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RESUMO 

 

 

RABÊLO, P. P. C. Ações do controle do câncer de mama entre usuárias da atenção 

básica em São Luís, MA. 2014 171f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Analisar a implementação das ações de rastreamento oportunístico do câncer de mama para 

usuárias de 35 a 69 anos de idade, de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Luís, MA. Estudo quantitativo observacional, de corte transversal, 

desenvolvido no primeiro semestre de 2014. Aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da 

Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, MA sob Parecer nº 2013.02.08.08-74. O desenho 

amostral consistiu de estratificação da faixa etária de interesse e das regiões de presença das 

UBSs no município conforme dados do censo demográfico de 2010 e da produção de serviços 

das UBSs seguido de amostra aleatória simples (AAS) para determinar os conglomerados, 

AAS dos períodos de atendimento e amostra sistemática das usuárias. Para a análise utilizou-

se os dados de 907 usuárias das UBSs por tempo igual ou superior a três anos. As usuárias 

foram organizadas em dois grupos, sendo um de 686 usuárias sem fator de risco elevado 

(presença de história familiar de câncer de mama e/ou ovário) e outro com 221 usuárias com 

fator de risco elevado. Realizada análise descritiva com inclusão de intervalo de confiança 

para a proporção (IC=95%) calculado pelo método de reamostragem de bootstrap e análise 

bivariada pelo teste de chi-quadrado para avaliação das hipóteses cogitadas. Os testes 

consideraram α bidirecional de 0,05 com apoio de programas estatísticos. Observou-se 

predominância da cor parda em 531 (58,9%) usuárias, 547 (61,1%) não economicamente 

ativas, 415 (52,3%) pertencentes à classe econômica C, 868 (95,7%) não possuíam plano de 

saúde e, 327 (36,1%) portadoras de ensino médio completo ou superior incompleto. Quanto 

ao estado civil 400 (44,1%) eram solteiras e 373 (41,1%) casadas. Houve associação da 

variável exame clínico das mamas (ECM) anual e prática de autoexame das mamas (AEM); 

participação em atividades educativas e realização de AEM e; situação do rastreamento 

oportunístico e classe econômica, nível de escolaridade e estado civil. As ações do 

rastreamento para o câncer de mama foram classificadas em “Adequadas”, quando atendiam 

ao preconizado para cada faixa etária e para a presença ou ausência de fator de risco elevado 

ou, “Inadequadas”, quando não atendiam. No grupo sem fator de risco elevado, 94 (71,1%) 

usuárias na faixa etária de 35 a 39 anos foram consideradas com ações adequadas, 55 (21,2%) 

na faixa etária de 40 a 49 anos e apenas seis (1,7%) na faixa etária de 50 a 69 anos uma vez 

que duas (33,4%) realizaram ECM sem alterações e mamografia a cada dois anos e quatro 

(66,6%) realizaram ECM com alterações e foram encaminhadas à MMG. Para o grupo de 

usuárias com fator de risco elevado foram consideradas ações adequadas na faixa etária de 35 

a 39 anos apenas uma (1,7%); na faixa etária de 40 a 49 anos apenas quatro (4,5%) e, na faixa 

etária de 50 a 69 anos, sete (7,4%) usuárias uma vez que realizaram ECM e MMG 

anualmente. Este estudo mostrou a predominância da inadequação das ações de rastreamento 

para o câncer de mama no município de São Luís e espera-se que contribua para gestores, 

profissionais de saúde e docentes de instituições de ensino superior, para a adoção de medidas 

que visem a efetivação do rastreamento do câncer de mama no município de São Luís.  

 

Palavras-chaves: Neoplasias da Mama. Programas de Rastreamento. Atenção Primária à 

Saúde  



 

ABSTRACT 

 

 

RABÊLO, P. P. C. Breast cancer control actions among primary health care users in São 

Luís, MA. 2014 171p Doctoral Dissertation – University of São Paulo at Ribeirão Preto 

College of Nursing, Ribeirão Preto, 2014. 

 

The objective was to analyze the implementation of opportunistic breast cancer screening 

actions for users between 35 and 69 years of age at Primary Health Care Units (PHCU) of the 

Municipal Health Secretary in São Luís, MA. Observational and cross-sectional quantitative 

study, developed in the first semester of 2014. Approval was obtained from the Research 

Ethics Committee of the Municipal Health Secretary in São Luis, MA under Opinion 

2013.02.08.08-74. The sample design consisted of the stratification of the age range of 

interest and the regions where the PHCU are present in the city, according to data from the 

2010 demographic census and the service production of the PHCU, followed by simple 

random sampling (SRS) to determine the clusters, SRS of the attendance periods and 

systematic sampling of the users. For the analysis, the data were used of 907 PHCU users for 

three years or longer. The users were organized in two groups, one of which contained 686 

users without a high risk factor (presence of family history of breast and/or ovarian cancer) 

and the other 221 users with a high risk factor. Descriptive analysis was applied with the 

inclusion of a confidence interval for the proportion (CI=95%) calculated by the bootstrap 

resampling method, and bivariate analysis by means of the chi-squared test to assess the 

research hypotheses. In the tests, a two-way α of 0.05 was considered, with the support of 

statistical software. The predominance of the mulatto color was observed in 531 (58.9%) 

users, 547 (61.1%) were not economically active, 415 (52.3%) belonged to economic class C, 

868 (95.7%) did not have a health insurance and 327 (36.1%) had either finished secondary 

education or not finished higher education. Concerning the marital status, 400 (44.1%) were 

single and 373 (41.1%) married. The variables annual clinical breast examination (CBE) and 

practice of the breast self-exam (BSE) were associated; as well as participation in educative 

activities and accomplishment of the BSE and; opportunistic screening situation and 

economic class, education level and marital status. The screening actions for breast cancer 

were classified as “Appropriate” when they complied with the recommendations for each age 

range and for the presence or absence of a high risk factor, or “Inappropriate” in case of non-

compliance. In the group without a high risk factor, 94 (71.1%) users in the age range from 35 

to 39 years were considered with appropriate actions, 55 (21.2%) in the age range from 40 to 

49 years and only six (1.7%) in the age range from 50 to 69 years, as two (33.4%) had 

unaltered CBE and mammograms every two years and four (66.6%) had CBE with alterations 

and were forwarded for mammograms. For the group of users with a high risk factor, only one 

(1.7%) was considered with appropriate actions in the age range from 35 to 39 years; only 

four (4.5%) in the age range from 40 to 49 years, and seven (7.4%) in the range from 50 to 69 

years, as they had CBE and BSE each year. This study showed the predominance of 

inappropriate screening actions for breast cancer in the city of São Luis and is expected to 

contribute for managers, health professionals and teachers from higher education institutions, 

with a view to the adoption of measures for the practice of breast cancer screening in São 

Luis.  

 

Key words: Breast Neoplasms. Mass Screening. Primary Health Care  



 

RESUMEN 

 

 

RABÊLO, P. P. C. Acciones de control del cáncer de la mama entre usuarias de la 

atención primaria de salud en São Luís, MA. 2014 171h. Tesis (Doctorado) – Escuela de 

Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 
 

Analizar la implementación de las acciones de tamizaje oportunista del cáncer de mama para 

usuarias de 35 a 69 años de edad, de Unidades Básicas de Salud (UBS) de la Secretaría 

Municipal de Salud de São Luís, MA. Estudio cuantitativo observacional, de cohorte 

trasversal, desarrollado en el primer semestre de 2014. Aprobado por el Comité de Ética e 

Investigación de la Secretaria Municipal de Salud de São Luís, MA bajo la Opinión nº 

2013.02.08.08-74. El diseño de la muestra abarcó la estratificación del rango de edad de 

interés y de las regiones de presencia de las UBS en el municipio según datos del censo 

demográfico de 2010 y de la producción de servicios de las UBS, seguido de muestreo 

aleatorio simple (MAS) para determinar los conglomerados, MAS de los períodos de atención 

y muestra sistemática de las usuarias. Para el análisis fueron utilizados los datos de 907 

usuarias de las UBS por tiempo igual o superior a tres años. Las usuarias fueron organizadas 

en dos grupos, siendo uno de 686 usuarias sin factor de riesgo elevado (presencia de historia 

familiar de cáncer de mama y/o ovario) y otro con 221 usuarias con factor de riesgo elevado. 

Efectuado análisis descriptivo con inclusión de intervalo de confianza para la proporción 

(IC=95%) calculado a través del método de remuestreo de bootstrap y análisis bivariado 

mediante la prueba de chi-cuadrado para evaluación de las hipótesis cogitadas. Las pruebas 

consideraron α bidireccional de 0,05 con apoyo de programas estadísticos. Fue observada 

predominancia del color pardo en 531 (58,9%) usuarias, 547 (61,1%) no económicamente 

activas, 415 (52,3%) pertenecientes a la clase económica C, 868 (95,7%) no poseían plan de 

salud y 327 (36,1%) eran portadoras de educación secundaria completa o superior incompleta. 

Respecto al estado civil, 400 (44,1%) eran solteras y 373 (41,1%) casadas. Fue encontrada 

asociación de la variable examen clínico de las mamas (ECM) anual y práctica de autoexamen 

de las mamas (AEM); participación en actividades educativas y práctica del AEM y; situación 

de tamizaje oportunista y clase económica, nivel de escolaridad y estado civil. Las acciones 

de tamizaje para el cáncer de mama fueron clasificadas en “Adecuadas”, cuando atendían a lo 

preconizado para cada rango de edad y para la presencia o ausencia de factor de riesgo 

elevado, o “Inadecuadas” cuando no atendían. En el grupo sin factor de riesgo elevado, 94 

(71,1%) usuarias en el grupo de edad de 35 a 39 años fueron consideradas con acciones 

adecuadas, 55 (21,2%) en el rango de edad de 40 a 49 años, y solamente seis (1,7%) en el 

rango de 50 a 69 años, ya que dos (33,4%) efectuaron ECM sin alteraciones y mamografía a 

cada dos años y cuatro (66,6%) ECM con alteraciones y fueron encaminadas para 

mamografía. Para el grupo de usuarias con factor de riesgo elevado, fueron consideradas 

acciones adecuadas en el grupo de edad de 35 a 39 años solamente una (1,7%); en el rango de 

40 a 49 años solamente cuatro (4,5%), y en el grupo de 50 a 69 años siete (7,4%) usuarias, ya 

que efectuaron ECM y mamografía anualmente. Este estudio mostró la predominancia de la 

inadecuación de las acciones de tamizaje para el cáncer de mama en el municipio de São Luís 

y se espera que contribuya para gestores, profesionales de salud y docentes de instituciones de 

educación superior, para la adopción de medidas que visan a la práctica del tamizaje del 

cáncer de mama en el municipio de São Luis.  

 

Palabras-clave: Neoplasias de la Mama. Tamizaje Masivo. Atención Primaria de Salud  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os processos de urbanização populacional, da industrialização e dos avanços da 

ciência e da tecnologia refletiram em mudança no perfil demográfico brasileiro pelo aumento 

da vida média, queda da taxa de fecundidade, adoção de novos estilos de vida e exposição a 

fatores de risco, próprios da atualidade. O envelhecimento populacional diminuiu 

numericamente a ocorrência das doenças infectocontagiosas e colocou as doenças crônico-

degenerativas como novo centro de atenção dos problemas de doença e morte da população 

brasileira (BRASIL, 2014). 

Os indicadores epidemiológicos do Brasil têm sido caracterizados tanto por agravos e 

doenças típicas do mundo subdesenvolvido e dos países desenvolvidos quanto pelas doenças 

cardiovasculares e crônico-degenerativas, e, dentre essas, o câncer (BRASIL, 2006a). 

Para Ferlay et al. (2013), de acordo com as estimativas mundiais do projeto Globocan 

2010, da Organização Mundial da Saúde (OMS), houve 14,1 milhões de casos novos de 

câncer e um total de 8,2 milhões de mortes por câncer, em todo o mundo, em 2012. Nos 

países em desenvolvimento, os três cânceres mais frequentes em homens foram os de pulmão, 

estômago e fígado e, em mulheres, os de mama, colo do útero e pulmão. 

O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais 

comum entre as mulheres (BRASIL, 2009a). Para Wei Lu et al. (2009), cerca de 4,4 milhões 

de mulheres estão vivendo com câncer de mama diagnosticados nos últimos cinco anos, 

fazendo desse o mais prevalente entre as mulheres.  

No Brasil, as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, para o ano 2014, apontam a 

ocorrência de, aproximadamente, 57.120 casos novos de câncer da mama, com risco estimado 

de 56 casos a cada 100 mil mulheres. Para o Estado do Maranhão, estima-se que seja cerca de 

17 casos a cada 100 mil mulheres, e para a capital a estimativa é de, aproximadamente, 46 

casos a cada 100 mil mulheres (BRASIL, 2014). É importante considerar que essa incidência 

elevada já era relacionada à maior notificação e ao registro dos casos de câncer de mama na 

capital, desde 2011 (PEREIRA e SIQUEIRA, 2011). 

Essa estimativa é atribuída à educação deficiente das mulheres em relação aos fatores 

de risco, tais como idade, menarca antes dos 12 anos, menopausa tardia, hereditariedade, 

ambiente, tabagismo, nuliparidade, diagnóstico tardio, seja por falta de acesso aos serviços de 

saúde ou por negação da doença. A vida estressante dos centros urbanos, muitas vezes 
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relacionada à falta de atividades físicas e à má alimentação, é apontada como fator de alto 

risco para a doença (AMORIM et al., 2008). 

Em agosto de 1998, o Ministério da Saúde (MS) instituiu o Viva Mulher- Programa 

Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de Mama, com o intuito de reduzir a 

mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais desses cânceres na mulher brasileira, 

a partir da prevenção e detecção em estágios iniciais, tratamento e reabilitação. Assim, as 

diretrizes e estratégias do Programa incluíram a formação de uma rede nacionalmente 

integrada, permitindo acesso da mulher aos serviços de saúde, motivando-a a se cuidar e 

capacitando recursos humanos. Os avanços alcançados reportam-se à padronização nacional 

dos laudos de exames, disseminação da técnica de Cirurgia de Alta Frequência (CAF), 

ampliação da oferta de exame citopatológico, disponibilização de informações técnicas e 

gerenciais e a consolidação do Sistema de Informações de Controle do Câncer do Colo de 

Útero (SISCOLO), entretanto, pouco se avançou no controle do câncer de mama. 

Uma das estratégias mais organizadas para o controle do câncer de mama foi instituída 

em 2004, como resultado de um seminário conjunto entre o Instituto Nacional do Câncer 

(Inca) e a Área Técnica da Saúde da Mulher, apoiados pela Sociedade Brasileira de 

Mastologia, que ocorreu em 2003. Como resultado desse seminário, o Ministério da Saúde 

elaborou a política de Controle do Câncer de Mama - Documento do Consenso, definindo as 

ações para prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos. O 

documento abordou ainda possíveis estratégias para implementação das ações no Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Apenas em 2009, após o Encontro Internacional sobre Rastreamento do Câncer de 

Mama, promovido pelo Inca, por meio da Portaria GM/MS nº1.183, de 3 de junho do mesmo 

ano, incluindo a Mamografia Bilateral para Rastreamento na tabela de procedimentos do SUS, 

iniciou-se o efetivo fortalecimento das ações de Controle do Câncer de Mama, desde que 

vinculadas à alimentação do Sistema de Informação do Controle do Câncer de Mama 

(SISMAMA). Essa estratégia visava o fortalecimento e a eficácia da rede formada para o 

controle do câncer de mama (CONASS, 2011).  

Em 2006, foi publicado o Pacto pela Vida, no qual se firmou o compromisso dos gestores 

do SUS em torno de prioridades que apresentassem impacto sobre a situação de saúde da 

população brasileira, priorizando a saúde do idoso, controle do câncer de colo e mama, redução da 

mortalidade infantil e materna, fortalecimento da capacidade de respostas às doenças emergentes 

e endemias com ênfase na dengue, tuberculose, hanseníase, malária e influenza, além de 

promoção da saúde e fortalecimento da Atenção Básica. Os objetivos e metas estabelecidos no 
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que tange ao câncer de mama constituíram-se em ampliar para 60% a cobertura de mamografia e 

realizar punção em 100% dos casos necessários, conforme protocolo. 

Em 2011, o Inca desmembrou o Viva Mulher em Programa Nacional de Controle do 

Câncer do Colo do Útero e Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama (BRASIL, 

2012a). Para o controle do câncer de mama, segundo a Portaria GM Nº2.048, de 3/9/2009 - 

Subseção VIII da Política Nacional de Atenção Oncológica, necessita-se atuar em nível de: 

promoção da saúde, prevenção (diminuir a exposição aos fatores de risco relacionados ao 

câncer de mama), detecção precoce (identificar o câncer o mais cedo possível), tratamento do 

câncer, reabilitação e cuidados paliativos (BRASIL, 2011a). As estratégias de prevenção e 

controle do câncer da mama, portanto, visam, desde 2006, reduzir a mortalidade e as 

repercussões físicas, psíquicas e sociais causadas por essa doença (BRASIL, 2006a). 

Entretanto, as medidas de maior impacto no controle do câncer de mama estão 

centradas no diagnóstico precoce e rastreamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 

existem dois componentes principais nos programas de detecção precoce para o câncer: o 

diagnóstico precoce, que é a consciência dos sinais e sintomas precoces em populações 

sintomáticas, a fim de facilitar o diagnóstico e tratamento precoce, e o rastreamento, que é a 

aplicação sistemática de teste em população, presumivelmente assintomática, que se destina a 

identificar indivíduos com uma anormalidade sugestiva de câncer (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007a). 

No mesmo documento, localizam-se dois modelos de rastreamento do câncer: o 

Rastreamento oportunístico (Opportunistic screening), definido como a solicitação de 

exames de rastreamento de forma não sistemática. Geralmente, são solicitados em uma 

consulta realizada pelo paciente por algum outro motivo de saúde ou em consulta de rotina e, 

o Rastreamento organizado (Screening), quando exames são solicitados de forma 

sistemática para uma população de risco, dentro de um programa estruturado, e deve garantir 

a cobertura a todas as pessoas consideradas de risco.  

A detecção precoce do câncer de mama deve seguir as recomendações de 2011 do 

Inca, contidas no Programa Nacional do Controle do Câncer, versão revista e ampliada do 

Programa Viva Mulher. De acordo com o Consenso, o rastreamento, por meio do exame 

clínico da mama, deve ser direcionado para todas as mulheres entre 40 e 49 anos de idade, 

realizado anualmente e indicada, também, a mamografia na presença de alteração clinica; a 

mamografia deve ser realizada em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, com o máximo de 

dois anos entre os exames; sendo que, para as mulheres pertencentes a grupos populacionais 

com risco elevado de desenvolver câncer de mama, a partir dos 35 anos, o exame clínico das 
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mamas e mamografia devem ter periodicidade anual; em casos de lesões palpáveis em 

mulheres com menos de 35 anos, o diagnóstico de escolha é a ultrassonografia (BRASIL, 

2004a; 2011b). 

Os grupos populacionais com risco elevado para o desenvolvimento do câncer de 

mama são: mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, 

irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama, antes dos 50 anos de idade; mulheres com 

história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha) com 

diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer de ovário, em qualquer faixa etária; 

mulheres com história familiar de câncer de mama masculino; mulheres com diagnóstico 

histopatológico de lesão mamária proliferativa com atipia ou neoplasia lobular in situ 

(BRASIL, 2004a). 

As ações de detecção precoce e rastreamento visam reduzir as principais 

consequências do diagnóstico tardio e da implementação de terapêutica atrasada, incluindo a 

impossibilidade de cura, diminuição da sobrevida, comprometimento da qualidade de vida e 

maior impacto social e psicológico ante a mutilação e tratamento (GONÇALVES; LIMA; 

BRITO, 2009). Dessa forma, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) devem estar organizadas 

para atuar contra o câncer de mama, com profissionais capacitados para realizar o exame 

clínico das mamas, solicitar exames mamográficos nas mulheres, conforme protocolo, receber 

resultados e encaminhar aquelas cujo resultado mamográfico, ou exame clínico, indique 

necessidade de maior investigação (BRASIL, 2006a; 2008a).  

Nesse sentido, o Ministério da Saúde disponibilizou publicações para esclarecimento à 

população e aos profissionais de saúde, quanto aos meios disponíveis para o controle do 

câncer de mama, com ênfase na detecção precoce, principalmente na Atenção Básica (AB) 

(BRASIL, 2004b; 2006a), a qual possui papel estratégico nas ações de prevenção primária e 

diagnóstico precoce. As ações de detecção precoce podem ser oferecidas em qualquer nível de 

assistência, entretanto, recomenda-se que se concentrem na Atenção Básica. Os métodos de 

rastreamento devem estar disponíveis à população, conforme as diretrizes preconizadas 

(PARADA, 2008). A assistência de enfermagem deve se direcionar para a orientação sobre o 

câncer de mama e seu controle, fornecer informações quanto aos fatores de risco, às medidas 

de prevenção, aos sinais e sintomas de alerta, encaminhar, se necessário, para níveis de 

assistência de maior complexidade (BRASIL, 2008b). Essas ações permitem a aquisição do 

conhecimento prévio das mulheres na detecção precoce do câncer de mama, proporciona 

autonomia para o autocuidado e desenvolve o potencial para promoção da saúde (JACOMÉ, 

et al. 2011). 
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Nacionalmente, as políticas, ações e programas se assemelham ao prescrito em países 

desenvolvidos, entretanto, a carência de dados da implementação dessas medidas no Brasil, 

no que tange à vigilância em saúde e monitorização das ações estabelecidas para o controle do 

câncer de mama, em atenção primária e secundária, levou a aluna de pós-graduação, aqui, a 

participar da Pesquisa intitulada Ações no controle do Câncer de Mama: identificação das 

práticas na Atenção Básica. Trata-se de estudo multicêntrico, em desenvolvimento entre a 

Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-

USP (EERP-USP). Nesta pesquisa a proposta foi, dentre outras proposições, questionar se as 

ações de rastreamento oportunístico de câncer de mama, propostas pelo Ministério da Saúde, 

estão sendo implementadas no atendimento de mulheres com idade igual ou acima de 35 anos, 

usuárias da rede de atenção básica da região sudeste do município de São Paulo e do 

município de Ribeirão Preto.  

Diante do exposto, e após aceitação pelo grupo de pesquisadores da Unifesp e EERP-

USP, com o intuito de encontrar subsídios que norteassem a pesquisa e, ainda, para 

fundamentar sua problematização, desenvolveu-se uma busca às principais bases de dados 

nacionais e internacionais de domínio público e restrito (BVS, PubMed, LILACS, CINAHL, 

Embase e SciELO) à procura de estudos que abordassem a temática. As buscas foram 

norteadas pela utilização isolada e associada dos descritores opportunistic, screening, breast, 

cancer, considerando estudos indexados nos últimos 10 anos. Encontraram-se 117 

publicações correlacionadas, sendo que a maioria tratou da comparação entre a realização de 

rastreamento oportunístico e rastreamento organizado e, em especial, chamou a atenção um 

estudo realizado no Estado do Maranhão, com rastreamento oportunístico, no período de julho 

de 2007 a janeiro de 2008, entretanto, esse estudo considerou apenas mulheres na faixa etária 

de 10 a 49 anos, fora do preconizado pelo Ministério da Saúde, não trazendo dados detalhados 

da capital do Estado.  

Assim, decidiu-se, aqui, por realizar este estudo no município de São Luís, MA, 

ressaltando a importância do acesso à atenção básica de saúde como um dos principais 

determinantes para garantir a detecção precoce do câncer de mama, bem como propor 

formulações de políticas públicas que visem melhorar a saúde de toda a população. Diante do 

exposto, a questão de estudo que norteia esta investigação está alicerçada em: As ações de 

rastreamento oportunístico de câncer de mama, propostas pelo Ministério da Saúde, estão 

sendo implementadas no atendimento de usuárias da Rede de Atenção Básica do município 

de São Luís, MA? 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Analisar a implementação das ações de rastreamento oportunístico do câncer de mama 

para usuárias de 35 a 69 anos de idade, de Unidades Básicas de Saúde da Secretaria Municipal 

de Saúde de São Luís, MA. 

 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 

 Caracterizar as usuárias atendidas nas UBS selecionadas para o estudo, segundo dados 

sociodemográficos. 

 Verificar a presença de fatores de risco para neoplasia mamária. 

 Verificar a realização e a periodicidade do exame clínico das mamas, mamografia, 

autoexame das mamas e ultrassonografia. 

 Descrever facilidades/entraves das usuárias desde a solicitação dos exames, sua 

realização e encaminhamentos posteriores. 
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3 QUADRO TEÓRICO – CONTEXTUALIZANDO O CÂNCER DE MAMA 

 

 

Demograficamente, o Brasil vive uma transição acelerada representada pelas baixas 

taxas de fecundidade e aumento crescente da população nas próximas décadas por reflexo das 

taxas de fecundidade anteriores, resultando em envelhecimento da mesma.  

Mendes (2010), ao analisar os dados de que o percentual de pessoas idosas, maiores de 

65 anos, que era de 2,7%, em 1960, passou para 5,4%, em 2000, e alcançará 19%, em 2050, 

superando o número de jovens, concluiu que haverá crescente incremento relativo das 

condições crônicas, uma vez que essas afetam mais os segmentos de maior idade.  

O número de casos de câncer tem tornado essa doença um dos mais importantes 

problemas de saúde pública mundial, em razão do seu aumento considerável em todo o 

mundo. A Organização Mundial de Saúde estima, para o ano 2030, a incidência de 21,4 

milhões de casos, e 13,2 milhões de mortes por câncer em consequência do crescimento e 

envelhecimento da população e pela redução da mortalidade infantil e mortes por doenças 

infecciosas, em países em desenvolvimento (BRASIL, 2014). 

América do Norte e Norte da Europa apresentam as maiores taxas de incidência do 

câncer de mama, seguidos da Europa Ocidental, Oceania e Israel, e as menores taxas 

localizam-se no Sul e Leste da Europa, América Latina e Ásia. Essa variabilidade é atribuída 

ao uso diferencial da mamografia, adoção de estilos de vida distintos, fatores genéticos e, 

ainda, aos fatores relacionados à exposição aos estrógenos (TORRES-MEJA; ANGELES-

LLERENAS, 2009). 

Apesar disso, Guerra et al. (2005) afirmam que o processo global de industrialização, 

ocorrido principalmente no século passado, redefiniu os padrões de vida com uniformização 

das condições de trabalho, nutrição e consumo, afetando a demografia mundial a partir da 

redução nas taxas de mortalidade e natalidade, com aumento da expectativa de vida e 

envelhecimento populacional. Esse novo padrão pode alterar a ocorrência de doenças e, entre 

elas, interferir  na distribuição dos casos de câncer de mama, principalmente nos países em 

desenvolvimento. 

Koifman e Koifman (2003) associaram o alto padrão socioeconômico ao índice 

crescente de câncer de mama, próstata, cólon e reto nessa população, e persistência de 

tumores de colo de útero, pênis, estômago e cavidade oral, geralmente relacionados a 

situações de pobreza, sugerindo uma transição em andamento pela redistribuição 
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epidemiológica do câncer no Brasil, trazendo as disparidades sociais como fator determinante 

para a neoplasia, dados endossados por Ribeiro e Nardocci (2013).  

No Brasil, as estimativas para o ano 2014 apontam a ocorrência de, aproximadamente, 

576.580 casos novos de câncer, incluindo os casos de pele não melanoma. Excluindo-se esses 

casos, os tipos mais incidentes serão os cânceres de próstata, pulmão, cólon, reto, estômago e 

cavidade oral para o sexo masculino (204 mil casos novos) e os cânceres de mama, cólon e 

reto, colo do útero, pulmão e glândula tireoide para o sexo feminino (190 mil casos novos) 

(BRASIL, 2014). 

Ainda, por esse documento, as Regiões Sul e Sudeste, de maneira geral, apresentam as 

maiores taxas, enquanto as Regiões Norte e Nordeste, as menores. As taxas da Região Centro-

Oeste apresentam padrão intermediário. 

O panorama mundial do câncer de mama revela diferenças entre os diversos países. 

Bases de dados indexadas divulgam estudo realizado por Maddams et al. (2012) sobre a 

projeção da prevalência de câncer no Reino Unido, entre 2010 e 2040, no qual os autores 

encontraram rápido aumento das taxas de incidência de câncer de mama, a partir da 

introdução de um programa de rastreamento, o que não se espera que continue em 2040, por 

serem resultado de intervenções específicas.   

No estudo de Fernandez de Larrea-Baz et al. (2009), relatou-se que o ônus do câncer 

para a Espanha é alto ao se comparar a medida conjunta de mortalidade e morbidade, por 

meio do cálculo de anos de vida ajustados por incapacidade. A pesquisa mostrou, ainda, que a 

soma dos anos de vida perdidos por morte prematura e anos perdidos por incapacidade 

representaram o total de 828.997, dentre os quais 51% relacionados a câncer de pulmão, 

colorretal, mama, estômago e próstata, salientando que o estudo não fez projeções distintas 

para homens e mulheres.  

Nos Estados Unidos da América (EUA), onde se observa aumento da taxa de 

sobrevida, envelhecimento e crescimento populacional, o estudo de Siegel et al. (2012) 

mostrou ligeira redução da incidência de câncer entre os homens e estabilização entre as 

mulheres, sendo que dos 13,7 milhões de americanos com histórico de algum tipo de câncer, 

em janeiro de 2012, 41% das mulheres afetadas o foram por câncer de mama. Na Carolina do 

Norte, o estudo de Carpenter et al. (2008) corroborou os resultados já apresentados, estimando 

que 207.583 pessoas viviam com câncer de mama em 2004, naquela região, sendo 

responsáveis pela maioria do ônus sobre o Estado. Os autores ainda sugerem a inclusão de 

estratégias de prevenção e controle como prioridades de intervenção. 
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Ainda nos EUA, Mariotto et al. (2011), assumindo a incidência constante e 

sobrevivência, projetaram os custos associados ao tratamento do câncer de 124,57 e 157,77 

bilhões de dólares americanos para o ano 2010. Os aumentos mais significativos foram na 

fase de reabilitação para o câncer de próstata (42%) e câncer de mama feminina (32%), sendo 

o custo nacional do tratamento substancial e com tendência a aumento em função da transição 

epidemiológica. Os autores consideram que tais resultados têm implicações para os 

formuladores de políticas de planejamento e alocação de recursos. 

O câncer de mama é a principal causa de morte por neoplasia em mulheres no México. 

Robles-Castillo et al. (2011) observaram que o câncer de mama em mulheres jovens têm 

padrões biológicos mais agressivos e determinaram a frequência, dados sociodemográficos, 

clínicos e histopatológicos em mulheres com menos de 40 anos, tratadas entre 2005 e 2010 

por câncer de mama. O estudo encontrou 142 mulheres com menos de 40 anos de idade com 

câncer em estágio clinico avançado. Os autores ponderaram como justificativa, para esse 

diagnóstico tardio, a dificuldade diagnóstica pela utilização exclusiva da mamografia em 

mamas com alta densidade, o que reduz a eficácia do exame para a detecção precoce dessas 

mulheres, uma vez que o proposto para essa faixa etária é a associação da ultrassonografia 

como método diagnóstico e a ressonância magnética quando as mulheres apresentam alto 

risco para o câncer de mama.  

A incidência de câncer de mama também está aumentando nos países asiáticos, sendo 

o mais frequente entre as mulheres daquela região. No estudo de Shin et al. (2011) analisou-se 

a epidemiologia do câncer de mama entre o Oriente e o Sudeste Asiático através de tendências 

de incidência de câncer da mama, a partir dos  registros da China, Japão, República da Coreia, 

Taiwan e Sudeste da Ásia (Filipinas, Cingapura e Tailândia), no período de 1993 a 2002. As 

taxas de incidência de câncer de mama aumentaram gradualmente ao longo do tempo em 

todas as populações de estudo, sendo relativamente alta no Sudeste da Ásia e 

progressivamente mais baixa ao longo do eixo Sul-Norte.  

Jung et al. (2012) conseguiram uma visão geral das estatísticas de câncer em toda a 

Coreia, incluindo incidência, mortalidade, sobrevida e prevalência. Os autores concluíram que 

os cânceres de mama, tireoide e colorretal vêm aumentando, embora a sobrevida esteja 

melhorando, acompanhando o panorama mundial das neoplasias. 

Para Shin et al. (2011), as taxas de incidência e mortalidade de câncer de mama na 

Ásia vêm se elevando, entretanto, os autores corroboram o estudo de Toi et al. (2010) ao 

reconhecerem que tais taxas são menores na Ásia do que no Ocidente, particularmente em 

mulheres pós-menopausa. De acordo com o estudo epidemiológico de Toi et al. (2010), os 
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padrões etários da incidência de câncer de mama na Ásia diferem no Ocidente, haja vista que 

na maioria dos países asiáticos o pico de incidência de câncer de mama é entre 45 e 50 anos, 

enquanto que nos países ocidentais, a incidência continua a aumentar, mesmo em idades mais 

avançadas. Analisando a mortalidade, os autores relatam que a mesma tende a diminuir nos 

países ocidentais e aumentar nos países asiáticos. 

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais acomete as mulheres em todo o mundo, 

tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos e, em 2012, representou 

25% de todos os tipos de câncer diagnosticados em mulheres (BRASIL, 2014). Para o 

Ministério da Saúde, a idade representa o principal fator de risco para câncer de mama, uma 

vez que, no mundo, mais de 70% dos casos de câncer são diagnosticados em mulheres após os 

50 anos de idade. Considerados como fatores de risco bem estabelecidos, encontram-se na 

literatura a relação entre câncer de mama e a vida reprodutiva da mulher, destacando a 

menarca precoce (anterior aos 12 anos), nuliparidade, idade da primeira gestação a termo 

acima dos 30 anos, uso de anticoncepcionais orais em curso ou até dez anos antes da 

suspensão, menopausa tardia (instalada após os 50 anos de idade), utilização de terapia de 

reposição hormonal se prolongada por mais de cinco anos, excesso de peso após a menopausa 

e consumo diário de álcool maior que 10g de álcool. Socialmente, o processo de urbanização 

é apontado como fator relacionado para essa neoplasia, caracterizando mulheres com maior 

risco de adoecimento aquelas pertencentes à faixa social com maior poder socioeconômico 

(BRASIL, 2011b). 

Quanto aos fatores genéticos, consideram-se as mulheres com história familiar de 

câncer de mama em parentes de primeiro grau antes dos 50 anos, história de mais de um caso 

de câncer de mama em parentes de primeiro grau, ou história de câncer de ovário na família, 

história familiar de mutações nos genes responsáveis pela regulação e pelo metabolismo 

hormonal e reparo de DNA como, por exemplo, BRCA1, BRCA2 e p53. Como essas 

mutações são responsáveis por apenas 5 a 10% de todos os casos de câncer da mama, os testes 

genéticos não foram incluídos como medida de rastreamento (AMERICAN CANCER 

SOCIETY, 2010). 

Ademais, consideram-se, ainda, como fatores de risco: antecedente pessoal de biópsia 

de mama, cujo resultado tenha sido hiperplasia atípica ou carcinoma lobular in situ; 

antecedente pessoal de câncer de mama; mulheres que possuem tecido mamário denso, 

detectado em mamografia; exposição à radiação ionizante com incidência na região torácica 

para tratamento de doenças, principalmente se essa exposição ocorrer entre 13 e 30 anos de 
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idade (BRASIL, 2011b; PINHO; COUTINHO, 2007; AMERICAN CANCER SOCIETY, 

2010). 

Os tipos de câncer de mama são: in situ, porque estão confinados dentro dos ductos 

(Carcinoma Ductal in Situ, ou CDIS) ou lóbulos (Carcinoma Lobular in Situ ou LCIS), onde 

se originaram, e invasivos, pois têm início nos lóbulos ou ductos da mama, e invadem o tecido 

circundante da mama (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2011a). 

O carcinoma mamário invasivo de tipo não especial, caracterizado por ser uma 

neoplasia epitelial mamária invasiva, usualmente identificado como Carcinoma Ductal 

Invasivo (CDI), corresponde a 70% dos casos, constituindo um grupo heterogêneo de 

tumores. Em contrapartida, os tipos histológicos especiais, dos quais o Carcinoma Lobular 

Invasivo (CLI) corresponde a 15%, são mais homogêneos, com critérios diagnósticos mais 

rígidos.  

Para Geyer e Corpa (2013), a classificação histológica do câncer de mama apresenta 

fragilidades, uma vez que, pela subjetividade dos critérios diagnósticos, cerca de 85% dos 

casos podem pertencer às duas categorias (CDI ou CLI), agrupando tumores com amplo 

espectro biológico e de comportamento clínico condizente com as mesmas categorias. Assim, 

o conceito tradicional de CLI, constituinte de um melhor prognóstico, tem sido questionado 

em relação ao CDI, uma vez que, apesar de esse apresentar maior taxa de recorrência em 

relação ao anterior, as curvas de sobrevida têm se igualado em 10 anos de seguimento.  

Geralmente o câncer de mama é assintomático quando o tumor ainda é pequeno e mais 

sensível ao tratamento. Dessa forma, são de suma importância os programas de rastreamento, 

para que a detecção seja precoce, antes do desenvolvimento dos sintomas. Quando o câncer 

de mama cresce a um tamanho que pode ser sentido, o sinal físico mais comum é um nódulo 

indolor. Às vezes, o câncer de mama pode se espalhar para os nódulos linfáticos axilares e 

causar um caroço ou inchaço, mesmo antes do tumor da mama original ser grande o suficiente 

para ser sentido (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2011b). 

O nódulo costuma ser indolor, duro e irregular, mas há tumores que são de 

consistência branda, globosos e bem definidos. Outros sinais de câncer de mama são edema 

cutâneo semelhante à casca de laranja, retração cutânea, dor, inversão do mamilo, hiperemia, 

descamação ou ulceração do mamilo, e secreção papilar, especialmente quando é unilateral e 

espontânea. A secreção associada ao câncer geralmente é transparente, podendo ser rosada ou 

avermelhada devido à presença de glóbulos vermelhos, pode surgir linfonodos palpáveis na 

axila. Ressalta-se que a dor não indica a presença ou ausência de câncer de mama 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2011b; BRASIL, 2012b).  
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No Brasil, tem se dado atenção especial a essa neoplasia devido ao aumento da taxa de 

morbimortalidade, aumento da incidência em mulheres abaixo de 50 anos de idade e ao 

diagnóstico tardio (CONCEIÇAO; LOPES, 2008), dados também endossados pelo Ministério 

da Saúde (BRASIL, 2006a; 2009a). Em média, 11 mil pessoas morrem por ano em 

decorrência do câncer de mama no país (BRASIL, 2010a). 

O estudo de Moura et al. (2009) corrobora o provável índice de óbitos devido ao 

diagnóstico tardio da doença que relata, ainda, sobrevida, após cinco anos, de 61%, 

acarretando uma série de consequências, entre as quais a presença de metástase. Para que haja 

diminuição das taxas de morbidade e de mortalidade necessita-se atuar na detecção precoce da 

neoplasia (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007b). 

Gonçalves et al. (2009) pontuam que a detecção tardia dessa neoplasia relaciona-se à 

deficiência nas políticas publicas de saúde da mulher, desconhecimento da população 

feminina sobre a doença e métodos diagnósticos, além do sentimento de medo gerado por tal 

neoplasia no imaginário social que se torna um impeditivo para a busca das mulheres aos 

serviços de saúde na presença de sinais e sintomas ou para a detecção precoce.  

No Estado do Maranhão, Lima et al. (2011) revelaram que 66,2% das mulheres por 

eles estudadas não fizeram o autoexame das mamas e, na faixa etária acima de 34 anos, 

encontraram o maior percentual dessa negligência, sendo necessário planejamento de ações de 

incentivo às praticas preventivas de detecção precoce. Pode-se pensar no difícil acesso a tais 

medidas e à falta de orientação dos profissionais de saúde, comprometendo, assim, a taxa de 

cura dessa neoplasia (GONÇALVES et al., 2009). 

Quanto ao tratamento, Tosello (2007) refere que o número de cirurgias conservadoras, 

tem crescido devido a estudos randomizados, mostrando a não modificação da taxa de 

intervalo livre da doença e de sobrevida global, após quadrantectomia. A autora ainda sugere 

a complementação terapêutica com radioterapia em paciente com ou sem linfonodos 

comprometidos e quimioterapia como possibilidade de remissão de comprometimento tardio 

da mama contralateral. Contudo, o impacto da quadrantectomia para a mulher e sua família é 

agravado quando essas terapias complementares são prescritas. 

Socialmente, o câncer é uma doença repleta de estigmas que marcam direta ou 

indiretamente as representações sociais dessa doença e conhecê-las e analisá-las, 

historicamente, implica reorganizar a atuação de profissionais da saúde e, também, o 

posicionamento do paciente e da sua rede social ante o diagnóstico e tratamento.  

De acordo com Abegunde et al. (2007), o impacto das neoplasias para um país 

relaciona-se a custos com assistência à saúde, valor da produtividade do trabalho perdido por 
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causa da doença ou morte, além do impacto observado principalmente na vida dos portadores 

de câncer e de suas famílias. Nesse sentido, muitos estudos têm sido desenvolvidos para 

avaliar esse reflexo na qualidade de vida do indivíduo e sua família, após o diagnóstico de 

câncer, pois esse confronta o indivíduo, colocando-o diante da finitude da vida e proximidade 

da morte (FASSARELLA et al., 2013; SALES et al., 2010). Quando a mulher descobre que 

tem um nódulo na mama, dá-se início a um processo interno de dúvidas e incertezas na espera 

da confirmação diagnóstica (MALUF; MORI; BARROS, 2005). 

As mamas podem assumir diversos papéis para a sociedade e são vistas como 

determinantes no desenvolvimento do corpo feminino. Se por um lado as mulheres se 

defrontam com a possibilidade dessa perda e, também, com os possíveis efeitos do 

tratamento, por outro há a esperança de cura, e a percepção de que a doença acaba após a 

realização da cirurgia. Entretanto, o tratamento coadjuvante pode desencadear uma série de 

reações colaterais, entre elas a alopecia. Assim, as mulheres apresentam sentimentos de 

tristeza e dor que provocam a alteração da autoestima e, consequentemente, levam-nas ao 

isolamento social (CAETANO, GRADIM, SANTOS, 2009; FASSARELLA et al., 2013). 

Para esses autores, a maioria das portadoras desconhece total ou parcialmente os 

métodos de tratamento e suas consequências na vida diária, o que levará a maior insegurança 

diante do diagnóstico de câncer de mama, tornando essencial o esclarecimento da doença por 

profissional de saúde qualificado, evitando o aumento da ansiedade da mulher. Em cada etapa 

do tratamento, a informação revela-se de grande importância, ajudando as mulheres a 

enfrentar essa fase com mais confiança, desafiando enfermeiros a prestar acolhimento e 

atendimento humanizado para suscitar uma atitude positiva perante a doença (MALUF; 

MORI; BARROS, 2005). 

Desse modo, ante o diagnóstico de câncer de mama, os impactos ocorrerão nos 

âmbitos físico, psicológico e social, pois estudos realizados observam mudanças no 

relacionamento com o parceiro sexual, com familiares e amigos, confronto de preconceitos e 

estigmas, além de mudanças na autoimagem e autoestima, e do medo da recorrência da 

doença (FASSARELLA et al., 2013; SILVA; ALBUQUERQUE; LEITE, 2010). Apesar de os 

familiares conhecerem a importância do tratamento para a manutenção da saúde de seu 

familiar, esses demonstram tristeza ao verem seus entes sofrendo com os efeitos colaterais do 

tratamento (SALES et al., 2010). 

Em uma pesquisa sobre as reações e enfrentamento ao receber o diagnóstico de câncer 

de mama, verificou-se a prevalência dos sentimentos de desespero e perplexidade, uma vez 

que as mulheres nunca tinham se imaginado nessa condição e tinham a ideia de que casos de 
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câncer estavam distantes de sua realidade. Assim, o apoio familiar as impulsiona para a 

tomada de decisão em relação ao seu tratamento e à determinação de cura. Contudo, o 

impacto para essa família é sentido na mudança do cotidiano com sobrecarga de tarefas, 

relacionadas à assistência ao familiar doente e ao fato de não poder desfrutar da vida diária 

devido à falta de tempo livre para descansar e dedicar-se à realização de atividades sociais e 

profissionais (CAETANO; GRADIM; SANTOS, 2009; SALES et al., 2010).   

Além das dificuldades apresentadas, ainda há o preconceito e sentimentos negativos 

sobre o câncer, imaginados pela própria mulher. Com a adoção do tratamento, elas tomam por 

meta alcançar a cura, para isso podem confiar tanto no avanço da medicina como na 

religiosidade, deixando para “segundo plano” as preocupações referentes ao fato de como a 

sociedade irá enxergá-las. 

Silva (2008) reflete que a história do câncer sempre esteve envolta em questões 

negativas e pessimistas, desencadeando representação social de pavor contra a doença. A 

autora vai além, sugerindo que esse sentimento encontra-se de “forma velada no próprio 

tratamento médico”. Para ela, esses profissionais travam uma batalha entre as consequências 

do desenvolvimento da doença e a agressividade do tratamento e de seus efeitos colaterais, 

uma vez que o preconceito gera descrença na eficácia do tratamento, aliada à extensão dos 

eventos adversos. 

A representação social do câncer permeada pelo pudor, vergonha, isolamento e 

silêncio, afetando principalmente as mulheres com câncer de mama que viveram a mutilação 

de um dos principais símbolos de sua feminilidade, entrou em desconstrução a partir do 

desenvolvimento de técnicas cirúrgicas mais conservadoras, as quais permitiram à mulher 

melhor qualidade de vida sem prejudicar as taxas globais de sobrevida da doença, em relação 

ao uso das cirurgias radicais. Isso foi possível a partir de um movimento internacional no qual 

os meios de comunicação iniciaram um processo de desmistificação e mulheres 

mastectomizadas passaram a receber atenção especial (TAVARES; TRAD, 2005). O temor 

surge não somente por estar relacionado à feminilidade, mas, também, pela conjuntura 

biopsicossocial que permeia todos os fatores decorrentes dessa patologia (PEREIRA; 

SIQUEIRA, 2011).  

Os registros da Antiguidade sobre o câncer e seus tratamentos aparecem em descrições 

da literatura hindu, persa e papiros do Antigo Egito, de 2500 a.C., que já falavam sobre 

técnicas que sugerem a mastectomia e tratamentos à base de mel e ervas. Segundo BRASIL 

(2011c), a Hipócrates atribui-se o nome da doença karkinos, carcinoma, caranguejo, 
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provavelmente pela semelhança das patas do animal com as veias intumescidas em torno do 

tumor ou mesmo pela semelhança dos movimentos imprevisíveis do caranguejo. 

No século II d.C., definia-se o câncer como a “encarnação do mal absoluto”, uma vez 

que Galeano (130 e 200 d.C.) o considerara incurável, identificando uma história repleta de 

“imagens de vergonha”, traduzidas pelo portar um mal marcado pela imagem da corrosão, ou 

mesmo do castigo divino.  

O câncer sofreu alterações em suas representações, deixando de ser visto como mal 

incurável, desgraça, ou mesmo tragédia individual, e passou a ser compreendido como o que 

realmente sempre foi: uma doença física. Ao assumir sua verdadeira representação no 

imaginário coletivo, torna-se passível de investigações e tratamento no âmbito de hospitais, 

por ser reconhecido como problema de saúde pública. Assim, na Europa do século XVIII, os 

desamparados encontraram assistência com o surgimento de hospitais destinados a essa 

finalidade. Em 1742, surgiu o primeiro asilo para cancerosos em Reims (França) e, em 1799, 

na Inglaterra, o Cancer Charity of the Middlesx Hospital. Entretanto, remete-se a tal fato o 

caráter contagioso que a doença adquirira. A diferenciação por gênero se marca em 1853, com 

a implantação de um asilo para mulheres cancerosas, mantido e administrado por viúvas, de 

cunho caritativo (TEIXEIRA, 2007). 

Ainda, de acordo Teixeira (2007), a partir de 1840, a utilização do éter e do 

clorofórmio como agentes anestésicos possibilitou a realização de procedimentos cirúrgicos 

invasivos, marcados pelo grande número de insucessos, e novamente dando ao câncer a 

conotação de não tratável. Apenas com os estudos de microbiologia, que permitiram maior 

controle de antissepsia no campo operatório, retomaram-se gradativamente as cirurgias de 

ressecção tumoral e associando estudos em outras áreas, como física e química, foi que o 

tratamento passou a ser verdadeiramente considerado viável. 

Em 1920, ocorreu a organização dos serviços de saúde devido à utilização de 

aparelhagem de alto custo no tratamento da doença, suscitando a necessidade de prevenção, 

diagnóstico e terapia de menor complexidade, já que a doença não respeitava as hierarquias 

econômicas da sociedade. 

Para o autor acima citado, o imaginário coletivo ainda teme a morte por câncer, 

atribuindo-lhe dor e sofrimento, e esse temor pela doença aparece também nos discursos 

sociais, nos quais é difícil nomear o câncer: alguns pacientes referem-se a ele como aquela 

doença, tumor, caroço, meu problema, tudo numa estratégia de evitar um contato simbólico 

com a doença tão avassaladora. 
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Fernandes e Araujo (2005) localizam o câncer de mama entre as primeiras causas de 

morte por câncer nas mulheres, sendo, portanto, muito temido, causando impacto psicológico 

na percepção da sexualidade, imagem pessoal e autoestima, trazendo em si um caráter 

agressivo e traumatizante para a saúde da mulher, acarretando modificações no desempenho 

de seus papéis e na percepção que ela tem de seu corpo e de si mesma. 

É na mama feminina que se encontra a conotação estética, social e cultural, 

referenciando a questão de gênero. Apresentar uma doença nesse órgão compromete a 

construção social da identidade feminina, impactando psicossocialmente tanto a mulher 

quanto seus familiares. 

No estudo de Parker et al. (2007), em que os autores avaliaram mulheres submetidas a 

mastectomia, comparando-as a outras submetidas a procedimentos cirúrgicos distintos, ficou 

claro o impacto daquela no cotidiano da mulher, apresentando maiores problemas com a 

percepção da imagem corporal, pois, a depender da importância dada pela mulher a seu corpo, 

a cirurgia da mama será considerada uma mutilação, gerando reflexões e questionamentos 

sobre a vida pregressa e futura (papéis sociais – profissional e materno), mudanças no 

relacionamento com o parceiro sexual, familiares e amigos, confrontação com preconceitos e 

estigmas, autoimagem e autoestima e medo de recorrência da doença (SANTOS; VIEIRA, 

2011). 

As estratégias de controle do câncer da mama têm como objetivos reduzir a 

mortalidade e as repercussões físicas, psíquicas e sociais causadas por esse tipo de câncer. No 

Brasil, 60% dos diagnósticos são feitos quando o tumor está nos estágios III e IV da doença 

(MAKLUF; DIAS; BARRA, 2006).  

Quanto mais cedo o câncer for detectado e tratado, maior a possibilidade de cura e 

melhor qualidade de vida à portadora (BRASIL, 2012b). O Plano de Ação da Estratégia 

Global para Prevenção e Controle de Doenças não Transmissíveis, da Organização Mundial 

de Saúde, traz, como uma de suas estratégias, a implementação e monitorização de 

abordagens rentáveis para a detecção precoce de doenças não transmissíveis, dentre elas, o 

câncer de mama (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). Nesse sentido, para o 

controle do câncer de mama, necessita-se atuar em nível de prevenção, detecção precoce, 

tratamento do câncer, reabilitação e cuidados paliativos (BRASIL, 2011b).  

Cerca de 40% das mortes por câncer podem ser evitadas; nesse sentido, a prevenção é 

essencial dentro das políticas de controle do câncer, as quais devem estar inseridas nos 

programas de prevenção das doenças crônicas (INTERNATIONAL UNION AGAINST 

CANCER, 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007b). 
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A Prevenção Primária dessa neoplasia vai ao encontro da prevenção dos cânceres em 

geral, para os quais a literatura inclui a redução ou eliminação à exposição aos fatores 

etiológicos, incluindo os modificáveis, relacionados ao uso do tabaco, nutrição adequada para 

aquisição e manutenção de peso corporal saudável, sedentarismo, riscos ocupacionais e 

infecções crônicas, redução do consumo excessivo de álcool e da exposição ao sol 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2010). 

Em 2004, a OMS adotou a Estratégia Global para Dieta e Atividade Física, 

objetivando reduzir fatores de risco para doenças crônicas resultantes de dieta pouco saudável 

e inatividade física; aumento da consciência e compreensão das influências da dieta e 

atividade física na saúde e no impacto das intervenções preventivas; desenvolver, fortalecer e 

implementar planos de ação para melhorar a alimentação e aumentar a atividade física em 

âmbito global, regional e nacional por políticas públicas com participação ativa de todos os 

setores da sociedade e monitorar a ciência promovendo pesquisas sobre a temática (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2004). 

Com isso, a Prevenção Primária para o câncer de mama pode ser resumida no 

incentivo à adoção de hábitos de saúde como estímulo à amamentação prolongada, atividade 

física regular, controle do peso, evitar terapia prolongada com uso de hormônios exógenos, 

evitar exposição excessiva à radiação e a redução da ingestão de álcool. Esses hábitos não são 

clinicamente comprovados em ensaios, entretanto, são benéficos no que diz respeito à saúde 

(ANDERSON; CAZAP, 2009; OZMEN; ANDERSON, 2008). 

O fator socioeconômico é relevante quanto à exposição aos fatores de riscos 

modificáveis de câncer, pois, geralmente, pessoas de baixa renda são mais expostas a riscos à 

saúde, além de vivenciarem a dificuldade no acesso aos serviços de saúde e falta de 

informação, o que não estimula o empoderamento e práticas de autocuidado (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Os fatores de risco não modificáveis não dependem do comportamento, são eles: 

idade, gênero, etnia/raça e herança genética ou hereditariedade (BRASIL, 2008b; 2012b). 

Relatório do American Institute for Cancer Research (AICR) reforça o descrito 

anteriormente ao sugerir que medidas dietéticas e de comportamento podem interferir no risco 

de desenvolvimento de câncer de mama. Em mulheres na pré-menopausa, esse risco pode ser 

reduzido com a amamentação, porém, aumentado com a ingestão de bebidas alcoólicas. Já na 

pós-menopausa, além desses dois fatores, agrega-se o Índice de Massa Corporal (IMC) 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2009). 
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Estudos mostram que a prevenção primária também pode ser induzida a partir da 

quimioprevenção em mulheres com risco aumentado para a doença, ou mesmo a mastectomia 

profilática bilateral, a qual vem sendo estudada como alternativa para mulheres com alto risco 

para desenvolvimento de câncer de mama (LOSTUMBO et al., 2010). 

A população tem pouco conhecimento sobre os fatores de risco para o câncer de 

mama, foi o que constatou um estudo realizado com 393 mulheres usuárias da Estratégia de 

Saúde da Família. Os resultados sugerem que a temática é pouco abordada nas ações de 

educação em saúde junto à população estudada. E, entre as mulheres que conhecem ao menos 

um fator de risco, a adoção de práticas preventivas para os mesmos ainda é pequena. Dessa 

forma, o conhecimento dos fatores de risco não é suficiente para a mudança de hábitos e 

comportamentos.  

Os profissionais de saúde devem realizar atividades educativas sobre o controle do 

câncer de mama, o que permitirá que a população decida pela adoção de hábitos saudáveis de 

vida. Além disso, é fundamental que a mulher reconheça a importância de repassar as 

informações para outras mulheres, atentando para os riscos aos quais estão expostas 

(BRASIL, 2012b; BATISTON; TAMAKI; SOUZA, 2011).  

Sugerem-se, como Prevenção Secundária, os rastreamentos para câncer de mama, 

com a realização de exames clínicos e complementares como a ultrassonografia e 

mamografia. A prevenção secundária relacionada às ações de detecção precoce de um 

problema de saúde em estágio inicial, muitas vezes assintomático, facilita a definição do 

diagnóstico e tratamento no intuito de reduzir taxas de morbidade e de mortalidade. Assim, o 

principal objetivo da detecção precoce para o câncer de mama é detectar lesões pré-

cancerígenas ou cancerígenas antes de se alastrarem para outros órgãos e tecidos, pois quanto 

mais cedo for detectado e tratado maior a possibilidade de cura e melhor qualidade de vida da 

paciente (BRASIL 2012b; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). 

Panieri (2012) define a detecção precoce como a identificação de casos de câncer de 

mama em fase a qual permita tratamento e cura com redução de danos à mulher, favorecendo 

sua qualidade de vida. Geralmente a mulher apresenta uma queixa relacionada à doença e 

procura o serviço de saúde. O diagnóstico precoce é, então, uma abordagem direcionada às 

pessoas com sinais e/ou sintomas da doença, tendo em vista o tratamento precoce. 

O rastreamento consiste na aplicação de um teste ou exame numa população 

assintomática, aparentemente saudável, com o objetivo de identificar lesões sugestivas de 

câncer e encaminhar as mulheres com resultados alterados para investigação e tratamento. 

Assim, é fundamental que a mulher e os profissionais de saúde sejam informados quanto aos 
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sinais e sintomas do câncer de mama e como proceder, caso encontre alguma alteração 

(BRASIL, 2012b; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007).  

O rastreamento de uma população assintomática baseia-se em critérios estabelecidos 

sobre a doença, incluindo as taxas de morbidade e mortalidade, as vantagens dos diagnósticos 

e tratamento precoce serem superiores, quando essas taxas são comparadas com a detecção e 

tratamento da doença em fase sintomática, e os testes escolhidos serem acessíveis e aceitáveis 

para a população em estudo (SMITH, 2011). 

Países economicamente desenvolvidos têm critérios bem definidos de rastreamento, 

baseados em suas fontes de recursos. Países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ainda 

trabalham adaptando a aplicação dos testes de acordo com a disponibilidade de recursos. 

Smith (2011) pondera não haver sentido implantar o rastreamento se esse não se atrelar a 

condições de diagnóstico definitivo e tratamento. 

Por vezes, a decisão de adotar programas de rastreamento populacional extrapolam as 

evidências clínicas e técnicas e assumem o contexto das demandas políticas e das sociedades 

científicas, gerando controvérsias nos graus de recomendação (BRASIL, 2010b). 

Os programas de rastreamento podem ser diferenciados em Organizados e 

Oportunisticos. A principal distinção entre eles está na forma como as mulheres são 

convidadas a participar das triagens. Para o modelo organizado, as mesmas são convidadas a 

partir de registros populacionais centralizados, enquanto que no oportunístico esse convite 

está diretamente influenciado pela decisão da mulher em passar pela triagem ou por encontros 

com os profissionais de saúde, necessitando coincidir o interesse do indivíduo com os 

interesses dos serviços de saúde, haja vista que a realização das mamografias é vinculada à 

solicitação por parte do profissional de saúde e a um sistema de referência (SMITH, 2011).  

Os programas de rastreamento organizado são mais efetivos na redução da 

morbimortalidade por terem maior controle das ações e informações sobre a população e pela 

constância da avaliação da qualidade do programa.  

Tfayli et al. (2010) caracterizam que, tradicionalmente, o câncer de mama é visto 

como doença de países industrializados, porém, cerca de 45% dos casos e 55% das mortes por 

essa neoplasia são registrados em países de baixa e média economia, uma vez que as 

dificuldades para combater a doença passam pelo acesso aos serviços de saúde, estágios de 

apresentação da doença, tratamento inadequado e não disponibilidade de terapia de 

intervenção. Consequentemente, as ações de rastreamento nesses países precisam ser 

ajustadas à realidade local. 
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Segundo Bihrmann et al. (2008), países desenvolvidos como os Estados Unidos e 

Hong Kong têm o rastreamento oportunistico como a principal via para a realização da 

mamografia, enquanto que em alguns países europeus, como França e Suíça, os dois tipos de 

rastreamento coexistem. Avaliando os elementos dos programas, os autores defendem que o 

rastreio oportunístico é menos eficaz a partir da ausência de sistemas de chamadas e 

rechamadas da população selecionada para o rastreio e a inexistência de controle de 

qualidade. 

De acordo com a International Union Against Cancer –UICC (2008), na Declaração 

Mundial do Câncer, objetiva-se, até 2020, que mais tipos de câncer sejam diagnosticados 

precocemente, além do aumento dos níveis de conscientização pública e profissional sobre a 

importância dos sinais e sintomas do câncer. Ressaltou-se, também, a necessidade de 

treinamentos, inclusive especialização, para os profissionais de saúde em diferentes aspectos 

do controle do câncer, o que levará à melhoria na taxa de sobrevivência por câncer em todos 

os países. 

Para que as ações de rastreamento tenham êxito, é necessário informar e mobilizar a 

população quanto ao controle do câncer de mama; alcançar a meta de cobertura da população- 

alvo; garantir acesso a diagnóstico e tratamento e, ainda, garantir a qualidade das ações 

através do monitoramento contínuo das ações (BRASIL, 2004a; 2012b). 

Para Correa et al. (2011), os programas de rastreamento organizados não são realidade 

no Brasil em função de fatores como infraestrutura deficiente para atender todas as etapas do 

rastreamento, os procedimentos são onerosos e os autores extrapolam para a falta de 

seguimento da população estudada, no decorrer do programa. A OMS sugere que a cobertura 

do rastreio mamográfico atinja 70% da população-alvo (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2007a). 

No Canadá, as recomendações são direcionadas para a triagem mamográfica em 

mulheres entre 50 e 69 anos de idade, pois as evidências foram consideradas limitadas quando 

se acrescenta a faixa etária de 40 a 49 anos. Nacionalmente, eles consideram os dados de 

redução da mortalidade insuficientes para determinar a inclusão do autoexame das mamas ou 

o exame clínico como métodos de rastreio, e o planejamento e a implementação dos 

programas de rastreio ficam a cargo de cada província com apoio federal (MAI; SULLIVAN, 

2009).  

De modo geral, o modelo canadense típico é o rastreamento organizado. Todavia, os 

profissionais de saúde também podem referenciar as mulheres à realização da mamografia, 

permitindo a coexistência dos dois modelos. 
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Se a afirmação que “mamografia salva vidas” é mundialmente aceita, pensar o 

rastreamento em países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, onde o recurso 

mamográfico pode ser limitado, isso implica tirar dessas mulheres essa possibilidade. Surgem, 

então, medidas ponderadas e, por fim, editadas pela OMS sobre o rastreamento nesses países, 

uma vez que, de modo geral, eles não possuem infraestrutura e recursos para acompanhar as 

diretrizes dos países desenvolvidos.  

Apesar da incidência de câncer de mama em países desenvolvidos ser alta, a 

mortalidade é menor quando comparada à dos países em desenvolvimento. Isso é retratado 

nas diferenças entre as estratégias de rastreamento e acesso ao tratamento (CAZAP et al., 

2008). 

Cazap et al. (2008) consultaram 100 especialistas em 12 países da América Latina e 

Caribe, em 2006, para avaliar a situação do tratamento do câncer de mama nesses países e os 

resultados mostram que há disponibilidade de acesso à mamografia, mas 79% dos exames são 

solicitados tendo como base a queixa da mulher e não o rastreamento e 19% foram detectados 

durante consulta médica. O estudo ainda mostra que 90% dos entrevistados negaram a 

existência de leis ou modelos mandatórios para o rastreio mamográfico nesses países, 

configurando a pouca aplicabilidade da triagem nessa população, a qual representa 10% dos 

casos de incidência e mortalidade por câncer de mama no mundo. 

Panieri (2012) alerta para a ingenuidade em acreditar que interesses comerciais não 

influenciam o modo de rastreio e coloca essa questão como um de muitos obstáculos para 

agregar resultados da investigação na prática clínica. 

A Breast Health Global Initiative (BHGI) estratificou a disponibilidade dos recursos 

nacionais de saúde em quatro níveis, descritos como básico, limitado, reforçado e máximo, 

com recomendações aplicáveis aos países de capacidades distintas e com abordagem gradual 

para as questões do rastreamento. São elas, respectivamente: promoção do empoderamento 

das mulheres em busca do autocuidado junto aos serviços de saúde, ou seja, favorecer a 

atenção básica à saúde, utilizando a educação, autoexame das mamas e exames clínicos; 

desenvolvimento de infraestrutura, permitindo diagnóstico e tratamento da doença, incluindo 

o exame clínico em associação ao diagnóstico por ultrassonografia com ou sem mamografia; 

esforços de detecção precoce pela educação e conscientização da doença e utilização da 

mamografia; e expansão dos esforços da detecção precoce com inclusão do rastreio 

mamográfico de base populacional, quando os recursos permitiram (TFAYLI et al., 2010). 

A revisão sistemática da literatura, publicada por Zelle e Baltussen (2013), na qual os 

autores incluíram apenas estudos sobre câncer de mama em países em desenvolvimento, 
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considerados periféricos pelo Banco Mundial, com o intuito de analisar economicamente o 

controle do câncer de mama nesses países, mostra que México, Polônia e Turquia identificam 

o rastreio mamográfico como de baixo custo, ao passo que Índia, Gana e Egito utilizam 

estratégias economicamente mais atraentes como o exame clínico das mamas ou campanhas 

de sensibilização, havendo, portanto, divergência sobre a atratividade econômica do 

rastreamento.  

A citologia por punção aspirativa, com agulha fina e injeções de azul de metileno, foi 

considerada como intervenção relevante para o diagnóstico do câncer de mama em áreas 

rurais e com recursos reduzidos. Entretanto, os autores consideram precipitado fornecer 

recomendações específicas sobre técnicas de rastreamento, frequência da triagem ou 

determinação da população-alvo, necessitando haver maior análise econômica, de melhor 

qualidade, com amplo conjunto de intervenções, resultando em claras recomendações 

políticas (ZELLE; BALTUSSEN, 2013). 

Panieri (2012) defende que, para a implementação de programas de rastreamento, 

devem existir evidências clínicas, sociais e eticamente aceitáveis para os profissionais de 

saúde e a população-alvo; apresentar custo equilibrado em relação às despesas com 

tratamento; plano de gerenciamento e monitoramento do programa, disponibilidade e 

qualidade dos recursos humanos e técnicos. 

No Canadá, Mai e Sullivan (2009) mostraram, em estudo, que, apesar do país não ter 

melhorado o tratamento do câncer de mama, mantendo tendência de mortalidade estável, a 

partir de 1986 e por mais vinte anos seguintes, esse dado declinou em função da introdução e 

crescimento do rastreio mamográfico, contribuindo, inclusive, para a melhoria da qualidade 

dos exames.  

Independente do tipo de rastreamento, o padronizado no Brasil, desde a 

implementação do Programa Nacional do Controle do Câncer (BRASIL, 2011d), é a 

realização em mulheres com risco elevado de desenvolver câncer de mama, a partir dos 35 

anos, do exame clínico da mama e mamografia de periodicidade anual; em casos de lesões 

palpáveis em mulheres com menos de 35 anos, o meio diagnóstico de escolha é a 

ultrassonografia. Para todas as mulheres entre 40 e 49 anos de idade, exame clínico da mama 

realizado anualmente e indicada mamografia na presença de alteração clínica e, em mulheres 

com idade entre 50 e 69 anos, a mamografia deve ser realizada, com o máximo de dois anos 

entre os exames. 

Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia (2008), o Exame Clínico das Mamas 

(ECM) pode detectar tumores em zonas cegas para a mamografia, e observa-se redução na 
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mortalidade quando esses exames são associados. O ECM deve ser direcionado para todas as 

mulheres a partir de 40 anos de idade, realizado anualmente. Entretanto, esse procedimento 

também integra o atendimento à saúde da mulher, e deve ser realizado em todas as consultas 

clínicas, independentemente da faixa etária (BRASIL, 2004b; 2006a; 2012b).  

Após realizar o exame clínico, o profissional de saúde deve fornecer o resultado à 

paciente e, se necessário, orientá-la para posterior avaliação. Caso o exame sugira alteração 

provável de câncer, a mulher deve ser encaminhada imediatamente para uma investigação 

mais aprofundada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007a). Os riscos potenciais desse 

exame estão relacionados a resultados falso-positivos, gerando ansiedade e preocupação, além 

da submissão a exames complementares desnecessários (U.S. PREVENTIVE SERVICES 

TASK FORCE, 2009). 

Muitos países se esforçam para fornecer acesso da população à mamografia de alta 

qualidade, entretanto, estudos no Canadá mostram grande número de tipos de cânceres 

detectados pela associação do exame clínico e da mamografia, onde, de 800 mulheres com 

câncer de mama, 5% foram diagnosticadas apenas pelo exame clínico, 53% apenas pela 

mamografia e 40% pela associação dessas técnicas, viabilizando o exame clínico como uma 

modalidade de triagem (técnica de transição) (MAI et al., 2009). 

As unidades de saúde devem ser estruturadas para proporcionar acesso rápido e 

facilitado aos serviços, tendo em vista assistência integral e efetiva. Ressalta-se que, sem o 

diagnóstico precoce, os custos com o tratamento podem aumentar de forma significativa, além 

do aumento da necessidade dos serviços paliativos (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2007b). 

A mamografia é um exame radiológico utilizado para identificar lesões suspeitas de 

câncer de mama. De acordo com sua finalidade, pode ser classificada em mamografia de 

rastreamento, direcionada às mulheres assintomáticas, e a mamografia diagnóstica, realizada 

em mulheres que apresentam sinais e sintomas de câncer de mama (BRASIL, 2012c). 

A mamografia pode detectar o câncer de mama em uma fase inicial, quando o 

tratamento é mais eficaz e é mais provável que se alcance a cura, principalmente ao detectar 

lesões menores que dois centímetros, sugerindo melhor prognóstico. Estima-se que, em 

média, a mamografia detecta cerca de 80 a 90% dos cânceres de mama em mulheres 

assintomáticas (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2010).  

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2012b), a mamografia deve ser 

realizada em mulheres com idade entre 50 e 69 anos, com o máximo de dois anos entre os 

exames. Considera-se que intervalos longos de rastreamento impedem diagnóstico mais 



Quadro Teórico  |  46 

 

precoce em pacientes com câncer de mama de crescimento rápido (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE MASTOLOGIA, 2008). 

Embora a mamografia seja um método capaz de detectar o câncer de mama em estágio 

inicial, ainda não palpável e, consequentemente, reduzir a mortalidade pela doença, no Brasil, 

a redução no número de óbitos acaba não sendo observada, já que muitas mulheres não têm 

acesso a esse procedimento como estratégia de rastreamento (BATISTON, 2009).  

Para o sucesso do rastreamento mamográfico, deve-se facilitar o acesso à saúde 

(AMERICAN CANCER SOCIETY, 2010). Além disso, deve-se garantir a qualidade da 

mamografia, que depende do mamógrafo e dos recursos humanos (desde o técnico que o 

opera e o processamento da imagem até o profissional que a interpreta) (FEDERAÇÃO 

BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE APOIO À SAÚDE DA MAMA, 

2010). De acordo com a Sociedade Brasileira de Mastologia (2008), os laudos de mamografia 

deverão ser preferencialmente realizados por médicos habilitados para tal interpretação. 

Desde 1993, o American College of Radiology desenvolveu o Breast Imaging 

Reporting and Data System (BI-RADS), visando padronizar os laudos mamográficos, 

melhorar a comunicação, reduzir a confusão em relação aos achados, ajudar na investigação e 

facilitar o acompanhamento dos resultados. Esse sistema demonstra uma boa correlação com 

a probabilidade de neoplasia de mama (EBERL et al., 2006). A partir de 2011, após revisão e 

publicação da quinta edição, em 2013, a classificação se estendeu em seis categorias 

principais: BI-RADS 0 a BI-RADS 6, em que o primeiro considera exame incompleto, 

recomendando-se avaliação adicional com incidências e manobras, correlação com outros 

métodos de imagem, comparação com mamografia feita no ano anterior, enquanto que a 

última classificação, BI-RADS 6, refere-se à paciente sabidamente portadora de câncer de 

mama, cuja malignidade já está comprovada. Essa necessidade surgiu para evitar a repetição 

dessa mulher nas estatísticas de incidência.  

Não se recomenda a realização do autoexame das mamas como método de detecção 

precoce do câncer de mama. Esse exame, entretanto, ajuda a mulher a conhecer melhor o seu 

próprio corpo, o que possibilitará a detecção de alguma alteração, sendo, portanto, uma 

estratégia complementar. Assim, a mulher deve ser orientada a buscar atendimento em um 

serviço de saúde para ser avaliada por um profissional (BRASIL, 2006a). 

Em relação à Ultrassonografia (USG) não há referência consistente, na literatura, que 

indique sua aplicação como método de rastreamento para o câncer de mama, podendo ser 

complementar à mamografia em situações onde haja nódulos sem expressão, uma vez que a 

mama é densa ou está em zona cega na mamografia; nódulo regular ou levemente lobulado, 
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sugerindo cisto, presença de densidade assimétrica difusa por lesão sólida, cística ou 

parênquima mamário (BRASIL, 2004a) 

Internacionalmente, os programas de rastreamento encontram-se em diferentes 

estágios de implementação. No Japão, o estudo de Kikuchi et al. (2012), onde foram 

realizados 12.823 exames de modo oportunista e, dos quais, 398 mulheres foram 

diagnosticadas como categoria 3 de BI-RADS, mostrou que o rastreamento oportunístico foi 

mais importante para mulheres na faixa etária de 40 anos. 

O grupo de Kadaoui (2012), em Quebec, no Canadá, descreveu as práticas do médico 

em relação ao rastreio oportunista para câncer de mama, em mulheres com idade entre 35 e 49 

anos e 70 anos de idade ou mais, identificando os determinantes associados com a prática da 

prescrição de mamografia, concluindo ser necessário melhor orientaçao às mulheres entre 35 

e 49 anos sobre a prática do autoexame das mamas, bem como na prescrição de mamografia 

para mulheres com 70 anosde idade e mais velhos, que estão com boa saúde. Contudo, o 

grupo concluiu, ainda, que ações de saúde pública para melhorar essas práticas devem se 

concentrar sobre as atitudes do profissional de saúde, bem como em suas habilidades na 

comunicação para fornecimento de recomendações claras. 

O estudo de Ristic et al. (2011) refere que a Sérvia não iniciou o programa de 

rastreamento do tipo organizado, porém, centros de referência oferecem o rastreamento 

oportunístico. Os autores encontraram 45% das mulheres inscritas nos programas de 

rastreamento com história familiar de câncer de mama e concluíram que isso gera uma 

procura aumentada pelos serviços de saúde, principalmente das mais jovens, não obedecendo 

os intervalos estabelecidos nacionalmente para a triagem, uma vez que, de 60% de mulheres 

inscritas, 75% comparecem anualmente e 19% em intervalos inferiores a um ano.  

Na Suíça, embora os dados sobre o desempenho do rastreio oportunista sejam 

limitados, um estudo mostrou que, tanto de forma oportunista quanto a mamografia ofertada 

de forma organizada, foram eficazes na redução da mortalidade por câncer de mama, porém, 

Gelder et al. (2009) consideraram que, para o rastreamento oportunístico se tornar menos 

honeroso, seria interessante controlar a taxa de exames complementares necessários para a 

confirmação diagnóstica, diferentemente do que acontece no rastreamento organizado.  

Com o objetivo de diminuir a mortalidade por câncer de mama no Brasil, o Instituto 

Nacional de Câncer recomenda que toda mulher deve ter amplo acesso à informação sobre o 

câncer de mama, de forma que fique atenta para as formas de prevenção, os fatores de risco e 

os sinais e sintomas da doença; recomenda ainda à rede assistencial garantir atendimento às 

mulheres com nódulo palpável na mama e outras alterações suspeitas, no prazo máximo de 60 
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dias; para as que estão na faixa etária de 50 a 69 anos o direito à mamografia de qualidade a 

cada dois anos (BRASIL, 2010b). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, há evidências que suportam a 

eficácia da mamografia para mulheres com idade entre 50 e 74 anos, sendo eficaz também na 

faixa etária de 40 a 49 anos de idade, embora seja considerada menos rentável, já que o 

potencial para a redução da mortalidade é semelhante ao observado em mulheres mais velhas, 

porém, destaca que não há dados para apoiar a sua utilização em mulheres com idade inferior 

a 40 anos (KHATIB, 2006). 

Para Pisano et al. (2005), a utilização da mamografia convencional vem dando lugar à 

digital, devido ao fato de essa ter melhor desempenho em mulheres mais jovens e com mamas 

densas em relação àquela. Todavia, a detecção do câncer em portadoras de mutações BRCA1 

e BRCA2 tem encontrado maior sensibilidade quando da utilização de ressonância nuclear 

magnética. Mai e Terrence (2009) descrevem essa sensibilidade em torno de 77% para a 

ressonância em comparação aos 36% para mamografia. 

A evidência da utilização da ressonância pode beneficiar mulheres com alto risco para 

desenvolver câncer de mama, o que pode implicar, no futuro, diferentes recomendações de 

rastreamento desde que apoiadas em melhorias metodológicas para avaliar e monitorar o 

status desse e de outras novas formas de triagem. 

O acesso ao diagnóstico, tratamento e seguimento para todas as mulheres com 

alterações nos exames realizados é um direito (BRASIL, 2004b). Ressalta-se a Lei 

nº11.664/2008, a qual garante o direito à realização de exame mamográfico a todas as 

mulheres a partir dos 40 anos de idade, além do encaminhamento a serviços de maior 

complexidade das mulheres cujos exames mamográficos, ou cuja observação clínica, 

indicarem a necessidade de complementação diagnóstica, tratamento e seguimento pós-

tratamento que não puderem ser realizados na unidade que prestou o atendimento (BRASIL, 

2008c). 

Por sua vez, o Inca esclareceu que o texto da Lei nº11.664 não altera as 

recomendações de faixa etária para rastreamento de mulheres saudáveis, que continua sendo 

dos 50 aos 69 anos, embora tenha suscitado interpretações divergentes. Ainda, de acordo com 

o Inca, na Lei reafirma-se o que já é estabelecido pelos princípios do Sistema Único de Saúde, 

devido ao fato de o SUS assegurar o acesso à mamografia (BRASIL, 2012b). 

Destaca-se, ainda, como empecilho para a detecção precoce do câncer de mama no 

Brasil a dificuldade do acesso às redes de saúde, devido às condições socioeconômicas 

heterogêneas. A qualidade do serviço prestado também representa fator que compromete o 
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processo de rastreamento (ZAPPONI; MELO, 2010). De acordo com Pereira e Siqueira 

(2011) a demanda não deveria ser reprimida pela oferta do serviço, que tem limitado o acesso 

das usuárias do Sistema Único de Saúde à prevenção e detecção precoce do câncer de mama. 

Para Gonçalves et al. (2009), na Atenção Básica, os profissionais são responsáveis por 

ensinar, executar e facilitar o acesso das mulheres a tais medidas de detecção. 

Com o documento publicado em 2006, Política Nacional de Atenção Básica, do 

Ministério da Saúde, Brasil (2007), da série Pactos pela Saúde, a Atenção Básica (AB) foi 

considerada a porta de entrada para o Sistema Único de Saúde, uma vez que a mesma se 

fortaleceu gradualmente e serviu como estruturação dos sistemas de saúde locais.  

A AB caracteriza-se por um conjunto de ações de promoção e proteção da saúde, 

prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção da saúde tanto 

individual como em âmbito coletivo. É a partir do contato preferencial dos usuários com os 

sistemas de saúde, através de práticas gerenciais e sanitárias, que se devem resolver os 

problemas de saúde de maior frequência e relevância naquele território, por meio de 

tecnologias de elevada complexidade e baixa densidade, garantindo os fluxos de referência e 

contrarreferência aos serviços especializados, diagnósticos, terapêuticos, ambulatoriais e 

hospitalares.  

No Brasil, durante a década 90, a atenção básica obteve destaque, com a introdução de 

programas inovadores com o objetivo de realizar mudanças no modelo assistencial, como o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o Programa de Saúde da Família (CONILL, 

2008). Desde então, a AB orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da 

coordenação do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 

humanização, da equidade e da participação social. As estratégias de atuação permeiam a 

eliminação da hanseníase, o controle da tuberculose, o controle da hipertensão arterial, o 

controle do diabetes mellitus, a eliminação da desnutrição infantil, a saúde da criança, a saúde 

da mulher, a saúde do idoso, a saúde bucal e a promoção da saúde. 

A Atenção Básica é um dos componentes fundamentais da Política Nacional de 

Atenção Oncológica. É essencial nesse nível de assistência um plano estratégico de ação 

sobre a detecção precoce do câncer de mama com prioridades estabelecidas, além de 

indicadores de resultados e sistemática de monitoramento e avaliação. Nesse sentido, os 

profissionais de saúde da atenção básica são de extrema importância para a gestão adequada 

de um programa de rastreamento (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES 

FILANTRÓPICAS DE APOIO À SAÚDE DA MAMA, 2010; KHATIB, 2006).  
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A atuação das Unidades Básicas de Saúde deve se pautar, principalmente, em oferecer 

e realizar o exame clínico das mamas das mulheres, solicitar exames mamográficos nas 

mulheres em situação de risco, receber resultados e encaminhar aquelas cujo resultado 

mamográfico, ou cujo exame clínico, indique necessidade de maior investigação. De forma 

geral, cabe aos profissionais da atenção básica conhecer, planejar e realizar as ações de 

controle do câncer de mama; além de acolher a mulher de forma humanizada e integral, 

articulada com os demais níveis de atenção (BRASIL, 2006a).  

A equipe de saúde deve realizar ações educativas sobre o câncer de mama, fazer a 

busca ativa das mulheres para realizar os testes de triagem e daquelas que foram 

encaminhadas, mas não retornaram para fazer o tratamento, ou não compareceram para buscar 

o resultado do teste mamográfico, e incentivar o retorno das mulheres ao acompanhamento de 

rotina (BRASIL, 2006a; FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES 

FILANTRÓPICAS DE APOIO À SAÚDE DA MAMA, 2010). 

Na busca de maior compromisso entre os gestores do SUS, para trabalharem com 

fatores impactantes na saúde da população, foi publicado o Pacto pela Vida, com a definição 

de prioridades estabelecidas por meio de metas nacionais, estaduais, regionais ou municipais 

(BRASIL, 2006b). As prioridades pactuadas foram a: saúde do idoso; controle do câncer de 

colo de útero e mama; redução da mortalidade infantil e materna; fortalecimento da 

capacidade de respostas às doenças emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 

hanseníase, tuberculose, malária e influenza; promoção da saúde e fortalecimento da Atenção 

Básica. Especificamente para o Controle do Câncer de Mama, pactuaram-se como objetivos e 

metas a ampliação para 60% da cobertura de mamografia e a realização de punção em 100% 

dos casos necessários, conforme protocolo. 

A disponibilidade e qualidade dos serviços de saúde influenciam diretamente a 

sobrevida dos pacientes, diminuindo-a ou aumentando-a, de acordo com o acesso aos serviços 

de saúde (ZAPPONI; MELO, 2010). No que se refere aos equipamentos, segundo os dados do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), em 2011, havia 4.407 mamógrafos 

em uso no país, desses, somente 74 mamógrafos em uso no Maranhão, incluindo os 

disponíveis pelo setor privado (BRASIL, 2011c).  

Ante aos estudos referenciados, decidiu-se estudar, em nível da Atenção Básica de 

Saúde, a execução das estratégias de detecção precoce do câncer de mama para evitar 

consequências de diagnóstico e tratamento tardio em uma população conhecidamente 

portadora de dificuldades socioeconômicas, comprometendo as chances de cura, sobrevida, 

qualidade de vida e impacto sociopsicológico ante a mutilação e o tratamento.  
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

4.1 Tipo de estudo 

 

 

Trata-se de um subprojeto da Pesquisa intitulada “Ações no controle do Câncer de 

Mama: identificação das práticas na Atenção Básica” caracterizada como estudo 

multicêntrico em desenvolvimento entre a Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e a 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP (EERP-USP).  

Este estudo teve abordagem quantitativa observacional, de corte transversal, retratando 

a implementação das ações preconizadas pelo Ministério da Saúde para o rastreamento do 

câncer de mama.  

 

 

4.2 Local do estudo 

 

 

O estudo foi desenvolvido no município de São Luís, capital do estado do Maranhão, 

sede política e institucional do Governo do Estado. Segundo dados do Censo IBGE 2010, o 

estado conta com uma população em torno de mais de 6 milhões e meio de habitantes sendo 

que destes, pouco mais de um milhão (1.014.837) estão na capital, com predominância para a 

área urbana em detrimento da rural e as mulheres representam a maioria da população 

(53,18%), com um total de 538.181. São Luís é considerado o 15º município mais populoso 

do Brasil com estimativa de um total de 1.039.610 habitantes para o ano de 2012. Quanto às 

morbidades hospitalares, o documento mostrou 561 óbitos por neoplasias, dos quais, 314 em 

mulheres (IBGE, 2010). 

O município conta com estabelecimentos de saúde federais, estaduais, municipais e 

privados e está organizado em sete Distritos Sanitários, sendo 6 na zona urbana ( Centro, 

Bequimão, Cohab, Coroadinho, Itaqui-Bacanga e Tirirical) e 1 na zona rural (Vila Esperança), 

conforme distribuído na Figura 1.  
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Figura 1. Mapa do Município de São Luís, MA, segundo distritos sanitários. 

Fonte: SEMUS/São Luís, 2013. 
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Dos estabelecimentos municipais, a Atenção Básica se organiza em 54 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS) as quais atuam conforme os três modelos de UBS (Estratégia Saúde 

da Família-ESF, Tradicional e Mista), cadastradas até setembro de 2012 junto à Secretaria 

Municipal de Saúde, distintas em 41 pertencentes ao modelo de atenção ESF, 9 ao modelo 

Tradicional e 4 UBS Mista, em que os dois modelos anteriores convivem simultaneamente 

conforme apresentado no Quadro 01. 

 

Distrito 

Sanitário 

UBS 

ESF 

UBS 

Mista 

UBS 

Tradic 

Nº  

Equip 

ESF 

População do 

Distrito 

Sanitário com 

cobertura da 

ESF e PACS 

segundo 

SEMUS/ 2012 

População 

do Distrito 

Sanitário 

segundo 

SEMUS/ 

2012 

CENTRO 03 N/A 01 08 40.434 125.055 

ITAQUI-

BACANGA 

04 01 03 11 38.730 149.519 

COROADINHO 02 01 02 04 46.192 137.871 

COHAB 04 N/A 02 12 50.806 151.119 

BEQUIMÃO 02 01 N/A 05 15.717 103.306 

TIRIRICAL 14 01 01 36 129.191 224.435 

VILA 

ESPERANÇA 

(ZONA 

RURAL) 

12 N/A N/A 17 51.030 87.519 

TOTAL 41 04 09 93 372.100 978.824 

Quadro 1. Caracterização dos distritos sanitários municipais, segundo tipos de unidades 

básicas de saúde, número de equipes da Estratégia Saúde da Família e cobertura 

populacional da Estratégia Saúde da Família e Programa Agentes Comunitários 

de Saúde, São Luís, MA. 2012 
Fonte: autora/2013 segundo dados SEMUS São Luís/2012.  

 

Segundo pesquisa realizada na SEMUS/ São Luís, o percentual de população do 

município que utiliza o SUS para fins de planejamento de atendimento é de 70,9% da 

população. Dados confirmados pela (ANS/DATASUS, 2013). Especificamente para as 

mulheres, a Coordenação de Ações Materno Infantil do município, considera este percentual 

corrigido para o sexo chegando a 73,6% nas faixas etárias de 0 a mais de 80 anos. 
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4.3 Sujeitos envolvidos 

 

 

Foram incluídas na pesquisa, mulheres na faixa etária de idade igual ou superior a 35 

até 69 anos, usuárias da estrutura e serviços disponíveis nas UBSs, por tempo igual ou 

superior a três anos determinadas a partir do levantamento de dados coletados junto à 

Secretaria Municipal de Saúde de São Luís (SEMUS/Slz). 

Como critérios de exclusão consideraram-se mulheres sintomáticas para o câncer de 

mama e aquelas caracterizadas como vulneráveis (marginalizadas socialmente, 

presumidamente alcoolizadas ou em uso de substâncias ilícitas no momento da entrevista ou 

as quais as equipes de saúde informavam serem portadoras de deficiências mentais com ou 

sem acompanhamento psiquiátrico) e/ou pertencentes a grupos indígenas pois obedecem 

fluxograma específico junto à Comissão Nacional de Ética em Pesquisa. 

 

 

4.4 Cálculo amostral 

 

 

O objetivo do plano amostral foi o dimensionamento numérico, da técnica de 

amostragem e da seleção dos elementos alvo por meio de uma amostra probabilistica para 

executar o presente protocolo de maneira a obter uma representatividade em todos os 

domínios da investigação. 

 

 

4.4.1 Premissas para amostragem 

 

 

Considerou-se que a frequência do desfecho (rastreamento para o câncer de mama) 

ocorre em 50% da população alvo na população, ou seja, a que se deseja investigar. 

As unidades básicas do estudo representaram conglomerados de tamanho desigual, 

pois cada uma delas aglomera tamanhos diferentes da população alvo, que foram 

dimensionados pelo tamanho da população coberta em cada unidade e distrito administrativo 

(ANEXO A- Relação de População por Bairro e Distrito) 

Os estratos por região de UBS e por faixa etária da pesquisa formaram estratos 

operacionais, assim não foram considerados domínios para cálculo de tamanho de amostra. 
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Os estratos de faixa etária foram dimensionados de acordo com a pirâmide etária do 

IBGE e dados do SIAB (Consolidado das Famílias cadastradas em PACS e ESF – ANEXO B 

2), pelo qual projetou-se a produção de serviço de São Luís/MA. 

 

 

4.4.2 Delineamento amostral 

 

 

Para abranger as três faixas etárias de interesse (35 a 40 anos, 41 a 50 anos e 51 a 69 

anos), assim como as regiões de São Luís (Distrito Vila Esperança, Distrito Tirirical, Distrito 

Itaqui/Bacanga, Distrito Coroadinho, Distrito Bequimão, Distrito Centro e Distrito Cohab), 

uma estratificação foi realizada conforme essas duas variáveis, ou seja, por região de presença 

da UBS e por faixa etária, contando-se com um total de 21 estratos. Entretanto, essa 

estratificação foi utilizada apenas para fins operacionais, sendo que na etapa do cálculo de 

tamanho de amostra não foi levado em consideração critérios para amostragem estratificada. 

Com o intuito de tornar a operacionalização do trabalho de campo economicamente 

viável, optou-se por selecionar uma amostra de unidades básicas de saúde do universo das 41 

existentes no município de São Luís. Assim, o desenho amostral consistiu de uma amostra 

probabilística complexa em três estágios, onde os conglomerados (unidades primárias de 

análise) de tamanhos desiguais são representados pelas unidades básicas de saúde (UBS) 

selecionadas em uma amostra aleatória simples (AAS); a segunda etapa consistiu em outra 

AAS dos períodos de atendimento (unidade secundária de análise) que ocorrem dentro dos 

conglomerados; e a ultima etapa referiu uma amostra sistemática das mulheres que 

representam o público alvo da presente pesquisa (unidade terciária de análise). 

 

 

4.4.3 Dimensionamento amostral 

 

 

Como as estimativas mais relevantes dessa pesquisa foram proporções (por exemplo: 

% de mulheres que fizeram mamografia, % exame clinico das mamas ou % ultrassonografia 

das mamas), essa natureza de parâmetro populacional foi considerada para o cálculo do 

tamanho da amostra em cada um dos estratos considerados. 

O cálculo do tamanho amostral sempre envolve uma medida de variabilidade. Para 

variáveis dicotômicas, cujo parâmetro de interesse é uma proporção, tal medida é calculada 
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como Var (X) = P(1− P) em que Var(X ) denota a variância da variável dicotômica X e P é a 

proporção populacional; como o valor P é desconhecido a alternativa mais adequada para 

estimar essa variância refere o cenário em que se tem variabilidade máxima. Tal valor é 

atingido quando P = 0,5 (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Variabilidade máxima obtida ao utilizar P=0.5. 

 

O cálculo amostral para amostras complexas, principalmente envolvendo o uso de 

conglomerados não é uma tarefa trivial, mas pode ser simplificado pelo uso de uma medida 

chamada efeito de planejamento (design effect – deff ). Essa medida tem duas utilidades: 

comparar a eficiência de um plano amostral complexo com a de uma amostra aleatória 

simples (AAS) e auxiliar no cálculo do tamanho de amostras complexas. Sabendo-se o deff de 

um plano amostral complexo e o tamanho amostral n de uma AAS, o tamanho de amostra 

necessário para o plano complexo é calculado de acordo com a “Formula a”, desde que a 

fração amostral n/N (n: tamanho da amostra; N: tamanho da população) não seja grande. 

 

fórmula 

 

Adaptação da amostra aleatória simples para amostra de conglomerados 

nc=amostra de conglomerados 

deff= efeito do delineamento amostral 

 

 

4.4.4 Cálculo do tamanho amostral supondo-se uma Amostra Aleatória Simples (AAS) 

 

 

Estabelecendo-se que a diferença absoluta entre a estimativa da proporção de interesse 

(obtida para a amostra) e a proporção populacional não deva exceder d= 0,05 (margem de 

erro) com uma probabilidade de 95% (coeficiente de confiança) e utilizando-se a alternativa 

deffnnc  a)
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conservadora para a estimação da variabilidade, o tamanho de amostra necessário pode ser 

calculado com a “Fórmula b”. 

 

 

Tamanho de amostra para proporção populacional 

n = tamanho da amostra 

zα=valor crítico da distribuição normal padrão (1,96) 

p = proporção esperada do desfecho na população 

q =complemento da proporção do desfecho 

d = erro amostral 

 

 

4.4.5 Cálculo do deff para amostras por conglomerados de tamanhos desiguais 

 

 

O cálculo do efeito de planejamento (deff) para amostras por conglomerados 

considerou duas quantidades: o tamanho do conglomerado e o coeficiente de correlação 

intraclasse (ρ) que mediu a correlação entre os indivíduos dentro do conglomerado. No caso 

em que os tamanhos dos conglomerados não são iguais, utiliza-se o tamanho médio dos 

mesmos (b ), neste caso sendo a quantidade média de atendimentos nas unidades de saúde de 

São Luís para um dia (estimado) e coeficiente de correlação intraclasse  observado em um 

estudo piloto.  Dessa forma, calculou-se o efeito do planejamento (deff) de uma amostra dessa 

natureza da seguinte forma (admitindo-se ρ = 0,40 e b =5): 

 

 

Assim, para se obter uma amostra com os mesmos parâmetros descritos acima, a 

amostra no domínio dos conglomerados deve ter, no mínimo, n = 2,60 x 385   1002 

mulheres. 

 

 

4.4.6 Unidades básicas de saúde selecionadas e partilha da amostra 

 

 

Para dimensionar o número de conglomerados que deveriam estar contemplados na 

amostra foi realizado calculo considerando as unidades de saúde básicas municipais existentes em 

São Luís (Quadro 2), projetando-se dois períodos para a coleta de dados em cada unidade de 

385
05,0

)5,0*5,0(*96,1)*(*
 b) formula

2

2

2

2


d

qpz
n



60,260,11)4(40,01)1(1 c) formula  bdeff 



Abordagem Metodológica  |  59 

 

saúde. Com esses parâmetros o melhor cenário considerando custo e eficiência da coleta de dados, 

será a abordagem de 30 unidades de saúde com média de  34 entrevistas em cada um delas. 

 

 Nome da Unidade Distrito N 

1 USF Coqueiro DIST VILA ESPERANÇA 649 

2 CS Laura Vasconcelos DIST VILA ESPERANÇA 505 

3 CS Itapera DIST VILA ESPERANÇA 495 

4 CS Maracanã DIST VILA ESPERANÇA 545 

5 USF Vila Sarney DIST VILA ESPERANÇA 950 

6 CS Quebra Pote DIST VILA ESPERANÇA 555 

7 CS Thalles Ribeiro Gonçalves DIST VILA ESPERANÇA 1.094 

8 CS Tibirí DIST VILA ESPERANÇA 1.364 

9 CS Pedrinhas I DIST VILA ESPERANÇA 498 

10 CS Pedrinhas II DIST VILA ESPERANÇA 835 

11 CS José Ribamar Frazão Corrêa DIST VILA ESPERANÇA 1.196 

12 CS Maria de Lourdes Rodrigues DIST VILA ESPERANÇA 398 

13 CS São Cristóvão DISTRITO TIRIRICAL 1.437 

14 CS João de Deus DISTRITO TIRIRICAL 1.558 

15 USF Pirapora DISTRITO TIRIRICAL 1.387 

16 CS Vila Itamar DISTRITO TIRIRICAL 1.243 

17 CS Nazaré Neiva DISTRITO TIRIRICAL 2.694 

18 CS Dr. Antônio Carlos Reis  DISTRITO TIRIRICAL 1.649 

19 CS Maria Ayrecilla Novochiadlo  DISTRITO TIRIRICAL 1.023 

20 CS Jailson Alves Viana  DISTRITO TIRIRICAL 1.157 

21 CS Santa Bárbara DISTRITO TIRIRICAL 1.112 

22 USF Santa Clara DISTRITO TIRIRICAL 887 

23 USF Jardim São Cristóvão DISTRITO TIRIRICAL 1.291 

24 USF Santa Efigênia DISTRITO TIRIRICAL 1.537 

25 CS Fabiciana de Moraes DISTRITO TIRIRICAL 4.301 

26 CS Janaína DISTRITO TIRIRICAL 1.720 

27 CS Yves Parga DIST ITAQUI/BACANGA 945 

28 CS Vila Embratel DIST ITAQUI/BACANGA 2.971 

29 CS São Raimundo DIST ITAQUI/BACANGA 2.269 

30 CS Gapara DIST ITAQUI/BACANGA 709 

31 CS Dr. Antônio Guanaré DISTRITO COROADINHO 6.529 

32 CS João Paulo DISTRITO COROADINHO 1.694 

33 CS A.M.A.R. DISTRITO BEQUIMÃO 1.515 

34 USF Vila Lobão DISTRITO BEQUIMÃO 1.283 

35 CS Bezerra de Menezes DISTRITO CENTRO 1.147 

36 USF São Francisco DISTRITO CENTRO 1.510 

37 CS Liberdade DISTRITO CENTRO 4.539 

38 CS Turú DISTRITO COHAB 3.542 

39 CS Djalma Marques DISTRITO COHAB 1.532 

40 CS Cohab DISTRITO COHAB 1.272 

41 CS Genésio Ramos Filho DISTRITO COHAB 2.696 

Total  66.233 

Quadro 2 – Distribuição da população atendida nas unidades básicas de saúde segundo 

distritos sanitários, São Luís, MA, 2013. 

Fonte: SEMUS/São Luís, 2013. 
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Definido o número de mulheres a serem selecionadas e identificado quantas unidades 

seriam contempladas na amostra, optou-se pela realização de uma partilha proporcional ao 

estrato de região do serviço (Dist Vila Esperança, Distrito Tirirical, Distrito Itaqui/Bacanga, 

Distrito Coroadinho, Distrito Bequimão, Distrito Centro e Distrito Cohab) para garantir a 

ocorrência dos sete distritos dentre aqueles sorteados, sendo que a escolha desse cenário 

possibilitou a viabilização da operação do trabalho de campo, assim como manteve um 

número mínimo necessário de unidades para o cálculo de estimativas de variabilidade 

(Quadro 3). A questão dos estratos por tipo de serviço dificilmente não estará contemplada 

dentro deste sorteio, visto que  74% das unidades estão contempladas na amostra. 

 

Tipo de unidade na região Frequência % 

DISTRITO BEQUIMÃO 2 4,9 

DISTRITO CENTRO 3 7,3 

DISTRITO COHAB 4 9,8 

DISTRITO COROADINHO 2 4,9 

DISTRITO ITAQUI/BACANGA 4 9,8 

DISTRITO TIRIRICAL 14 34,1 

DIST VILA ESPERANÇA 12 29,3 

Total 41 100 

Tipo de unidade na amostra   

DISTRITO BEQUIMÃO 1 3,3 

DISTRITO CENTRO 2 6,3 

DISTRITO COHAB 3 10,0 

DISTRITO COROADINHO 1 3,3 

DISTRITO ITAQUI/BACANGA 3 10,0 

DISTRITO TIRIRICAL 10 33,5 

DIST VILA ESPERANÇA 10 33,5 

Total 30 100,0 

Quadro 3 – Partilha proporcional das unidades básicas de saúde, segundo frequência do 

estrato dos distritos sanitários, São Luís, MA, 2013. 

Fonte: SEMUS/São Luís, 2013. 

 

Partindo da premissa que os conglomerados eram de tamanhos desiguais (Quadro 2), 

partiu-se para a partilha da amostra proporcional por duas variáveis: o tamanho do 

conglomerado (% conglomerado) e a faixa etária da mulher que se desejou investigar (35 – 39 

anos; 40 – 49 anos; 50 a 69 anos); com o sorteio aleatório simples dos conglomerados e a 

partilha proporcional obteve-se as unidades apresentadas. Neste esquema os estratos são 

mantidos com exatidão (Quadro 4). 
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NOME DA UBS DISTRITO 

FAIXA ETÁRIA DE INTERESSE 

TOTAL f1 

FAIXA ETÁRIA NA AMOSTRA 

35 a 39 F 40 a 49 f 50 a 69 f 35 a 39 40 a 49 50 a 69 TOTAL 

USF Coqueiro V. ESPERANÇA 123 0,19 247 0,38 279 0,43 649 0,013 2 5 6 13 

CS Laura Vasconcelos V. ESPERANÇA 96 0,19 192 0,38 217 0,43 505 0,010 2 4 4 10 

CS Itapera V. ESPERANÇA 94 0,19 188 0,38 213 0,43 495 0,010 2 4 4 10 

USF Vila Sarney V. ESPERANÇA 181 0,19 361 0,38 409 0,43 950 0,019 4 7 8 19 

CS Quebra Pote V. ESPERANÇA 105 0,19 211 0,38 239 0,43 555 0,011 2 4 5 11 

CS Thalles R Gonçalves V. ESPERANÇA 208 0,19 416 0,38 470 0,43 1.094 0,021 4 8 9 21 

CS Tibirí V. ESPERANÇA 259 0,19 518 0,38 587 0,43 1.364 0,027 5 10 12 27 

CS Pedrinhas I V. ESPERANÇA 95 0,19 189 0,38 214 0,43 498 0,010 2 4 4 10 

CS Pedrinhas II V. ESPERANÇA 159 0,19 317 0,38 359 0,43 835 0,016 3 6 7 16 

CS José RF Corrêa V. ESPERANÇA 227 0,19 454 0,38 514 0,43 1.196 0,023 4 9 10 23 

CS A.M.A.R. BEQUIMÃO 288 0,19 576 0,38 651 0,43 1.515 0,030 6 11 13 30 

CS Bezerra de Menezes CENTRO 218 0,19 436 0,38 493 0,43 1.147 0,022 4 8 9 22 

CS Liberdade CENTRO 862 0,19 1725 0,38 1952 0,43 4.539 0,089 17 34 38 89 

CS Turú COHAB 673 0,19 1346 0,38 1523 0,43 3.542 0,069 13 26 30 69 

CS Cohab COHAB 242 0,19 483 0,38 547 0,43 1.272 0,025 5 10 11 25 

CS Genésio R Filho COHAB 512 0,19 1024 0,38 1159 0,43 2.696 0,053 10 20 23 53 

CS Dr. Antônio Guanaré COROADINHO 1241 0,19 2481 0,38 2807 0,43 6.529 0,128 24 49 55 128 

CS Yves Parga ITA/BACANGA 180 0,19 359 0,38 406 0,43 945 0,018 3 7 8 18 

CS São Raimundo ITA/BACANGA 431 0,19 862 0,38 976 0,43 2.269 0,044 8 17 19 44 

CS Gapara ITA/BACANGA 135 0,19 269 0,38 305 0,43 709 0,014 3 5 6 14 

CS São Cristóvão TIRIRICAL 273 0,19 546 0,38 618 0,43 1.437 0,028 5 11 12 28 

USF Pirapora TIRIRICAL 264 0,19 527 0,38 596 0,43 1.387 0,027 5 10 12 27 

CS Nazaré Neiva TIRIRICAL 512 0,19 1024 0,38 1158 0,43 2.694 0,053 10 20 23 53 

CS Dr. Antônio C Reis TIRIRICAL 313 0,19 627 0,38 709 0,43 1.649 0,032 6 12 14 32 

CS Jailson A Viana TIRIRICAL 220 0,19 440 0,38 498 0,43 1.157 0,023 4 9 10 23 

CS Santa Bárbara TIRIRICAL 211 0,19 423 0,38 478 0,43 1.112 0,022 4 8 9 22 

USF Santa Clara TIRIRICAL 169 0,19 337 0,38 381 0,43 887 0,017 3 6 7 17 

USF Santa Efigênia TIRIRICAL 292 0,19 584 0,38 661 0,43 1.537 0,030 6 11 13 30 

CS Fabiciana de Moraes TIRIRICAL 817 0,19 1634 0,38 1849 0,43 4.301 0,084 16 32 36 84 

CS Janaína TIRIRICAL 327 0,19 654 0,38 740 0,43 1.720 0,034 6 13 15 34 

Total 9725 0,19 19450 0,38 22010 0,43 51.185 1,000 190 381 431 1002 

Quadro 4 – Partilha da amostra proporcional por tamanho do conglomerado e faixa etária de interesse, São Luís, MA, 2013 
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A amostra total para o estudo foi então estabelecida e distribuída segundo as três 

faixas etárias definidas (Quadro 5). 

 

Faixa etária na região Frequência % 

35 – 39 anos 12.584 19.0 

40 – 49 anos 25.303 38.0 

50 – 69 anos 28.480 43.0 

Total 66.233 100.00 

Faixa etária nos conglomerados   

35 – 39 anos 9.725 19.0 

40 – 49 anos 19.450 38.0 

50 – 69 anos 22.010 43.0 

Total 51.185 100.0 

Faixa etária na amostra   

35 – 39 anos 190 19.0 

40 – 49 anos 331 38.0 

50 – 69 anos 481 43.0 

Total 1002 100.00 

Quadro 5. Faixas etárias dos atendimentos totais de São Luís, distribuídas nos 

conglomerados sorteados e na amostra para estudo, São Luís, MA. 2013 
 

 

4.4.7 Dimensionamento da amostra sistemática 

 

 

A sistemática foi definida com base no fluxo de observação de três unidades, pelo qual 

se calculou o número de períodos necessários para a execução da pesquisa em uma unidade 

(NP), a quantidade de mulher por período (P) e o tamanho do pulo até a abordagem da 

próxima mulher (PL) conforme emoldurado no Quadro 6. 

A sistemática funcionou da seguinte maneira: P1 indicava à quantidade de mulheres a 

serem acessadas no período 1 e PL1 o tamanho do pulo até a próxima mulher neste mesmo 

período. Tomando a unidade USF COQUEIRO como exemplo, para cada três mulheres que 

entrassem na unidade para os serviços escolhidos, uma deveria ser abordada e entrevistada. 

Após as próximas três mulheres entrarem, outra era acessada e entrevistada e assim por 

diante. Teve-se atenção ao fato que o pulo podia mudar de acordo com o período. 

No momento da coleta de dados um auxiliar de pesquisa controlou apenas o fluxo, 

computando as mulheres que chegavam à unidade buscando acessar os serviços definidos no 

projeto, de antemão, este atribuía em suas anotações diárias das atividades de campo 

informações básicas como o nome e a idade das mulheres e atribuía-lhes, então, uma 

identificação; esta identificação nada mais é que a posição da chegada dela na unidade 

(primeira, segunda, terceira,..., vigésima quinta). 
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 Unidade DISTRITO N TAMANHO M/P NP P1 
PL 

1 
P2 

PL 

2 
P3 

PL 

3 
P4 

PL 

4 

 

P5 
PL 

5 
P6 

PL 

6 
P7 

PL 

7 
P8 

PL 

8 

TOTAL 

DE 
DIAS 

1 USF Coqueiro V. ESPERANÇA 13 PEQUENO 10 3 4 3 4 3 5 2 † †  † †       2 

2 
CS Laura 

Vasconcelos 
V.ESPERANÇA 10 PEQUENO 10 3 3 3 3 3 4 3 † † 

 
† †       2 

3 CS Itapera V.ESPERANÇA 10 PEQUENO 10 3 3 3 3 3 4 3 † †  † †       2 

4 USF Vila Sarney V.ESPERANÇA 19 MÉDIO 22 5 3 7 4 6 4 6 4 6  4 6 † † † † † † 3 

5 CS Quebra Pote V.ESPERANÇA 11 PEQUENO 10 3 3 3 4 3 4 3 † †  † †       2 

6 
CS Thalles 

R.Gonçalves 
V.ESPERANÇA 21 MÉDIO 22 5 4 6 4 6 4 6 4 6 

 
5 4 † † † † † † 3 

7 CS Tibirí V.ESPERANÇA 27 MÉDIO 22 5 5 4 5 4 5 4 6 4  6 4 † † † † † † 3 

8 CS Pedrinhas I V.ESPERANÇA 10 PEQUENO 10 3 3 3 3 3 4 3 † †  † † †      2 

9 CS Pedrinhas II V.ESPERANÇA 16 PEQUENO 10 3 5 2 5 2 6 2 † †  † † †      2 

10 
CS José Ribamar 

F.Corrêa 
V.ESPERANÇA 23 MÉDIO 22 5 5 4 5 4 5 4 4 6 

 
4 6 † † † † † † 3 

11 CS A.M.A.R. BEQUIMÃO 30 MÉDIO 22 5 6 4 6 4 6 4 6 4  6 4 † † † † † † 3 

12 
CS Bezerra de 

Menezes 
CENTRO 22 MÉDIO 22 5 5 4 5 4 4 6 4 6 

 
4 6 † † † † † † 3 

13 CS Liberdade CENTRO 89 GRANDE 45 7 12 4 12 4 12 4 12 4  13 3 14 3 14 6 † † 4 

14 CS Turú COHAB 69 GRANDE 45 7 9 5 10 5 10 5 10 5  10 5 10 5 10 5 † † 4 

15 CS Cohab COHAB 25 MÉDIO 22 5 5 4 5 4 5 4 5 4  5 4 † † † † † † 3 

16 CS Genésio R. Fo COHAB 53 GRANDE 45 7 7 6 7 6 7 6 8 6  8 6 8 6 8 6 † † 4 

17 
CS Dr. Antônio 

Guanaré 
COROADINHO 128 GRANDE 45 7 18 3 18 3 18 3 18 3 

 
18 3 19 2 19 2   4 

18 CS Yves Parga ITAQUI/BACANGA 18 MÉDIO 22 5 3 7 3 7 4 6 4 6  4 6 † † † † † † 3 

19 CS São Raimundo ITAQUI/BACANGA 44 GRANDE 45 7 8 6 9 5 9 5 9 5  9 5 † † † † † † 4 

20 CS Gapara ITAQUI/BACANGA 14 PEQUENO 10 3 4 3 5 2 5 2 † †  † † †      2 

21 CS São Cristóvão TIRIRICAL 28 MÉDIO 22 5 5 4 5 4 6 4 6 4  6 4 † † † † † † 3 

22 USF Pirapora TIRIRICAL 27 MÉDIO 22 5 5 4 5 4 5 4 6 4  6 4 † † † † † † 3 

23 CS Nazaré Neiva TIRIRICAL 53 GRANDE 45 7 7 6 7 6 7 6 8 6  8 6 8 6 8 6   4 

24 
CS Dr. Antônio 

Carlos Reis 
TIRIRICAL 32 MÉDIO 22 5 6 4 6 4 6 4 7 3 

 
7 3 † † † † † † 3 

25 
CS Jailson Alves 

Viana 
TIRIRICAL 23 MÉDIO 22 5 4 6 4 6 5 4 5 4 

 
5 4 † † † † † † 3 

26 CS Santa Bárbara TIRIRICAL 22 MÉDIO 22 5 4 6 4 6 4 6 5 4  5 4 † † † † † † 3 

27 USF Santa Clara TIRIRICAL 17 PEQUENO 10 3 5 2 6 2 6 2 † †  † † †      2 

28 
USF Santa 

Efigênia 
TIRIRICAL 30 MÉDIO 22 5 6 4 6 4 6 4 6 4 

 
6 4 † † † † † † 3 

29 
CS Fabiciana de 

Moraes 
TIRIRICAL 84 GRANDE 45 7 12 4 12 4 12 4 12 4 

 
12 4 12 4 12 4 † † 4 

30 CS Janaína TIRIRICAL 34 MÉDIO 22 5 6 4 7 3 7 3 7 3  7 3 † † † † † † 3 

Total 1002                     74 

Quadro 6 – Amostra sistemática para São Luís, MA. 2013 
M/P – Fluxo de mulher/período; NP – Número de períodos; P1...Pn – Período 1; PL1...PLn – Tamanho do pulo até a próxima mulher a ser abordada 
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Quando a mulher se recusou a participar, abandonou a entrevista ou não atendeu os 

critérios de inclusão, a sistemática foi mantida. Da mesma forma, quando não foi possível 

entrevistar a quantidade de mulheres necessárias em uma unidade o período de reposição (†) 

foi utilizado para completar, neste caso a PL foi recalculada pelo pesquisador da seguinte 

maneira (M/P ÷ ¥), onde M/P é fluxo de mulher/período e ¥ é o número de mulheres que 

faltavam para completar a amostra no conglomerado; assim, se faltassem duas mulheres na 

unidade “CS JANAÍNA” P4 era então igual a 2 e PL4 igual a 11 (22 ÷ 2 = 11). Neste 

período de reposição poderia haver flexibilidade para escolha da mulher subsequente, caso a 

designada pela sistemática não tivesse critérios de inclusão, contudo teve-se atenção para o 

fato de que o pulo seria estabelecido a partir desta.  

Deve-se lembrar de que quando um estrato etário era completamente finalizado, as 

próximas mulheres deste estrato não foram contabilizadas para os pulos da amostra 

sistemática, agindo-se perante a esta como indivíduo sem critério de inclusão. 

A sistemática foi uma estratégia montada para assegurar que seria conhecida a 

quantidade de mulheres que foram para a unidade de saúde nos períodos em que a pesquisa 

ocorreu, caso a sistemática fosse quebrada e esse universo desconhecido não poderíamos 

calcular o peso amostral que é um estimador importante para a análise estatística dos dados. O 

peso amostral é uma ponderação feita nos indivíduos, por exemplo, cinco mulheres da 

unidade Coqueiro acessadas e entrevistadas no P1 tem “peso” diferente das cinco mulheres da 

unidade Turu em P1, devido ao tamanho da amostra dentro do conglomerado e ao fluxo de 

mulheres por período, na unidade. 

Diante do exposto, conforme previsto no Plano Amostral, atingiu-se a meta 

estabelecida para o quantitativo de entrevistas a serem realizadas em cada unidade básica de 

saúde atendendo a representatividade da população em cada conglomerado. Por problemas 

operacionais, algumas UBS ficaram com quantitativo de entrevistas válidas aquém do 

planejado, porém dentro do intervalo de confiança, não comprometendo a amostra final. 

Assim, nas UBS 17 e UBS 13 foram coletadas e consideradas válidas 113 (12,5%) e 84 

(9,3%) entrevistas respectivamente e o Distrito VII obteve predominância amostral, com 307 

(33,8%) usuárias entrevistadas, conforme descrito na Tabela 1 
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Tabela 1 - Distribuição das usuárias da atenção básica segundo unidades básicas de saúde e 

distritos sanitários. São Luís, MA, 2014 

Variáveis n %  
Intervalo de confiança 

95% 

   Inferior Superior 

Unidade Básica de 

Saúde 
    

UBS 01 12 1,3 0,6 2,1 

UBS 02 10 1,1 0,4 1,8 

UBS 03 8 0,9 0,3 1,5 

UBS 04 18 2,0 1,1 3,0 

UBS 05 11 1,2 0,6 2,0 

UBS 06 19 2,1 1,2 3,1 

UBS 07 21 2,3 1,4 3,3 

UBS 08 9 1,0 0,4 1,7 

UBS 09 13 1,4 0,8 2,2 

UBS 10 22 2,4 1,4 3,5 

UBS 11 28 3,1 2,0 4,3 

UBS 12 22 2,4 1,4 3,5 

UBS 13 84 9,3 7,4 11,2 

UBS 14 62 6,8 5,3 8,6 

UBS 15 24 2,6 1,7 3,7 

UBS 16 51 5,6 4,2 7,1 

UBS 17 113 12,5 10,4 14,6 

UBS 18 19 2,1 1,2 3,2 

UBS 19 41 4,5 3,3 6,0 

UBS 20 13 1,4 0,8 2,3 

UBS 21 24 2,6 1,5 3,7 

UBS 22 24 2,6 1,7 3,7 

UBS 23 44 4,9 3,5 6,4 

UBS 24 29 3,2 2,1 4,4 

UBS 25 21 2,3 1,4 3,4 

UBS 26 21 2,3 1,4 3,3 

UBS 27 16 1,8 1,0 2,6 

UBS 28 27 3,0 1,9 4,1 

UBS 29 71 7,8 6,2 9,7 

UBS 30 30 3,3 2,2 4,5 

Total 907 100 100 100 

Distrito sanitário     

Distrito I 143 15,8 13,5 18,2 

Distrito II 28 3,1 2,0 4,2 

Distrito III 106 11,7 9,6 13,9 

Distrito IV 137 15,1 12,7 17,5 

Distrito V 113 12,5 10,5 14,8 

Distrito VI 73 8,0 6,3 9,9 

Distrito VII 307 33,8 30,8 37,0 

Total 907 100 100 100 
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4.5 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 

A pesquisa foi encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde de São Luís para 

assinatura da Carta de Anuência (APÊNDICE A). 

O estudo foi permeado pelas normas éticas referidas na Resolução 196/96, revisada e 

atualizada pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Secretaria Municipal de 

Saúde de São Luís/MA, aprovado pelo protocolo 2013.02.08.08-74 (ANEXO C). Todos os 

sujeitos da pesquisa foram convidados pela pesquisadora e sua equipe de entrevistadores a 

participar de forma livre e esclarecida, sendo-lhes apresentado suscintamente o projeto do estudo 

com seus objetivos e técnicas metodológicas. Quando aceita a participação, foi-lhes oferecido o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE – APÊNDICE B) para coleta da assinatura.  

A aplicação do instrumento de coleta de dados com as usuárias se deu nas salas de 

esperadas UBS e todas foram informadas quanto ao anonimato, tendo-lhes sido garantido o 

direito de vetar a sua participação a qualquer momento do estudo.  

Como a coleta de dados precisou ser realizada em um tempo maior do que o 

inicialmente previsto, foi entregue ao CEP/SEMUS-São Luís Carta de Adendo solicitando 

autorização para postergar a coleta até o mês de junho de 2014 (APENDICE C). 

 

 

4.6 Recrutamento 

 

 

Após a aprovação do CEP, iniciou-se a coleta de dados nas UBS com previsão inicial de 3 

meses com início em março/2014. Entretanto, em função das características do delineamento do 

estudo, este período foi excedido em um mês, finalizando-se apenas em junho/2014. 

Para cada uma das UBS selecionadas, foi realizado contato prévio à entrada em 

campo para conhecer o Fluxograma de cada uma, objetivando racionalizar a coleta bem como 

entregar Ofício (APÊNDICE D) comunicando a realização da pesquisa outrora autorizada 

pela SEMUS/São Luís/MA. 

Como cada UBS tinha um n próprio distribuído pelas 3 faixas etárias delineadas no 

estudo, para iniciar o recrutamento, respeitou-se o intervalo (“pulo”) calculado entre cada 

usuária que atendia os critérios de inclusão. Para tanto, os entrevistadores foram a campo com 
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uma planilha elaborada para cada UBS (APÊNDICE E) a qual foi preenchida para respeitar e 

garantir a execução do plano de aleatorização da amostra. 

 

 

4.7 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 

Para a coleta foi utilizado um instrumento construído segundo as ações determinadas à 

Atenção Primária à Saúde, no Programa de Controle do Câncer de Mama (ANEXO D). 

Os conteúdos deste instrumento foram testados e validados por peritos e pré-testado 

(MARQUES, 2011) e suas variáveis organizadas segundo as dimensões estrutura e processo 

propostas por Donabedian (1988). 

O instrumento constitui de 72 questões, aplicadas em entrevista, que visava conhecer 

as características sociodemográficas, fatores de risco e proteção para câncer de mama e acesso 

às ações no controle desta doença. 

 

 

4.8 Operacionalização da coleta de dados 

 

 

A equipe de campo foi composta pela pesquisadora responsável e de equipe para 

trabalho constituída por três supervisores de campo e 18 entrevistadores voluntários.  Os 

auxiliares receberam treinamento por meio de preleção dialogada e estudo de caso segundo 

estudo de Marques (2011).  

As entrevistas foram realizadas na UBS e ao término de cada semana de trabalho os 

formulários foram conferidos pela pesquisadora responsável e, aleatoriamente, 10% destes 

passaram a compor o Controle de Qualidade (CQ) pelo qual as usuárias receberam ligação 

telefônica para confirmação da realização da entrevista. Excluíram-se questionários 

selecionados para o CQ que não possuíam informação de contato. Apenas após o CQ, os 

dados foram armazenados e a consistência das informações mensurada a partir das respostas 

fornecidas pelas entrevistadas. Questionários incompletos ou que as usuárias não recordassem 

informações sobre os exames investigados foram descartados e não considerados para análise. 
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Uma vez composto o banco de dados, para a análise, foram excluídos questionários de 

mulheres consideradas “sintomáticas” pois não se pautam no conceito de rastreamento 

oportunístico proposto pela OMS.  

A Figura 2 demonstra o fluxograma da Operacionalização dos Dados, iniciando pela 

coleta na UBS, com entrevistas de usuárias (1), ao término os formulários foram preparados 

para digitação (2). Em seguida, os auxiliares de pesquisa deram entrada dos dados em base 

específica com a digitação (3). Trabalhou-se a conferência da digitação e, sendo encontrado 

erro em 09 questionários, retornou-se ao processamento do formulário (6). Finalizada a 

conferência, a base de dados foi preparada para análise estatística, segundo critérios de 

qualidade estabelecidos (7). O passo seguinte foi a realização da análise estatística com apoio 

computacional (8), produzindo resultados para inferência estatística adequada (9), voltando 

para o pesquisador como informação (10) . 

 

 

Figura 3. Fluxo de coleta de dados utilizando método tradicional, 2012 
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4.9 Variáveis consideradas no estudo 

 

 

4.9.1 Variáveis dependentes 

 

 

Considerou-se como variável dependente a realização e periodicidade dos exames de 

mamografia, ultrassonografia e exame clínico das mamas, derivados para análise em cinco 

categorias: 

- Inadequado: quando não atendiam o preconizado para cada faixa etária e a presença 

de fator de risco elevado para câncer de mama, 

- Adequada quando atendiam o preconizado para cada faixa etária e a presença ou 

ausência de fator de risco elevado, 

- Anual: ter realizado o exame uma vez por ano, 

- Bianual: ter realizado o exame a cada dois anos, 

- Irregular: não haver periodicidade estabelecida para o período de realização dos 

exames. 

 

 

4.9.2 Variáveis independentes 

 

 

As variáveis independentes foram agrupadas em oito blocos para análise: 

 

 

4.9.2.1 Variáveis sociodemográficas 

 

-Idade: em anos completos, determinada pela relação entre a data de nascimento e a 

data da entrevista, conforme referida pela entrevistada. Posteriormente foram criadas as 

categorias faixa etária de 35 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 69 anos. 

-Cor ou raça autodeclarada: categorizado como amarela, branca, indígena, negra e 

parda 

-Estado civil: categorizada em casada, divorciada, separada, solteira e viúva. 
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-Nível de escolaridade: analfabeto/ fundamental 1 incompleto, fundamental 1 

completo/ fundamental 2 incompleto/ fundamental 2 completo/ médio incompleto, médio 

completo/ superior incompleto, superior completo. 

- Atividade econômica remunerada: se a entrevistada trabalhava e qual função 

exercia. 

-Classe social: avaliada segundo o Critério de Classificação Econômica da Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (ABEP, 2014), que considera a posse de itens na 

residência (Televisão em cores, rádio, banheiro, automóvel, empregada mensalista, máquina 

de lavar, videocassete e/ou DVD, geladeira, freezer) conforme descrito no Quadro 7 e o grau 

de instrução do chefe de família (Quadro 8). Foi categorizada em A, B, C, D e E. 

- Plano de saúde: possuir ou não plano de saúde. 

 

 

Descrição do item 
Quantidade de Itens 

0 1 2 3 4 ou + 

Televisão em cores 0 1 2 3 4 

Rádio 0 1 2 3 4 

Banheiro 0 4 5 6 7 

Automóvel 0 4 7 9 9 

Empregada mensalista 0 3 4 4 4 

Máquina de lavar 0 2 2 2 2 

Videocassete e/ou DVD 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (aparelho independente ou 

parte da geladeira duplex) 
0 2 2 2 2 

Quadro 7- Sistema de pontos segundo posse de itens 

Fonte: ABEP, 2014. Critério de Classificação Econômica 2014 
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Nomenclatura Antiga Nomenclatura Atual 

Analfabeto / Primário Incompleto Analfabeto /Fundamental 1 Incompleto 

Primário Completo / Ginasial incompleto Fundamental 1 Completo / Fundamental 2 

Incompleto 

Ginasial completo / Colegial incompleto Fundamental 2 Completo / Médio 

Incompleto 

Colegial completo / Superior incompleto Médio Completo / Superior Incompleto 

Superior completo Superior Completo 

Quadro 8 – Classificação do chefe de família segundo Grau de instrução atualizado  

Fonte: ABEP, 2014. Critério de Classificação Econômica 2014 

 

 

4.9.2.2 Variáveis relacionadas a fatores de risco para câncer de mama no momento 

 

 

- História familiar de câncer de mama ou de ovário: categorizada em não, sim e 

não sabe. 

- Grau de parentesco: categorizados em mãe, filha, irmã, outro parentesco e sexo 

masculino. 

- Idade do familiar no momento do diagnóstico de câncer: mais de 50 anos, menos de 50 

anos, um parente com  mais de 50 anos, outro com  menos de 50 anos e não sabe ou não recorda. 

 

 

4.9.2.3 Variáveis relacionadas ao Exame Clínico das Mamas 

 

 

- Informação sobre o exame: caracterizada pela orientação recebida por profissional 

de saúde sobre a idade necessária para marcar consulta com médico ou enfermeiro para ter as 

mamas examinadas. Categorizada em não, sim e não recorda.  

- Frequencia de realização do exame clínico das mamas: se pelo menos uma vez ao 

ano a entrevistada teve as mamas examinadas por médico ou enfermeiro na UBS. 

Categorizada em não, sim e não recorda. 

- Realização de exame clínico entre 2009 e 2012: considerado apenas exames 

realizados nas UBSs, categorizada em não, sim e não recorda. 

- Ano de realização do último exame: categorizado em 2009, 2010, 2011, 2012 e não 

recorda. 
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- Motivo para realização do ECM: categorizado em queixa de alteração mamária, 

idade, casos de câncer de mama em familiares, rastreamento do câncer de mama e outro 

motivo. 

- Profissional responsável pela realização do ECM: categorizado em médico, 

enfermeiro, médico e enfermeiro e não recorda. 

- Momento para realização do ECM: categorizado em durante o exame ginecológico 

preventivo (Papanicolaou), durante consulta de enfermagem, na consulta médica, visita 

domiciliar e outro momento. 

- Presença de alteração no exame: se foi encontrada alguma alteração ao ter as 

mamas examinadas: categorizada em não, sim e não recorda 

 

 

4.9.2.4 Variáveis relacionadas à Mamografia 

 

 

- Informação sobre o exame: caracterizada pela orientação recebida por profissional 

de saúde sobre a idade indicada para realizar a primeira MMG. Categorizada em não, sim e 

não recorda.  

- Recebimento de guia de encaminhamento da UBS para fazer MMG: 

Considerado o período de 2009 a 2012, categorizada em não, sim e não recorda. 

- Remarcação do exame: conforme referido pela entrevistada, foi categorizada em 

não, sim e não recorda. 

- Falta ao exame ou à consulta de retorno da mamografia: Considerando o período 

de 2009 a 2012, categorizada em não, sim e não recorda. 

- Periodicidade de realização da MMG pelo SUS: categorizada em nunca fez, 

anualmente, a cada 2 anos, a cada 3 anos, em intervalo superior a 3 anos, em intervalo inferior 

a um ano, fazer sem seguir periodicidade e não recorda 

- Ano de realização do último exame: categorizado em 2009, 2010, 2011, 2012 e não 

recorda. 

- Motivo para realização da MMG: categorizado em idade, casos de câncer de mama 

em familiares, percebeu  alteração na mama, o profissional de saúde pediu, propaganda ou 

campanha, outro motivo e não recorda. 

- Profissional responsável pela realização da MMG: categorizado em médico, 

enfermeiro, médico e enfermeiro e não recorda. 
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- Tempo entre a solicitação e realização da MMG: categorizado em menos de um 

mês, entre um e três meses, mais de 3 e menos de 6 meses, superior a 6 meses, não retornou e 

não recorda. 

- Tempo entre a realização do exame e retorno em consulta: categorizado em 

menos de um mês, entre um e três meses, mais de 3 e menos de 6 meses, superior a 6 meses, 

não retornou e não recorda. 

- Presença de alteração diagnosticada no exame: categorizada em não, sim e não 

recorda. 

- Tipo de alteração encontrada: categorizada em alterações benignas, suspeita de 

câncer e não sabe ou não recorda. 

- Conduta diante da presença de alteração no exame: categorizada em outro exame, 

não retorno a UBS, outra conduta, nada e não recorda. 

- Tempo entre a realização do exame e o recebimento do diagnóstico: categorizado 

em menos de um mês, entre um e três meses, mais de 3 e menos de 6 meses, superior a 6 

meses, não retornou e não recorda. 

 

 

4.9.2.5 Variáveis relacionadas à Ultrassonografia 

 

 

- Recebimento de guia de encaminhamento da UBS para fazer USG: Considerado 

o período de 2009 a 2012, categorizada em não, sim e não recorda. 

- Remarcação do exame: conforme referido pela entrevistada, foi categorizada em 

não, sim e não recorda. 

- Falta ao exame ou à consulta de retorno da USG: Considerando o período de 2009 

e 2012, categorizada em não, sim e não recorda. 

- Ano de realização do último exame: categorizado em não fez, 2009, 2010, 2011, 

2012 e não recorda. 

- Motivo para realização da USG: categorizado em idade, mamas grandes, percebeu  

alteração na mama, o profissional de saúde pediu, casos de câncer de mama em familiares, 

precisava puncionar o nódulo, outro motivo e não recorda. 

- Tempo entre a solicitação e realização da USG: categorizado em menos de um 

mês, entre um e três meses, mais de 3 e menos de 6 meses, superior a 6 meses, não retornou e 

não recorda. 
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- Tempo entre a realização do exame e retorno em consulta: categorizado em 

menos de um mês, entre um e três meses, mais de 3 e menos de 6 meses, superior a 6 meses, 

não retornou e não recorda. 

- Presença de alteração diagnosticada no exame: categorizada em não, sim e não 

recorda. 

 

 

 

4.9.2.6 Variáveis relacionadas à realização de Biópsia 

 

 

- Realização de biópsia de mama: categorizada em não, sim e não sabe ou não 

recorda. 

 

 

4.9.2.7 Variáveis relacionadas à realização do Autoexame das mamas 

 

 

- Informação sobre o exame: caracterizada pela orientação recebida por profissional 

de saúde sobre a idade indicada para examinar as mamas. Categorizada em não, sim e não 

recorda.  

- Presença de ciclo menstrual: categorizada em sim de forma regular, sim de forma 

irregular e não menstruar. 

- Prática do autoexame: categorizada em não e sim. 

 

 

4.9.2.8 Variáveis relacionadas às ações gerais no controle do câncer de mama 

 

 

- Possuir Agenda da Mulher: documento que permite o registro das informações 

sobre a saúde da mulher. Foi categorizada em não, sim e não recorda. 

- Participação no período de 2009 e 2012 em atividades educativas relacionadas à 

temática do câncer de mama: consideradas reuniões ou palestras realizadas na UBS no 

período, foram categorizadas em não, sim e não recorda. 
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- Realização de exame ginecológico preventivo (Papanicolaou) no período: 

categorizada em não, nunca fez, sim e não recorda. 

 

 

4.10 Análise de dados 

 

 

O processo de análise de dados da presente pesquisa iniciou-se com uma análise 

descritiva resultando em tabelas de frequência para variáveis qualitativas (ordinais ou 

nominais). As análises descritivas contaram ainda com a inclusão do intervalo de confiança 

para a proporção (IC95%), calculado pelo método de reamostragem de bootstrap, que obtém 

sua amostra via amostragem com reposição da amostra original em 1.000 vezes (EFRON; 

TIBSHIRANI, 2003). 

As diferentes hipóteses cogitadas foram avaliadas por meio de análise bivariada na 

tabela de contingência por meio do teste de chi-quadrado ou teste exato de Fischer 

(PEREIRA, 2010). Todos os testes realizados levaram em consideração um α bidirecional de 

0.05 e intervalo de confiança (IC) de 95% e foram realizados com apoio computacional dos 

softwares IBM SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) e Excel 2010 ® 

(Microsoft Office). 
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5 RESULTADOS 

 

 

Após a organização dos dados e análise de sua consistência, foi elaborado um 

fluxograma com o intuito de sintetizar as informações coletadas (Figura 4). 

Das 1.001 entrevistas válidas, 68 (6,8%) eram de usuárias sintomáticas, as quais 

procuraram o serviço entre 2009 e 2012, em virtude de queixas de alteração mamária, logo 

não poderiam compor o objeto de estudo no que se refere ao rastreamento oportunístico, pelo 

qual se avaliam usuárias assintomáticas. Assim, essas 68 foram excluídas, totalizando até 

aquele instante amostra composta por 933 entrevistas.  

O fluxograma foi então reorganizado, considerando-se dois grupos distintos: 706 

(70,5%) usuárias sem fator de risco elevado e 227 (22,7%) usuárias com fator de risco 

elevado. Para este estudo, considerou-se fator de risco elevado a história familiar de câncer de 

mama e/ou ovário.  

Das usuárias sem fator de risco elevado para câncer de mama, foram desconsideradas 

sete (2,7%) por não recordarem sobre a realização de Exame Clínico das Mamas (ECM) e 13 

(4,4%) por não recordarem sobre a realização do ECM ou Mamografia (MMG), gerando um 

grupo de 686 entrevistas válidas. 

Das usuárias com fator de risco elevado para câncer de mama, três (3,8%) da faixa 

etária de 40 a 49 anos e três (3,3%) pertencentes à faixa etária de 50 a 69 anos não 

recordavam sobre a realização do ECM ou MMG, levando à exclusão dessas entrevistas, 

totalizando um grupo com 221 entrevistas. 

Diante do exposto, a análise do estudo foi realizada considerando-se uma amostra (n) 

de 907 usuárias, sendo 686 (75,6%) sem fator de risco elevado para câncer de mama e 221 

(24,4%) com fator de risco elevado. Para analisar as ações do rastreamento para o câncer de 

mama, essas foram classificadas em Adequadas, quando atendiam o preconizado para cada 

faixa etária e a presença ou ausência de fator de risco elevado, ou Inadequadas, quando não 

atendiam. 
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Figura 4 - Fluxograma de análise da adequação do rastreamento do câncer de mama segundo 

idade e presença de fator de risco 
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Analisando o Fluxograma, para o grupo de usuárias sem fator de risco elevado, 

obtiveram-se 133 (18,8%) na faixa etária de 35 a 39 anos, das quais, 94 (71,1%) não 

realizaram nenhuma medida para o rastreamento, estando adequado para o preconizado; das 

39 (28,9%) consideradas inadequadas, 32 (82,0%) realizaram ECM. Na faixa etária de 40 a 49 

anos, de um total de 259 (36,7%) usuárias, apenas 55 (21,2%) foram rastreadas com ações 

consideradas adequadas, das quais, 52 (94,5%) realizaram ECM e três (5,5%) realizaram 

ECM que mostraram alteração e foram encaminhadas à realização de MMG; das 197 (76,1%) 

usuárias consideradas inadequadas nessa faixa etária, 135 (68,5%) não realizaram ECM, 41 

(20,8%) realizaram MMG sem ECM prévio e 21 (10,7%) realizaram MMG, mesmo diante de 

ECM sem alteração. Na faixa etária de 50 a 69 anos, a amostra totalizou 314 (44,5%) 

usuárias, sendo que apenas seis (1,7%) realizaram ações de rastreamento, consideradas 

adequadas uma vez que duas (33,4%) realizaram ECM sem alterações e MMG a cada dois 

anos e quatro (66,6%) realizaram ECM, apresentando alterações e foram encaminhadas para a 

realização de MMG. Compondo o subgrupo da maioria das usuárias, 295 (93,6%) com ações 

inadequadas para o rastreamento nessa faixa etária, 141 (47,8%) não realizaram ECM e MMG 

a cada dois anos, 53 (18,8%) realizaram apenas o ECM anualmente, 22 (7,5%) realizaram 

MMG com periodicidade irregular sem ECM, duas (0,7%) MMG com intervalo irregular com 

ECM, 26 (8,8%) realizaram MMG, anualmente, sem ECM, 15 (5,5%) realizaram MMG a 

cada dois anos sem ECM e 36 (12,2%) realizaram MMG anualmente, mesmo com ECM sem 

alteração.  

Para o grupo de usuárias com fator de risco elevado, foram obtidos 44 (19,4%) na 

faixa etária de 35 a 39 anos, das quais uma (1,7%) teve ações de rastreamento consideradas 

adequadas por realizar ECM e MMG anualmente; das 43 (98,3%) consideradas inadequadas, 

32 (74,5%) não realizaram ECM e MMG anualmente e 11 (25,5%) realizaram apenas ECM. 

Na faixa etária de 40 a 49 anos, de um total de 89 (39,2%) usuárias, quatro (4,5%) foram 

consideradas com ações adequadas, haja vista que essas realizaram ECM e MMG anualmente; 

das 82 (92,1%) usuárias consideradas inadequadas, 45 (54,9%) não realizaram ECM e MMG 

anualmente, 12 (14,7%) realizaram apenas ECM, 9 (11,0%) realizaram MMG sem seguir uma 

periodicidade e sem realizar ECM, seis (7,3%) realizaram ECM, mas a MMG não teve 

periodicidade anual, quatro (4,8%) realizaram MMG anualmente sem realizar ECM prévio e 

seis (7,3%) realizaram MMG a cada dois anos sem ECM. Na faixa etária de 50 a 69 anos, a 

amostra totalizou 94 (41,4%) usuárias, sendo sete (7,4%) consideradas adequadas por 

realizarem ECM e MMG anualmente. Compondo o subgrupo de 84 (89,3%) com ações 

inadequadas para o rastreamento, 38 (45,2%) não realizaram ECM e MMG anualmente, 10 
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(11,9%) realizaram apenas ECM, cinco (6,0%) realizaram MMG sem seguir uma 

periodicidade e sem realizar ECM, uma (1,2%) realizou MMG sem periodicidade e ECM, 

nove (10,7%) realizaram MMG anualmente sem realizar ECM prévio, 12 (14,3%) realizaram 

MMG a cada dois anos sem ECM e nove (10,7%) realizaram ECM sem alteração seguido de 

MMG. 

Dos resultados deste estudo, priorizou-se abordar as características sociodemográficas, 

os fatores de risco e proteção para câncer de mama e o acesso às ações no controle dessa 

doença, descritos a seguir. 

 

 

5.1 Características sociodemográficas 

 

 

Das 907 usuárias que compuseram a amostra válida, houve predominância da cor 

parda com 531 (58,9%), usuárias não economicamente ativas 547 (61,1%), pertencentes à 

classe econômica C 415 (52,3%) e daquelas que não possuíam plano de saúde 868 (95,7%). 

Em relação ao estado civil, 400 (44,1%) eram solteiras e 373 (41,1%) casadas, enquanto 327 

(36,1%) eram portadoras de ensino médio completo ou superior incompleto (Tabela 2). 
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Tabela 2 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo dados 

sociodemográficos. São Luís, MA, 2014 

 
Variáveis N % Intervalo de confiança 

95% 

 Inferior Superior 

IDADE     

35 a 39 anos 177 19,5 17,0 22,1 

40 a 49 anos 338 37,3 34,2 40,5 

50 a 69 anos 392 43,2 40,2 46,5 

Total  907 100 100 100 

Cor ou raça autodeclarada *     

Amarela 37 4,1 2,9 5,4 

Branca 139 15,4 13,1 18,0 

Indígena 6 0,7 0,2 1,2 

Negra 189 21,0 18,4 23,5 

Parda 531 58,9 55,8 62,2 

Total 902 100 100 100 

Estado civil     

Casada 373 41,1 37,9 44,3 

Divorciada 22 2,4 1,4 3,5 

Separada 34 3,7 2,5 5,1 

Solteira 400 44,1 40,7 47,3 

Viúva 78 8,6 6,9 10,4 

Total 907 100 100 100 

Nível de escolaridade     

Analfabeto/fundamental 

1incompleto 

190 20,9 18,3 23,6 

Fundamental 1 completo 

/fundamental 2 incompleto 

197 21,7 18,9 24,3 

Fundamental 2 

completo/médio incompleto 

149 16,4 13,9 19 

Médio completo/ superior 

incompleto 

327 36,1 32,9 39,2 

Superior completo 44 4,9 3,5 6,3 

Total 907 100 100 100 

Economicamente ativa**     

Não 547 61,1 58,0 64,1 

Sim 348 38,9 35,9 42,0 

Total 895 100 100 100 

Classe Econômica***     

A 1 0,1 0,0 0,4 

B 52 6,5 4,8 8,3 

C 415 52,3 48,5 55,9 

D 299 37,7 34,1 41,3 

E 27 3,4 2,1 4,5 

Total 794 100 100 100 

Plano de Saúde****     

Não 868 95,7 94,8 97,2 

Sim 36 4,0 2,8 5,2 

Total 904 100 100 100 

*Missing=5    /   **Missing=12   /   ***Missing=113   /   ****Missing=3 
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5.2 Fatores de risco e proteção para câncer de mama 

 

 

Quando entrevistadas sobre a presença de fator de risco, caracterizado pela história 

familiar de casos de câncer de mama ou ovário na família, 654 (72,1%) usuárias negaram tal 

existência e 566 (64,3%) referiram que nenhum profissional de saúde das unidades básicas 

havia lhes perguntado sobre isso (Tabela 3).  

 

Tabela 3 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo fator de risco 

(história familiar) para câncer de mama. São Luís, MA, 2014 

 

Variáveis n % Intervalo de confiança 95% 

   Inferior Superior 

Presença de fator de 

risco 
    

Não 654 72,1 69,2 74,9 

Sim 221 24,4 21,6 27,0 

Não sabe 32 3,5 2,4 4,9 

Total 907 100 100 100 

Investigação por 

profissional sobre 

presença de fator de 

risco 

    

Não 566 62,4 59,4 65,5 

Sim 314 34,6 31,5 37,7 

Não recorda 27 3,0 2,0 4,1 

Total 903 100 100 100 
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5.3 Acesso às ações no controle do câncer de mama na Atenção Básica 

 

 

As ações no controle do câncer de mama compreenderam a investigação quanto à 

realização de exame clínico das mamas, mamografia, ultrassonografia e autoexame das 

mamas.  

 

 

5.3.1 Ações no controle do câncer de mama – Exame clínico das mamas (ECM) 

 

 

No tangente à realização do exame clínico das mamas, as usuárias foram questionadas 

se receberam orientação de algum profissional de saúde sobre a idade para iniciar os 

agendamentos em saúde, para a realização desse exame, e 655 (72,5%) negaram ter recebido 

tal orientação.  

Sobre a realização do ECM, pelo menos uma vez ao ano, 636 (70,1%) responderam 

que não foram examinadas com essa periodicidade e 640 (70,6%) não realizaram o ECM 

entre os anos 2009 e 2012. Entre as que realizaram o ECM, 193 (74,5%) foram examinadas 

em 2012, conforme evidenciado na Tabela 4.  

Das usuárias examinadas no período investigado, 119 (45,9%) afirmaram que o 

motivo para a realização do mesmo foi o rastreamento para o câncer de mama e 162 (62,3%) 

foram examinadas pelo médico, sendo 194 (75,2%) examinadas durante o exame 

ginecológico preventivo (Papanicolaou). Entre as usuárias que realizaram ECM, 233 (90,7%) 

afirmaram não ter apresentado alteração. 
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Tabela 4 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo realização do exame 

clínico das mamas. São Luís, MA, 2014. 
 

Variáveis n % Intervalo de confiança 95% 

   Inferior Superior 

Recebeu orientação para ECM segundo 

idade* 
    

Não 655 72,5 69,5 75,6 

Sim 248 27,5 24,4 30,5 

Total 903 100 100 100 

Realização anual de ECM     

Não 636 70,1 67,0 73,0 

Sim 271 29,9 27,0 33,0 

Total 907 100 100 100 

Realização de ECM entre 2009 e 2012     

Não 640 70,6 67,4 73,8 

Sim 260 28,9 26,0 31,8 

Não recorda 7 0,8 02 1,3 

Total 907 100 100 100 

Ano de realização do último ECM**     

2009 14 5,4 2,7 8,5 

2010 13 5,0 2,3 8,1 

2011 18 6,9 4,2 10,0 

2012 193 74,5 69,5 79,9 

Não recorda 21 8,1 5,0 11,6 

Total 259 100 100 100 

Motivo para realização de ECM**     

Casos de câncer de mama em familiares 3 1,2 0,0 2,7 

Idade 70 27,0 22,0 32,8 

Rastreamento de câncer de mama 119 45,9 40,2 52,1 

Não sabe 36 13,9 9,7 18,1 

Outro motivo 31 12,0 8,1 15,8 

Total 259 100 100 100 

Profissional responsável pelo ECM     

Enfermeiro 75 28,8 23,5 34,2 

Médico 162 62,3 56,5 67,7 

Médico e enfermeiro 10 3,8 1,9 6,2 

Não recorda 13 5,0 2,7 7,7 

Total 260 100 100 100 

Momento para realização do ECM***      

Durante o exame ginecológico preventivo 

(Papanicolaou) 
194 75,2 69,8 8,2 

Na consulta médica 37 14,3 10,1 18,6 

Durante consulta de enfermagem 21 8,1 5,0 11,6 

Outro momento 5 1,9 0,4 3,5 

Visita domiciliar 1 0,4 0,0 1,2 

Total 258 100 100 100 

ECM alterado****     

Não 233 90,7 86,8 93,8 

Sim 19 7,4 4,3 10,9 

Não recorda 5 1,9 0,4 3,9 

Total 257 100 100 100 

*Missing = 4   /   **Missing = 1    /   ***Missing = 2   /   ****Missing = 3 
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5.3.2 Ações no controle do câncer de mama – Mamografia (MMG) 

 

 

Tendo a realização da mamografia como uma das ações de rastreamento, preconizadas 

para o câncer de mama, a Tabela 5 retrata que, das 907 usuárias entrevistadas, 577 (63,6%) 

não receberam orientação de profissionais de saúde sobre a idade para realização da primeira 

mamografia e 608 (67,0%) não receberam solicitação para fazer o exame entre 2009 e 2012.  

Das usuárias submetidas à MMG no período estudado, 127 (46,4%) afirmaram ter 

realizado o exame com periodicidade anual, 169 (67,3%) no ano 2012. Em relação ao motivo 

para a realização da MMG, 103 (41,9%) indicaram a idade e 68 (27,6%) afirmaram que o 

fizeram por solicitação do profissional de saúde. Das solicitações do exame, 229 (90,9%) 

foram geradas por médicos. 

Diante da realização da MMG, 222 (88,1%) negaram presença de alterações no exame 

e, entre as que detectaram alterações, 18 (85,7%) referiram alterações benignas. Dessas, seis 

(28,6%) continuaram a investigação com a realização de outros exames e duas (9,5%) não 

retornaram à UBS.  
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Tabela 5 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo realização de 

mamografia pelo SUS. São Luís, MA, 2014 (continua) 

 

Variáveis n % Intervalo de confiança 95% 

   Inferior Superior 

Recebeu orientação para 1ª MMG     

Não 577 63,6 60,3 66,8 

Sim 284 31,3 28,3 34,6 

Não recorda 46 5,1 3,6 6,6 

Total 907 100 100 100 

Recebeu solicitação para MMG 

entre 2009-2012 
    

Não 608 67,0 63,8 70,0 

Sim 274 30,2 27,3 33,3 

Não recorda 25 2,8 1,8 3,9 

Total 907 100 100 100 

Periodicidade da MMG      

A cada 2 anos 51 18,6 13,9 23,4 

A cada 3 anos 6 2,2 0,7 4,0 

Anualmente 127 46,4 40,5 52,2 

Em intervalo superior a 3 anos 19 2,1 1,2 3,0 

Faz sem seguir uma periodicidade 49 17,9 13,5 22,6 

Não recorda 5 1,8 0,4 3,3 

Nunca fez 17 6,2 3,3 9,1 

Total 274 100 100 100 

Ano de realização da última 

MMG* 
    

2009 13 5,2 2,8 8,0 

2010 12 4,8 2,4 7,6 

2011 34 13,5 9,6 18,3 

2012 169 67,3 61,0 72,5 

Não recorda 23 9,2 5,6 12,7 

Total 251 100 100 100 

Motivo para realização da 

MMG** 
    

Casos de câncer de mama em 

familiares 
8 3,3 1,2 5,7 

Idade 103 41,9 35,0 48,4 

O profissional de saúde pediu 68 27,6 22,4 33,7 

Outro motivo 31 12,6 8,9 16,7 

Percebeu alterações na mama 31 12,6 8,9 16,7 

Propaganda ou campanha 5 2,0 0,4 3,7 

Total 246 100 100 100 

Profissional solicitante da MMG     

Enfermeiro 14 5,6 3,2 8,3 

Médico 229 90,9 87,3 94,4 

Médico e enfermeiro 3 1,2 0,0 2,8 

Não recorda 6 2,4 0,8 4,4 

Total 252 100 100 100 

*Missing = 1   /   **Missing = 6 
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Tabela 5 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo realização de 

mamografia pelo SUS. São Luís, MA, 2014 (conclusão) 

 

Variáveis n % Intervalo de confiança 95% 

   Inferior Superior 

Presença de alteração na MMG     

Não 222 88,1 84,1 92,1 

Sim 21 8,3 5,2 6,0 

Não recorda 9 3,6 1,6 11,5 

Total 252 100 100 100 

Tipo de alteração na MMG     

Alterações benignas 18 85,7 66,7 100 

Não sabe ou recorda a alteração 3 14,3 0,0 33,3 

Total 21 100 100 100 

Conduta recebida para MMG 

alterada  
    

Nada 3 14,3 0,0 28,6 

Não recordam 2 9,5 0,0 23,8 

Não retornaram ao posto 2 9,5 0,0 23,8 

Outra conduta 8 38,1 19,0 57,1 

Outro exame 6 28,6 9,5 47,6 

Total 21 100 100 100 

 

O instrumento de coleta de dados aplicado permitiu avaliar possíveis facilidades e 

entraves para a realização da MMG. Questionadas sobre remarcação da MMG, 235 (85,8%) 

negaram ter havido e 228 (83,2%) negaram ter faltado ao exame ou à consulta de retorno. 

Observou-se que, entre a solicitação do exame e sua realização, transcorreu menos de um mês 

para 115 (45,6%) usuárias e entre um e 3 meses para 105 (41,7%), como mostrado na Tabela 

6. Ainda, nesta Tabela, é possível identificar que 142 (56,6%) usuárias esperaram menos de 

um mês para retornarem em consulta após o exame. Entre as usuárias que tiveram alterações 

na mamografia, observa-se que o tempo para o diagnóstico para a maioria delas foi menor que 

três meses, sendo que 12 (57,1%) delas afirmaram esperar menos de um mês.  
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Tabela 6 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo 

facilidades/entraves para a realização da mamografia pelo SUS. São Luís, MA, 

2014. 

 

Variáveis n % 
Intervalo de confiança 

95% 

   Inferior Superior 

Remarcação da MMG     

Não 235 85,8 81,4 89,8 

Sim 15 5,5 2,9 8,8 

Não recorda 24 8,8 5,5 12,0 

Total 274 100 100 100 

Faltou ao exame ou ao retorno da 

MMG 
    

Não 228 83,2 78,5 87,6 

Sim 20 7,3 4,4 10,6 

Não recorda 26 9,5 6,2 13,1 

Total 274 100 100 100 

Período (em meses) entre 

solicitação e realização da MMG* 
    

< 1 115 45,6 39.3 51.6 

1__3 105 41,7 35.7 48.0 

3__6 10 4,0 1,6 6,3 

> 6 1 0,4 0,0 1,2 

Não recorda 18 7,1 4,4 10,3 

Não retornou 3 1,2 0,0 2,8 

Total 252 100 100 100 

Período (em meses) entre MMG e 

retorno em consulta** 
    

< 1 142 56,6 50,2 62,9 

1__3 71 28,3 22,7 33,9 

3__6 8 3,2 1,2 5,6 

Não recorda 15 6,0 3,2 9,2 

Não retornou 15 6,0 3,2 9,2 

Total 251 100 100 100 

Período (em meses) entre a MMG e 

diagnóstico de alteração 
    

< 1 12 57,1 38,1 76,2 

1__3 4 19,0 4,8 38,1 

Não recorda 4 19,0 4,8 38,1 

Não retornou 1 4,8 0,0 14,3 

Total 21 100 100 100 

*Missing = 22   /   **Missing = 1 
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5.3.3 Ações no controle do câncer de mama – Ultrassonografia (USG) 

 

 

Ao serem indagadas sobre o recebimento de solicitação para realizar ultrassonografia, 

entre 2009 e 2012, 688 (75,9%) usuárias afirmaram não ter recebido e entre as usuárias que 

realizaram a USG, 96 (50,5%) a fizeram em 2012. A Tabela 7 reforça esses achados e retrata 

que os motivos para a realização da Ultrassonografia foram alterações na mama para 40 

(28,8%) usuárias, solicitação do profissional de saúde para 36 (25,9%) e a idade de 34 

(24,5%).  

 

Tabela 7 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo realização de 

ultrassonografia pelo SUS. São Luís, MA, 2014 (continua) 

 

Variáveis n % Intervalo de confiança 95% 

   Inferior Superior 

Recebeu solicitação para 

USG entre 2009-2012 
    

Não 688 75,9 73,0 78,5 

Não recordam 28 3,1 2,0 4,3 

Sim 191 21,1 18,5 23,8 

Total 907 100 100 100 

Ano da realização da 

última USG*  
    

2009 12 6,3 3,2 10,0 

2010 14 7,3 3,7 11,1 

2011 16 8,4 4,7 12,6 

2012 96 50,5 43,2 57,4 

Nunca fez 20 10,9 6,7 15,5 

Não recordam 32 17,6 12,4 22,8 

Total 190 100 100 100 

Motivo para realização da 

USG 
    

Casos de câncer de mama 

em familiares 
4 2,9 0,7 5,8 

Idade 34 24,5 18,0 31,7 

Não recorda 6 4,3 1,4 7,9 

O profissional de saúde 

pediu 
36 25,9 18,7 33,8 

Outro motivo 19 13,7 7,9 20,1 

Percebeu alterações na 

mama 
40 28,8 21,6 36,7 

Total 139 100 100 100 

*Missing= 1 
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Tabela 7 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo realização de 

ultrassonografia pelo SUS. São Luís, MA, 2014 (conclusão) 

 

Variáveis n % Intervalo de confiança 95% 

   Inferior Superior 

Presença de alteração na 

USG*** 
    

Não 119 86,2 80,4 92,0 

Sim 15 10,9 5,8 15,9 

Não recordam 4 2,9 0,7 5,8 

Total 138 100 100 100 

 **Missing = 1 

 

 

Para identificar possíveis facilidades e entraves, quando da realização da USG, as 

usuárias foram questionadas se houve remarcação desse exame. Das submetidas ao exame, 

159 (83,2%) negaram essa ocorrência e 156 (81,%) negaram ter faltado ao exame, como 

apresentado na Tabela 8.  

Quanto ao tempo de espera, em meses, para a realização do exame, 69 (49,6%) 

assinalaram espera de até um mês e 55 (39,6%) entre um e três meses. Para o período entre a 

realização da USG e o retorno à consulta, 82 (59,0%) usuárias afirmaram espera inferior a um 

mês. 
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Tabela 8 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo 

facilidades/entraves para realização de ultrassonografia pelo SUS. São Luís, 

MA, 2014. 

 

Variáveis n % Intervalo de confiança 95% 

   Inferior Superior 

Remarcação da USG     

Não 159 83,2 78,0 88,5 

Sim 7 3,7 1,0 6,3 

Não recorda 25 13,1 8,4 18,3 

Total 191 100 100 100 

Faltou ao exame ou ao retorno da 

USG 
    

Não  156 81,7 76,4 86,9 

Sim 16 8,4 4,7 12,6 

Não recorda 19 9,9 5,8 14,1 

Total 191 100 100 100 

Período (em meses) entre solicitação 

e realização da USG 
    

< 1 69 49,6 41,0 57,6 

1__3 55 39,6 31,7 48,2 

3__6 5 3,6 0,7 7,2 

> 6 1 0,7 0,0 2,2 

Não recorda 9 6,5 2,9 10,8 

Total 139 100 100 100 

Período (em meses) entre realização 

de USG e retorno em consulta 
    

< 1 82 59,0 51,1 66,9 

1__3 36 25,9 18,7 33,1 

3__6 4 2,9 0,7 5,8 

Não recorda 9 6,5 2,2 11,5 

Não retornou 8 5,8 2,2 10,1 

Total 139 100 100 100 
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Questionadas sobre a realização de biópsia de mama, 835 (96,6%) usuárias negaram 

ter realizado esse procedimento (Tabela 9).  

 

Tabela 9 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo realização de 

biopsia de mama. São Luís, MA, 2014  

 

Variáveis n % 
Intervalo de confiança 

95% 

   Inferior Superior 

Realização de Biópsia de mama*     

Não 835 96,6 95,4 97,8 

Sim 14 1,6 0,8 2,4 

Não sabem 15 1,7 0,9 2,7 

Total 864 100 100 100 

*Missing = 43 

 

 

5.3.4 Ações no controle do câncer de mama – Autoexame das mamas (AEM) 

 

 

Com o objetivo de avaliar se as usuárias realizavam o cuidado corporal, aqui 

caracterizado pelo autoexame das mamas, e se foram orientadas por profissionais de saúde 

quanto à idade que deveriam iniciar a prática do AEM, as mesmas foram então questionadas e 

apenas 273 (30,3%) afirmaram ter recebido tal orientação e 787 (86,9%) afirmaram realizar o 

AEM. No intuito de favorecer futuras explicações sobre o AEM, as usuárias foram 

caracterizadas quanto à presença de ciclo menstrual e 462 (51%) afirmaram não apresentá-lo, 

seja por menopausa ou histerectomia prévia (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo recomendações 

para autoexame das mamas. São Luís, MA, 2014 

 

Variáveis n % 
Intervalo de confiança 

95% 

   Inferior Superior 

Orientação quanto a idade para iniciar 

o AEM* 
    

Não 606 67,2 64,1 70,3 

Sim 273 30,3 27,2 33,4 

Não recordam 23 2,5 1,6 3,5 

Total 902 100 100 100,0 

Realização de AEM**     

Não 119 13,1 11,0 15,6 

Sim 787 86,9 84,4 89,0 

Total 906 100 100 100 

Ciclo menstrual***     

Não apresentam 462 51,0 47,7 54,0 

Apresentam (irregular) 85 9,4 7,6 11,5 

Apresentam (regular) 358 39,6 36,6 42,8 

Total 905 100 100 100 

* Missing = 5   / **Missing = 1   /   ***Missing = 2 

 

 

5.3.5 Ações no controle do câncer de mama – Ações gerais 

 

 

Quanto ao recebimento da Agenda da Mulher, 879 (96,9%) usuárias afirmaram não 

possuí-la e apenas 132 (14,6%) já participaram de reunião ou palestra educativa sobre câncer 

de mama realizada nas UBSs municipais pesquisadas.  

No tangente à realização de exame ginecológico preventivo (Papanicolaou), 665 

(73,3%) o realizaram no período de 2009 a 2012 (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Distribuição das usuárias da atenção básica municipal, segundo ações gerais para 

rastreamento do câncer de mama. São Luís, MA, 2014 

 

Variáveis n 
  

% 
Intervalo de confiança 

95% 

     Inferior Superior 

Possui Agenda da Mulher       

Não possuem  879   96,9 95,7 98,0 

Sim 23   2,5 1,5 3,6 

Não recorda 5   0,6 0,1 1,1 

Total 907   100 100 100 

Participação em ação educativa 

sobre câncer de mama entre 

2009 e 2012 

 

  

   

Não 760   83,8 81,4 86,2 

Sim 132   14,6 12,2 16,8 

Não recorda 15   1,7 0,9 2,5 

Total 907   100 100 100 

Realização de exame 

ginecológico entre 2009 e 2012 
 

  
   

Não 187   20,6 18,1 23,3 

Sim 665   73,3 70,5 76,2 

Não recorda 32   3,5 2,3 4,9 

Nunca fez 23   2,5 1,5 3,6 

Total 907   100 100 100 

 

 

5.4 Avaliação das hipóteses cogitadas 

 

 

Durante a análise dos resultados descritivos, surgiram inferências sobre a associação 

de variáveis. Nas tabelas a seguir, avaliaram-se a relação de independência entre elas. O teste 

estatístico paramétrico utilizado foi baseado no qui-quadrado, tendo como hipótese nula a 

independência das variáveis com nível de significância de 5%. Entretanto, não se pretendeu, 

neste estudo, com a utilização desse teste, inferir relação de causa e efeito entre as variáveis. 
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5.4.1 Exame clínico das mamas anual e prática de autoexame das mamas 

 

 

Ao analisar se as usuárias que realizavam o autoexame das mamas foram mais 

examinadas pelos profissionais de saúde, na Tabela 12 evidencia-se que a proporção de 90,1% 

de usuárias que realizavam o exame clínico de mamas, anualmente, e faziam o autoexame foi 

superior à de usuárias que não realizavam o exame clínico (85,5%). Com as frequências 

observadas na tabela, o teste de independência X² aponta p=0,035 para rejeição da hipótese 

nula de independência entre as variáveis. Dessa forma, houve associação entre o exame 

clínico e a realização do autoexame.  

 

Tabela 12 – Distribuição percentual de usuárias da atenção básica municipal, em relação à 

realização de exame clínico de mamas anual e prática de autoexame das 

mamas. São Luís, MA, 2014 

 

Exame clínico de mamas 

anual 

Prática de autoexame das mamas Total 

Não Sim 

n % n % 

Não 92 14,4 543 85,5 635 

Sim 27 9,9 244 90,1 271 

Total  119 - 787 - 906 

Missing =1   /   Chi-quadrado   /   p-valor= 0,035 

 

 

5.4.2 Participação em atividades educativas e realização de autoexame das mamas 

 

 

Da mesma forma que a tabela anterior, observou-se que a proporção de usuárias que 

participaram de alguma reunião abordando a temática do câncer de mama, e realizavam o 

autoexame (93,9%), é maior que a porcentagem das que não participaram e realizavam o 

AEM (86%). O teste de independência demonstrou p=0,006, sugerindo a associação entre as 

variáveis (Tabela 13). 

 

 



Resultados  |  96 

 

Tabela 13 – Distribuição percentual de usuárias da atenção básica municipal, em relação à 

participação em reuniões sobre câncer de mama e prática de autoexame das 

mamas. São Luís, MA, 2014 
 

Participação em reunião 

sobre câncer de mama 

entre 2009 e 2012 

Prática de autoexame das mamas 

Total Não Sim 

n % n % 

Não 107 14,0 653 86,0 760 

Sim 8 6,1 123 93,9 131 

Total 115 - 776 - 891 

Missing =16   /  Chi-quadrado   /   p-valor= 0,006 

 

Assim, tem-se que participações em reuniões sobre o tema aumentou a chance da 

realização do autoexame e essa prática pode favorecer a adesão ao exame clínico anual, entre 

as usuárias da atenção básica. 

 

 

5.4.3 Situação do rastreamento oportunístico  

 

 

5.4.3.1 Classe social 

 

 

Observando a Tabela 14, percebe-se que a situação do rastreamento oportunístico 

adequado estava mais presente em usuárias de determinadas classes econômicas, uma vez 

que, dentre as usuárias das classes A e B, o percentual foi de 26,4%, na classe C obteve-se 

21%, enquanto nas classes D e E apenas 14,8% estavam nessa situação.  

 

Tabela 14 – Distribuição percentual de usuárias da atenção básica municipal, em relação à 

classe econômica e situação do rastreamento oportunístico. São Luís, MA, 

2014 
 

Classe econômica  Situação do rastreamento oportunístico Total 

Inadequado Adequado 

n % n % 

A + B 39 73,5 14 26,4 53 

C 328 79,0 87 21,0 415 

D + E 278 85,2 48 14,8 326 

Total  645 - 149 - 794 

  Missing data=123   /   Chi-quadrado   /   p-valor= 0,009 
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5.4.3.2 Nível de escolaridade 

 

 

A adequação do rastreamento indicou ter sido influenciada pelo nível de escolaridade, 

uma vez que quanto mais escolarizada, maiores as proporções de usuárias com rastreamento 

adequado (27,3%), como mostrado na Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Distribuição percentual de usuárias da atenção básica municipal, em relação ao 

nível de escolaridade e situação do rastreamento oportunístico. São Luís, MA, 

2014  

 

Nível de escolaridade Situação do rastreamento oportunístico Total 

Inadequado Adequado 

n % n % 

Analfabeto / fundamental 1 

incompleto 
174 91,6 16 8,4 190 

Fundamental 1 completo / 

fundamental 2 incompleto 
166 84,3 31 15,7 197 

Fundamental 2 completo / 

médio incompleto 
113 75,8 36 24,2 149 

Médio completo / superior 

incompleto 
256 78,3 71 21,7 327 

Superior completo 32 72,7 12 27,3 44 

Total 741 - 166 - 907 

chi-quadrado   /   p-valor= 0,010 

 

 

5.4.3.3 Estado civil 

 

 

A Tabela 16 reproduz que, no que tange ao estado civil, as usuárias casadas, 

divorciadas e solteiras apresentaram maiores percentuais de rastreamento adequado quando 

comparadas às viúvas e divorciadas.  
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Tabela 16 – Distribuição percentual de usuárias da atenção básica municipal, em relação ao 

estado civil e situação do rastreamento oportunístico. São Luís, MA, 2014  

 

Estado civil Situação do rastreamento oportunístico Total  

Inadequado Adequado  

n % n %  

Casada 298 79,8 75 20,2 373  

Divorciada 18 81,8 4 18,2 22  

Separada 30 88,2 4 11,8 34  

Solteira 320 80,0 80 20 400  

Viúva 75 96,1 3 3,9 78  

Total 741 - 166 - 907  

 Chi-quadrado   /   p-valor= 0,010 

 

A partir das frequências observadas na Tabela 14, o teste de independência retrata 

p=0,009, com a rejeição da hipótese nula, conferindo associação entre as variáveis situação de 

adequação do rastreamento oportunístico e a classe social. A mesma conclusão foi obtida ao 

se analisar o resultado do teste para as Tabelas 15 e 16, ambas com p=0,010, respectivamente 

nível de escolaridade e estado civil.  

 

 

5.4.4 Atuação do profissional de saúde  

 

 

Uma das inquietações do estudo surgiu na tentativa de analisar a atuação do 

profissional de saúde para contribuir para o rastreamento oportunístico do câncer de mama e, 

assim, buscou-se associação entre as orientações fornecidas por eles às usuárias acerca da 

idade de início da realização do AEM e sua prática, bem como se essa prática era mais 

frequente entre as usuárias que tinham fator de risco para câncer de mama. Além disso, 

buscou-se identificar se as usuárias com fator identificado eram as que mais realizavam o 

ECM. 
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5.4.4.1 Orientação sobre autoexame das mamas 

 

 

A Tabela 17 demonstra a proporção de usuárias que examinavam suas mamas em 

relação ao fato de terem recebido orientações sobre a idade a partir da qual indica-se o 

autoexame. Daquelas que receberam orientações, 93,5% realizavam o autoexame, ao passo 

que das que não receberam orientações, somente 83,8% o praticavam. 

 

Tabela 17 – Distribuição percentual de usuárias da atenção básica municipal, em relação à 

orientação sobre idade para início da realização do autoexame das mamas e a 

prática de autoexame das mamas. São Luís, MA, 2014  

 

Orientação sobre a idade 

para iniciar AEM 

Prática de autoexame das mamas Total 

Não Sim 

n % n % 

Não 98 16,1 508 83,8 606 

Sim 18 6,5 255 93,5 273 

Total  116 - 763 - 879 

Missing =28   /   Chi-quadrado   /   p-valor<0,001 

 

O teste de independência, a partir das frequências observadas na tabela anterior, 

demonstra p<0,001, rejeitando a hipótese nula entre as variáveis e permitindo afirmar que a 

orientação do profissional de saúde sobre a idade, a partir da qual é indicada a realização do 

autoexame, tem associação com a prática do AEM, entre as usuárias pesquisadas.  

 

 

5.4.4.2 Orientação sobre AEM das mamas em mulheres com fator de risco para câncer 

de mama 

 

 

Ainda, no que se refere à orientação do profissional sobre a idade de início da 

realização do autoexame das mamas, buscou-se avaliar se esse profissional priorizou essa 

ação às usuárias com fator de risco para câncer de mama. Contudo, a Tabela 18 apresenta 

percentuais bem próximos de usuárias que foram orientadas sobre a partir de qual idade é 

indicado o início do autoexame e apresentavam histórico familiar (29,8%) e das que não 

apresentavam (31,5%). 
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Tabela 18 – Distribuição percentual de usuárias da atenção básica municipal, em relação à 

presença de fator de risco (história familiar), para câncer de mama, e 

orientação sobre a idade para início da realização do autoexame das mamas. 

São Luís, MA, 2014  
 

Presença de fator de 

risco 

Orientação sobre idade para iniciar AEM Total 

Não Sim 

N % n % 

Não 453 68,5 208 31,5 661 

Sim 153 70,2 65 29,8 218 

Total  606 - 273 - 879 

Missing = 28   /   Chi-quadrado   /   p-valor= 0,648 

 

 

5.4.4.3 Realização de exame clínico das mamas em usuárias com fator de risco para 

câncer de mama 

 

 

A Tabela 19 mostra que as usuárias com e sem histórico familiar de câncer de mama 

possuíam percentuais próximos aos exames realizados pelo profissional de saúde. 

 

Tabela 19 – Distribuição percentual de usuárias da atenção básica municipal, em relação à 

presença de fator de risco (história familiar), para câncer de mama, e 

realização de exame clínico das mamas entre 2009 e 2012. São Luís, MA, 

2014 
 

Presença de fator de 

risco 

Realização de ECM entre 2009 e 

2012 

Total 

Não Sim 

n % n % 

Não 484 71,0 197 29,0 681 

Sim 156 71,2 63 28,8 219 

Total  640 - 260 - 900 

Missing = 7  /   Chi-quadrado   /   p-valor= 0,648 

 

Analisando, pelo teste de independência, para as Tabelas 18 e 19, (p=0,648) não foi 

possível associar as variáveis, implicando no fato de que os profissionais de saúde não 

priorizavam as orientações às usuárias que apresentavam fator de risco para câncer de mama, 

tampouco as examinavam com maior frequência em relação àquelas que não apresentavam tal 

fator. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

6.1 Classificação das ações de rastreamento oportunístico para o câncer de mama 

 

 

Os resultados obtidos com este estudo revelaram que as ações de rastreamento são 

Adequadas para as usuárias que não apresentavam fator de risco elevado para câncer de 

mama e se encontravam na faixa etária de 35 a 39 anos (71,1%). Entretanto, salienta-se que, 

para essa faixa etária, o Ministério da Saúde, no Documento de Consenso (BRASIL, 2004a) 

não recomenda a realização de nenhuma ação específica, dessa forma, observa-se que foi 

adequado porque não se esperavam ações de rastreamento para esse grupo. Em contrapartida, 

para as usuárias da faixa etária de 50 a 69 anos de idade, 295 (93,6%), com recomendação de 

realização de Exame Clínico das Mamas (ECM), anualmente, seguido de Mamografia 

(MMG) a cada dois anos revelaram rastreamento Inadequado.  

Para o grupo de usuárias com fator de risco elevado para câncer de mama, as quais, a 

partir dos 35 anos de idade devem realizar tanto ECM quanto MMG, anualmente, apenas uma 

(1,7%), quatro (4,5%) e sete (7,4%) usuárias respectivamente, nas faixas etárias de 35 a 39 

anos, 40 a 49 anos e 50 a 69 anos revelaram rastreamento Adequado.  

Essa inadequação pode estar fundamentada na afirmativa da OMS que descreve como 

cenários com recursos limitados aqueles com infraestrutura e recursos humanos para 

prevenção do câncer inacessíveis, inexistentes ou muito limitados quantitativa e 

qualitativamente, característicos de países com baixos e médios recursos (SAGHIR et al., 

2011). Dados de 2014 do Banco Mundial enquadram o Brasil no grupo de países com renda 

média superior (Produto Interno Bruto-PIB per capita entre U$4,126.00 e U$12,745.00), o 

que indica dificuldades na organização e gestão de recursos e serviços de saúde no país 

(GRUPO BANCO MUNDIAL, 2014). 

Tfayli et al. (2010), em artigo de revisão sobre as ações de rastreamento em países de 

recursos limitados e desafios enfrentados quanto à gestão do câncer de mama, apontam que 

muitas são as barreiras para o controle dessa neoplasia, incluindo falta de atenção em saúde e 

educação, ausência de políticas de governo efetivas, entraves sociais como tabu, preconceito, 

a saúde da mulher não ser prioritária em sociedades patriarcais, desconhecimento da 

possibilidade de tratamento e falta de protocolos de acompanhamento. Para os autores, um 

rastreamento para o câncer de mama adequado inclui a realização de MMG de alta qualidade 
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com aumento da cobertura, existência e funcionalidade dos sistemas de referência para 

tratamento e acompanhamento, porém, o alto custo e a ausência de infraestrutura inviabilizam 

a implementação dessas estratégias nesses países. Outro aspecto importante a considerar é que 

os gestores e formuladores de políticas devem compreender o ônus do câncer de mama para 

os países de baixa e média renda, visto que esse é primeiro passo para a construção de 

controle eficaz e sustentável de programas de controle da doença (SAGHIR et al., 2011). 

Para Anderson e Cazap (2009), a educação é importante ferramenta para 

implementação adequada dos programas de saúde da mama por exigir menos recursos. 

Encorajar as mulheres a serem examinadas (empoderamento) e estimular os profissionais de 

saúde a fazê-lo são medidas que podem aumentar o impacto no rastreamento do câncer de 

mama, tornando-o clínica, social e eticamente aceitável para ambos (PANIERI, 2012). 

Ressalta-se, ainda, a importância de se ter o foco no conceito de que o câncer de mama é uma 

doença, para incentivar as mulheres a se apresentarem nos serviços de saúde em estágios 

iniciais da doença e não esperar por fase final de desenvolvimento da mesma. Quanto mais as 

mulheres se tornam sobreviventes de câncer de mama em uma comunidade, o conhecimento 

de câncer de mama e do nível de confiança acerca do sucesso do tratamento aumenta e mostra 

a importância da detecção precoce se tornar parte da agenda de cuidados em saúde da 

comunidade. Essa conscientização, por parte dos educadores em saúde, pode levá-los a 

informar os usuários sobre os recursos disponíveis para detectar e tratar o câncer de mama em 

ação coordenada com os gestores do sistema de saúde e os formuladores de políticas de saúde 

pública (SAGHIR et al., 2011). 

Assim, para tornar a realidade do rastreamento em São Luís adequado, é necessário 

investir na melhoria da infraestrutura, formação de pessoal, custos dos equipamentos de 

diagnóstico e no acesso aos serviços de saúde, desenvolvendo estratégias de saúde pública 

que envolva a comunidade. Capacitar o profissional de saúde, estimulando-o e 

acompanhando-o constantemente, consiste em valorizá-lo e cumprir os fundamentos da 

Política Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2007). 

Quando se analisa que parte deste estudo transcorreu em zona rural, deve-se pensar na 

formação de profissionais de saúde locais, ou mesmo líderes comunitários, visto que os 

problemas são exacerbados, incluindo os desafios de infraestrutura como dificuldade de 

transporte, comprometendo o acesso aos serviços de saúde, sistemas de comunicação não 

confiáveis para garantir referência e controle da mesma, maior carência de estrutura física e 

organizacional, além da instabilidade política que interrompe as ações tanto na área urbana 
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como na rural, situações essas marcadas por Coughlin e Ekwueme (2009) como típicas de 

cenários de baixos e médios recursos. 

 

 

6.2 Características sociodemográficas 

 

 

A predominância da cor parda na amostra estudada, bem como a maioria das usuárias 

não ser economicamente ativa, corrobora o estudo de Batiston et al. (2011), realizado na 

cidade de Dourados, MS, com o objetivo de investigar o conhecimento e prática sobre os 

fatores de risco para o câncer de mama com 393 usuárias da ESF, entre 40 e 69 anos, no qual 

se observou que 52,4% das mulheres referiram-se pardas ou negras e 73,3% não exerciam 

trabalho remunerado. 

Ao analisar a situação da população economicamente ativa do presente estudo, 

observa-se que ela apresenta similaridades com o perfil da população brasileira a qual se 

caracteriza pelo baixo índice de atividade regularizada no país, visto que a população ativa 

soma apenas 53,7% com maior representatividade entre os homens (53,7%), desenvolvendo 

atividades em distintos setores na economia (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA 

E ESTATÍSTICA, 2014). 

Confirmando tal situação, a amostra do estudo foi predominantemente pertencente à 

classe média (C) seguida da classe baixa (D), classificadas a partir da proposta da Associação 

Brasileira de Empresas de Pesquisa (Abep), que definiu o critério de classificação econômica 

Brasil a partir da aquisição de itens de conforto e grau de escolaridade das entrevistadas 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE PESQUISA, 2014). Bim et al. (2010), 

em um estudo transversal de base populacional, incluindo 885 mulheres com idade mínima de 

18 anos, entre outubro a dezembro de 2006, buscaram identificar a frequência com que era 

realizado o diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero em Guarapuava, no 

Estado do Paraná. Ante os resultados encontrados, discutiram que a desigualdade no acesso às 

ações de detecção precoce do câncer de mama ainda é evidente no Brasil, sendo mais difícil a 

realização da mamografia pela maioria da população feminina, particularmente à de baixa 

renda e pouca escolaridade. Assim recomendaram que as ações do poder público deveriam ser 

voltadas principalmente para esse público mais vulnerável, haja vista que o nível de 

escolaridade possui papel mediador nas condições socioeconômicas e na percepção do estado 

de saúde. 
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Observou-se, no presente estudo, associação entre a variável classe social e a situação 

do rastreamento, com significância estatística mostrando que nas classes sociais A e B houve 

predominância de adequação. Isso reforça os conceitos da sociologia e epidemiologia social 

para os quais os grupos sociais em desvantagem experimentam situação de pior saúde ou 

maior risco de saúde. Para Santos (2011), a invariância das desigualdades em saúde, na qual 

quanto pior a posição social tanto pior a saúde, mantém-se verdadeira mesmo nos países mais 

avançados e mantém a desigualdade de acesso aos serviços de saúde, incluindo as ações de 

promoção da saúde e prevenção das doenças, entre as classes economicamente 

desfavorecidas. 

O nível de escolaridade encontrado neste estudo foi predominantemente o nível médio 

completo/superior incompleto. No estudo descritivo transversal, cujo objetivo foi identificar 

ações de rastreamento do câncer de mama realizadas na ESF, no município de Aracruz, ES, 

em uma amostra de 459 mulheres, possuindo idade igual ou superior a 35 anos e que 

realizaram, no mínimo, uma consulta ginecológica na unidade, realizado por Leite et al. 

(2011), houve significância estatística quando os autores associaram a variável escolaridade 

com o número de mamografias realizadas, mostrando que a maior escolarização possibilita 

maior acesso à MMG.  

Ao buscar associação entre a variável escolaridade e a realização do rastreamento 

oportunístico, o presente estudo mostrou haver significância estatística entre elas, sendo 

predominante a inadequação do rastreamento nas mulheres analfabetas ou com fundamental 1 

incompleto e predominantemente adequado entre aquelas com nível superior completo. Elo 

(2009) considera, em sua revisão sobre os padrões de desigualdades em países desenvolvidos, 

que a educação é o indicador mais consistente de associação com as medidas de saúde, 

confirmando os achados deste estudo.  

O documento da Política Nacional da Atenção Básica (BRASIL, 2007) orienta a AB 

com princípios da universalidade, acessibilidade, integralidade, responsabilização, 

humanização, equidade e participação social. Encontrar associação entre a situação de 

inadequação no rastreamento do câncer de mama no município estudado, entre usuárias de 

classe social e nível de escolaridade mais desfavorável, reporta ao não cumprimento desses 

princípios. 

A maioria das 868 (95,7%) usuárias dos serviços de atenção básica estudadas não 

possuía planos de saúde suplementar, fortalecendo a premissa da utilização do SUS pelo 

público feminino e a necessidade da existência de um atendimento de qualidade a essa 

população. Para Marchi e Gurgel (2010), no estudo prospectivo, em que duas coortes de 
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mulheres da cidade de Taubaté, SP, identificadas em 2003, sendo 327 em serviço público e 

133 em serviços privados, foram acompanhadas durante cinco anos após a realização da 

mamografia índice, discorreram que o vínculo das usuárias com planos de saúde privados 

promove maior adesão e favorece retorno mais cedo para a realização de exames em função 

de maior facilidade de acesso a serviços médicos. Da mesma forma, no estudo de base 

populacional de Dias da Costa et al. (2007), no qual foram incluídas 1.026 mulheres de 20 a 

60 anos de idade, residentes na zona urbana de São Leopoldo, RS, tendo como desfecho a 

realização do ECM por médico, no ano que antecedeu a entrevista, destacou-se o fator 

socioeconômico, pois verificou-se que as mulheres as quais utilizaram o serviço de saúde 

privado tiveram maior probabilidade de realizar exames de mama quando comparadas com 

aquelas que referiram consultas no sistema público. 

 

 

6.3 Fatores de risco e proteção para câncer de mama 

 

 

A maioria das usuárias da atenção básica do presente estudo não apresentava história 

familiar de câncer de mama e esse dado é concordante com o de Batiston et al. (2011), no 

qual 86,5% das usuárias não apresentavam história familiar de câncer de mama.  

Entretanto, questiona-se a atuação do profissional de saúde em não investigar a 

história familiar para câncer no seu cotidiano de trabalho, uma vez que o conhecimento prévio 

da história de casos de câncer na família é importante para estabelecer orientações sobre o 

estilo de vida e indicar o intervalo de exames preventivos, implementando, de forma mais 

eficaz, as ações de rastreamento e buscando priorizar essas ações para esse grupo, 

considerando a escassez de recursos disponíveis. 

Os profissionais de saúde deveriam orientar as mulheres quanto aos fatores de risco 

para câncer de mama e quanto às medidas capazes de minimizá-los ou erradicá-los 

(BATISTON, 2009). 

Na pesquisa de Batiston et al. (2011), observou-se que 54,2% das mulheres relataram 

conhecer pelo menos um fator de risco. O principal fator de risco relatado foi ausência ou 

curtos períodos de amamentação (16%) e destaca-se que somente 7,6% conheciam o histórico 

familiar como fator de risco. Os resultados encontrados por esses autores sugerem que os 

fatores de risco são pouco abordados nas ações de educação em saúde junto à população 

estudada, assim, estratégias educativas devem ser pensadas e implementadas para atender a 
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população mais vulnerável em relação ao menor conhecimento sobre a doença. Diante do 

exposto, infere-se que não abordar os fatores de risco para câncer de mama pode estar 

relacionado ao conhecimento limitado dos profissionais sobre a temática, assim, deve-se 

primeiramente capacitá-los para as ações de controle do câncer de mama.  

Outro estudo constatou que a presença de fatores de risco para o câncer de mama não 

determinou a realização do ECM, o que evidencia a falta de organização dos serviços de 

saúde, uma vez que as ações de detecção precoce deveriam contemplar, principalmente, as 

mulheres em situação de risco de câncer de mama (DIAS-DA-COSTA et al., 2007). 

Destaca-se, também, o estudo de Jacome et al. (2011), no qual os autores investigaram 

o conhecimento, atitudes e práticas de 33 médicos e 47 enfermeiros da ESF de Mossoró, RN, 

em relação à detecção precoce do câncer de mama, com abordagem transversal e inferencial, 

e identificaram a falta de rastreamento mamográfico em mulheres jovens assintomáticas, 

pertencentes a grupos de alto risco para o câncer de mama, bem como uma deficiência na 

promoção em saúde sobre câncer. 

 

 

6.4 Acesso às ações no controle do câncer de mama na Atenção Básica 

 

 

Para o controle do câncer de mama, o Ministério da Saúde definiu ações para cada 

nível de atenção, cabendo às Unidades Básicas de Saúde a organização para receber e realizar 

o exame clínico de mama nas usuárias, solicitar exames de mamografia, receber os resultados 

e referenciar aquelas cujo resultado do ECM ou da MMG indique necessidade de melhor 

investigação (BRASIL, 2006a). 

 

 

6.4.1 Exame clínico das mamas 

 

 

No estudo de Leite et al. (2011), 69,7% das entrevistadas referiram que o profissional 

realizou o ECM, diferente do presente estudo, em que somente 28,9% mulheres tiveram as 

mamas examinadas por algum profissional de saúde da UBS, entre 2009 e 2012. Os dados 

sugerem que os profissionais de saúde da Atenção Básica não estão dando a devida 

importância às ações de rastreamento incluindo, aqui, o ECM nas consultas médicas ou de 
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enfermagem, apesar de essa estratégia compor uma das recomendações do Ministério da 

Saúde para o controle do câncer de mama e deve ser implementada a todas as mulheres, a 

partir dos 40 anos de idade, com periodicidade anual e, a partir dos 35 anos de idade, para 

aquelas pertencentes a grupos de risco elevado para câncer de mama (BRASIL, 2004a; 2006a; 

2013). 

Segundo as ações pactuadas para a atenção básica, os profissionais das UBSs devem 

realizar busca ativa na população-alvo das usuárias que nunca realizaram o ECM (BRASIL, 

2006a). 

No que se refere à saúde da mulher, a literatura nacional já aborda a realização trienal 

do ECM entre os 20 e 39 anos, e anual a partir dos 40 anos de idade (GODINHO; KOCH, 

2004), sendo que, para outros autores, a indicação mantém-se anual, porém, a partir dos 25 

anos (AMORIM; SILVA, 2012). Internacionalmente, Tfayli et al. (2010) trazem o exemplo 

do Líbano, em que todas as mulheres devem ser examinadas com ECM a cada 3 anos, na 

faixa etária de 20 a 40 anos.  

Em Guarapuava, Paraná, das 885 mulheres participantes de uma pesquisa, 49% já 

tinham realizado o ECM. Dessas, 28% o fizeram anualmente e 21% de forma esporádica. As 

faixas etárias de 49 a 58 anos de idade e de 29 a 38 anos de idade foram as que referiram a 

realização do exame com maior frequência (BIM et al., 2010). 

Em Dourados, Mato Grosso do Sul, das 393 mulheres entrevistadas, somente 35,7% 

tiveram as mamas examinadas anualmente, e 20,8% afirmaram ter solicitado ao profissional 

de saúde para realizar o ECM. Esses dados contradizem o programa de detecção precoce do 

câncer de mama, proposto pelo município, no qual ECM deveria ser realizado anualmente 

para mulheres de 40 a 69 anos de idade cadastradas nas UBSs (BATISTON, 2009).  

O Ministério da Saúde recomenda que o ECM seja estimulado pelos meios de 

comunicação, como forma de aumentar a adesão das mulheres ao exame (BRASIL, 2004a). 

Assim, a mídia tem valor importante, porém, é indispensável que o profissional de saúde 

informe a população não somente em relação ao câncer de mama, mas quanto à saúde em 

geral (BATISTON, 2009), cabendo aos profissionais da AB a orientação das usuárias com 

ECM inalterado e de baixo risco para manterem acompanhamento de rotina, conforme 

preconizado no país (BRASIL, 2006a) 

Não se encontraram estudos que abordassem especificamente a orientação da 

realização do ECM pelos profissionais, mas a pesquisa de Costa (2009), na qual o autor 

investigou 52 profissionais da Estratégia Saúde da Família de Trairi, RN, sendo 30 

enfermeiros e 22 médicos, quanto às ações de rastreamento para o câncer de mama, 53,8% 
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dos profissionais orientavam quanto à importância da realização dos exames de rastreamento 

para o câncer de mama antes de iniciar a coleta de Papanicolaou. 

Estudo realizado com mil mulheres nigerianas verificou que somente 9,1% tinham 

realizado o ECM no último ano. As principais razões apontadas para a não realização do 

exame, para a maioria das participantes, foram: não ter problemas na mama (62,5%) e não 

estar orientada quanto à necessidade do exame (32,2%) (OKOBIA et al., 2006). Assim, 

observa-se que há uma falta de orientação das mulheres pelos profissionais de saúde quanto à 

importância da realização do ECM como meio de detecção precoce do câncer de mama, 

mesmo a mulher não tendo alterações mamárias. 

Na literatura encontrada, percebe-se que as ações de controle do câncer de mama são 

realizadas juntamente com as de controle do câncer do colo do útero, o que também ocorre no 

presente estudo, uma vez que 194 (75,2%) usuárias tiveram as mamas examinadas durante o 

exame ginecológico preventivo, sugerindo que as ações preventivas para o câncer de mama e 

de colo de útero estão inter-relacionadas. 

O estudo de Batiston (2009) corrobora este estudo, pois verificou-se que muitos 

profissionais relataram aproveitar o momento da coleta do exame preventivo de câncer  para o 

colo de útero para realizar o ECM. No trabalho de Costa (2009), verificou-se que o ECM é 

realizado tanto na coleta de Papanicolaou como na consulta de rotina. Destaca-se que 53,8% 

dos profissionais fazem o ECM concomitante à coleta de Papanicolaou, e 76,9% dos 

profissionais já detectaram massa nas mamas das usuárias por meio do ECM nas consultas de 

rotina. De acordo com o mesmo autor, para a realização do ECM é necessário um ambiente 

reservado, seja nas consultas de rotina, seja antes ou após o preventivo do câncer de colo de 

útero.  

Todavia, uma pesquisa qualitativa realizada em Natal, com 11 profissionais da equipe 

da ESF, buscando compreender como a temática da detecção precoce para o câncer de mama 

era articulada, discutida e realizada nas ações cotidianas dos profissionais, verificou-se que na 

UBS não há rastreamento para o câncer de mama, o ECM só é realizado em caso de queixa 

específica, pelo médico ou pela enfermeira, durante o exame preventivo do câncer de colo do 

útero (GUIMARÃES, 2006). Essa realidade mostra inadequação das ações desse nível de 

atenção, visto serem esses dois programas articulados e priorizados pelo Ministério da Saúde, 

tanto como competência da AB como nas pactuações de atenção básica e no Pacto pela Vida e 

Saúde. 

Bim et al. (2010) observaram que, durante a realização do exame Papanicolaou, nem 

todas as mulheres realizaram o ECM, principalmente quando foi realizado nas UBSs, o que 
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leva a se questionar a prática do profissional que o realiza. Além disso, percebe-se maior 

valorização da realização do exame preventivo do câncer de colo do útero pelos profissionais, 

do que a realização do ECM, o que demonstra desconhecimento dos profissionais acerca da 

incidência e mortalidade desses dois cânceres, sendo que o câncer de mama, atualmente, é 

mais incidente em todas as regiões do país, exceto na Região Norte e nem o seu rastreamento 

tem sido priorizado. Esse fato também pode ser percebido no presente estudo, pela baixa 

porcentagem de profissionais que orientam a mulher a comparecer à UBS para ter as mamas 

examinadas pelo profissional de saúde (27,5%). 

Em um estudo no Paraná, verificou-se a frequência com que é realizado o diagnóstico 

precoce do câncer de mama e de colo uterino. Do total de 885 mulheres, o ECM foi realizado 

por 49%, em contrapartida, o exame de Papanicolaou foi realizado por 80%. Observou-se que 

aquelas que realizaram o exame preventivo do câncer de colo do útero, tinham maior 

tendência a realizar os exames de detecção precoce do câncer de mama. Assim, as mulheres 

realizaram mais o exame preventivo do colo uterino do que exames preventivos de câncer de 

mama (BIM et al., 2010).  

Apesar de não ser priorizado, o ECM tem sido mais realizado no momento em que a 

mulher realiza o exame preventivo do câncer ginecológico, com isso, aquelas mulheres que 

não o fazem, ou deixam de fazer no ano, vão perder a oportunidade de rastrear o câncer de 

mama. Ressalta-se, ainda, que ações de rastreamento do câncer de colo de útero estão 

definidas para mulheres com até 64 anos de idade pela última normatização do Ministério da 

Saúde do Brasil, o que se torna mais um obstáculo para as mulheres com essa idade e superior 

para aderirem ao rastreamento do câncer de mama, situação ainda mais preocupante porque, 

até 2011, essas ações eram definidas para mulheres até 59 anos.  

No planejamento do programa de detecção precoce do câncer de mama em Dourados, 

Mato Grosso do Sul, um dos objetivos era ter a detecção do câncer de mama como prioridade, 

entretanto, a realidade é que essa é uma ação secundária, pois se evidencia a realização do 

exame preventivo do câncer do colo do útero como prioridade (GUIMARÃES, 2006; 

BATISTON, 2009).  

Nos estudos citados, existe a percepção por parte dos profissionais de que as mulheres 

não buscam o exame da mama, mas, sim, o preventivo do câncer de colo do útero, o que 

indica a falta de cultura das mesmas em participar das ações de detecção precoce para o 

câncer de mama. Nesse sentido, há a necessidade de sensibilizá-las para a importância de 

realizar o ECM, o que aponta para as ações de promoção e de educação em saúde que estão 

inseridas nas competências definidas para a atenção básica em saúde. 
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Cazap et al. (2008), em um estudo que envolveu experts em câncer de mama de 12 

países da América Latina, observaram que 79% dos respondentes afirmaram que a suspeita 

inicial de câncer de mama foi indicada pela própria mulher, enquanto que apenas 19% 

indicaram a detecção por médicos não especialistas. Para esses experts, o primeiro 

especialista procurado por 82% das mulheres, com suspeita de câncer de mama, era o 

ginecologista ou mastologista, resultado condizente com os parâmetros de países de baixo 

desenvolvimento e com recursos escassos.  

O controle dos cânceres de mama e de colo de útero sempre foi um desafio para as 

políticas públicas de saúde direcionadas à população feminina e depende, ainda, da 

organização e qualificação da AB e de sua integração com os demais níveis de atenção. A alta 

incidência desses cânceres com elevadas taxas de mortalidade lhes garante destaque nas ações 

do Sistema Único de Saúde (SUS), justificando o fato de estarem no Pacto pela Vida como 

eixo prioritário para a saúde no país. Assim, é fundamental a implementação de uma rede de 

atenção oncológica na AB que agregue ações para o câncer de mama e do colo de útero, 

enfatizando a atenção integral à saúde da mulher. É na AB que as ações de promoção ocorrem 

e as abordagens educativas são uma importante ferramenta para o alcance da qualidade ao 

acesso à rede de serviços (BRASIL, 2013). 

Diante do exposto, faz-se necessário que os profissionais da atenção básica incluam, 

em sua rotina de trabalho, a realização do ECM, bem como a orientação às mulheres sobre a 

importância do mesmo e sobre a detecção precoce do câncer de mama (BRASIL, 2006a). 

Ressalta-se que, caso o profissional de saúde encontre alguma alteração no ECM, a 

paciente deve ser encaminhada imediatamente para uma investigação mais aprofundada para 

o diagnóstico precoce (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). A realização de outros 

exames como ultrassonografia das mamas e mamografia podem ser necessários (COSTA 

2009). Além disso, cabe às UBSs encaminhar as mulheres com ECM alterado para a Unidade 

de Referência, considerando que elas carecem de um diagnóstico preciso que o nível de 

atenção básica não oferece (BRASIL, 2006a). 

Os profissionais da atenção básica devem atuar de forma interdisciplinar, de modo a 

formular e implementar ações de controle do câncer de mama, gerando impacto positivo na 

qualidade de vida das mulheres (BRASIL, 2006a). Todavia, o que se percebe são 

profissionais negligenciando a realização de práticas próprias da atenção básica, não 

conferindo às usuárias a integralidade da assistência e favorecendo a descontinuidade da 

atenção dispensada.  
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Assim, é importante identificar as barreiras para a realização do exame das mamas 

(BATISTON, 2009). Pesquisa realizada pelo mesmo autor mostra que a falta de tempo, 

devido à quantidade de programas na ESF é um entrave para a realização do ECM e as ações 

são desenvolvidas para programas com maior visibilidade (BATISTON et al., 2011). 

As barreiras constituem componentes críticos dos programas de controle do câncer de 

mama, sua identificação é necessária para o sucesso da detecção precoce e tratamento. Entre 

as barreiras destacam-se as do sistema (como a falta de infraestrutura, insuficiente formação 

de pessoal e as barreiras logísticas), as financeiras (tais como custos de medicamentos e 

equipamentos de diagnóstico e radioterapia) e as ambientais ou do usuário (como a falta de 

transporte ou conhecimento sobre o tratamento adequado e bem-sucedido). O 

desenvolvimento de estratégias para superar essas barreiras deve envolver tanto líderes 

comunitários como profissionais de saúde pública (SAGHIR et al., 2011).  

 

 

6.4.2. Mamografia 

 

 

Conforme Anderson e Cazap (2009), o rastreio mamográfico é a intervenção mais 

efetiva e capaz de reduzir a mortalidade por câncer de mama, entretanto, no presente estudo, 

das 907 usuárias pesquisadas, 577 (63,6%) não receberam orientação de profissional de saúde 

sobre a idade para realização da primeira mamografia. Achado semelhante foi encontrado em 

pesquisa que tinha como objetivo avaliar a adesão às recomendações para o rastreamento 

mamográfico oportunístico do câncer de mama, na cidade de Taubaté, SP, onde, embora a 

maioria das mulheres (>70%) do total da amostra estudada (460 mulheres) frequentasse 

regularmente a consulta ginecológica, poucas (35,3%) receberam informações a respeito da 

mamografia e das recomendações sobre o rastreamento mamográfico periódico (MARCHI, 

GURGEL, 2010). 

Em estudos com dados semelhantes como o de Barbosa (2007), com 236 mulheres 

atendidas na atenção básica de Belo Horizonte, MG, verificou-se que todas as mulheres 

entrevistadas ouviram falar sobre a mamografia, sendo que 50,43% ouviram nos centros de 

saúde. Entretanto, na pesquisa de Marinho (2003), com 663 mulheres, verificou-se que apenas 

7,4% das entrevistadas tinham conhecimento adequado sobre o exame de mamografia, o que 

aponta a reduzida importância que o programa de controle do câncer de mama recebe no 

sistema de saúde pública. 
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Brasil (2006a) define que cabe à AB a busca ativa na população-alvo para o controle 

do câncer de mama de usuárias, para a realização do rastreio mamográfico. No presente 

estudo, apenas 30,2% das usuárias receberam guia de encaminhamento da unidade para 

realização de mamografia e 27,78% já haviam realizado esse exame. Esse percentual 

encontra-se abaixo do percentual encontrado pelo estudo realizado nas USFs do município de 

Aracruz, ES, que constatou que 55,8% das mulheres já tinham realizado mamografia (LEITE 

et al., 2011). Amorim et al. (2008) em estudo, com o objetivo de analisar a realização das 

práticas preventivas para essa doença entre mulheres de 40 anos ou mais de idade, residentes 

na cidade de Campinas, SP, verificaram que 50,8% das mulheres não haviam realizado 

mamografia nos dois anos que antecederam a entrevista, sendo que 42,5% nunca haviam 

realizado o exame e 8,3% haviam realizado há mais de 2 anos, resultados, também, mais 

adequados do que os encontrados neste estudo. 

Entre os motivos encontrados para as mulheres nunca terem realizado a mamografia, 

Batiston (2009) encontrou: nunca ter sentido nada nas mamas (45,7%) e o médico nunca ter 

solicitado o exame (44,6%) e dificuldade para agendar o exame em 2,7% das mulheres. 

Semelhantemente, Marinho et al. (2003) entrevistou 663 mulheres e constatou que a principal 

barreira para a realização da mamografia foi a não solicitação por parte dos médicos dos 

centros de saúde (81,8%).  

Todavia, o presente estudo limitou-se a investigar a realização ou não da MMG, não 

extrapolando os motivos pelos quais as usuárias, em sua grande maioria, não realizaram. 

Podem ser inferidas diversas dificuldades que vão desde a distância das centrais de marcação 

e realização do exame, conforme a pesquisa de Costa (2009), o qual afirma que as centrais de 

realização dos exames muitas vezes estão inacessíveis para a população da zona rural e 

interior, o que torna difícil a execução do exame. Apesar de este estudo ter sido realizado na 

capital do Estado do Maranhão, ressalta-se a presença de importante parcela dessa amostra 

pertencer a um distrito sanitário localizado em zona rural, gerando dificuldade de acesso às 

unidades de atendimento. Entretanto, a barreira ambiental ou da usuária não é a única barreira 

para a não realização da mamografia, visto que apenas 30% delas receberam guia de 

solicitação da mesma. É importante ressaltar que as barreiras do sistema podem ter 

contribuído, visto que a solicitação de mamografia foi feita para uma parcela pequena das 

usuárias da atenção básica do município. 

De modo geral, os estudos apontam a falta constante de recursos necessários para 

diagnosticar precisamente o câncer, significando decisões clínicas tomadas com bases em 

informações imperfeitas e incompletas (INTERNATIONAL UNION AGAINST CANCER, 
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2008). Para a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama 

(FEMAMA) (2010) há, no Brasil, cobertura insuficiente de mamógrafos, citando o 

documento da Sociedade Brasileira de Mastologia (2008). Dados do Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (BRASIL, 2012d) apontavam que, em 2012, dos mamógrafos 

existentes no país, 46% se concentrava na Região Sudeste. Assim, mesmo não tendo sido 

objeto do presente estudo, há de se considerar a importância da distribuição dos mamógrafos 

no município, tanto quanto a qualidade e o tempo de uso desses aparelhos, condições 

imprescindíveis para a organização do programa de rastreamento. 

Observou-se, no presente estudo, que 127 (46,4%) usuárias realizaram MMG 

anualmente, seguidas de 51 (18,6%) a cada dois anos e 49 (17,9%) sem seguir periodicidade, 

situação que não atende as recomendações de rastreamento preconizadas pelo Ministério da 

Saúde. A realização periódica de mamografia por mulheres da população-alvo é uma ação 

justificada em contextos de elevada incidência da doença por contribuir para a redução da 

mortalidade, ao identificar o câncer de mama na fase subclínica e propiciar melhor 

prognóstico (BRASIL, 2012a). Ressalta-se, assim, a importância da periodicidade e de 

infraestrutura adequada para se alcançar as metas propostas para a atenção básica e pactuada 

com ações prioritárias no controle do câncer de mama, definidas no Pacto pela Saúde e pela 

Vida. 

Os resultados de Bim et al. (2010), que entrevistaram 885 mulheres, mostraram 

situação ainda mais preocupante, apenas 24% já tinham feito a mamografia, sendo que 15% 

sem frequência definida, e as mulheres na faixa etária de 39 a 48 anos foram as que mais 

realizaram o exame, ou seja, faixa etária que não se enquadra na população-alvo definida pelo 

Ministério da Saúde, para mulheres fora do grupo de risco. 

O estudo de Marconato, Soàrez e Ciconelli (2011), realizado no município de Marília, 

SP, com o objetivo de apresentar os custos diretos dos mutirões de mamografia realizados 

naquele município, entre 2005 e 2006, encontrou que, das mulheres que realizaram o exame, 

36,9% se encontravam na faixa etária de 40 a 49 anos de idade, 30,76% na faixa de 50 a 59 

anos e 14,83% na faixa de 60 a 69 anos, mostrando que a maioria dos exames realizados foi 

em mulheres na faixa etária (50 a 69 anos), faixa etária essa preconizada pelo Ministério da 

Saúde para a realização do exame. Dado que também corrobora o estudo de Leite et al. 

(2011), no qual os autores identificaram que 76% das mulheres que realizaram rastreio 

mamográfico se encontravam na faixa etária de 50 a 59 anos. 

No estudo de Matos, Pellos e Carvalho (2011), analisaram-se a prevalência e os 

fatores associados à realização da prevenção secundária do câncer de mama em mulheres de 
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40 e 69 anos do Município de Maringá, PR, e por análise univariada encontrou-se que a faixa 

etária de 51 a 60 anos de idade teve diminuição em 0,290 de chance de realização de MMG e 

verificou, também, que 79% das mulheres já haviam realizado esse exame alguma vez na 

vida, ao passo que 84,4% dessas mulheres realizaram a última mamografia há dois anos ou 

menos. 

Semelhante pesquisa realizada no Rio Grande do Sul, com 879 mulheres de 40 a 69 

anos de idade, constatou que 70% já haviam realizado a mamografia alguma vez na vida e, 

dessas, 83,7% realizaram a última mamografia há dois anos ou menos, destacando-se a maior 

prevalência da realização do exame relacionada à classe social mais alta (SCLOWITZ et al., 

2005).  

Quanto aos motivos para realização do exame, no presente estudo, entre as usuárias 

que realizaram mamografia, 103 (41,9%) reconheceram a idade como o principal motivo, 

seguidas de 68 (27,6%) que realizaram devido à solicitação feita pelo profissional de saúde. A 

enquete nacional, realizada em 17 capitais brasileiras, encomendada pela Femama, no ano 

2009, identificou que das mulheres que não realizaram o exame, 23% responderam que não 

tinham sintoma para se submeter a MMG, 11% que não teve solicitação médica, 29% por 

descuido com a saúde ou falta de hábito, 22% por dificuldade em marcar consultas e exames, 

entre outros motivos (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS 

DE APOIO À SAÚDE DA MAMA, 2010).  

Segundo as entrevistadas, 229 (90,9%) tiveram a MMG solicitada por médicos, 

enquanto que 14 (5,6%) referiram o enfermeiro como solicitante e três (1,2%) tiveram ambos 

os profissionais como responsáveis pela solicitação.  

A solicitação da mamografia de rastreamento pelo enfermeiro ainda gera dúvidas para 

as coordenações estaduais (BRASIL, 2009b). Em algumas cidades brasileiras, a solicitação de 

mamografia de rastreamento por enfermeiro já é realidade, como em Campo Grande, MS 

(CAMPO GRANDE, 2012) e São Paulo. Em São Luís, segundo o protocolo municipal, essa 

prática não é possível (SÃO LUÍS, 2008). 

Como ação prioritária para a detecção precoce do câncer de mama destaca-se a 

necessidade de solicitação da mamografia de rastreamento por enfermeiro. Em nota sobre o 

assunto, o Instituto Nacional do Câncer – Inca, tomando por base as funções do enfermeiro da 

atenção básica, dentro da assistência de saúde da mulher para controle do câncer de mama, e 

levando-se em consideração a Lei nº7.498/86, que regulamenta o exercício da enfermagem, 

mostra-se favorável à solicitação da mamografia de rastreamento pelo enfermeiro; porém, 
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caso seja necessária a mamografia diagnóstica, o enfermeiro deve encaminhar ao médico as 

mulheres com lesões suspeitas (BRASIL, 2009c). 

A Portaria nº2.488, de 21 de outubro de 2011, do Ministério da Saúde, aprova, nas 

atribuições específicas, que o enfermeiro da atenção básica pode solicitar exames 

complementares, prescrever medicações e encaminhar, quando necessário, usuários a outros 

serviços, de acordo com protocolos ou outras normativas técnicas estabelecidas pelo gestor 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, observadas as disposições legais da 

profissão (BRASIL, 2011d). Porém, o papel do enfermeiro nos programas da atenção básica 

ainda é limitado e pouco descrito, principalmente quanto às prescrições de medicamentos e 

solicitação de exames (PASSOS, 2011). 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006a), as UBSs devem realizar a 

busca ativa das mulheres que apresentarem laudo mamográfico suspeito para malignidade e 

não retornaram para buscar o resultado e fazer a busca ativa na população-alvo, de mulheres 

para a realização de mamografia. Entretanto, no presente estudo, 21 (2,3%) usuárias tiveram 

alterações detectadas pela MMG, dentre as quais (6) 28,6% continuaram a investigação com a 

realização de outros exames e duas (9,5%) não retornaram às UBSs. Ressalta-se que 18 

(85,7%) usuárias com alterações na MMG referiram ter detectado apenas alterações benignas, 

podendo sugerir que a falta de acompanhamento se deu em virtude desse resultado. 

Entretanto, mesmo não sendo possível afirmar não ter havido busca ativa, é importante 

salientar que isso compromete o seguimento das mulheres com resultado da mamografia 

alterado e, não havendo busca ativa pela população-alvo para o rastreamento, perde-se a 

oportunidade de detecção precoce. 

Ressalta-se, ainda, que aos profissionais de saúde das UBSs compete enfatizar, junto 

às usuárias, todas as etapas do processo de rastreamento e detecção precoce para o câncer de 

mama, incluindo a necessidade de retorno para busca do resultado e seguimentos necessários 

(BRASIL, 2006a). Diante dessa competência é importante frisar que esses profissionais 

devem ser capacitados para a identificação das usuárias de risco e daquelas que são o alvo do 

programa de rastreamento, implementando as ações para esse grupo, além de promover 

estratégias de educação e promoção da saúde que propiciem maior adesão às ações de 

rastreamento. 

Entretanto, vale ressaltar que, para um programa de rastreamento ter impacto positivo, 

é fundamental a existência de um sistema de saúde que permita a referência dessas usuárias 

para níveis de complexidade maior, com maior densidade tecnológica que permita maior 

precisão no diagnóstico e tratamento de mulheres com achados mamográficos alterados 
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(FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE APOIO À 

SAÚDE DA MAMA, 2010).  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2004a), no Documento do Consenso, recomenda a 

garantia do diagnóstico, tratamento em tempo hábil e seguimento das mulheres com 

alterações mamárias e a elaboração e implantação de normas técnico-operacionais para a 

estruturação da rede de saúde e a definição dos fluxos assistenciais, visando subsidiar gestores 

municipais e estaduais. 

Em contrapartida, na pesquisa de Guimarães (2006), os profissionais destacaram haver 

dificuldade de referência e contrarreferência, devido à burocracia na busca de outro nível de 

atenção à saúde e dificuldade em estabelecer o fluxo de atendimento, uma vez que cabe à 

média complexidade “realizar assistência diagnóstica e terapêutica especializada, inclusive 

cuidados paliativos, garantida a partir do processo de referência e contrarreferência dos 

pacientes” (BRASIL, 2005). 

Os profissionais de saúde entrevistados por Guimarães (2006) e Costa (2009) 

destacaram que, após a referência da paciente para o mastologista, não há contrarreferência, 

assim, não há um retorno sobre o quê aconteceu com a usuária da atenção básica. Esses 

entraves no sistema mostram a fragilidade da rede de atenção oncológica ainda muito comum 

na realidade brasileira. 

No presente estudo, foi caracterizada como facilidade a taxa de não remarcação da 

MMG, no município de São Luís, entre as usuárias entrevistadas, observando-se que 85,89% 

realizaram o exame na data agendada contra apenas 5,5% que tiveram o exame remarcado. 

Do mesmo modo, as usuárias afirmaram não faltar ao exame, demonstrando 

comprometimento das mesmas com o autocuidado.  

Os períodos entre a solicitação e realização da MMG, entre a realização da MMG e 

retorno em consulta e entre a realização do exame e o diagnóstico, ficaram entre menos de um 

mês até três meses. Observa-se que esse período encontra-se consoante com a enquete da 

Femama, a qual constatou que, no conjunto das avaliações, o tempo de espera das mulheres 

foi em torno, mínimo, de 70 dias (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES 

FILANTRÓPICAS DE APOIO À SAÚDE DA MAMA, 2010). Contudo, analisando o 

Quadro 1 apresentado na Abordagem Metodológica deste estudo, sugere-se que a baixa 

cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família no município estudado favorece esse 

menor intervalo de tempo. 

No estudo de Cazap et al. (2008), onde se avaliou, do ponto de vista de experts em 

oncologia de países da América Latina e Caribe, incluindo o Brasil, também encontrou-se 
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tempo inferior a três meses entre a solicitação, realização da MMG e retorno clínico. Os 

autores sugerem que o tempo de espera entre diagnóstico e tratamento reflete o foco na terapia 

e a organização dos sistemas de saúde. Certamente, essa espera seria maior se o presente 

estudo tivesse sido desenvolvido em cidades do interior do Estado e não na capital.  

Ao comparar os tempos apresentados nos resultados do presente estudo com a 

formação do câncer de mama, em que se estima duplicação do tumor a cada três ou quatro 

meses e, ainda, que na fase subclínica o mesmo parece ter crescimento lento em virtude das 

mínimas dimensões celulares envolvidas, esses achados demonstram inexistência de entrave 

para as ações de controle do câncer de mama no nível secundário, para a realização do exame 

(BRASIL, 2006a) 

Brasil (2007) define que compete à esfera municipal de saúde alimentar as bases de 

dados nacionais, através dos sistemas de informação, mantendo atualizado o cadastro de 

profissionais, serviços e estabelecimentos, além de conferir os dados transcritos antes de 

serem enviados a outras esferas de governo. De acordo com dados do SISMAMA, o tempo 

entre a requisição da mamografia e o resultado é de até 30 dias em pouco mais de um terço 

das 928 mil mamografias realizadas, no período de junho de 2009 a março de 2010, com certa 

predominância dentre as mamografias diagnósticas, já que é desejável a liberação do laudo 

em tempo menor para reduzir a ansiedade da paciente e possibilitar o tratamento, quando for o 

caso (BRASIL, 2010c).  

Segundo o Informativo Detecção Precoce de 2012 (INFORMATIVO DETECÇÃO 

PRECOCE, 2012) que apresentou os dados parciais do consolidado indicadores do Pacto pela 

Saúde sobre o controle dos cânceres de colo de útero e mama em 2011, há defasagem na 

atualização dos dados no Estado do Maranhão. Um dos indicadores avaliados nesse 

Informativo diz respeito ao número total de mamografias realizadas em certa localidade, sem 

distinção da indicação de exame diagnóstico ou de rastreio para o câncer de mama, sendo que 

o Brasil alcançou apenas 56,4% da meta pactuada para o ano 2011. Dados oficiais apontam 

que o Estado do Maranhão apresentou o relatório com lacunas não preenchidas sobre as 

mamografias realizadas em mulheres entre 50 e 69 anos de idade, além de alcançar apenas 

13% do pactuado e, na capital do Estado, local de realização do presente estudo, os registros 

apontam apenas 30,5%. Ainda, que o município tenha alcançado meta superior em relação ao 

Estado, essa ainda está distante da média nacional. 

Além da preocupação quanto ao não alcance da meta alcançada para a razão de MMGs 

realizadas no município, ainda se reflete sobre o não cumprimento da competência de 

verificação da qualidade e da consistência dos dados alimentados nos sistemas nacionais de 
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informação enviados à esfera nacional de gestão, o que compromete a qualidade das 

informações que deixam de ser instrumento de gestão para a reorganização da atenção à saúde 

no município.  

Toda a rede de assistência deve estar interligada, com recursos suficientes para a 

clientela, de forma a possibilitar que os exames sejam realizados em tempo hábil, facilitando 

o diagnóstico e tratamento, o que resultará em melhor prognóstico. A atenção básica 

municipal deve organizar o fluxo das usuárias, garantindo a atenção em outros níveis de 

atenção do âmbito da AB, com a organização da rede de atenção oncológica (BRASIL 2007), 

considerando que São Luís tem gestão plena da saúde do município é a ele que compete toda 

a organização do sistema, de forma a atender a demanda nos diferentes níveis de atenção. 

Destaca-se um estudo que investigou o tempo de espera entre a consulta e a marcação 

da mamografia, mostrando média de 28 dias, entretanto, esse tempo era aumentado no caso 

das mulheres que não possuíam plano de saúde (FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE 

INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS DE APOIO À SAÚDE DA MAMA, 2010). Nesse 

contexto, percebem-se desigualdades no acesso à mamografia com morosidade para marcação 

do exame, principalmente para as mulheres que dependem do SUS, bem como a busca por 

serviços privados para a realização dos exames.  

De acordo com achados de Lima-Costa e Matos (2007), mulheres que possuem plano 

de saúde foram as que mais realizaram mamografia, o que pode estar relacionado à solicitação 

mais frequente do exame ou pela maior disponibilidade de aparelhos para a sua realização, ou 

a ambos os fatores.  

Observa-se outro tipo de dificuldade, na pesquisa de Costa (2009), que é o entrave na 

disponibilidade da mamografia, considerada insuficiente para a população atendida, citada por 

51,9% dos profissionais. Dado importante foi referido por Guimarães (2006) e Costa (2009) 

ao observarem, a partir de entrevistas com os profissionais, que não basta disponibilizar a 

solicitação de exames na atenção básica, mas deve-se garantir o acesso à realização do exame. 

As dificuldades de acesso à detecção precoce do câncer de mama persistem na 

demanda reprimida, principalmente em consultas especializadas e exames. Compete às 

Secretarias de Saúde gestoras fazer o planejamento de sua Rede de Atenção, conforme 

definido e pactuado em Comissão Intergestores Bipartite (CIB), possibilitando a realização de 

exames, uma vez que a falta de acesso aos mesmos repercutirá no diagnóstico em estágios 

avançados, refletindo o grau de organização do sistema de saúde (BRASIL, 2012). 
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Há a necessidade da consolidação das políticas de saúde voltadas para a mulher, de 

forma a viabilizar o seu acesso aos serviços de saúde, melhorar a qualidade da assistência, 

priorizando a detecção precoce de neoplasias (ZAPPONI; MELO, 2010). 

 

 

6.4.3 Ultrassonografia 

 

 

A USG não compõe o protocolo de rastreamento do câncer de mama. Entretanto, ela 

pode complementar o rol de exames de rastreamento ou diagnóstico precoce quando a mulher 

tem o tecido mamário denso, pois, nessa condição, a mamografia apresenta elevado índice de 

falso-positivos, de acordo com Amorim e Silva (2012). 

É o exame de escolha para mulheres jovens (abaixo de 30 anos) com nódulo palpável 

ou alteração no exame físico. Além disso, pode ser utilizada para investigação diagnóstica 

mais aprofundada e avaliação de nódulos palpáveis não detectados na mamografia (BRASIL, 

2007).  

A ultrassonografia sozinha, ou complementar à mamografia, é uma modalidade de 

imagem com alta sensibilidade e especificidade na avaliação de lesões mamárias. Sua 

acurácia para caracterizar as lesões benignas ou malignas é importante para a segurança das 

mulheres, mas podem ocorrer resultados falso-positivos e falso-negativos, o que elevaria o 

número de biópsias desnecessárias (WOJCINSKI et al., 2013). 

Na população estudada, 191 (21,1%) usuárias foram submetidas a USG, entre 2009 e 

2012, e os motivos para a realização foram a percepção de alterações da mama para 40 

(28,8%), solicitação do profissional em 36 (25,9%) e idade para 34 (24,5%) usuárias. Dessas, 

119 (86,2%) não apresentaram alterações detectadas pelo exame, entretanto, não se investigou 

o motivo da indicação do mesmo pelos profissionais da atenção básica do município. A 

maioria das usuárias (85,3%) que realizaram a USG afirmou que não houve remarcação do 

mesmo, mantendo o mesmo tempo apresentado para a MMG entre a solicitação, realização e 

retorno em consulta oscilando de menos de um a três meses de espera.  

Vale aqui considerar que, apesar de a USG não constar do protocolo do rastreamento 

do câncer de mama, os profissionais da atenção básica o estão indicando, muitas vezes sem 

que as mulheres tenham alterações mamárias. Reforça-se a necessidade de capacitação desses 

profissionais para a implementação das ações de rastreamento e detecção precoce do câncer 
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de mama, incluindo aqui a análise de custos quando exames são solicitados sem justificativa e 

os prejuízos para a usuária nos falso-negativos. 

Como a USG é realizada nos níveis de atenção secundária observa-se que parece não 

haver entraves para as ações de controle do câncer de mama nesse nível, visto que o tempo é 

adequado para a realização do exame. Resultado discordante encontrou Costa (2009), quando 

51,9% dos profissionais referiram dificuldade na marcação do exame, carência de cotas ou a 

inexistência de cotas para a complementação com a mamografia, quando necessário; destaca-

se, ainda, o longo tempo de espera até a realização do exame que, consequentemente, leva à 

análise tardia e ao pior prognóstico. 

Em outro estudo, os profissionais relataram que o número de USG mamária 

disponibilizadas é insuficiente para a demanda, o que acarreta uma longa espera e mesmo a 

busca pela rede particular de serviços em saúde (GUIMARÃES, 2006). 

 

 

6.4.4 Autoexame das mamas 

 

 

A prática do Autoexame das Mamas (AEM) não consta no Documento do Consenso 

como método de rastreamento para o câncer de mama, mas, como estratégia complementar 

para o autocuidado da mulher. Apesar de não haver evidências concretas da diminuição da 

mortalidade por câncer de mama pela prática do AEM, aconselha-se que as mulheres estejam 

atentas para alterações em suas mamas e se reportem ao profissional de saúde em caso de 

alteração ou dúvida. Nesse sentido, permite que a mulher conheça melhor suas mamas, 

facilitando a identificação de alterações visíveis e palpáveis (BRASIL, 2006a; AMERICAN 

CANCER SOCIETY, 2011; SOCIEDADE BRASILEIRA DE MASTOLOGIA, 2008). 

O Ministério da Saúde incentiva o desenvolvimento de ações educativas sobre o AEM 

como estratégia dos cuidados com o próprio corpo, mesmo sendo ressaltado que o exame 

realizado pela própria mulher não substitui o exame físico por profissional de saúde, 

capacitado para essa atividade (BRASIL, 2004a). 

A literatura evidencia que as mulheres que fazem AEM regularmente são mais 

aderentes aos programas de rastreamento mamográfico. Em contraposição, o exame pode 

trazer consequências negativas como aumento do número de biópsias de lesões benignas, 

falsa sensação de segurança nos exames falsamente negativos e impacto psicológico negativo 
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nos exames falsamente positivos, ainda assim, pode ajudar na diminuição de casos avançados 

em regiões carentes dos métodos de imagem (MENKE; DELAZEN, 2010). 

Uma vez questionadas se foram orientadas sobre a idade para iniciar a realização do 

AEM, 606 (67,2%) usuárias do presente estudo negaram ter recebido essa orientação, porém, 

787 (86,9%) afirmaram realizá-lo regularmente. Observou-se que houve associação estatística 

entre a variável orientação do profissional de saúde sobre a idade a partir da qual é indicada a 

realização do autoexame e a prática do AEM, entre as usuárias pesquisadas, apesar de essas 

usuárias que receberam orientações representarem parcela muito pequena entre as 

pesquisadas. 

O profissional de saúde, com destaque para os da atenção básica, deve orientar quanto 

à importância do exame e estimular sua prática pelas usuárias. Buscou-se na literatura 

pesquisas a respeito do conhecimento e prática do AEM por mulheres, e no estudo de Batiston 

(2009) encontrou-se um alto percentual de mulheres com conhecimento sobre o AEM 

(94,4%), das quais 79,4% delas realizavam o exame, porém, apenas 17,9% o realizavam no 

período recomendado, deixando dúvida sobre o conhecimento que elas afirmaram ter. 

Outra pesquisa que buscou determinar a prevalência e fatores associados ao 

conhecimento e prática do AEM, em amostra hospitalar na cidade de Goiânia, GO, em todas 

as 2.073 pacientes atendidas em primeira consulta no Programa de Mastologia, verificou-se 

que 75% das mulheres conheciam e 51% praticavam o AEM, sendo que as mulheres acima de 

30 anos conheciam e praticavam mais o autoexame que aquelas mais jovens (FREITAS 

JÚNIOR et al., 2006).  

No Paraná, no estudo de Bim et al. (2010), 63% das entrevistadas afirmaram a prática 

do AEM, sendo que 39% sem frequência definida e 24% realizavam mensalmente. Estudo 

realizado em São Luís, MA, município no qual essa pesquisa foi aplicada, foram entrevistadas 

552 mulheres, das quais 60,9% apresentaram conhecimento adequado sobre o AEM, sendo 

que a fonte de informação mais importante foi a mídia, seguida do médico; quanto à prática, 

59,5% foi considerada adequada (BRITO et al., 2010). Outro estudo realizado no Estado do 

Maranhão detectou baixa prevalência da prática do AEM, pois, das 2.888 mulheres 

entrevistadas, somente 33,8% realizavam o exame (LIMA et al., 2011). 

Em pesquisa realizada por Pereira e Guimaraes (2008) com 200 mulheres, em Bauru, 

SP, constatou-se que 83,5% das mulheres referiram saber realizar o AEM e 65,0% referiram 

não ter um período regular para realizar o exame, sendo que 69% das mulheres na faixa etária 

de 40 a 49 anos realizavam o exame mensalmente. Destaca-se, na pesquisa mencionada, que 

44% das entrevistadas citaram a televisão como meio de informação, e apenas 7% das 
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mulheres referiram o enfermeiro como orientador. Os dados confirmam os achados do 

presente estudo em que os profissionais de saúde não orientaram as usuárias entrevistadas 

sobre a idade para início da realização do AEM e a participação das mesmas em reuniões 

educativas que abordassem a temática do câncer de mama se deu em 132 (14,6%) usuárias. 

Observa-se, pelos resultados apresentados, bem como de outros estudos, que os profissionais 

da saúde dão pouca importância às orientações acerca do autoexame das mamas. Quando se 

considera a atenção básica isso se torna preocupante, visto que as ações de educação em saúde 

devem compor as prioridades das práticas nesse nível de atenção e um número pequeno de 

usuárias reconheceu os profissionais da unidade de saúde que frequentam como aqueles que 

propiciaram a orientação do AEM. Vale ressaltar que, mesmo com eficácia baixa e pouca 

especificidade, o AEM propicia maior conhecimento do corpo por parte da usuária, além de 

maior conscientização acerca da doença e tratamento. 

Estudo com 236 mulheres, atendidas na atenção básica de Belo Horizonte, mostra que 

60,60% ouviram falar sobre o AEM no rádio ou televisão e somente 25,69% das mulheres 

receberam informação nos centros de saúde (BARBOSA, 2007).  

Observa-se, assim, que a mídia tem exercido papel importante com campanhas para 

mulheres realizarem o AEM, mas com frequência esses meios de comunicação superestimam 

a utilização do AEM, além de deixar de fornecer informações adequadas, pois, deixam de 

informar a população como e quando deve ser realizado e exclui das informações veiculadas 

os demais exames, inclusive a mamografia, que é o exame que mais tem impacto no 

rastreamento do câncer de mama.  

Assim, cabe aos profissionais de saúde implementarem as ações educativas sobre as 

ações de rastreamento e de detecção precoce do câncer de mama, para que tenham maior 

adesão das mulheres com a inclusão do AEM no seu cotidiano e tenham maior 

conscientização sobre as outras medidas de rastreamento (NASCIMENTO; SILVA; 

MACHADO, 2009). 

Estudos apontam que a principal barreira para a não realização do AEM é o 

esquecimento das mulheres (MARINHO et al, 2003; BRITO, CHEIN, BRITO, 2010; SMITH 

et al., 2006; BATISTON, 2009). Os profissionais precisam adequar suas ações educativas à 

população, buscando estratégias adequadas à população adscrita em sua área de atuação para 

que haja melhor entendimento da importância do exame e do esclarecimento de possíveis 

achados, permitindo que a mulher tenha uma postura confortável ante o exame. 
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Os profissionais da equipe de saúde devem perceber a importância da assimilação da 

prática do AEM, assim poderão orientar as mulheres atendidas na atenção básica, seja de 

maneira individual ou em trabalho de grupo. 

 

 

 

6.4.5 Ações Gerais 

 

 

6.4.5.1 Agenda da Mulher 

 

 

No que se refere a possuir a Agenda da Mulher, 96,9% das usuárias do presente estudo 

referiram não possuí-la. A Agenda da Mulher é um documento destinado às mulheres de 10 a 

60 anos de idade, que permite o registro de dados, além de oferecer variadas informações às 

usuárias sobre doenças sexualmente transmissíveis, câncer do colo do útero e da mama. O 

documento deveria ser preenchido pelos profissionais de saúde, que anotariam os dados de 

identificação, a história clínica, ginecológica e de saúde em geral, sendo considerado pelo 

Ministério da Saúde como documento permanente com informações imprescindíveis sobre a 

saúde da mulher e que ficaria sob sua guarda (BRASIL, 2006a). 

Quanto às ações para controle do câncer de colo do útero e câncer de mama, a Agenda 

da Mulher possui espaço específico para anotações sobre o exame preventivo do colo do útero 

e mamografias realizadas, incluindo a data, resultado e encaminhamentos realizados. Segundo 

o Ministério da Saúde, a Agenda foi distribuída para todos os municípios brasileiros, 

entretanto, observa-se um hiato na distribuição tendo em vista que a maioria absoluta das 

usuárias da atenção básica do município referiu não possuí-la (BRASIL, 2006a). 

Para justificar o dado encontrado no presente estudo sobre o não recebimento desse 

documento pela grande maioria das usuárias entrevistadas, a pesquisadora realizou contato 

com as secretarias municipal e estadual de saúde e nenhum profissional soube elucidar se 

houve distribuição das mesmas no município, tampouco foram fornecidos documentos. 

Projeta-se a realização de estudos mais direcionados sobre o assunto para compreender os 

entraves para o não cumprimento de uma política nacional de saúde. 
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6.4.5.2 Ação educativa – reunião ou palestra 

 

 

A ação educativa no programa de controle do câncer de mama integra as competências 

dos profissionais da saúde na atenção básica, conforme descrito nos Cadernos de Atenção 

Básica – Controle dos Cânceres de colo de útero e da mama (BRASIL, 2006a). No presente 

estudo, 83,8% das usuárias não participaram de ações educativas sobre câncer de mama nas 

UBSs do município de São Luis, MA. No estudo de Pereira e Guimarães (2008), as mulheres 

foram questionadas sobre o nível de satisfação quanto à informação sobre a prevenção do 

câncer de mama na UBS, e os autores destacam que 65% das mulheres de 40 a 49 anos 

consideraram insatisfatórias, enquanto entre as mulheres de 50 a 60 anos, 61% alegaram 

satisfação com as informações recebidas. Outro fator de destaque dos autores foi a 

concordância de 97,5% das mulheres sobre a importância da participação do enfermeiro nas 

campanhas de prevenção. 

Nesse contexto, o enfermeiro tem papel fundamental na orientação sobre o câncer de 

mama, podendo informar sobre os fatores de risco, medidas de prevenção, sinais e sintomas 

de alerta, e sobre a conduta que a mulher deve tomar caso encontre alguma anormalidade 

(BRASIL, 2008b).   

Outro estudo, observacional, onde se aplicou rastreamento mamográfico a 1.990 

mulheres acima de 40 anos e assintomáticas, constatou-se, ao questioná-las sobre a não 

realização dos exames periódicos de rastreio para o câncer de mama, que 54,4% referiram o 

desconhecimento da importância dos exames e 53,6% declararam “vergonha” (SILVEIRA, 

2007). 

Segundo a Federação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da 

Mama (2010), o diagnóstico tardio do câncer de mama aponta a desinformação da população 

feminina e, também, a pouca resposta na atenção básica. Vislumbra-se o empoderamento das 

usuárias a partir do conhecimento para autocuidado como uma medida a ser incentivada sem, 

contudo, lhes conferir responsabilidade pela detecção tardia.  

Nesse sentido, é essencial que a população seja informada sobre o câncer de mama, 

ações de rastreamento e detecção precoce, desmitificando e minimizando preconceitos e 

medos sobre o assunto, uma vez que pesquisas apontam que a falta de informação da 

população e o medo de realizar os exames são barreiras para o rastreamento do câncer de 

mama (AMERICAN CANCER SOCIETY, 2010; 2011b; BATISTON, 2009; SILVA et al., 

2011). 
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Para Batiston et al. (2011), no que se refere aos profissionais da Estratégia da Saúde da 

Família (ESF) é fundamental a utilização de metodologias de educação para propiciar às 

mulheres atitudes responsáveis com sua saúde e autocuidado. 

Estudos associaram a falta de orientação sobre os exames de detecção precoce do 

câncer de mama à carência de conhecimento dos enfermeiros sobre a temática 

(ALKHASAWNEH, 2007; ELSHAMY; SHOMA, 2010). Faz-se necessário sensibilizar os 

profissionais da ESF para orientarem as usuárias sobre o câncer de mama, valorizando e 

viabilizando suas práticas educativas e participação em programas de educação permanente. 

Os resultados do presente estudo diferem, ainda, da pesquisa realizada por Leite et al. 

(2011), em Aracruz, ES, em que 65% das entrevistadas receberam orientações acerca do 

câncer de mama. Valor ainda maior foi encontrado por Batiston et al. (2011), em que 86,5% 

das mulheres informaram ter recebido algum tipo de informação sobre a doença, das quais 

58% foram prestadas por um profissional vinculado à ESF.   

É responsabilidade dos profissionais de saúde, em especial os que trabalham na 

atenção básica, orientar a mulher quanto aos sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama. 

O grau de informação das mulheres sobre essa doença pode repercutir nas condutas por elas 

adotadas quanto à prevenção e à detecção precoce dessa doença. A realização de reuniões 

educativas sobre o câncer de mama que busquem a mobilização e conscientização para o 

autocuidado, quebra de preconceitos e redução do temor à doença está pactuado como ação a 

ser cumprida pelas UBSs (BRASIL, 2006a).   

 

 

6.4.5.3 Realização de exame ginecológico entre 2009 e 2012 

 

 

Destaca-se, neste estudo, que 665 (73,3%) usuárias realizaram exame ginecológico 

preventivo do câncer de colo de útero no período investigado, contudo, apenas 273 (30,3%) 

foram orientadas sobre a idade para iniciar o AEM, caracterizando que os profissionais de 

saúde deixam de orientar mesmo as usuárias que frequentam as UBSs.  

A Organização Mundial de Saúde (KHATIB, 2006) encoraja o ensino e revisão das 

técnicas do AEM durante consulta ginecológica e em visitas, além de considerar o momento 

do ECM como um momento adequado para essa orientação. No estudo de Matos; Pellos e 

Carvalho (2011), os autores verificaram que 69,7% das mulheres referiram ter recebido 

orientação sobre a realização do AEM por profissional de saúde na última consulta 
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ginecológica. Assim, a literatura sugere que um importante momento para a orientação do 

AEM se dá durante a coleta de Papanicolaou, ressaltando novamente que o controle do câncer 

de mama é feito atrelado ao controle do câncer do colo do útero.  

No estudo de Costa (2009), 57,7% dos profissionais referiram orientar sobre o AEM 

nas consultas de rotina, mas 53,8% utilizam a coleta de Papanicolaou para orientar sobre a 

importância da realização dos exames de rastreamento para o câncer de mama. 

De acordo com estudo de Smith et al. (2011), as mulheres que realizaram o exame 

preventivo para o câncer de colo de útero foram as que mais praticaram o AEM, o que pode 

estar relacionado a maior acesso ao serviço, com mais orientação sobre as práticas 

preventivas.  

Observa-se, no presente estudo, que os profissionais de saúde da atenção básica estão 

perdendo oportunidades para implementar as ações educativas para o controle do câncer de 

mama, visto que apenas um quarto das usuárias entrevistadas participaram dessas atividades.  

 

 

6.5 Limitações do Estudo 

 

 

Segundo Marchi e Gurgel (2010), inquéritos populacionais com questionamentos 

sobre a realização prévia de exames, em períodos de 2 a 3 anos anteriores às pesquisas, são 

permeados por vieses metodológicos e de memória.  

No caso deste estudo, assumir um plano amostral, incluindo apenas mulheres nas 

faixas etárias preconizadas para o rastreamento do câncer de mama, com questões 

recordatórias, pode falsear a interpretação da cobertura alcançada ou não pelo programa, uma 

vez que, além do viés de memória pelo qual a usuária entrevistada pode se enganar quanto ao 

tempo decorrido da realização do último exame, se pode encontrar o viés de informação 

quando ela responde ter realizado os exames por julgar ser essa a resposta mais adequada ou 

esperada pelo entrevistador, ou mesmo por não distinguir os diferentes exames abordados no 

questionário. Contudo, os achados evidenciaram que, mesmo na faixa etária de 35 a 39 anos 

de idade, que poderia gerar mais viés metodológico, tanto no grupo de mulheres com elevado 

fator do risco quanto no grupo sem fator de risco, essas usuárias não receberam ações para 

rastreamento.  

Ainda sobre as limitações, o estudo de desenho transversal não permite analisar 

relações de causa-efeito entre as associações encontradas.  
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6.6 Considerações 

 

Os profissionais de saúde da atenção básica possuem papel importante na prevenção 

de doenças e na promoção à saúde, cabendo-lhes prestar assistência integral à saúde da 

mulher. Nesse sentido, encontram-se as ações preconizadas pelo Ministério da Saúde para a 

detecção precoce do câncer de mama, as quais devem ser conhecidas e aplicadas na rotina das 

UBSs. 

No presente estudo, verificou-se que o programa de controle do câncer de mama 

precisa ser organizado de forma efetiva no município estudado, partindo-se da formação dos 

profissionais de saúde sobre o câncer de mama, bem como sobre as recomendações nacionais 

para o rastreamento e detecção precoce da doença.  

O controle do câncer de mama perpassa todos os níveis de atenção e, para sua 

efetividade, é necessário adequá-lo à realidade de cada município, tendo em vista a 

formulação de políticas direcionadas aos diferentes cenários sociais e econômicos. Todavia, é 

a partir das ações realizadas na atenção básica que a demanda nos outros níveis de assistência 

será menor e aumentará a sobrevida das usuárias. 

A atenção básica deve manter um programa estruturado de acordo com a Política 

Nacional de Atenção Oncológica para atender a usuária. Para maior efetividade das ações de 

rastreamento para o câncer de mama no município de São Luís, MA, sugere-se o 

estabelecimento de protocolo municipal que atenda as recomendações do controle dos 

cânceres de colo de útero e da mama, no qual poderão ser estabelecidas as atribuições de cada 

profissional, bem como os fluxos de atendimento. 

Diante do exposto, conclui-se que a população feminina tem, na UBS, a porta de 

entrada para o SUS, entretanto, não há equidade no acesso. Melhor qualificação do serviço se 

daria se as usuárias contassem com ações educativas sobre a temática do câncer de mama, 

como grupos de discussão, palestras ou reuniões. 

Sanar as barreiras do sistema, financeiras e ambientais, é medida a médio e longo 

prazo, enquanto que investir na formação dos profissionais de saúde e em agentes 

comunitários, orientando as mulheres sobre os cuidados de saúde e procura pelos serviços 

para avaliações periódicas pode agilizar a adequação do rastreamento e são medidas 

emergenciais. 

Ao trazer para a discussão o investimento na formação profissional, pensa-se, 

inicialmente, no fortalecimento da relação ensino-aprendizagem durante a vida acadêmica, 

incluindo a temática da oncologia nos diferentes cursos da graduação em saúde e, a partir 
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disso, suscitar o envolvimento e compromisso dos profissionais com a qualidade desse 

atendimento na atenção básica. 

Tendo seus objetivos alcançados, espera-se que este estudo sirva de base para gestores, 

profissionais de saúde e docentes de instituições de ensino superior, para a adoção de medidas 

que visem à efetivação do rastreamento do câncer de mama no município de São Luís e, 

consequentemente, implique em redução de indicadores de morbimortalidade por essa 

doença.  
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A realização deste estudo mostrou a predominância da inadequação das ações de 

rastreamento para o câncer de mama no município de São Luís, MA. 

As usuárias foram caracterizadas como pardas, as solteiras e casadas constituíram a 

maioria da amostra quanto ao estado civil, com predominância das não economicamente 

ativas, pertencentes à classe econômica C e nível de escolaridade médio completo e superior 

incompleto e quase a totalidade da amostra não possuía plano de saúde. 

Houve significância estatística na associação entre a prática do autoexame das mamas 

e o exame clínico e entre a participação em reunião que abordasse a temática do câncer de 

mama e a prática do autoexame. No tangente às variáveis sociodemográficas e a adequação 

para o rastreamento oportunístico estudado, encontrou-se associação entre a variável classe 

social, nas quais as classes A e B obtiveram maior adequação, entre o estado civil no qual 

usuárias separadas e viúvas obtiveram a menor predominância para a adequação e o nível de 

escolaridade mostrou que, entre as ações adequadas, as mulheres com nível superior completo 

obtiveram mais adequação.  

Da amostra estudada, o fator de risco elevado para câncer de mama, caracterizado pela 

história familiar, foi identificado em 221 (24,4%) das usuárias entrevistadas. 

Para o grupo de usuárias sem fator de risco elevado para câncer de mama, os achados 

de adequação se deram em 94 (71,1%) usuárias na faixa etária de 35 a 39 anos, ao não 

realizarem nenhuma medida para o rastreamento, conforme preconizado para esse grupo, 55 

(21,2%) na faixa de 40 a 49 anos e na faixa etária de 50 a 69 anos, apenas seis (1,7%) foram 

consideradas adequadas uma vez que duas (33,4%) realizaram exame clínico das mamas sem 

alteração e mamografia a cada dois anos e quatro (66,6%) realizaram ECM com alteração e 

foram encaminhadas para a realização de MMG. 

No grupo de usuárias com fator de risco elevado, obteve-se adequação em apenas uma 

(1,7%), na faixa etária de 35 a 39 anos, por realizar ECM e MMG, anualmente, quatro (4,5%) 

na faixa etária de 40 a 49 anos, por realizarem ECM e MMG, anualmente, e entre as usuárias 

com 50 a 69 anos, sete (7,4%) consideradas adequadas, ao realizarem ECM e MMG, 

anualmente. 

Pequena parcela das usuárias que receberam solicitação para realizar mamografia teve 

os exames remarcados ou faltaram aos mesmos ou às consultas de retorno, mostrando que 

remarcações ou ausências não são entraves para o rastreamento no município estudado. O 
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tempo de espera entre a solicitação do exame e a realização ficou entre menos de um mês até 

três meses. As usuárias esperaram menos de um mês para retornarem em consulta após o 

exame, havendo divergência no período entre a realização do mesmo e a obtenção do 

diagnóstico de alterações, já que o intervalo de confiança não concluiu relação de prevalência.  

Do mesmo modo ocorreu com a realização da ultrassonografia, havendo prevalência 

de mulheres que negaram remarcação ou não comparecimento ao exame. Entretanto, quanto 

ao tempo de espera para a realização do exame, o mesmo se deu em um período de até um 

mês e entre um e três meses e o retorno em consulta se mostrou uma facilidade, haja vista que 

a espera foi assinalada como inferior a um mês. 
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APENDICE A – Carta de Anuência 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966. São Luís – Maranhão 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Usuária 

A senhora está sendo convidada a participar da pesquisa “Usuárias da Atenção Básica e a 

identificação de ações no controle do Câncer de Mama”. A Pesquisadora Responsável é a Profa Me 

Poliana Pereira Costa Rabêlo. 

Essa pesquisa tem como objetivo analisar o que tem sido feito nessa unidade de saúde para 

controlar o câncer de mama.  A pesquisa é importante porque pode ajudar as autoridades de saúde a 

melhorarem as ações que já são feitas e diminuir o número de mulheres que descobrem a doença em 

estágios já avançados. 

Caso aceite participar, você responderá um questionário com perguntas sobre a sua idade, 

estado civil, como mora, sua renda, saber se você tem fatores de risco e proteção para câncer de mama 

e como utiliza o serviço de saúde. Essa entrevista será realizada por uma pessoa treinada que utilizará 

um computador de mão, com duração de aproximadamente 30 minutos. Será feita na própria unidade 

de saúde no dia em que você vier para consulta. 

Participar da pesquisa para algumas mulheres pode gerar algum desconforto em responder as 

perguntas relativas ao câncer de mama, mas estaremos ao seu lado para conversar a respeito e caso 

queira, interrompemos a entrevista. 

Sua participação pode trazer benefícios diretos para você uma vez que as informações obtidas 

poderão melhorar a assistência nessa unidade de saúde. 

Os resultados da pesquisa, sendo estes favoráveis ou não, serão utilizados para elaboração de 

trabalhos e publicações no meio científico. 

Assumimos o compromisso de manter segredo sobre sua identidade, assim como garantimos 

que o desenvolvimento da pesquisa não trará nenhum prejuízo às suas atividades na unidade de saúde. 

Você não irá receber nenhuma remuneração pela sua participação, assim como não terá nenhum 

gasto. Garantimos o esclarecimento do andamento do estudo em qualquer etapa. Também será 

respeitada sua decisão de desistir da participação, no momento que desejar, mesmo que já tenha 

iniciado. Sua recusa ou desistência na participação da pesquisa não irá interferir nas suas atividades na 

unidade de saúde. 

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: Profa. Poliana 

Pereira Costa Rabêlo no endereço: Avenida dos Portugueses, s/n. Campus Universitário. Bairro 

Bacanga. São Luís-MA. CEP 14040-902. Fone: (98) 3272-9700. e-mail: polipcosta@gmail.com ou 

poderá também entrar e contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde 

no endereço Rua Deputado Raimundo Vieira da Silva, nº2000 - Parque do Bom Menino – Centro. 

Telefone (98) 32147303 ou pelo e-mail: cepsemussl@gmail.com 

Eu, ___________________________________________________________________, 

RG ___________________, tendo recebido as informações acima e após assinar as duas vias 

deste termo, recebi uma via assinada pela pesquisadora, ciente dos meus direitos concordo em 

participar da pesquisa. 

 

São Luís, ______ de ___________ de ______. 

 

__________________________                            ___________________________ 

Assinatura da pesquisadora    Assinatura da informante  

 

mailto:polipcosta@gmail.com
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APÊNDICE C – Carta de Adendo ao Comitê de Ética em Pesquisa SEMUS 

 

Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966. São Luís – Maranhão 

 

 

CARTA ADENDO     São Luís, 14 de maio de 2014.  

 

 

Ilmo. Sr. 

Marcos A. B. Pacheco 

Coordenador do CEP-SEMUS 

 

ASSUNTO: Prorrogação de prazo para conclusão de pesquisa 

 

 

Senhor Coordenador, 

 

Com meus cumprimentos, venho por meio deste solicitar prorrogação para o período 

de coleta de dados da pesquisa intitulada “Usuárias da atenção básica e a identificação de 

ações no controle do câncer de mama” aprovada por este CEP em 05.11.2013sob Protocolo 

nº2013.02.08.08-74. 

Em função do quantitativo de usuárias das unidades básicas a serem entrevistadas e 

pela carência de coletadores, não foi possível cumprir o prazo estipulado para a coleta entre 

janeiro e março de 2014. Assim sendo, solicito que a autorização da conclusão da coleta seja 

postergada para junho de 2014.  

Em anexo, encaminho cópia do Parecer Consubstanciado. 

 

Coloco-me a disposição para quaisquer esclarecimentos 

 

 

 

 

Profa. Ma. Poliana Pereira Costa Rabêlo 

Departamento de Enfermagem 
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APÊNDICE D – Oficio encaminhado à diretoria de UBS 

 

Fundação Instituída nos termos da Lei 5.152, de 21/10/1966. São Luís – Maranhão 

 
São Luís, 20 de fevereiro de 2014. 

 

A Diretoria desta Unidade Básica de Saúde, 

IlmoSr(a): 

 

Solicitamos de Vossa Senhoria autorização para que seja realizada uma pesquisa com 

as usuárias desta UBS, pelos alunos de graduação dos cursos de Enfermagem e 

Medicina da Universidade Federal do Maranhão, sob orientação da Profa Me. Poliana 

Pereira Costa Rabêlo, do Departamento de Enfermagem.  

Trata-se de um estudo descritivo aprovado pela Superintendência de Educação 

e Saúde da SEMUS-São Luís e com parecer favorável do Comitê de Ética em 

Pesquisa sob o numero de protocolo 2013.02.08.08-74 (em anexo). 

Os alunos, entrevistarão mulheres na faixa etária de 35 a 69 anos, que concordarem 

em participar do estudo. Todas as perguntas são relacionadas às ações de rastreamento 

para o Câncer de mama, guardando sigilo e privacidade. 

Quaisquer dúvidas, favor contatar a orientadora pelo telefone (98) 91122179 ou pelo 

e-mail polipcosta@gmail.com 

 

 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

______________________________________ 

Profa. Poliana Pereira Costa Rabêlo 

Departamento de Enfermagem/UFMA 

 

 

 

mailto:polipcosta@gmail.com
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APENDICE E – Planilha para execução do plano de aleatorização da amostra 

 

Unidade Saúde da Família Coqueiro 

Distrito Vila Esperança 

Total de mulheres: 13 

Faixa etárias: 35 a 39 anos (2 mulheres); 40 a 49 anos (5 mulheres); 50 a 69 anos 

(6 mulheres) 

 

1º Período:_____/____/2014 (4 mulheres) 

Início:_____h    Termino: ______h 

 

 

Faixa Etária 35 a 39 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra_________________ 

2ª mulher: PULO 

3ª mulher: PULO 

4ª mulher: PULO 

5ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

 

Faixa Etária 40 a 49 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra_________________ 

2ª mulher: PULO 

3ª mulher: PULO 

4ª mulher: PULO 

5ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

6ª mulher: PULO 

7ª mulher: PULO 

8ª mulher: PULO 

9ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

10ª mulher: PULO 

11ª mulher: PULO 

12ª mulher: PULO 

13ª mulher: entrevistada: Sra _______________ 

14ª mulher: PULO 

15ª mulher: PULO 

16ª mulher: PULO 

17ª mulher: entrevistada: Sra _______________ 

 

Faixa Etária 50 a 69 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra_________________ 

2ª mulher: PULO 

3ª mulher: PULO 

4ª mulher: PULO 

5ª mulher: entrevistada: Sra _______________ 

6ª mulher: PULO 

7ª mulher: PULO 

8ª mulher: PULO 

9ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

10ª mulher: PULO 
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11ª mulher: PULO 

12ª mulher: PULO 

13ª mulher: entrevistada: Sra _______________ 

14ª mulher: PULO 

15ª mulher: PULO 

16ª mulher: PULO 

17ª mulher: entrevistada: Sra _______________ 

18ª mulher: PULO 

19ª mulher: PULO 

20ª mulher: PULO 

21ª mulher: entrevistada: Sra _______________ 

 

2º 

Período:____/____/2014  

(4 mulheres) 

 Inicio:_____h    Termino: ______h 

 

Faixa Etária 35 a 39 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra_________________ 

2ª mulher: PULO 

3ª mulher: PULO 

4ª mulher: PULO 

5ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

 

Faixa Etária 40 a 49 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra_________________ 

2ª mulher: PULO 

3ª mulher: PULO 

4ª mulher: PULO 

5ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

6ª mulher: PULO 

7ª mulher: PULO 

8ª mulher: PULO 

9ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

10ª mulher: PULO 

11ª mulher: PULO 

12ª mulher: PULO 

13ª mulher: entrevistada: Sra_______________ 

14ª mulher: PULO 

15ª mulher: PULO 

16ª mulher: PULO 

17ª mulher: entrevistada: Sra _______________ 

Faixa Etária 50 a 69 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra_________________ 

2ª mulher: PULO 

3ª mulher: PULO 

4ª mulher: PULO 

5ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

6ª mulher: PULO 

7ª mulher: PULO 
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8ª mulher: PULO 

9ª mulher: entrevistada: Sra ________________ 

10ª mulher: PULO 

11ª mulher: PULO 

12ª mulher: PULO 

13ª mulher: entrevistada: Sra_______________ 

14ª mulher: PULO 

15ª mulher: PULO 

16ª mulher: PULO 

17ª mulher: entrevistada: Sra_______________ 

18ª mulher: PULO 

19ª mulher: PULO 

20ª mulher: PULO 

21ª mulher: entrevistada: Sra_______________ 

 

 

3º Período:_____/____/2014(5 mulheres) 

Inicio:_____h    Termino: ______h 

 

Faixa Etária 35 a 39 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra________________________________________________ 

2ª mulher: PULO  

3ª mulher: PULO 

5ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

 

Faixa Etária 40 a 49 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra________________________________________________ 

2ª mulher: PULO 

3ª mulher: PULO 

5ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

6ª mulher: PULO 

7ª mulher: PULO 

9ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

10ª mulher: PULO 

11ª mulher: PULO 

13ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

14ª mulher: PULO 

15ª mulher: PULO 

17ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

 

Faixa Etária 50 a 69 anos: 

1ª mulher entrevistada: Sra ________________________________________________ 

2ª mulher: PULO 

3ª mulher: PULO 

4ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

5ª mulher: PULO 

6ª mulher: PULO 

7ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

8ª mulher: PULO 

9ª mulher: PULO 
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10ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

11ª mulher: PULO 

12ª mulher: PULO 

13ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 

14ª mulher: PULO 

15ª mulher: PULO 

16ª mulher: entrevistada: Sra ________________________________________________ 
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ANEXOS 

ANEXO A – Relação de população por bairro e distrito  

 

 

 

 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS 

COORDENAÇÃO GERAL DAS ESTRATÉGIAS EACS/ESF 

 

 

RELAÇÃO DE POPULAÇÃO POR BAIRRO E DISTRITO 

 

DISTRITO VILA ESPERANÇA 

 

O

rd. 
UBS-ESF CNES EQUIPES POPULAÇÃO 

1.  USF Coqueiro 2

645866 

0022 3.654 

2.  CS Laura Vasconcelos 2

309270 

0023 2.843 

3.  CS Itapera 2

309440 

0014 2.782 

4.  CS Maracanã 2

458721 

0089 3.062 

5.  USF Vila Sarney 2

645769 

0024 / 

0084 

5.332 

6.  CS Quebra Pote 2

456834 

0013 / 

0025 

3.115 

7.  CS Thalles Ribeiro 

Gonçalves 

2

308479 

0020 / 

0026 

6.148 

8.  CS Tibirí 2

458780 

0021 / 

0027 

7.662 

9.  CS Pedrinhas I 2

309262 

0028 2.800 

10.  CS Pedrinhas II 2

456923 

0016 4.688 

11.  CS José Ribamar Frazão 

Corrêa 

2

698005 

0018 / 

0019 

6.714 

12.  CS Maria de Lourdes 

Rodrigues 

3

576566 

0105 2.230 

TOTAL DISTRITO ............................... 51.030 
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DISTRITO TIRIRICAL 

 

O

rd. 
UBS-ESF CNES EQUIPES POPULAÇÃO 

13.  CS São Cristóvão 2

310007 

0029 / 0030 

/ 0031 

8.073 

14.  CS João de Deus 2

455803 

0035 / 0036 8.753 

15.  USF Pirapora 2

645815 

0037 / 0038 7.788 

16.  CS Vila Itamar 2

458179 

0008 / 0032 6.985 

17.  CS Nazaré Neiva 
2

530562 

0039 / 0040 

/ 0041 / 0056 
15.137 

18.  
CS Dr. Antônio Carlos 

Reis (Olímpica I) 

2

645793 

0042 / 0044 

/ 0045 
9.266 

19.  
CS Maria Ayrecilla 

Novochiadlo (Olímpica II) 

2

645785 

0046 / 0047 

/ 0085 
5.747 

20.  CS Jailson Alves Viana 

(Olímpica III) 

2

645750 

0043 / 0053 

/ 0058 

6.496 

21.  CS Santa Bárbara 2

702878 

0015 / 0048 6.247 

22.  USF Santa Clara 2

645777 

0051 / 0052 4.986 

23.  USF Jardim São 

Cristóvão 

2

645890 

0049 / 0050 7.254 

24.  USF Santa Efigênia 2

645807 

0054 / 0088 8.636 

25.  CS Fabiciana de 

Moraes 

3

173828 

0068 / 0069 

/ 0090 

24.161 

26.  CS Janaína 6

120520 

 0066 / 

0110 / 0111 

9.662 

TOTAL DISTRITO ............................... 129.191 
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DISTRITO ITAQUI/BACANGA 

 

O

rd. 
UBS-ESF CNES EQUIPES POPULAÇÃO 

27.  CS Yves Parga 2

456818 

0083 / 0094 5.304 

28.  CS Vila Embratel 
3

376265 

0077 / 0100 

/ 0101 / 0102 
16.694 

29.  CS São Raimundo 2

309297 

0081 / 0103 

/ 0104 

12.744 

30.  CS Gapara 3

827402 

0106 / 0107 3.988 

TOTAL DISTRITO ............................... 38.730 

 

DISTRITO COROADINHO 

 

O

rd. 
UBS-ESF CNES EQUIPES POPULAÇÃO 

31.  CS Dr. Antônio Guanaré 3

365816 

0006 / 

0017 

36.680 

32.  CS João Paulo 2

455838 

0007 / 

0076 

9.512 

TOTAL DISTRITO ............................... 46.192 

 

DISTRITO BEQUIMÃO 

 

O

rd. 
UBS-ESF CNES EQUIPES POPULAÇÃO 

33.  CS A.M.A.R. 2

308444 

0061 / 0002 

/ 0003 

8.510 

34.  USF Vila Lobão 3

226387 

0062 / 0091 7.207 

TOTAL DISTRITO ............................... 15.717 

 

DISTRITO CENTRO 

 

O

rd. 
UBS-ESF CNES EQUIPES POPULAÇÃO 

35.  CS Bezerra de Menezes 2

309998 

0055 / 0057 6.441 

36.  USF São Francisco 3

173852 

0010 / 0011 8.486 

37.  CS Liberdade 
2

697963 

0059 / 0087 

/ 0108 / 0109 
25.507 

TOTAL DISTRITO ............................... 40.434 
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DISTRITO COHAB 

 

O

rd. 
UBS-ESF CNES EQUIPES POPULAÇÃO 

38.  CS Turú 2

310058 

0074 / 0092 

/ 0093 

19.898 

39.  CS Djalma Marques 2

697971 

0073 / 0095 8.610 

40.  CS Cohab 2

309289 

0071 / 0072 

/ 0079 

7.149 

41.  
CS Genésio Ramos 

Filho 

2

698013 

0096 / 0097 

/ 0098 / 0099 
15.149 

TOTAL DISTRITO ............................... 50.806 

 

 

UNIDADES DE ESTRATÉGIA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

MODELO TRADICIONAL 

 

 

1-CS Radional 

2-CTA Anil 

3-CTA Lira 

4-CS Clodomir Pinheiro Costa 

5-CS Vila Bacanga 

6-CS Vila Nova 

7-CS de Fatima 

8-CS Carlos Macieira 

9-UM do Bequimão 

10-CS Salomão Fiquene 

 

 

 

UNIDADES MISTAS 

 

1-Unidade Mista do Itaqui Bacanga 

2-Unidade Mista do Coroadinho 

3-Unidade Mista do Bequimão(Com equipe de EACS) 

4-Unidade Mista do São Bernardo(Com equipe de ESF) 
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ANEXO B – Consolidado das famílias cadastradas em PACS e ESF  
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ANEXO C – Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa  

(Secretaria Municipal de Saúde de São Luís) 
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ANEXO D – Instrumento para coleta de dados 

 

“Formulário de identificação de ações no controle do câncer de mama na atenção 

primária – Usuária  

Informações Gerais 
Data da coleta __/__/____  Horário do início __:___ Horário do fim da coleta 

__:___  Nome do entrevistador:________________________ 
Código do entrevistador:____________ Nome da 

UBS:_____________________________ Tipo de UBS |__| (1) Mista (2) PSF (3) Tradicional  

Identificação da Usuária  
Q1)N° do prontuário__________________ Iniciais do Nome:_____________________ 

Q 2)Endereço:___________________________________________ 
Q3)Telefone:________________________ Q 4)No SUS ______________________ 

Informações sobre a Usuária no momento 
 

Q5) Qual é a data de seu nascimento?________________                

Q 6) Qual é o seu estado civil? |__| (1) solteira (2) casada (3) viúva (4) separada (5) divorciada                            

         Se solteira, responda a questão 6.1. Se não, responda a 7 

         Q 6.1) A Senhora vive com companheiro(a)? |__| (1) sim (0) não 

Q 7) Qual raça/cor a Senhora se considera? |__| (1) amarela (2) branca (3) indígena (4) Negra(5) 

parda  

Q 8) Qual seu nível de escolaridade? |__| (1) analfabeto/fundamental 1incompleto; (2) fundamental 1 

completo / fundamental 2 incompleto (3) fundamental 2 completo/médio incompleto (4) médio 

completo/ superior incompleto (5) superior completo  

Q 9) Atualmente a senhora trabalha? (1) sim (0) não (2) aposentada                                   

Se trabalhar, responda a questão 9.1. Se não trabalha ou aposentada pule para 10. 

Q9.1) Se sim qual a ocupação? ________________   

Q 10) Quantos itens a senhora tem de:  

|__| geladeira                               |__| freezer                         |__| máquina de lavar                    |__| rádio                                      

|__| televisão em cores  

|__| videocassete e/ou DVD       |__| banheiro                                |__| automóvel                   |__| 

empregada mensalista 

Q 11) Qual o grau de Instrução do chefe de família? |__| (analfabeto/fundamental 1incompleto; (2) 

fundamental 1 completo / fundamental 2 incompleto (3) fundamental 2 completo/médio 

incompleto (4) médio completo/ superior incompleto (5) superior completo 

Q 12) Possui plano de saúde?   |__| (1) sim   (0) não 

       Se possuir plano de saúde, responda a questão 12.1. Se não têm pule para 13.                                             

Q12.1) Em que situação a Senhora usou o plano? |__| (1) exames (2) consultas  (3) outra 

situação   

Ações no controle do câncer de mama nos últimos 4 anos ( 2009, 2010, 2011, 2012) 
Fatores de risco para câncer de mama no momento – A história familiar de casos de câncer 

é muito importante para orientar sobre estilo de vida e indicar os intervalos de exames preventivos.    
 

Q 13) A Senhora sabe de casos de câncer de mama ou câncer de ovário em sua família? |__| (1) sim (0) 

não (99) não sabe 

Se sim, responda 14. Se não, pule para a questão 15. 

Q14) Era câncer de mama ou ovário? |__| (1) mama (2) ovário (3) mama e ovário     

Se câncer de mama, responda 14.1 a 14.3. Se câncer de ovário, pule para a questão 14.4. Se 

os 2 tipos de câncer, responda a partir de 14.1 a 14.4  

Caso de câncer de mama, especifique: 

Q 14.1) A Senhora recorda se seu parente tinha mais que 50 anos ao descobrir o câncer? |__| 

(1) mais que 50 (2) menos que 50   (3) Um mais de 50 anos, outro menos de 50 anos (99) não sabe ou 

não recorda  
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Q 14.2) Acometeu uma das mamas ou as duas? |__| (1) apenas uma das mamas (2) as duas 

mamas (99) não sabe ou não recorda  

Q 14.3) Qual era o parentesco de seu familiar? |__|__|__|__|__| (1) mãe (2) filha (3) irmã (4) 

outro parentesco (5) sexo masculino 

Caso de câncer de ovário, especifique: 

Q 14.4) Qual era o parentesco de seu familiar? |__|__|__|__|__| (1) mãe (2) filha (3) irmã (4) 

outro parente 

Q 15) Algum profissional de saúde deste posto perguntou se a Senhora ou seus familiares tiveram 

câncer de mama ou ovário? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda 

Exame Clínico das mamas 

Espera-se que o médico ou enfermeiro do posto examinem suas mamas todo ano. Farei 

algumas perguntas sobre isto. 

Q 16) Algum profissional deste posto explicou a partir de que idade é necessário que a Senhora marque 

uma consulta para que o Enfermeiro ou o Médico examinem suas mamas? |__|__| (0) não (1) sim (99) 

não recorda.  Se sim, Q16.1 (1) antes dos 40 anos (2) após 40 anos (3) após 50 anos (4) sem restrição 

(99) não recorda. 
Q 17) Pelo menos uma vez por ano, suas mamas tem sido examinadas por médico ou enfermeiro deste 

posto? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda 

Q 18) Entre 2009-12, algum profissional de saúde deste posto palpou e ou examinou as mamas da 

Senhora? |__| 1) sim (0) não  (99) não recorda  
Se sim, siga para 19. Se não, pule para a questão 24 

Q19)Em que ano foi à última vez que suas mamas foram palpadas ou examinadas? |__| (1) 

2009 (2) 2010 (3) 2011 (4) 2012 (99) não recorda.  

Q 20) Qual o motivo do exame e palpação das suas mamas? |__|__|__|__|__|__| (1) queixa de 

alteração mamária (2) idade (3) casos de câncer de mama em familiares (4) rastreamento de câncer de 

mama (5) outro motivo. Qual?----------- (99) não sabe   

Q 21) Qual profissional o fez? |__|__|__| (1) médico (2) enfermeiro (3) médico e enfermeiro 

(99) não recorda  
Q 22) Esse profissional examinou suas mamas quando? |__|__|__|__| (1) durante o exame 

ginecológico preventivo (Papanicolaou) (2) durante consulta de enfermagem (3) na consulta médica (4) 

Visita domiciliar (5) outro momento Qual? __________  

 

Q 23) Foi encontrada alguma alteração ao examinar as mamas? |__| (1) sim (0) não (99) não 

recorda  
          Se sim, siga para 23.1 e 23.2. Se não, pule para a questão 24. 
Q 23.1) A Senhora recorda qual era a alteração? (1) caroço (2) saída de líquido do mamilo (3) 

retração de mamilo (4) afundamento na pele da mama (5) alteração na pele da mama (99) não recorda  
Q 23.2) Diante da alteração, o que foi feito? |__|__|__| (1) outros exames (2) não retornou ao 

Posto de Saúde (3) encaminhamento a outro serviço especializado (0) nada (99) não recorda  
Mamografia - Farei algumas perguntas sobre o exame em que colocamos as mamas em um 

aparelho que as comprimem para fazer um RX, chamado mamografia. 

Q 24) Algum profissional de saúde deste posto a orientou sobre a idade em que as mulheres devem 

fazer a primeira mamografia? |__|__|__| (1) sim (0) não (99) não recorda. Q 24.1)Se sim, (1) antes de 

40 anos (2) após 40 anos (3) após 50 anos (4)  não há restrição (5) outra idade  

Q 25) Entre 2009 - 2012, a Senhora recebeu uma guia de encaminhamento deste posto para fazer 

mamografia?|__| (1) sim (0) não (99) não recorda     
Se sim, responda 26. Se não, pule para 39. 

Q 26) A Senhora recorda se houve remarcação deste exame e qual foi o motivo? |__| (1) sim 

(0) não (99) não recorda  

Q26.1) Se sim, qual o motivo? (1) Paciente faltou (2) profissional faltou (3) falha no 

agendamento (4) falta ou falha de equipamento  

Q 27) Entre 2009-12, a Senhora faltou ao exame ou à consulta de retorno da mamografia? |__| 

(1) sim (0) não (99) não recorda  
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           Se sim, siga para 27.1 e 27.2. Se não, pule para 28  

Q 27.1) Qual a razão de ter faltado? |__|(1) medo de fazer (2) não considera importante (3) faz 

o exame pelo convênio ou particular (4) outra razão.  
Q 27.2) O que foi feito diante de sua falta? |__|__|__| (1) o posto entrou em contato (2) a 

Senhora remarcou (0) nada (99) não recorda  
Q 28) A Senhora tem feito mamografia pelo SUS anualmente ou a cada dois anos? |__| (0) 

nunca fez (1) anualmente (2) a cada 2 anos (3) a cada 3 anos (4) em intervalo superior a 3 anos (5) em 

intervalo inferior a um ano  (6) faz sem seguir uma periodicidade (99) não recorda  
Se fez a mamografia no período investigado, siga para 29. Se não ou nunca, pule para 39 
Fez mamografia, especifique: 

Q29) A sua última mamografia pelo SUS foi realizada em que ano entre 2009-12? |__| (1) 

2009 (2) 2010 (3) 2011 (4) 2012 (99) não recorda  

Q30) Qual foi o principal motivo que  a levou a fazer este exame? |__| (1) idade (2) casos de 

câncer de mama em familiares (3) percebeu alterações na mama 

 (4) o profissional de saúde pediu (5) propaganda ou campanha (6) outro motivo (99) não 

recorda  

Q31) Qual o profissional que solicitou? |__| (1) médico (2) enfermeiro (3) médico e 

enfermeiro (99) não recorda   

Q32) Quantos meses se passaram entre a solicitação e a realização da mamografia? |__| (1)< 1 

(2)1__3 (3) >3__6 (4)> 6 (0) não retornou (99) não recorda 

Q 33) Recorda onde fez a mamografia? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda  

Q33.1 Se sim,  especificar o local 

___________________________________________________________ 

Q 34) Após o exame, quantos meses se passaram até retornar com o resultado em consulta? 

|__| (1)< 1 (2)1__3 (3) >3__6 (4)> 6 (0) não retornou (99) não recorda 

Q 35) Foi encontrada alguma alteração? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda  

Se encontrada alteração, siga para 36. Se não, pule para 40 
Q 36) A Senhora recorda o que era? |__| (1) sim, alterações benignas (2) suspeita de câncer 

(3)  câncer (99) não sabe ou não recorda  

Q 37) O que foi feito diante da situação? |__| (1) outro exame (2) não retornou ao posto (3) 

outra conduta (0) nada (99) não recorda  

Q 38) Entre a realização da mamografia e o médico dizer o diagnóstico desta alteração, 

quantos meses se passaram? |__| (1)< 1 (2)1__3 (3) >3__6 (4)> 6 (0) não retornou (99) não recorda 
 

Não fez mamografia, especifique: 

Q 39) A Senhora faz este exame pelo convênio ou particular? |__| (1) sim (0) não (99) não 

recorda.  

Q39.1)  Que motivos a levaram a não fazer este exame pelo SUS? |__| (1) nenhum motivo em 

específico (2) não considera os recursos do SUS bons (3) demora no atendimento (4) medo de fazer 

(5) não considera importante (6) não foi solicitado (7) outro motivo. Qual?  

_________________________________________________ 

Ultrassom das mamas – Às vezes o médico indica fazer um exame em que é aplicado sobre 

as mamas um gel para deslizar o aparelho de ultrassom, agora, farei perguntas sobre este tipo de 

exame. 

Q 40) Entre 2009-2012, a Senhora recebeu um guia de encaminhamento deste posto para 

fazer ultrassom  de mama?  |__| (1) sim (0) não (99) não recorda  
Se sim, responda 41. Se não recebeu, pule para 49.  
Q 41) A Senhora recorda se houve remarcação deste exame e qual foi o motivo? |__| (1) 

sim (0) não (99) não recorda 

Q41.1) se Sim, especifique o motivo. (1) Paciente faltou (2) profissional faltou (3) falha no 

agendamento (4)  falta ou falha de equipamento  

Q 42) Entre 2009-12, a Senhora faltou ao exame ou à consulta de retorno do Ultrassom das 

mamas? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda  
           Se sim, siga para 42.1 e 42.2. Se não, pule para 43. 
Q 42.1) Qual a razão de ter faltado ao exame? |__|(1) medo de fazer (2) não considera 
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importante (3) faz pelo convênio ou particular (4) outra razão  
Q 42.2) O que foi feito diante de sua falta? |__|__|__| (1) o posto entrou em contato (2) a 

Senhora remarcou (0) nada (99) não recorda  
 
 

Q 43) Em que ano a Senhora fez, pelo SUS, seu último ultrassom de mama? |__| (0) não 

fez (1) 2009 (2) 2010 (3) 2011 (4) 2012  (99) não recorda  

               Se não ou nunca fez ultrassom de mama, pule para 49 
Fez USG de mama, especifique: 

Q 44) Qual foi o principal motivo que levou o médico a solicitar este exame? |__| (1) 

idade (2) mamas grandes (3) percebeu alterações na mama (4) o profissional de saúde pediu (5) 

casos de câncer de mama em familiares (6) precisava puncionar o nódulo (7) outro motivo (99) não 

recorda  
Q 45) Quantos meses se passaram entre a solicitação e a realização do USG de mama? |__| 

(1)< 1 (2)1__3 (3) >3__6 (4)> 6 (0) não retornou (99) não recorda 

Q 46) Recorda onde fez este exame? |__| (1) sim (0) não |__|  (99) não recorda  

Q46.1) Se Sim,  especificar o local 

___________________________________________________________ 

Q 47) Após o exame, quantos meses se passaram até retornar com o resultado em consulta? 

|__| 1)< 1 (2)1__3 (3) >3__6 (4)> 6 (0) não retornou (99) não recorda 

Q 48) Foi encontrada alguma alteração? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda 

Se encontrada alteração, siga para 48.1 e 48.2  Se não, pule para 49. 
Q 48.1) A Senhora recorda o que era? |__| (1)sim,  alterações benignas (2) suspeita de 

câncer (3) câncer (99) não recorda 

Q 48.2) O que foi feito diante da situação? |__| (1) outro exame (3) não retornou ao posto 

(4) outra conduta (0) nada (99) não recorda  
 

Q 48.3) Entre a realização do USG e o médico dizer o diagnóstico desta alteração, quantos 

meses se passaram? |__| 1)< 1 (2)1__3 (3) >3__6 (4)> 6 (0)  não retornou (99) não recorda 
 

Não fez USG de mama pelo SUS, especifique: 

Q 49) A Senhora faz este exame pelo convênio ou particular? |__| (1) sim (0) não (99) não 

recorda 

Q 50) Que motivos a levaram a não fazer este exame pelo SUS |__| (1) nenhum motivo em 

específico (2) não considera os recursos do SUS bons (3) demora no atendimento (4) medo de fazer 

(5) não considera importante (6) faz pelo convênio ou particular (7) não foi solicitado (8) outro 

motivo.  

Sobre a biópsia da mama: o medico necessitou fazer um corte ou introduzir uma agulha 

em sua mama para colher material (tirar um pedacinho) para exame. 
Q 51) A Senhora já fez biópsia de mama? |__| (1) sim  (0) não (99) não sabe  

  

Q51.1) Se sim, a Senhora sabe dizer se era tumor? |__| (1) sim, benigno  (2) sim, 

maligno  (0) não  (99) não sabe 
 

Autoexame das mamas – Para melhorar o conhecimento do próprio corpo, espera-se que as 

mulheres examinem suas mamas. Perguntarei sobre este cuidado corporal.   

Q52) Algum profissional de saúde deste posto a orientou sobre a partir de que idade é 

necessário que a Senhora examine suas mamas? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda 
Q53) A Senhora menstrua? |__| (1) sim, regular (2) sim, irregular (0) não              
Q54) A Senhora examina suas mamas? |__| (1) sim  (0) não 

Se sim, responda 54.1 a 54.4). Se não, pule para 54.5). 
Faz autoexame das mamas, especifique: 

Q54.1) Com que frequência examina suas mamas? |__|__|__| (1) mensal (2) bimestral (3) 

trimestral (4) esporadicamente 

Q54.2) Como a Senhora aprendeu a fazer? |__| (1) TV (2) revista ou panfleto (3) profissional 
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de saúde (4) outra fonte  
Q54.3) Em que período você examina suas mamas? |__|__|__| (1) qualquer período (2) antes 

de menstruar (3) em qualquer momento após menstruar (4) entre 5 a 7 dias após menstruar 

Q54.4) A Senhora recebeu orientações dos profissionais de saúde deste posto sobre como 

fazer o autoexame das mamas? |__| (1) sim 0) não (99) não recorda 
 

Não faz autoexame das mamas, especifique: 

Q54.5) Qual a razão de não fazer o autoexame das mamas? |__|| (1) não sabe fazer (2) medo 

de fazer (3) não considera importante (4) outra razão  
 

Sobre ações gerais 
 

Q55) A Senhora tem ou recebeu uma agenda (Agenda da Mulher) que tem informações sobre 

sua saúde? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda 

Q56) Entre 2009-2012 , a Senhora participou, neste posto, de alguma reunião que falasse 

sobre câncer de mama? |__| (1) sim (0) não (99) não recorda 

Q57) Neste período, a Senhora fez o exame ginecológico preventivo (Papanicolaou)? |__| (1) 

sim (2) nunca fez (0) não (99) não recorda     

Se sim, responda 57.1 a 57.3. Se não, pule para questão final 

Q57.1) Nessa ocasião a Senhora foi orientada a como examinar suas mamas? |__| (1) sim (0) 

não (99) não recorda  

Q57.2) Nesta consulta ou no retorno dela suas mamas foram examinadas? |__| (1) sim (0) não 

(99) não recorda 

Q57.3) A Sra. fez este exame todos os anos entre 2009-12? |__| (1) sim, todos os anos (2) 

apenas em um ano (3) em dois dos anos referidos (4) em três dos anos referidos (99) não recorda. 
 

 A Senhora tem alguma(s) pergunta(s), dúvida(s), sugestão(ões) ou comentário(s)? 
 

 

 Observações do entrevistador  
 

 

 

Agradecemos sua participação. 

 


