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No Brasil, o câncer de mama é a maior causa de morte entre 
as mulheres. Segundo dados divulgados pelo Instituto 
Nacional de Câncer – INCA (INCA, 2008), são estimados 
cerca de 466.730 casos novos a cada ano. As estatísticas 
indicam o aumento de sua freqüência tanto nos países 
desenvolvidos quanto nos países em desenvolvimento. A 
Organização Mundial de Saúde estima que ocorram mais 
de 1.050.000 casos novos por ano entre as mulheres em 
todo o planeta.
O Ministério da Saúde, em conjunto com o Instituto Nacional 
de Câncer e a área técnica da “Saúde da Mulher”, com apoio 
da Sociedade Brasileira de Mastologia, elaborou um 
Documento  de  Consenso que apresenta  as  
recomendações para a prevenção, detecção precoce, 
diagnóstico, tratamento e cuidados paliativos no câncer de 
mama. O consenso oferece subsídios aos gestores para 
implementação de estratégias efetivas visando ao controle 
da doença, desde a promoção da saúde até os cuidados 
paliativos. As ações de controle ampliam a atenção integral 
à saúde da mulher mediante a estruturação e expansão de 
uma rede de serviços capaz de suprir essas necessidades 
(Ministério da Saúde, 2004). 
Em Nilópolis, a população total é de 149.989 habitantes, 
desta, 79.187 são mulheres. As ações assistenciais 
oferecidas através do Programa de Atenção Integral à 
Saúde da Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA) em 
parceria com o Programa de Saúde da Família (PSF) da 
Secretaria Municipal de Saúde (SMS), são para detecção 
do câncer de mama, sendo oferecidos procedimentos de: 
exame clínico das mamas (ECM) realizado pelas 21 
equipes do PSF; consultas ginecológicas; ultra-sonografias 
realizadas por prestador terceirizado e pelo Hospital 
Estadual Melchíades Calazans; mamografias realizadas 
por uma clínica radiológica conveniada.
A Rede de Atenção às Mulheres com Risco de Câncer de 
Mama no Município requer aprimoramento dos fluxos de 
referência para segundo e terceiros níveis de atenção e das 
informações gerenciais, além da capacitação dos 
profissionais de saúde.
No documento do Pacto pela Saúde – 2006, elaborado pelo 
Ministério da Saúde, entre seus eixos, está o Pacto pela 
Vida que estabelece como compromisso entre os gestores 
do Sistema Único de Saúde (SUS) prioridades que venham 
a impactar sobre a situação de saúde da população 
brasileira, responsabilizando a Gestão Municipal pela 
integralidade da atenção à saúde das munícipes, 
exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o 
Estado e a União. 

Este projeto tem como finalidade aperfeiçoar a Rede da 
Atenção à Mulher com Risco de Câncer de Mama, no 
Município de Nilópolis-RJ, a partir do diagnóstico 
situacional e de propostas que contribuam na 
qualificação da gestão da atenção oncológica.

1. Avaliação dos fluxos migratórios e das referências 
formais, intra e intermunicipais.
2. Avaliação da estrutura assistencial existente no 
Município, relativa a recursos humanos, equipamentos, 
capacidade instalada e operacional.
3. Avaliação dos fluxos de informações gerenciais e de 
produção (coleta de dados, registro nos sistemas de 
informação do SUS, análise dos resultados).

Para avaliação dos fluxos assistenciais, serão utilizados os 
Sistemas de Informação do SUS (SIA, SIH, SISMAMA, 
entre outros) para tabulação da produção assistencial às 
munícipes de Nilópolis, com o propósito de identificar o 
número de mulheres atendidas e o fluxo assistencial.
O mapeamento da estrutura assistencial existente será 
realizado através de dados fornecidos pela SMS e 
visitação.
Para análise do fluxo de informação, será utilizado um 
instrumento, elaborado pelo grupo, para registro e 
acompanhamento dos procedimentos realizados pelos 
profissionais no Município.
Os parâmetros técnicos utilizados neste projeto para 
programação de ações de detecção precoce do câncer de 
mama são os estabelecidos pelo INCA e pelo Ministério da 
Saúde. A metodologia para o cálculo da necessidade de 
oferta de serviços é baseada em faixas etárias da 
população feminina, e a proposta é de cobertura para 80% 
da população feminina, considerando que cerca de 20% da 
população podem estar assistidas por planos de saúde, 
afastadas por compromissos profissionais ou familiares e 
até por limitação de captação do SUS. Dessa forma, a 
população feminina de Nilópolis a ser coberta, conforme 
dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE /2007), é estimada em 59.192 mulheres (faixa etária 
35 anos - 34.960; faixa etária de 40 a 49 anos - 11.396; e de 
50 a 69 anos -12.836). 
A proposta é estimar o quantitativo de procedimentos para 
a população de Nilópolis, dentro da linha de cuidado do 
câncer de mama, por mês/ano, possibilitando a análise da 
produção atual e propondo ajustes.
A apresentação do relatório, que deverá estar pronto entre 
os meses de maio e junho/08, será feita ao Secretário de 
Saúde do Município (segunda etapa) para aprovação e 
aperfeiçoamento do mesmo.
Ao final, será elaborado um plano de capacitação e 
qualificação dos profissionais de saúde, incluindo a 
captação das mulheres na faixa etária de risco para 
realização periódica do exame, a discussão e qualificação 
para o exame clínico com os profissionais indicados, a 
apresentação do fluxo de encaminhamento e registro das 
informações, e o fluxo assistencial.

1. Brasil, MINISTÉRIO DA SAÚDE (2006). Controle dos cânceres do Colo 
do Útero e Mama. Cadernos de Atenção Básica, número 13, Brasília-DF.
2. _______ MINISTÉRIO DA SAÚDE (2004). Política Nacional de Atenção 
Integral à Saúde da Mulher – Princípios e Diretrizes. Secretaria de Atenção à 
Saúde/Departamento de ações programáticas e Estratégicas, Brasília-DF.

4. Aplicação de parâmetros para cálculo da necessidade 
de cobertura para consultas básica e especializada, 
procedimentos diagnóstico e referência para os pólos 
secundário e terciário de mama, para as mulheres nas 
faixas etárias de risco.
5. Elaboração e apresentação de relatório final, contendo a 
consolidação das avaliações e propostas de qualificação 
da rede, ao gestor municipal, prestadores envolvidos e 
demais instâncias de deliberação do SUS no Município.
6. Apresentação de plano de capacitação para 
profissionais da Rede.
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