintas, outros resultados mais positivos, ou não, foram 

encontrados, mas que também reafirmam este intervalo como sendo de importância 

na avaliação do tempo para o diagnóstico do câncer de mama. 

Peters (2013) analisou o tempo de atraso no diagnóstico e tratamento em 

setenta mulheres matriculadas em um hospital especializado em São Paulo, 

revelando resultados mais preocupantes nesse período precioso entre o laudo 

mamográfico e a realização da biopsia, atingindo média superior a dois meses para 

que essa etapa seja cumprida. 

Infere-se que tais resultados indiquem dificuldades na regulação ou na 

organização e oferta da rede de apoio diagnóstico do setor público do município do 

Rio de Janeiro, no que diz respeito às biópsias mamárias. 

Uma vez realizada a biópsia, segue-se o tempo de espera para a emissão do 

laudo e confirmação diagnóstica. Consoante Bergamasco & Ângelo (2001), este 

tempo de espera é traduzido em sinais de ansiedade, angústia e desamparo. As 

autoras relacionam estes sentimentos também às dificuldades e demora de 

atendimento nos serviços de saúde. Portanto, a espera pelo diagnóstico pode ser 

traumática, principalmente se prolongada. 

A European Breast Cancer Network (EBCN), têm se preocupado em 

estabelecer critérios de qualidade adequados para rastreamento e tratamento. A 

entidade recomenda que o tempo entre a realização da biópsia e a emissão de seu 

laudo, seja de até 10 dias, com nível desejável em 80% dos casos. 

No presente estudo, a análise dos dados mostrou que este intervalo, variou 

de 2 a 49 dias, com mediana de 13 dias, sendo que menos da metade destas 

mulheres teve o seu laudo histopatológico emitido em intervalo de até dez dias 

(Tabela 14). 

No Brasil, estes resultados aproximaram-se dos encontrados por Rosa 

(2012), após elegante investigação realizada no município de Florianopolis, cujo 

resultado revelou a média de 10 dias entre realização e o laudo da biópsia. Ainda no 

Brasil, Peters (2013), analisou dados de uma Unidade de Alta Complexidade em 
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Oncologia no município de Pelotas (RS), apontando que este intervalo variou de 1 a 

18 dias, com média de apenas 4 dias. 

Apesar da mediana do presente estudo ter sido mais positiva do que em 

alguns outros estudos nacionais, observa-se que ainda se mostra aquém do 

recomendado pelos padrões da EBCN. 

Porém, considerando que não foi mensurado o tempo entre a alteração 

mamária suspeita e o diagnóstico, a mediana encontrada (13 dias) parece não ser 

significativa na contribuição para o atraso ao acesso à atenção terciária. 

Como limitação do estudo na análise desta variável, houve o fato de ter-se 

considerado como intervalo, o registro documental do exame, ou seja, a data do 

recebimento do material biopsiado no serviço de anatomia patológica e a data da 

emissão do laudo por este serviço. 

Sabe-se, porém, que muitas vezes a data de recebimento do material no 

laboratório é posterior à data da biópsia, porém o mais preocupante é que a emissão 

do laudo nem sempre corresponde com a disponibilidade do mesmo para a paciente 

devido a questões logísticas do serviço secundário em questão, principalmente no 

setor público. Tal ressalva não foi observada nos demais estudos, tornando-se 

inviável identificar se os autores tratavam da data da emissão do laudo ou da data 

em que o mesmo foi disponibilizado para a paciente. 

De fato, em algumas pacientes que perceberam como demorado o processo 

de obtenção do laudo, não foi observada expressiva demora ao analisarmos as 

informações registradas. Tal observação reflete outro gargalo a ser vencido pela 

mulher em busca do diagnóstico de câncer de mama. Esse entrave deve ser sanado 

na gestão do sistema pelo gestor ou planejador das políticas públicas de saúde. 

O atual modelo de organização da rede de atenção à saúde envolve um 

mecanismo regulatório que ordena a oferta e a demanda. A adoção de uma política 

de regulação pautada pelo cuidado integral deve programar ações que facilitem a 

boa terminalidade das ações de atenção, tais como: assegurar o acesso aos 

exames dos usuários da atenção básica; agilizar o processo de autorizações; e 

garantir o acesso dos usuários às consultas médicas, terapias ou exames. 

Assim sendo, as pacientes que desejem ser assistidas no serviço público 

terciário após o laudo histopatológico, devem dar andamento a este processo 

buscando na Atenção Básica a regulação de sua consulta especializada através do 

Sistema de Regulação, atualmente denominado SER (Sistema Estadual de 
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Regulação) e não mais SISREG (Sistema de Regulação) como até recentemente, 

quando estava sob a esfera da Secretaria Municipal de Saúde. Dentro desse 

contexto, após a confirmação diagnóstica da neoplasia mamária, obtida por exame 

histopatológico, as pacientes devem caminhar através deste mecanismo de 

regulação a fim de obter matrícula na unidade terciária. 

Cabe ressaltar, que após ser inserido no Sistema de Regulação (solicitação) 

no nível da Atenção Básica, o paciente aguarda pela autorização do regulador, para 

enfim obter o agendamento da consulta especializada.  Este dado (data da 

solicitação) constava no impresso do antigo SISREG (ANEXO 4), mas não está 

incluído no do atual impresso do SER (ANEXO 3). No impresso do atual mecanismo 

(SER) consta apenas a data da autorização pelo regulador e a data da consulta 

agendada. Como no período do estudo foram investigadas pacientes inseridas pelos 

dois mecanismos, uma vez que coincidiu com o período desta transição, optou-se 

por não se considerar este dado, uma vez que em boa parte da amostra 

permaneceu desconhecida a data da solicitação de inclusão no Sistema. 

Com relação ao intervalo entre o laudo histopatológico e a efetiva consulta na 

unidade terciária em apreço, a identificação do mesmo pôde fornecer uma base 

para, de alguma forma, mimetizar a adequação à Lei nº 12.732/2012, também 

conhecida como “Lei dos 60 dias” (BRASIL, 2012), 

Ciente da importância do tempo, o governo publicou esta lei que estabelece 

prazo de até 60 dias para o início do tratamento específico, seja cirurgia, 

quimioterapia ou radioterapia, tempo este contado a partir da obtenção do 

diagnóstico via laudo histopatológico da neoplasia (BRASIL, 2012).  

Embora haja um respaldo legal para este intervalo, os parâmetros da EBCN 

consideram aceitáveis até 5 semanas (35 dias) para as assintomáticas e 3 semanas 

para as sintomáticas/diagnósticas.   

Mesmo não tendo levado em consideração o conceito pleno da referida lei, 

dado que o limite superior do prazo é esgotado no momento da matrícula na unidade 

terciária, e não no início do tratamento como estabelece a “Lei dos 60 dias”, os 

resultados obtidos revelam que um pequeno porcentual de mulheres (22,15%) 

conseguiu ser matriculado com menos de 30 dias após o diagnóstico 

histopatológico. Expandindo este intervalo para 60 dias, o porcentual atingiu 57,05% 

das mulheres (Tabela 15).  Desta forma, podemos inferir, a partir dos dados obtidos, 

que apesar de não mensurado o intervalo para início de tratamento, o mesmo deva 
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encontrar-se ainda mais excedido, uma vez que, do laudo da biópsia até a matrícula, 

este intervalo já ultrapassava dos 60 dias em quase metade dos casos, majorando a 

“Lei dos 60 dias”. 

Resultado muito distinto foi revelado por Rego e Nery (2013) quando da 

realização de um estudo sobre o acesso ao tratamento do câncer de mama no 

CACON do município de Teresina (PI). Avaliaram o tempo decorrido entre a 

marcação da consulta e o dia da consulta e verificaram que 72% das mulheres 

aguardou o prazo de até apenas uma semana para serem atendidas. O tempo 

máximo de espera foi de cinco semanas. As autoras, no entanto, não deixam clara a 

existência de mecanismo regulador, apenas ressaltam que “é importante a 

marcação presencial de consulta nas unidades básicas com o acolhimento da 

pessoa doente junto aos funcionários e profissionais de saúde”.    

De forma também mais positiva, Lisboa et al. (2013) em estudo realizado num 

serviço secundário de Mastologia do Hospital Regional de Taguatinga (DF), 

identificaram que 74% das pacientes tiveram um tempo de espera menor que trinta 

dias para obterem a primeira consulta especializada, e apenas 14% tiveram uma 

espera superior a 60 dias. No entanto, os autores esclarecem que as pacientes com 

câncer de mama têm prioridade no acesso e marcação de consultas na Mastologia 

daquela unidade hospitalar, desde que venham de forma direta ao serviço e não 

dependam do sistema de marcação via Posto de Saúde. 

Vale relembrar que a despeito deste tempo ser elevado no presente estudo, 

deve ser considerado que os passos seguintes à obtenção do laudo histopatológico 

obedecem a um fluxo lento dentro da rede; a saber: o retorno ao médico (público ou 

privado), o atendimento de retorno ou de primeira vez na Atenção Básica para a 

solicitação de inclusão no Sistema de Regulação, a Autorização da Regulação para 

a consulta especializada e o agendamento da mesma para acesso à unidade 

terciária em apreço. 

Não foram encontrados estudos que abordassem especificamente este 

intervalo no município do Rio de Janeiro, nem tampouco em outros municípios, uma 

vez que o mecanismo regulatório vem se instalando progressivamente e, por vezes, 

é subutilizado, pois diversos estados ainda não assumiram plenamente as funções 

de coordenação e de regulação do sistema de saúde. 

Gebrim e Quadros (2006) indicam que o tempo médio para o diagnóstico e 

início do tratamento pode superar os 120 dias em alguns locais e que, muitas vezes, 
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esse prazo é afetado pelo excesso de exames solicitados pelo médico. De fato, as 

Recomendações INCA para Reduzir a Mortalidade por Câncer de Mama 

(INCA,2011a), apesar de não ter “força” de lei, também definem que “Que toda   

mulher com diagnóstico de câncer de mama confirmado, inicie seu tratamento o 

mais breve possível, não ultrapassando o prazo máximo de 3 meses”. 

O Relatório de Auditoria do Tribunal de Contas da União chamou a atenção 

para o fato de que, no Canadá é preconizado que ao menos 75% dos tratamentos 

tenham início em 28 dias; enquanto, no Reino Unido, 99% das pacientes recebem 

seu tratamento em até 30 dias a contar do diagnóstico (BRASIL,2011). 

Caso fosse adotada a norma estrangeira, porcentuais muito mais inferiores de 

nossas pacientes teriam a oportunidade de ter acesso ao tratamento em tempo 

oportuno. 

Gebrim e Quadros (2006) consideram que, a despeito dos esforços para 

aumentar o número de mamógrafos para se detectar lesões impalpáveis, o tempo 

médio para diagnóstico e início do tratamento das mulheres com lesões palpáveis 

nos centros de referência ainda é longo, devido aos inúmeros entraves nos outros 

demais níveis de atenção. Devido a isso, os autores fazem uma reflexão polêmica 

acerca da ênfase dada à detecção precoce, em detrimento da priorização da mulher 

com tumor palpável, considerando necessário facilitar o acesso à rede pública e aos 

centros de referência que devem ser mais bem mapeados. 

Acredita-se que os nós críticos enfrentados pelas pacientes devem ser 

“desatados” através de uma contínua reestruturação da rede de saúde, que propicie 

um efetivo sistema de referência e contra referência, bem como o aperfeiçoamento e 

o incremento dos serviços secundários para o diagnóstico do câncer.  A adoção 

dessas medidas poderá contribuir para adequada estruturação da rede de atenção 

oncológica, de forma a conferir maior tempestividade aos tratamentos de câncer e 

tornar realidade o acesso universal da população à assistência oncológica. Uma vez 

que, atualmente no município do Rio de Janeiro o acesso aos serviços secundários 

e terciários, é mediado pela Atenção Básica por meio da Central de Regulação da 

Secretaria de Saúde, conclui-se que o tempo para a solicitação e autorização da 

consulta especializada também é comprometido por este processo. 

          Muito embora não tenha sido objetivo do presente estudo compreender as 

nuances do processo de regulação da assistência, acredita-se que não bastam 

apenas a disponibilização de computadores, sistemas operacionais e protocolos 
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para que a regulação do acesso seja efetiva em todas as fases do processo; tornam-

se também necessárias as relações de gestores com prestadores, além da devida 

relação com os usuários e as suas distintas demandas e necessidades. 

Portanto, torna-se necessária uma melhor coordenação do cuidado para que 

a regulação assistencial seja de fato uma ferramenta de melhoria da equidade e não 

uma barreira a mais no acesso das usuárias. 

Com a necessidade de uma melhor definição e hierarquização dos 3 níveis de 

atenção à saúde, o papel da Atenção Secundária também deve ser cada vez mais 

ocupado por suas funções devidas, pois por muito tempo a Atenção Terciária foi 

assoberbada pelos demais níveis da atenção. A Atenção Secundária desempenha 

papel imprescindível na resolubilidade e integralidade do cuidado, com ampliação do 

acesso a consultas e procedimentos especializados, articulando os pontos da RAS 

que tradicionalmente encontravam-se distantes. 

Os dados permitem inferir que o nível secundário de saúde passou a ter 

imensa importância neste processo de organização de Rede de Atenção à Saúde, e 

é necessário que as Secretarias de Saúde se organizem e contratem serviços de 

apoio diagnóstico de forma adequada às necessidades de saúde da população, 

elaborando protocolos para que os servidores da saúde conheçam os recursos 

disponíveis, o funcionamento, as formas de solicitação e o tempo para a obtenção 

dos resultados dos exames diagnósticos, com o uso de uma logística mais eficaz. 

A estruturação do modelo atual adotado pelo SUS exige diversos 

encaminhamentos entre os diversos serviços de saúde da rede, de acordo com os 

níveis de complexidade. Infelizmente, o sistema não possibilita meios para que a 

mulher percorra este fluxo em curto espaço de tempo, de forma a impedir o avanço 

da doença e o mau prognóstico. Esses encaminhamentos, no modelo atual, 

aumentam, em alguns casos, os intervalos de tempo, principalmente pelos atrasos 

nos agendamentos entre as diversas etapas diagnósticas e terapêuticas. 

A presente investigação, apresentou algumas limitações, especialmente 

aquelas baseadas, nas informações prestadas pelos sujeitos da pesquisa e 

relacionadas ao recordatório clínico da doença. 

A autora não pretendeu esgotar o tema, mas sim abrir perspectivas visando 

aprimorar o diagnóstico precoce do câncer de mama adequando seu tratamento às 

normas preconizadas pelas instituições brasileiras. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A presente investigação foi realizada no INCA, um grande Centro de 

Referência do tratamento do Câncer de mama no Município do Rio de Janeiro, 

formulador de inúmeras políticas públicas em saúde na área da oncologia e cujos 

resultados permitem trazer a luz algumas considerações sobre o tema, na premissa 

de contribuir para a compreensão de aspectos relacionados à busca pelo 

atendimento. 

1- Do ponto de vista sócio epidemiológico, a amostra estudada revelou que o 

câncer de mama afeta mulheres, sobretudo na quinta década de vida, 

predominantemente de cor negra ou parda, praticantes da religião católica, que 

vivem sem companheiro e possuem ensino fundamental completo ou incompleto, 

sendo a maioria proveniente do município do Rio de Janeiro. 

2- Do ponto de vista clínico, a maioria das mulheres revelou não ter a 

preocupação de vir a desenvolver um câncer, embora tenham revelado o hábito da 

prática do autoexame das mamas e realizavam exames rotineiros de mamografia, 

possibilitando que a maioria tivesse levantado a suspeita da doença através do 

autoexame, secundado pelo exame mamográfico. Os dados mostram muitas vezes 

a existência de sinais de alerta do câncer de mama quando presentes nódulo 

palpável, dor e endurecimento local, embora muitos casos da doença sejam 

suspeitados por exames de imagem de rastreio.  

3- A despeito dos avanços na estrutura da rede de atenção em saúde, ainda 

é grande o contingente de mulheres que buscam o primeiro atendimento das 

patologias mamárias na rede privada, dando a impressão de que as Unidades 

Básicas de Saúde ainda não se mostram como primeira escolha para este 

atendimento, conforme preconizado pela Linha de cuidado do  Câncer de Mama, 

que estabelece a Atenção Básica como “porta de entrada” para os demais níveis da 

atenção em saúde dentro deste  percurso assistencial. 

4- Ainda é marcante a contribuição do setor privado no tocante aos exames 

de mamografia e biopsia de mama na população estudada, ocupando de modo 

significativo o vazio deixado pelo setor público e reduzindo as demoras, tanto para 

agendamento como para resultados desses procedimentos. 
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5- O papel da Atenção Básica, como porta de entrada aos demais níveis da 

atenção à saúde, parece já estar bem definido, muito embora nem sempre seja esta 

a “porta” do atendimento de primeiro contado das mulheres com alterações 

mamárias ou mesmo para consultas de rotina. No entanto, não basta apenas uma 

“porta de entrada”; o sistema de saúde precisa aprimorar os seus processos de 

forma a possibilitar meios para que a mulher percorra os sucessivos 

encaminhamentos às diversas etapas diagnósticas em curto espaço de tempo, de 

forma a impedir atrasos, o avanço da doença, o mau prognóstico e a angústia 

causada por longas esperas. 

6- Apesar da adoção do mecanismo de regulação da assistência, as mulheres 

com câncer de mama no município do Rio de Janeiro, ainda sofrem por conta de 

atrasos nas várias etapas na busca pelo diagnóstico, motivados por inúmeros 

“gargalos”, incluindo questões de natureza pessoal ou relacionados à rede pública, 

tais como: a busca pelo atendimento de primeiro contato, a realização de 

mamografia/ultrassonografia de mama, a realização de biópsia para confirmação 

diagnóstica e  o encaminhamento às unidades de referência. Estas dificuldades de 

acesso a todos os níveis de atenção à saúde favorecem o atraso no diagnóstico e 

no tratamento. Lembrando que acesso ao tratamento oncológico requer uma 

constante estruturação da assistência oncológica para o controle da neoplasia 

mamária, com o propósito de colocar em prática as diretrizes sobre redes e serviços 

de apoio oncológico no país, uma vez que o câncer de mama apresenta maior 

morbimortalidade entre mulheres. 

7- Evidenciou-se que o papel de unidade terciária do cenário do estudo vem 

se cumprindo, uma vez que se observou que a grande maioria das mulheres foi 

matriculada com confirmação diagnóstica prévia, embora algumas não tenham 

confirmado o diagnóstico após a matrícula. Ressalte-se que o papel da atenção 

terciária num cenário ideal, deveria exclusivamente ser o de tratamento das 

neoplasias previamente confirmadas na atenção secundária. Assim sendo, conclui-

se que há necessidade de qualificar os hospitais ou demais unidades secundárias 

para identificação e resolução destes casos, evitando o encaminhamento 

desnecessário ou a realização de demais exames. 

8- Acredita-se que a identificação e o monitoramento contínuo e consistente 

dos intervalos de tempo referentes às etapas do diagnóstico ao tratamento, pode ser 

uma medida efetiva para identificar atrasos no acesso aos serviços de saúde, 
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visando priorizar intervenções com melhor custo benefício, podendo ainda ter seus 

resultados avaliados pelos diversos níveis da atenção (primária, secundária e 

terciária). Desta forma, poderá haver contribuições para o desenvolvimento de 

medidas que facilitem o diagnóstico e o tratamento de maneira precoce, o que é 

condizente com a proposta da Política Nacional de Atenção Oncológica. 

9- Ainda com relação aos intervalos de tempo entre as etapas diagnósticas 

até a matrícula na instituição em apreço, o maior intervalo encontrado foi o entre o 

laudo histopatológico e a matrícula no INCA, permitindo intuir que está sendo 

infringida a “Lei dos 60 dias”,  uma vez que, apenas a  matrícula na atenção terciária 

não define de imediato o momento em que a paciente se submeterá ao primeiro 

tratamento, quer seja através de cirurgia, quimioterapia ou hormonioterapia, a 

despeito de todos os esforços do HCIII/INCA em agilizar o fluxo da paciente após a 

matrícula na unidade. Por conta do exposto, acredita-se que intervalos de tempo, 

por vezes prolongados, entre as etapas diagnósticas, contribuiu com a progressão 

do estadiamento da doença em grande número de casos. 

10- O acesso ao diagnóstico e tratamento do câncer de mama existe, porém 

dentro de um cenário aonde a demanda por vezes segue à deriva e a utilização não 

segue os critérios da Linha de Cuidado.  O fluxo previsto na Linha de Cuidado em 

Câncer de Mama, desde a forte suspeita até o tratamento da doença diagnosticada, 

está muito bem definido pelo Ministério da Saúde e, aliado ao mecanismo regulatório 

com suas características e objetivos, não deveria teoricamente gerar problemas de 

fluxo de pacientes. Entretanto, observa-se que é difícil encontrar este itinerário de 

forma estanque, uma vez que, como os resultados demonstram, há múltiplos 

contatos com níveis de saúde distintos, que fogem do trajeto formal pretendido, e 

que fazem com que as pacientes peregrinem pelo sistema de saúde num fluxo nem 

sempre condizente com o fluxo de atendimento preconizado pelo SUS. 
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APÊNCIDE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                                                  
                                                  

                          INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER 

 

 

                    TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

                             

 TRAJETOS E ACESSO AO TRATAMENTO DO CÂNCER DE MAMA: DA SUSPEIÇÃO À   UMA 

UNIDADE DE REFERÊNCIA ONCOLÓGICA NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO 

 Prezada senhora,  

      
             Este documento oferecerá informações e pedirá o seu consentimento para 
participar de uma pesquisa que está sendo desenvolvida pelo curso de Mestrado em 
Saúde da Família da Universidade Estácio de Sá através da Mestranda Ana Cristina 
B. Gadelha, que atua como Enfermeira neste hospital. Para que a senhora possa 
decidir se quer participar ou não deste estudo, precisa conhecer seus benefícios e 
implicações. 
             O objetivo dessa pesquisa é analisar o seu trajeto percorrido em busca do 
diagnóstico de seu problema mamário até a matrícula em nosso hospital 
especializado, e o tempo que se passou neste percurso, para podermos identificar 
as dificuldades e melhorar a assistência.  
             Se a senhora concordar em fazer parte deste projeto, a sua participação 
consistirá em responder a uma entrevista realizada pela enfermeira pesquisadora, 
que preencherá um roteiro com suas respostas. Esta entrevista se dará após a sua 
matrícula no Hospital do Câncer III, em lugar confortável e que resguarde sua 
intimidade. A entrevista tomará o mínimo de tempo possível. Além destas 
informações, a pesquisadora também terá acesso a informações registradas em seu 
prontuário. 
             Informo que a senhora poderá se recusar a responder qualquer questão que 
traga constrangimento, podendo desistir de participar da pesquisa em qualquer 
momento, sem nenhum prejuízo para a senhora, uma vez que o seu tratamento não 
depende de sua decisão em participar desta pesquisa e continuará sendo 
acompanhado pela mesma equipe de saúde. 
 
 
                                     
 
 
 
                                     
                                     -----------------------------                      -------------------------  
                                                Rubrica da paciente                               Rubrica da Pesquisadora                                                                            
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              Esclarecemos que os dados coletados não devem lhe causar qualquer 
desconforto, mas se em algum momento tal sentimento surgir, e houver alguma 
alteração física ou emocional a senhora será encaminhada para atendimento médico 
ou psicológico que deseje ou se faça necessário. Este encaminhamento será 
providenciado pela enfermeira pesquisadora. 
              As informações que a senhora nos der serão mantidas em sigilo absoluto e 
a divulgação dos dados visará apenas mostrar os resultados obtidos na pesquisa em 
questão. Estes resultados do estudo serão apresentados em conjunto com as 
informações de todas as participantes da pesquisa. Portanto, seu nome não será 
revelado. 
              Sua participação será completamente voluntária e não haverá qualquer 
custo ou forma de pagamento pela sua participação no estudo.  
               Esperamos que com as informações que a senhora nos fornecerá, somada 
a das outras mulheres, possamos comprovar ao Sistema Único de Saúde (SUS) o 
tempo gasto e as dificuldades encontradas pelas mulheres para diagnosticar e iniciar 
tratamento para o câncer de mama. Mesmo que os resultados não tragam a senhora 
benefícios diretos neste momento, as informações obtidas poderão ajudar a tratar 
outras mulheres.   
               Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do INCA. O 
Comitê de Ética em Pesquisa do INCA é um órgão institucional que tem por objetivo 
proteger o bem-estar dos participantes da pesquisa. Se a senhora tem perguntas 
sobre os seus direitos como um participante da pesquisa, poderá entrar em contato: 
Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Instituto Nacional de 
Câncer.  
Endereço: Rua do Resende 128, sala 203, Centro, Rio de Janeiro. Contatos: 
cep@inca.gov.br; Telefones: (21) 3207-4556 – Horário de Atendimento: 09:00 às 
16:00h 

Coordenadora da Pesquisa: Ana Cristina Bezerra Gadelha RG 063157853 
Orientador da Pesquisa: Prof. Dr. Luiz Guilherme Pessoa da Silva  
Telefone da Pesquisadora: (21) 2554 6853; (21) 98109-3490 
             Declaro que li as informações e entendi o propósito deste estudo. Tive a 
oportunidade de fazer perguntas e todas foram respondidas. Concordo 
voluntariamente em participar desta pesquisa, dou livremente meu consentimento 
para participar deste estudo e recebo uma cópia assinada deste Consentimento 
Livre e Esclarecido.  

 

 

______________________________________________                 _____/_____/____ 

                            (Assinatura da Paciente)                                     Dia     Mês   Ano 
 

 

 

______________________________________________                 _____/_____/____ 

                          (Assinatura da Pesquisadora                               Dia    Mês   Ano                                                                                                          
                                

                                 --------------------------------------          ------------------------------------ 
                                               Rubrica da Paciente                         Rubrica da Pesquisadora 
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTA ESTRUTURADO 
 
 

 
                                           ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

SEÇÃO 1:  VARIÁVEIS SÓCIO-EPIDEMIOLÓGICAS 

 

1-Nome (iniciais): _____________       

2-Prontuário: _________________ 

3-Idade: ______ anos  

4-Endereço: __________________________________________________ 

5-Bairro: __________________________  

6-Cidade: _________________________ 

7-Telefone: ____________________________________ 

8-Cor: 1 (  )  Branca   2  (  )  Preta   3  (  )  Amarela   4  (  )  Parda  5 (  )  Indígena  

            6 (  )   Desconhece    

9- Escolaridade:  

    1 (  ) Nenhuma 

    2 (  ) Ensino Fundamental (completo ou incompleto) 

    3 (  ) Ensino Médio (completo ou incompleto 

    4 (  ) Ensino Superior 

  10- Estado marital:  

    1 (  )  Com companheiro 

    2 (  )  Sem companheiro 

  11- Religião: ___________________________ 

  12- Renda familiar média: 

    1 (  ) Até 1 salário mínimo 

    2 (  ) › 1 a 2 salários mínimos 

    3 (  ) › 2 a 3 salários mínimos 

    4 (  ) › 3 a 4 salários mínimos 

    5 (  ) › 4 salários mínimos 

13- Trabalha fora de casa?    1 (  )  Sim;  Tipo: _______________________   

                                                  2 (  )  Não    
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14- Qual ou quais as condições listadas abaixo você está enquadrada? 

 

1 

 

(  ) 

 

Fumo ou sou ex-fumante 

 

  

 7 

 

(  ) 

 

Não amamentei 

2 (  ) Tenho obesidade ou 
estou acima do peso 
 
 

 8 (  ) Uso ou usei pílula 
anticoncepcional 

3 (  ) Uso bebida alcoólica 

 

 9 (  ) Não pratico ou pratiquei 
atividade física 
 

4 (  ) Não tive filhos 10 (  ) Tenho história familiar de 
câncer 
 

5 (  ) 

 

Faço ou fazia reposição 
hormonal para a 
menopausa 
 
 

11 (  ) Menstruei muito cedo (antes 
dos 11 anos) 

6- (  ) Tive filhos após os 30 

anos 

12 (  ) Parei de menstruar após os 50 

anos 

 

15- Em sua família já houve ou há algum caso de câncer de mama?    

       1 (  )  Sim                 2  (  )  Não 

                     

 

SEÇÃO 2:     VARIÁVEIS DE NATUREZA CLÍNICA 

 

16- Você tinha alguma preocupação de poder adquirir o câncer de mama?  

       1 (  )  Sim           2  (  )  Não         3  (  )   Não sabe responder  

17- Praticava o autoexame de mama de rotina antes do diagnóstico ou da   

      suspeita de câncer? 

       1 (  ) Sim            2  (  )  Não          3 (  )   Ás vezes  

 

18- Realizava exame de mamografia de rotina antes do diagnóstico ou da  

      suspeita de câncer? 

       1 (  )  Sim           2  (  )  Às vezes        3  (  )  Nunca havia feito 
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19- Suas mamas também eram examinadas em consultas ginecológicas   

       antes do  diagnóstico ou  da  suspeita de câncer? 

       1 (  )  Sim           2  (  )  Não         3  (  )  Às vezes 

 

20- O problema atual foi percebido por:  

      1 (  )   Auto exame     2 (  )  Palpação por profissional   3 (  ) Mamografia/USG   

       

21-  No caso do auto- exame, que   anormalidade (s) na mama a senhora 

        percebeu?  

        1 (   ) Dor mamária                                        6 (   ) Abcesso 

        2 (   ) Nódulo Palpável                                  7 (   ) Abaulamento 

        3 (   ) Secreção pelo mamilo                         8 (   ) Alteração na pele da mama 

        4 (   ) Endurecimento                                    9 (   ) Outros___________________ 

        5 (   ) Inflamação/Retração do mamilo 

        

22- Há quanto tempo a senhora percebeu pelo autoexame ou teve o seu 

problema de mama percebido por profissional ou serviço de saúde? 

_________________________ 

 

SEÇÃO 3:   VARIÁVEIS DE ACESSIBILIDADE, UTILIZAÇÃO DE   SERVIÇOS 

                                        E INTERVALOS DE TEMPO 

 

  23-  Em que época ou data, começou a sua busca pelo primeiro 

         atendimento relacionado ao problema mamário?_________________ 

 

24-  Aonde foi realizado este primeiro atendimento? 

         1 (   )   Numa Unidade Básica de Saúde 

         2 (   )   Num médico ou clínica privada    

         3 (   )   Numa UPA ou serviço de emergência 

         4 (   )   Numa Unidade Secundária ou Terciária ( Hospital geral ou  

 

25- Quando foi realizada a sua mamografia e/ou USG atual? ___________   

       Aonde?         1 (  ) SUS        2  (  ) Particular 
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26- Data da emissão do laudo da MMG_______________________   

27- Quando foi realizada a sua biópsia? _____________________ 

      Aonde?          1 (  ) SUS       2 (  ) Particular   3  (  ) Não fiz biópsia 

28- Data da emissão do laudo da biópsia __________________________ 

29- Data da consulta especializada (matricula no HCIII) ___________________ 

30- Que dificuldades a senhora encontrou na busca pelo primeiro  

       atendimento ao seu  problema mamário? 

        1 (   ) É difícil conseguir atendimento  na Unidade Básica de Saúde 

        2 (   ) Não tenho Unidade de Saúde próxima 

        3 (   ) Não posso faltar ao trabalho para procurar médico 

        4 (   ) Atrasei  porque tive medo de descobrir um tumor e precisar operar 

        5 (   )  Não sabia que serviço procurar 

        6 (   )  Atrasei na busca porque tive vergonha 

        7 (   )  Estou sempre ocupada com o serviço da casa e com os filhos 

        8 (   )  Tenho que pegar vários ônibus para chegar até um serviço de saúde 

        9 (   )  Tinha que ficar em fila 

       10 (  )  Passei por vários médicos e serviços  de saúde e nada fizeram 

       11 (   )  Fiz exames particulares para adiantar 

       12 (   )  Outros ______________________________________________ 

31- Que dificuldades a senhora percebeu para realizar exames diagnósticos e   

      ser encaminhada para esta unidade do INCA? 

        1 (   )  Achei que foi tudo muito rápido 

        2 (   )  Demorou muito tempo para o posto agendar minha mamografia 

        3 (   )  O resultado da mamografia demorou a ser liberado 

        4 (   )  O posto de saúde demorou para  atender e ver minha mamografia 

        5 (   )  Demorou muito tempo para agendarem a minha biópsia 

        6 (   )  O resultado da biópsia demorou a ser liberado 

        7 (   )  Estou esperando o laudo da biópsia até  hoje 

        8 (   )  Fiquei muito tempo esperando para marcarem a minha consulta no     

                   INCA/HCIII 

        9 (   )  Outros_______________________________________________ 
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32- Achado na mamografia ou USG à matrícula: 

        1- (  )  nódulo _____ cm 

        2- (  )  lesão impalpável  __________________________ 

         

33- Estadiamento clínico no momento da matrícula: 

         Estádio:   1 (  )  0     2  (   ) I     3 (  )  II    4  (  )  III   5 (  ) IV                
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ANEXO 1 – LEI Nº 12.732, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012 
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ANEXO 2- LEI 11.664, DE 29 DE ABRIL DE 2008 
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ANEXO 3 -  AUTORIZAÇÃO DE CONSULTA/EXAME –SER. SISTEMA ESTADUAL  
          
                             DE REGULAÇÃO 
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ANEXO 4 – SISREG III- Ambiente de Produção 
 
 
 

 


