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Câncer de mama 

• Câncer de mama : tipo mais 
frequente de câncer em 
mulheres, no Brasil e no mundo,  
depois do Ca de pele não 
melanoma 

• Principal causa de mortalidade 
feminina por câncer 

• Maioria dos casos apresenta 
bom prognóstico quando 
tratado oportunamente 

 

 

 



• Etiologia multifatorial: fatores 
hereditários, 
comportamentais e 
endócrinos 

• Dificuldade no 
desenvolvimento de 
estratégias de prevenção para 
modificação dos fatores de 
risco 

• Detecção precoce de 
alterações potencialmente 
malignas é a principal forma 
de garantir tratamento 
oportuno e aumentar as 
chances de cura 

 

Câncer de mama 



• Maior fator de risco: idade 

• Tendência crescente de 
incidência a partir dos 40 anos 

• Recomendação: exame clínico 
anual das mamas por 
profissional capacitado, em 
mulheres acima de 40 anos 

• Auto-palpação e exame clínico 
das mamas são formas de 
rastreamento para CA de mama 
de baixa sensibilidade  

Câncer de mama 



• Mamografia periódica : 
padrão ouro para 
rastreamento de mulheres 
assintomáticas 
 

• Redução na mortalidade por 
CA de mama em torno de 
30-35% em mulheres que 
realizam exames periódicos 
de rastreamento, 
especialmente abaixo de 69 
anos 
 

Câncer de mama 



• Décadas de 80 e 90: início de 
programas nacionais de 
rastreamento em âmbito 
mundial  

 
• Brasil: rastreamento para CA 

de mama e de colo do útero  
como prioridade sanitária a 
partir de 2006 (Pacto pela 
Saúde) com definição de metas 
de cobertura na população 
alvo 

 

Câncer de mama 



• OMS – recomendação de 
cobertura de 70% na 
população feminina de 50-69 
anos 

• Brasil – recomendação de 
realização de mamografias a 
cada 2 anos na faixa etária de 
50-69 anos, para mulheres 
sem fatores de risco 

• ISA-Capital 2015: questões 
sobre a realização de exames 
de rastreamento  para 
mulheres acima de 40 anos 

Câncer de mama 



Prevalência (%) de mulheres que realizaram mamografia  e as 
que nunca realizaram, segundo faixa etária, MSP, 2015 

Fonte: ISA Capital 2015 



 
Prevalência (%) de mulheres de 50 a 69 anos que realizaram 

mamografia nos dois anos anteriores da entrevista,               
MSP,     2003, 2008 e 2015. 

 



 
Prevalência de mulheres de 50 a 69 anos que realizaram 
mamografia nos dois anos anteriores à entrevista, por 

Coordenadoria Regional de Saúde, MSP, 2015 
 



 
Proporção de respostas referidas pelas mulheres na faixa etária 
de 50 a 69 anos para nunca ter realizado mamografia na vida, 

MSP, 2015. 
 

Respostas % IC 95% 

Não era necessário/não quis fazer 56,5% 35,4% - 75,6% 

Não conhecia o exame/não sabia de sua finalidade ou 

importância 

4,2% 1,0% - 15,5% 

Teve dificuldade para marcar consulta 7,7% 2,1% - 24,2% 

O exame é desconfortável 3,2% 0,4% - 21,9% 

Nenhum médico indicou/pediu a realização 24,0% 10,7% - 45,4% 

Outro  4,3% 0,8% - 20,0% 

Total 100,0% 100,0% 

Fonte: ISA Capital 2015 



 
Motivo que levou a entrevistada a procurar o Ginecologista e 

fazer o último exame de mamografia, mulheres de 50 a 69 
anos, MSP, 2015. 

 

Motivo  % IC 95% 

Como exame de rotina 89,5% 85,3% - 92,6% 

Para checar/examinar algum problema de saúde nas mamas 7,3% 4,5% - 11,5% 

Por orientação de algum outro profissional de saúde 2,8% 1,8% - 4,6% 

Outro * 0,4% 0,1% - 1,3% 

Fonte: ISA Capital 2015 



 
Proporção de respostas sobre o resultado do exame de 

mamografia em mulheres de 50 a 69 anos,                                 
MSP, 2015. 

 

Resultado % IC 95% Inf IC 95% sup 

Normal 91,6% 88,8% 93,8% 

Anormal/ mostrou alteração 4,4% 2,9% 6,8% 

Não sabe o resultado do exame 3,9% 2,5% 6,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Fonte: ISA Capital 2015 



 
Proporção de mulheres de 50-69 anos que realizaram 

mamografia nos últimos 2 anos, utilizando serviços SUS,   
segundo CRS, MSP, 2015. 

 

Fonte: ISA Capital 2015 



Proporção de mulheres de 50 a 69 anos que realizaram mamografia nos 
2 anos anteriores à entrevista segundo variáveis sociodemográficas, 

MSP,  2015  

 Faixa etária % 

50 a 54 anos 73,1 

55 a 59 anos 74,1 

60 a 64 anos 78,6 

65 a 69 anos 71,5 

 Raça/Cor % 

Branca 74,7 

Preta 72,5 

Amarela  68,3 

Parda 73,1 

Outra 77,3 

 Escolaridade (anos de 

estudo) 
MSP 

0 a 3 anos 65,0 

4 a 7 anos 71,0 

8 a 10 anos 74,0 

11 ou mais 81,1 

Fonte: ISA Capital 2015 



 Renda familiar % 

< 1 SM 72,8 

1 – 2 SM 58,4 

2 – 5 SM  80,5 

5 SM ou mais 85,6 

 Situação conjugal % 

Casada 77,9 

Unida 81,5 

Solteira 74,4 

Separada 67,9 

Viúva 69,1 

Proporção de mulheres de 50 a 69 anos que realizaram 
mamografia nos 2 anos anteriores à entrevista segundo variáveis 

sociodemográficas, MSP,  2015  

Fonte: ISA Capital 2015 



• No MSP, o exame de mamografia está sendo realizado por mais de 70% das 
mulheres de 50-69 anos 

 
• O percentual de 70% de cobertura, com periodicidade bienal, vem sendo 

alcançado desde 2008 
 

• Existe uma parcela de mulheres na faixa etária recomendada, que nunca 
realizou o exame ou não realiza na periodicidade recomendada 
 

• Necessidades identificadas: 
– ampliar a divulgação sobre a importância do exame  
– ampliar a oferta do exame pela rede pública 
– monitorar a cobertura de mamografias, especialmente para mulheres que nunca 

realizaram o exame 
– atenção especial para mulheres de baixa renda e baixa escolaridade 

 

Conclusões 


