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METODOLOGIA

JUSTIFICATIVA:
O câncer é uma das principais causas de óbitos no mundo. 

No Brasil, as estimativas para 2008 indicam que ocorrerão 
466.730 casos novos de câncer (INCA/MS - 2008). Para o sexo 
feminino são esperados 234.870 novos casos, destacando-se 
tumores de pele não-melanoma (59 mil casos novos), mama 
(49 mil), colo do útero (19 mil), cólon e reto (14 mil) e pulmão (9 
mil) (INCA/MS - 2008). Diante deste cenário, fica claro que o 
câncer de mama se tornou um problema de saúde pública. 

No Brasil, o controle do câncer de mama tem sido uma das 
prioridades das políticas públicas de saúde. Em 2004 o MS 
publicou o Controle do Câncer de Mama: Documento de 
Consenso, que recomenda ações para rastreamento do câncer 
de mama em mulheres assintomáticas, entre elas a 
mamografia de rotina para mulheres entre 50 e 69 anos, no 
máximo a cada 2 anos. Apesar das várias iniciativas, o câncer 
de mama continua sendo, no Brasil, a maior causa de óbitos por 
câncer na população feminina, principalmente na faixa etária de 
40 a 69 anos. 

RELEVÂNCIA:
Quando diagnosticado em estágio inicial, a chance de cura 

do câncer de mama é de cerca de 95%. A principal estratégia 
para a redução da mortalidade por esta neoplasia, utilizada em 
diversos países do mundo, é o rastreamento mamográfico, isto 
é, o exame por mamografia de mulheres sem sintomas da 
doença, de forma periódica. Diversas pesquisas apontam uma 
redução de até 25% na mortalidade por câncer de mama em 
mulheres de 50 a 69 anos. De acordo com a literatura, a 
sensibilidade da mamografia varia entre 88% e 93,1% e a 
especificidade varia entre 85% e 94,2% (INCA/ MS - 2007). 
Para garantir esse desempenho da mamografia é necessário 
que a imagem obtida seja de alta qualidade. 

A baixa qualidade das mamografias e de seus respectivos 
laudos interfere negativamente na linha de cuidados à paciente 
com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama no Município 
de Petrópolis. 

Concluída a terceira etapa (comparação de dados) de 
desenvolvimento do projeto, identificamos os seguintes 
aspectos críticos para o cuidado adequado às pacientes com 
suspeita/ diagnóstico de câncer de mama no Município de 
Petrópolis: baixa cobertura de mamografia; baixa qualidade 
das mamografias e respectivos laudos; demanda reprimida 
para consultas especializadas; tempo de espera longo para 
cirurgia (diagnóstica ou terapêutica) devido à falta de leitos 
para internação e precariedade do centro cirúrgico; tempo 
longo para recebimento do exame anatomopatológico; 
ausência de patologista para biópsia de congelação; 
impossibilidade de realização de biópsia de lesões 
subclínicas; diagnósticos realizados em estágios avançados 
da doença. A análise destes dados aponta a necessidade da 
mobilização dos diferentes atores envolvidos para o 
desenvolvimento conjunto de estratégias de qualificação que 
resultem no estabelecimento de uma linha de cuidados 
verdadeiramente efetiva para a melhor atenção às mulheres 
com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama no Município 
de Petrópolis.

Interferir de maneira positiva na linha de cuidados às 
mulheres com suspeita ou diagnóstico de câncer de mama, 
através da melhoria da qualidade das mamografias oferecidas 
às usuárias do SUS, no Município de Petrópolis, visando a 
contribuir para a redução da mortalidade por câncer de mama e 
para a melhoria da qualidade de vida das pacientes com câncer 
de mama.
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lDefinir as áreas críticas, para futuras intervenções, na linha 
de cuidados de pacientes com suspeita e/ ou diagnóstico de 
câncer de mama, em Petrópolis.

lElaborar estratégia de garantia de qualidade das 
mamografias e respectivos laudos, nos serviços contratados 
pelo SUS, no Município de Petrópolis.

lImplementar processo de monitoramento, por entidades 
competentes, da qualidade dos serviços de mamografia 
contratados pelo SUS, no Município de Petrópolis.

lImplantar o SISMAMA no Município de Petrópolis.
lReduzir o percentual de mamografias repetidas por 

problemas técnicos nos serviços contratados pelo SUS, no 
Município de Petrópolis.

O desenvolvimento do projeto compreende as etapas a 
seguir:
1. Mapeamento do estado atual do fluxo das pacientes com 

suspeita ou com diagnóstico de câncer de mama, no 
Município de Petrópolis.

2. Levantamento dos dados do Ministério da Saúde referentes 
ao controle e tratamento do câncer de mama.

3. Avaliação da situação dos dados do Município de 
Petrópolis, comparando-os com os do Ministério da Saúde.

4. Análise dos dados obtidos com vistas à elaboração da 
estratégia mais adequada para a qualificação dos exames 
de mamografia e respectivos laudos.

5. Elaboração de instrumento de monitoramento da qualidade 
dos exames e laudos mamográficos, recebidos pelo 
Serviço de Mastologia do Hospital Alcides Carneiro, em 
Petrópolis.

6. Estabelecimento de parceria com os atores envolvidos no 
controle do câncer de mama (públicos e privados) para o 
desenvolvimento e o monitoramento de estratégias para a 
melhoria da qualidade do cuidado à paciente com suspeita 
ou diagnóstico de câncer de mama no Município de 
Petrópolis.

7. Implantação do SISMAMA no Município de Petrópolis.


	1: Título P

