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REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE E ACESSO À MAMOGRAFIA: UMA ANÁLISE DA 

REGIÃO DE SAÚDE DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA E LITORAL NORTE 

RESUMO 

 

Análises da influência do processo de regionalização na tomada de decisão para 
implantação de politicas publicas voltadas ao controle do cancer de mama indicam 
que as mulheres pertencentes nas regiões mais afastadas dos grandes centros 
urbanos e induatrializados têm menor acesso aos serviços de mamografia de 
rastreamento bem e que a dificuldade no acesso pode influenciar no resultado 
quanto aos indices de malignidade ( BI-Rads) e que a vulnerabilidade das mulheres 
para o câncer de mama revelam que, no Brasil, mulheres negras e menos instruídas 
têm menor acesso à mamografia de rastreamento, o exame que permite a detecção 
precoce do câncer. Desde 2006, o controle do câncer de mama é política prioritária 
no SUS. Este estudo tem como objetivo analisar a série histórica de exames de 
mamografia de rastreamento realizados pelo SUS no período de 2010 a 2014, na 
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte – RMVale, para investigar 
se houve aumento na oferta do exame, se há uma relação entre o indicio de 
malignidade por região de saúde e por tipologia ( caracteristicas socias e 
economicas ) assim como identificar qual a caracterização dessas mulheres em 
relação ao grau de instrução, cor e faixa etaria. A partir de dados obtidos do 
SISMAMA – Sistema de Informação do Câncer de Mama do Ministério da Saúde –  
realizou-se análise descritiva por meio do programa Origin 7.5 (MicroCal) e o 
programa de georeferenciamento para geração de mapas que demosntram o fluxo 
das mulheres que realizaram os exames de mamografia na região ao longo do 
periodo de 2010 a 2014.Observou-se significativo índice de não preenchimento dos 
campos do formulário que alimentam o SISMAMA. A análise mostrou aumento 
expressivo na oferta e na razão de mamografias de rastreamento, porém os dados 
disponíveis revelam persistência de desigualdade de acesso: mulheres de cor 
negra/parda e com menor instrução apresentaram menor percentual de acesso à 
mamografia; a tendência de maior grau de malignidade no exame radiológico foi 
observada em mulheres com menor grau de instrução e mulheres de cor branca. A 
regionalização ampliou o acesso à mamografia, porém as regiões como Circuito da 
Fé necessitam de politicas publicas voltadas a efetivação da equidade e acesso aos 
serviços de saúde as mulheres em situação de vulnerabilidade devem receber 
atenção especial da rede de serviços. O preenchimento dos formulários deve ser 
incentivado. 
 
 
Palavra chave: Mamografia de rastreamento, Região Metropolitana do Vale do 
Paraíba e Litoral Norte, Determinantes sociais da saúde, Câncer de mama, acesso. 



REGIONALIZATION OF HEALTH AND ACCESS TO MAMMOGRAPHY: AN 

ANALYSIS OF THE HEALTH REGION OF THE PARAÍBA VALLEY AND THE 

NORTH COAST OF SÃO PAULO 

ABSTRACT 

Analysis of the influence of the regionalization process in decision-making to 
implementation of public policies aimed at the control of breast cancer indicate that 
women in the outlying regions of the large urban centers and induatrializados have 
less access to mammography services tracking well and that the difficulty in access 
can influence the result as the indices of malignancy (BI-Rads) and the vulnerability 
of women to breast cancer show that in Brazil, and less educated black women have 
less access to mammography tracking, the exam that allows early detection of 
cancer. Since 2006, the control of breast cancer is a priority policy in SUS. This study 
aims to analyze the historical series of mammography exams performed by tracking 
SUS within 2010 to 2014, in the metropolitan region of the Paraíba Valley and the 
North Coast – RMVale, to investigate if there was an increase in the offer of the 
examination, If there is a relation between the indication of malignancy by health 
region and typology (social and economic characteristics) as well as identify which 
the characterization of these women in relation to the level of education, color and 
etaria range. From the data obtained from SISMAMA-Information System of breast 
cancer from the Ministry of health – descriptive analysis was performed by means of 
the program Origin 7.5 (MicroCal) and the GEO program for generating maps that 
demosntram the flow of women that mammography exams were held in the region 
during the period from 2010 to 2014. It was observed significant index of not 
completing the form fields that feed the SISMAMA.The analysis showed significant 
increase in supply and in reason of mammograms, tracking but the available data 
show persistence of unequal access: black women/Brown and with less education 
showed lower percentage of access to mammography; the trend of greater degree of 
malignancy in the radiological examination was observed in women with lower level 
of education and white women. Regionalization has broadened access to 
mammography, but the regions as the Circuit public policies require Faith towards 
completion of the equity and access to health services for women in situations of 
vulnerability must receive special attention of network services. The completion of 
forms should be encouraged. 

 

Keywords:  Mammography tracking, the metropolitan region of the Paraíba Valley 
and the North Coast, social determinants of health, breast cancer, access. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Motivada pelos ideais da década de 80, década de relevância no cenário 

nacional, construí meus princípios civis ouvindo palavras de ordem como 

democratização, liberdade de pensamento e o que mais me inspirava – participação 

popular. Paradoxalmente, cresci na região do Vale do Paraíba, com fortes traços 

conservadores e tradicionalistas, onde a presença de figuras marcantes e 

dominadoras estavam sempre vivas, mesmo após o fim da escravidão e da ditadura, 

mesmo que  escondidas nos costumes políticos, culturais e econômicos. 

Após o episódio da redemocratização, para mim e para muitos, questões 

pertinentes à saúde ambulatorial e emergencial eram resolvidas pelas instituições de 

caridade intituladas de Santas Casas de Misericórdia, implantadas ainda no período 

colonial e que tinham como função principal atender os mais desvalidos tendo como 

fonte principal de financiamento a filantropia. Não conhecíamos com profundidade 

os reais princípios das mudanças políticas ocorridas nos últimos anos, as quais 

influenciaram sobremaneira a oferta dos serviços de saúde citados, devido às 

transformações do modelo de seguridade social no país, o qual deixou de ser 

exclusividade dos cidadãos que trabalhavam e contribuíam para manutenção de 

institutos previdenciários que também financiavam serviços de saúde estritamente a 

esses trabalhadores. Tão pouco entendíamos como se deu a transição do SUDS 

para o atual SUS – Sistema Único de Saúde. 

 Hoje entendo que esta desinformação era premeditada e ainda persiste entre 

nós usuários do SUS. Só sabíamos que essas mudanças eram “para o bem da 

coletividade”, assim diziam os movimentos sociais. Mas algo estava para mudar em 

minha estreita visão sobre a oferta de serviços públicos na saúde e de como tudo 

isso faria parte da minha vida, me motivando a trabalhar e a estudar nesta área com 

tanto entusiasmo e amor, mesmo que isso tenha me trazido grandes desafios 

pessoais. 

Voltando aos reflexos dos anos oitenta, e imbuída do empoderamento da 

participação da sociedade, em 2007 fundei uma organização da sociedade civil 

(ONG). Desenvolvíamos e oferecíamos tratamentos complementares de forma 

gratuita além da dispensação de fitoterápicos e florais. Após um ano, tínhamos um 

banco de dados com perfil epidemiológico mais completo que da própria diretoria de 
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saúde, e não estranho aos nossos estudos e hipóteses, os tratamentos oncológicos 

eram os mais procurados. Foi então que criamos um grupo de trabalho especifico 

para os casos de oncologia e para tratamento paliativos.  

Entrar na arena de discussão de interesses foi inevitável e passamos a fazer 

parte do Conselho Municipal de Saúde, onde intuitivamente buscávamos alicerce em 

uma história que nunca nos foi contada, mas, da qual não fazíamos parte. 

Estávamos num jogo desigual, onde ganha quem conhece melhor as regras e os 

caminhos. E esse caminho nos levou a conhecer os atores que decidem a partida 

em suas diferentes esferas. Conhecemos os níveis de serviços regionalizados 

dentro de uma distribuição hierarquizada por níveis de complexidade. E mesmo com 

os avanços da Portaria nº971 de maio de 2006, que estabeleciam diretrizes na oferta 

de serviços complementares no SUS como Medicina Tradicional Chinesa, Medicina 

Antroposófica, levando em conta as tradições culturais e regionais, como a 

fitoterapia, florais e até benzedeiras, como ocorre nas regiões do Norte e Nordeste, 

nosso lugar não estava garantido e teríamos que desenhá-lo nas Redes de Atenção. 

A teorização da regionalização e da distribuição de serviços, a determinação 

de prioridades e linhas de crédito ou financiamento por região deveriam ser uma 

premissa na criação de novas políticas publicas. A avaliação e o controle dos órgãos 

públicos deveriam ocorrer de maneira dinâmica e em tempo real, mas isso não 

ocorre, existindo uma fragmentação, em alguns locais podemos observar uma 

desconstrução da cultura regional para dar lugar à cultura de mercado implantada 

em cada região, levando em conta na maioria das vezes os interesses privados que 

ao analisar as viabilidades econômicas do território implantam a cultura de suas 

necessidades sem levar em conta a cultura local. 

A estratégia, então, foi conhecer melhor as regras das macro estruturas por 

meio do estudo do planejamento urbano e regional e se “infiltrar” nos demais níveis 

de serviços pelo trabalho no setor de saúde pública. Iniciei minha investigação no 

Programa de Estratégia da Saúde da Família, oferecido pelo governo federal aos 

municípios, onde pude conhecer de perto a realidade das famílias que utilizam o 

Sistema Único de Saúde, buscando um olhar mais atento principalmente na linha de 

cuidados oncológicos. Foi então que me deparei com uma realidade ainda mais 

desafiadora. Devido ao caráter regionalista, o SUS conta com instrumentos de 

gestão capazes de avaliar e controlar seus programas, além de oferecer Câmaras 

Inter gestoras Regionalizadas subdivididas por sub-regiões que periodicamente 
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discutem seus resultados e estratégias. No que diz respeito aos sistemas de 

monitoramento do SIAB – Sistema de Informação em Atenção Básica, e em especial 

ao SISMAMA – Sistema de Informação sobre o Câncer de Mama, segundo dados do 

DRS 17 poucos municípios estavam estruturados ou estavam utilizando de forma 

maximizada essas ferramentas, que propiciam informar a quantidade, o fluxo dos 

serviços, o acompanhamento pela ESF dos pacientes em tratamento entre outras 

informações, dentro da região de saúde. Quiçá conseguem oferecer o fluxo de linhas 

de cuidado entre as Regiões de Saúde, que por definição especificaria a demanda 

de usuários em tipos de tratamentos específicos  diminuindo assim a quantidade de 

dados a serem trabalhados e oferecendo uma visão localizadas dos resultados os 

serviços, bem como da estrutura da oferta e seus prestadores. 

Paralelo a este processo, ocorria a minha busca por uma chance “ao Sol”, no 

mundo acadêmico. Foram três anos até ser aceita pela linha de pesquisa do IP&D 

da Universidade do Vale do Paraíba, no grupo de Planejamento Urbano e Regional, 

sob a orientação de uma médica e pesquisadora, com um cabedal de 

conhecimentos que se estendia do acadêmico clinico ao mais profundo 

conhecimento sobre as políticas publicas e a trajetória do SUS, além de ter uma 

visão especial das mazelas da alma e do corpo.  Isto tudo possibilitou o presente 

estudo e me revelou um mundo que realmente eu não fazia ideia que existia, apesar 

de estar inserida nele e ter sido peça do tabuleiro diversas vezes, mesmo sem ter 

consciência disto. Conhecer a história do planejamento urbano e regional, e as 

estruturas intrínsecas a ele me possibilitou aceitar o trabalho de planejamento 

estratégico na saúde e adentrar numa janela de oportunidade – participar em 

2014/2015 da criação da Rede de Atenção de Oncologia do DRS-17, como gestora 

municipal, no municipio de Santa Branca.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A descentralização do poder no Brasil deveria dar abertura a um novo 

desenho do modelo de serviço de saúde na esfera pública, propondo a passagem 

de um modelo centralizado e de relações verticalizadas entre a União e os 

municípios para um modelo descentralizado e regionalizado, conferindo, legalmente, 

a condução deste processo ao Estado, entretantoo que se verifica é que somente os 

recursos foram destinados aos municípios, permanecendo um modelo centralizado 

em diversos aspectos. (BERENGER, 1996). Mas em que medida a regionalização 

avançou na garantia do acesso e equidade dos serviços de saúde? Em relação aos 

aspectos acesso e equidade, a regionalização vem tendo êxito na proposta de 

efetivar uma nova lógica de organização do sistema público de saúde (prevenção, 

assistência e tratamento) ou ainda reforça a antiga estrutura existente?  

Um dos papéis fundamentais da regionalização no cenário público é o de 

permitir definir estratégias e políticas públicas capazes de melhor atender as 

demandas locais, considerando suas características geográficas e físicas e 

prevendo as demandas a partir do contexto social, econômico e cultural 

(DOURADO; ELIAS, 2011). 

Delimitar o território a partir dessas premissas permite, teoricamente, 

desenhar e alinhar fluxos de serviços e investimentos de acordo com as reais 

necessidades locais, permitindo uma maior eficácia nos resultados. Num país com 

extensão territorial como a do Brasil, com diversidade cultural e nível de 

desigualdade social elevado, a regionalização é, sem dúvida, um grande desafio 

(GUIMARÃES, 2005). 

A regionalização no setor de saúde pública vem buscando garantir o acesso 

aos serviços de forma universalizada e equânime, bem como organiza-los de 

maneira hierarquizada por níveis de complexidade tanto tecnológico como financeiro 

e profissional (RANDOLPH; BARBOSA, 2013). Entretanto, mesmo com tais marcos 

legais, verifica-se ainda em algumas regiões brasileiras a dificuldade de acesso a 

estes serviços. Um estudo realizado por Lima et al (2012) demonstra que as regiões 

do Norte e Nordeste apresentam padrões de desigualdade, em que regiões 

metropolitanas com maior concentração de recursos financeiros, tecnológico e 

profissionais se destacam em oposição às regiões com menos recursos, fatores que 

influenciam o acesso aos serviços de saúde destas regiões e consequentemente a 
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resolutividade dos tratamentos. Este descompasso se intensifica nos casos em que 

o diagnóstico precoce interfere diretamente na possibilidade de cura, como é o caso 

do câncer de mama. 

Estudos epidemiológicos atestam que o cumprimento da meta de 70% de 

cobertura populacional para mamografia está relacionadaoà redução da mortalidade 

por esta causa em mulheres entre 50 anos ou mais (WORLD..., 2014). No Brasil, as 

desigualdades regionais ainda impedem que parcela significativa da população alvo 

realize o exame de mamografia. Segundo Xavier e Oliveira (2011), uma das causas 

para a falta de acesso dessas mulheres ao exame é a condição social, numa relação 

direta entre acesso à mamografia e vulnerabilidade social de base territorial. A 

Organização Mundial de Saúde, em seu documento “WHO position paper on 

mammography screening”, orienta que a faixa etária preconizada para realização de 

exames de rastreamento seja definida a partir de características da organização do 

sistema de saúde. Em países com sistema de saúde moderadamente estruturado, 

porém com limitação financeira, a faixa etária recomendada para a mamografia de 

rastreamento é de 50 a 69 anos com intervalo bianual (WORLD..., 2014).  Em países 

que contam com um sistema de saúde fortemente estruturado, com recursos 

adequados e rigoroso programa de monitoramento, a recomendação é para a faixa 

etária de 40 a 49 anos, ressaltando-se que, neste caso, a decisão será tomada em 

conjunto, pelo médico e pela paciente; ambos são protagonistas decisórios e os 

valores da mulher são considerados na tomada de decisão. Em países sem sistema 

de saúde organizado, a mamografia de rastreamento não é recomendada como 

estratégia de saúde pública, pelo seu baixo impacto em termos de custo/efetividade 

e baixa exequibilidade. Observa-se a importância de um sistema universal, pois 

quanto mais cedo o diagnóstico, maior a chance de bom prognóstico. (SANTOS, 

2013). 

Outro fator que influencia a recomendação de faixa etária é a oferta de 

tecnologia e a posição dos especialistas (XAVIER; OLIVEIRA, 2011). No Brasil, há 

alto consumo de tecnologia médica e Sociedade Brasileira de Medicina, que utiliza 

parâmetros de países com alto nível tecnológico, com forte traço cultural voltada à 

realização de exames, recomenda que a mamografia seja realizada mais 

precocemente (SILVA; HORTALE, 2012). A oferta de exames, pelo SUS, é feita por 

organizações privadas, privadas sem fins lucrativos, que recebem por procedimento 
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realizado, e este é outro fator que pode explicar a alta prevalência de mulheres mais 

jovens ou com idade acima da população alvo realizando o exame.  

Segundo a Comissão Nacional de Determinantes Sociais da Saúde 

(COMISSÃO..., 2008), uma das causas da maior incidência de câncer de mama em 

mulheres brancas pode estar ligada a determinantes sociais e fatores de risco 

associados às condições modernas de trabalho nos grandes centros urbanos, bem 

como à inserção de mulheres negras e pardas no mercado de trabalho. Dados 

nacionais apontam que a taxa de desemprego da população negra e parda em 

relação à população branca é de 12,3 (negros), 10,2 (parda) e 8,2 (branco). 

Um dos instrumentos da gestão regionalizada na saúde foi a criação de 

Redes Regionalizadas de Atenção a Saúde, as RRAS. Essas Redes oferecem 

serviços por níveis de complexidade, considerando as características regionais e 

locais (SILVA, 2011). Então, depois de vinte e cinco anos da criação do SUS e nove 

anos da institucionalização do Pacto pela Saúde, que orientou a regionalização do 

sistema (BRASIL, 2006), por que algumas regiões ainda vêm apresentando aumento 

da incidência de doenças como o câncer de mama? Como a regionalização está 

influenciando o acesso a saúde? 

A região em estudo apresenta aumento do número de exames de mamografia 

realizados pelo SUS no período entre 2010 a 2014 e, igualmente, aumento de 

incidência de casos de câncer de mama. Assim, este trabalho se propõe a investigar 

a equidade no acesso a esses exames, numa região metropolitana do Estado de 

São Paulo, supondo que a política de regionalização não foi capaz de equalizar a 

distribuição dos prestadores de serviços especializados em mamografia ao longo da 

Região, que permanecem concentrados nos municípios de maior dinamismo 

econômico e, sem atender as necessidades e particularidadesdde cada região de 

saúde, mantém a desigualdade no acesso.    

Segundo Lima et al. (2012), o estudo das regiões de saúde pode se dar pela 

construção de tipologias. Este método possibilita observar os fluxos para o acesso a 

serviços regionalizados de acordo com as características demográficas, sociais e 

econômicas de cada micro região. Assim, uma segunda hipótese é de que nas 

regiões de saúde mais distantes dos grandes centros com economia mais 

dinâmicas, as metas pactuadas para exames de mamografia de rastreamento não 

estejam sendo cumpridas. A terceira hipótese é de que a acessibilidade ao exame e, 

consequentemente, o estadio do diagnóstico, pode ser influenciado por 
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determinantes sociais como a idade da mulher que busca o exame, sua cor e sua 

escolaridade. 

Isto posto, a ideia norteadora da pesquisa será avaliar as características 

sociodemogaficas das mulheres submetidas ao exame de mamografia, bem como o 

percentual de exames com resultados indicativos de malignidade nos diferentes 

municípios classificados tanto por região de saúde (são quatro na RMVale) como por 

tipologia socioeconômica no período de 2010, ano de implantação do SISMAMA – 

Sistema Informação Câncer de Mama, a 2014. Será também analisada a distribuição 

dos prestadores de serviços nas regiões de saúde, levando em conta as 

características de cada sub-região de saúde. Com este estudo pretende-se analisar 

como a implementação da regionalização vem influenciando a oferta de serviços e 

se é possível inferir seu potencial impacto no diagnóstico de câncer de mama, em 

tempo oportuno, na região. Sem ser a pretensão de este trabalho a reorganização 

das políticas publicas locais para a linha de cuidados do câncer. 

 

2.1 Objetivo Geral   

 

O presente trabalho tem como objetivo geral avaliar a influência da 

regionalização, orientada pelo Pacto da Saúde, no acesso de mulheres da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, bem como da idade, escolaridade 

e cor, ao exame de mamografia de rastreamento, no período de 2010 a 2014. 

 

2.2 Objetivos  Específicos 

 

Analisar os fatores sociodemograficos (faixa etaria, escolaridade e cor) das 

mulheres que realizaram exames de mamografia de rastreamento pelo SUS no 

periodo de 2010 a 2014. 

Analisar a oferta regional de exames de mamografia de rastreamento pelo 

SUS no periodo de 2010 a 2014, com a finalidade de verificar se ocorreu uma 

equalização na oferta e se as necessidades da região foram atendidas. 

Analisar o fluxo de mulheres que realizaram exames na região, observando o 

municipio de origem dessas mulheres e o municipio onde estão localizados os 

prestadores de serviço de exames de mamografia, tendo como finalidade a 

verificação da efetivação do acesso aos exames de mamografia por mulheres que 
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se localizam em municipios mais distantes dos centros com economia mais 

dinamica.  
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 Conceitos gerais sobre o câncer  

 

A neoplasia é uma proliferação desordenada dos tecidos, podendo ser 

benigna ou maligna. No caso da neoplasia benigna o crescimento é ordenado, seus 

limites são regulares e seu crescimento é mais lento. O lipoma (que tem origem no 

tecido gorduroso), o mioma (que tem origem no tecido muscular liso) e o adenoma 

(tumor benigno das glândulas) são exemplos de tumores benignos. Na neoplasia 

maligna, este crescimento é desordenado, podendo invadir tecidos vizinhos e 

provocar metástases; este tipo de neoplasia é resistente a alguns tratamentos, 

podendo levar o paciente a óbito (BRASIL, 2004). 

O processo de formação do câncer pode levar até anos para que a célula 

cancerosa se manifeste provocando um tumor; quando isto ocorre, este processo é 

conhecido como oncogênese ou carcinogênese.  O período de latência varia com a 

intensidade do estímulo carcinogênico, com a presença ou ausência dos agentes 

onco iniciadores, onco promotores e onco aceleradores, e com o tipo e localização 

primária do câncer (INSTITUTO, 2014). 

Outros fatores devem ser levados em consideração para que ocorra um 

tumor. Uma delas é a exposição frequente, permanente ou até mesmo por um 

período de agentes cancerígenos capazes de iniciar o processo de oncogênese ou o 

tumor. Estes agentes podem ter caráter físico ou emocional, ou seja, os fatores 

externos que influencias diretamente na estrutura física das células como o caso dos 

agentes químicos e radiativos e os fatores emocionais provenientes das condições 

de vida de cada individuo e de sua habilidades de interação com o meio em que elas 

vivem.  

De acordo com definições do Ministério da Saúde, as neoplasias estão 

diretamente vinculadas a condições sociais humanas, sendo influenciada por estes 

agentes :  

 

o câncer é um problema epidemiológico que causa modificações em vidas 
individuais, nas famílias, na subjetividade dos pacientes, na economia, no 
mundo, nas fantasias dos sujeitos e nas representações sociais...mudanças 
demográficas, denominadas de envelhecimento da população, associada às 
transformações nas relações entre as pessoas e seu ambiente, trouxe uma 
alteração importante no perfil de morbimortalidade, diminuindo a ocorrência 
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de doenças infectocontagiosas e colocando as doenças crônico-
degenerativas no centro de atenção dos problemas de doenças e morte da 
população brasileira. ( SÃO PAULO, 2015). 

 

Assim, o câncer é uma doença que requer uma atenção especial e 

monitoramento constante. A epidemiologia inclui uma múltipla gama de fatores 

sociais como o modo de vida, os hábitos ou costumes e também sofrem a influência 

de determinantes externos ambientais, sociais e culturais. Devendo-se levar em 

conta o histórico familiar, observando-se se houve ocorrência de casos de câncer 

em parentescos de primeiro grau antes dos cinquenta anos (BITTENCOURT; 

SCALETZKY; BOEH, 2004). 

Outro fator importante a ser considerado é o estadiamento dos tumores 

malignos. Clinicamente esta informação é muito importante, pois interfere 

diretamente no resultado do tratamento e é um indicador da capacidade do sistema 

de saúde em realizar o diagnóstico precocemente. 

         

3.1.1 Câncer de mama 

 

O câncer é a segunda maior causa de morte por doença no Brasil com mais 

de 500 mil novos casos por ano e o segundo tipo de câncer mais frequente no país  

é o câncer de mama, predominante no sexo feminino correspondendo a 22% dos 

novos casos de câncer a cada ano. Se diagnosticado a tempo, a resposta ao 

tratamento é favorável e a taxa de sobrevida é de 61% após cinco anos.(SÃO 

PAULO, 2015) 

O maior fator de risco para o câncer é o envelhecimento, mas fatores como 

menarca, idade de primeira gestação, menopausa, uso de anticoncepcionais, 

histórico familiar, também podem ser levados em conta (BARROS; BARBOSA; 

GEBRIM, 2001). 

Segundo Instituto Nacional de Câncer (INCA) o numero de mulheres que 

vieram a óbito devido ao câncer de mama no país em 2013 foi de 14.388 (sendo 181 

homens e 14.207 mulheres) e estima-se 57.120 novos casos em 2015. A RRAS 17 

Taubaté1 informou que, segundo o INCA, a estimativa de novos casos de câncer de 

mama chegaria à taxa de 73,21% em 2014, com distribuição de 373 novos casos na 

                                                 
1 RRAS 17 Taubaté – Rede Regional de Atenção a Saúde do Departamento Regial de Saúde 17 – município de 
Taubaté.  
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região do Alto Vale, 170 no Vale Histórico, 108 no Litoral Norte e 240 na região 

Serrana.  

A figura 01 ilustra uma mulher realizando o exame de mamografia (direita) e 

um achado de nódulo, como mostra a seta indicativa (esquerda). 

 

Figura 1 - Achado de nódulo (esquerda) por meio de exame de mamografia(direita). 

                         
Fonte: Instituto, 2015 

 

Segundo dados da RRAS 17 Taubaté, no ano de 2013, a segunda principal 

causa de mortalidade na região foi a neoplasia, representando 17% dos óbitos e a 

quinta principal causa de internação, com uma frequência de 4.554 internações 

(DATASUS). Entre esses óbitos, a taxa de óbitos por neoplasia de câncer de mama 

na população feminina foi de 6%, totalizando 184.  

A incidência e a mortalidade do câncer de mama tendem a crescer 

progressivamente a partir dos 40 anos. Na população feminina abaixo de 40 anos, 

ocorrem menos de 20 óbitos a cada 100 mil mulheres, enquanto na faixa etária a 

partir de 60 anos o risco é mais do que o dobro (INSTITUTO, 2014). Estes estudos 

vêm fundamentando as orientações do Ministério da Saúde no estabelecimento de 

faixa etária prioritária para os exames de rastreamento, definida pelas novas 

portarias nº 1253/13 e 126/14, entre os 50 a 69 anos. 

 

3.2 O SUS – Sistema Único de Saúde 

 

3.2.1 Dimensões do processo de criação do SUS. 

 

O SUS é essencialmente regionalizado por disposição constitucional e não 

por escolha dos agentes públicos, (SANTOS, 2015). Esta característica traz como 
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princípio a interdependência e interrelação entre os agentes que compõem toda a 

Rede de Atenção à Saúde. Alguns destes agentes são prestadores e compradores 

de serviços que competem entre si, gerando uma combinação público-privada 

financiada, sobretudo, por recursos públicos.  

Para compreender o sistema de saúde brasileiro, é necessário conhecer os 

movimentos históricos - da perspectiva estrutural, politico-institucional e conjuntural - 

que antecederam a implantação do SUS e que, em cada momento, forneceram certa 

direcionalidade e características específicas para a regionalização, tanto em termos 

de sua instituição como governança (LIMA et al., 2012). 

A história do processo de construção do SUS – Sistema Único de Saúde está 

fortemente vinculada ao processo construtivo mais geral da política nacional. No 

período que se estendeu de 1930 a 1964, o Brasil se viu num forte momento de 

mudança interna quanto a suas identidades produtivas, passando de um país 

agrário para um país que entrava, mesmo que tardiamente e com muitas 

contradições,  na era da industrialização (PAIM et al., 2011). 

No momento que antecedeu a este período, a política e organização das 

ações de saúde pública da nação eram fundamentalmente sanitaristas, voltando sua 

atenção às endemias rurais e aos problemas nutricionais. É de se prever que as 

mudanças do período seguinte afetariam o estilo de vida do brasileiro não somente 

no setor econômico, mas nos seus anseios e necessidades sociais. 

Assim como ocorreu nos países da Europa Ocidental, os direitos trabalhistas 

e a seguridade social foram reivindicados para assegurar a qualidade de vida dos 

indivíduos, embora isto tenha ocorrido de forma muito diversa entre o Brasil e outros 

países tanto europeus como latino americanos.   

Ao estudarmos os aspectos dos movimentos urbanos mundiais, observamos 

que a própria vida está delimitada pelos modelos de produção impostos pela 

sociedade na qual o individuo está inserido, e que tudo mais à sua volta é criado a 

partir deste viés. (ZORRAQUINO, 2005). Com o crescimento das cidades brasileiras, 

a classe trabalhadora passou a ter uma dinâmica de vida semelhante à dos 

trabalhadores europeus no início da industrialização, incluindo seus dramas 

patológicos e suas experiências quanto à organização sindicalista. As categorias de 

trabalho mais organizadas foram as primeiras a conquistar o reconhecimento do 

Estado, que ofertava benefícios sociais por meio de instituições e institutos de 

previdência (ESCOREL; MOREIRA, 2008). 
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O estilo de vida neste período em que se iniciava a industrialização ganhou 

traços modernos e urbanos e no mundo do trabalho a insalubridade e a 

periculosidade passaram a fazer parte da vida do trabalhador, que dispunha de 

praticamente nenhuma proteção social a não ser da aposentadoria pelo excesso de 

trabalho, quando seus corpos já estavam muito cansados pela idade ou quando não 

tinham mais serventia devido a algum acidente de trabalho. Vale ressaltar que isto 

se dava somente entre os trabalhadores de setores produtivos mais dinâmicos e 

organizados (GADELHA et al., 2010). 

Foi em meio a este cenário que as ações getulistas inauguram a 

institucionalização do campo dos direitos civis e trabalhistas, por meio da criação, 

entre os anos 1933 e 1938, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio; do 

Ministério da Educação e Saúde Publica e do Instituto de Aposentadoria e Pensão 

(IAP) dirigido a trabalhadores urbanos (LIMA et al., 2012). 

Influenciado pelos modelos estrangeiros de produção, o Brasil utilizou-se dos 

padrões na oferta de serviços de saúde baseados nos componentes de Acesso, 

Cobertura e Financiamento (BRASIL, 2006) sendo respectivamente, quem pode 

ser atendido, que tipo de serviços esse indivíduo pode receber e quem paga por 

estes serviços. Neste período, tinham acesso aos serviços de saúde pública 

somente os trabalhadores que contribuíssem com o setor previdenciário e a 

cobertura estava vinculada ao tipo de trabalho e ao quanto o trabalhador iria 

contribuir. As categorias mais fortes e com salários maiores conseguiam arrecadar 

mais recursos e, assim, dispor de mais e melhores serviços. Grande parte da 

população, no entanto, não tinha ocupação regulamentada e era socorrida pelas 

instituições filantrópicas, como Santas Casas, ou utilizava-se de serviços privados, 

quando podiam pagar por eles (SOARES FILHO, 2012). 

No período de 1945 a 1964, houve uma aceleração do processo de 

urbanização, devido ao processo migratório causado pelo fenômeno da 

industrialização, principalmente do setor automobilístico. As cidades vivenciaram um 

forte incremento econômico, impulsionado por capital estrangeiro e as políticas 

públicas se direcionaram para as grandes capitais nacionais, deixando em segundo 

plano os investimentos regionais, que seriam retomados após o golpe no regime 

militar. (ESCOREL; MOREIRA, 2008). 

O governo populista de Vargas criou, em 1953, o Ministério da Saúde, que 

passou a desenvolver ações não só de cunho sanitarista, mas deu inicio às ações 
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de assistência médica das doenças modernas como doenças crônicas, acidentes de 

trabalho e de trânsito. Esse fator aumentou a demanda hospitalar e abriu novas 

perspectivas econômicas para o segmento de empresas de saúde (LIMA; PINTO, 

2003). É importante observar que o capital estrangeiro e a abertura de um mercado 

econômico por meio da prestação de serviços de saúde, tanto no setor público como 

no privado ou em ambos, foi um dos fatores que influenciou a oferta de serviços.  A 

presença do setor privado reflete-se na atualidade tanto na estrutura e oferta de 

serviços de saúde, como na perda do poder do Estado na construção de políticas 

públicas regionalizadas que deveriam garantir a equidade e o acesso universal à 

saúde, já que um dos dilemas da relação público/privado na estruturação regional do 

SUS diz respeito não somente à economia como à detenção de informações e 

tecnologias.  

No período que se estendeu de 1945 a 1964, pode-se observar a influência 

do modelo de produção sobre a formação das cidades e em seus fluxos. Os 

investimentos tanto estruturais como de mercado de consumo e produção, incluindo 

o mercado de produção e consumo de equipamentos, insumos e o mercado de 

trabalho no setor de saúde, acompanharam a onda do capital, e o capital estava e 

ainda está nos grandes centros e eixos econômicos. 

No período militar (1964 a 1985), o país passou pelo “milagre econômico” 

(1968 a 1973) e, com a condução centralizada característica dos regimes 

autoritários, houve a consolidação das instituições governamentais. Segundo Paim 

et al (2012), neste período o Brasil investiu no setor de planejamento estratégico, 

reforçando e dando prioridade para o desenvolvimento regional.  Foi também o 

período em que o Estado mais investiu na capacitação técnica dos recursos 

humanos em suas instituições públicas. É importante observarmos esta informação 

no contexto histórico, pois a falta de investimentos contínuos nas estratégias 

regionalizadas e na capacidade técnica de suas instituições vem se mostrando um 

dos fatores da falta de bons resultados nos serviços prestados na área de saúde; 

apesar de haver recursos do Ministério da Saúde nos fundos municipais e estaduais 

isto se dá de forma ainda muito modesta. 

O investimento de técnicos na estrutura do governo abriu portas para a 

criação do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde e foi criada a Associação 

Brasileira de Pós Graduação em Saúde Coletiva, abrindo portas para discussões e 

opiniões que divergiam das propostas tecnicistas do governo central. A identificação 
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das questões sociais encobertas pelo ‘milagre econômico’ e da precarização da vida 

nos centros urbanos que cresciam sem infraestrutura ou medidas de proteção social 

passaram a ser discutidas dando inicio a movimentos sociais.  

Como dissemos anteriormente, um elemento fundamental na formulação e 

implantação de políticas publicas é o componente de financiamento. Assim com o 

crescimento econômico e o aumento da mão de obra industrializada, os benefícios 

se estenderam a um maior número de trabalhadores, que com o apoio dos 

sindicatos passaram ser devidamente registrados com direitos trabalhistas 

assegurados pela lei. Em 1976 o Instituto de Aposentadoria e Pensões (IAP) foi 

unificado no Instituto Nacional da Previdência Social (INPS) em um processo de 

organização e oferta de serviços capitalizou a medicina e privatizou a assistência 

médica, por meio do estabelecimento de convênios de prestadores privados com o 

poder público. Em 1977, foi criado o Instituto de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS) que mais tarde passou a financiar os estados e municípios para 

que houvesse expansão da cobertura dos serviços de saúde, com a criação do 

Programa de Expansão de Cobertura (PEC) no ano de 1976 para municípios rurais 

com menos de 20.000 habitantes. 

Foi na década de 80 que o Brasil começou a vivenciar transformações 

ideológicas tanto a nível social, econômico e político que mudariam o rumo de sua 

historia bem como de seu modelo de saúde. Esta fase foi herdeira de uma economia 

em decadência, com a frustração do Plano Cruzado, e da acentuação da 

desigualdade social que caracterizava historicamente o país, marcada pelos 

movimentos sociais e pela participação popular na construção das políticas públicas. 

Em meio a bandeiras e faixas, estudantes, sindicalistas e outros movimentos sociais 

lutavam por seus ideais.   

O país parecia estar de “cara nova”, trazia consigo ideologias mais 

progressistas. Os movimentos artísticos eram influenciados pelas novas ideias de 

redemocratização. Em 1985, ocorreu a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), 

marco histórico não só na saúde brasileira mas em todas dimensões estruturantes e 

institucionais, pois dela saíram projetos que influenciaram as estruturas econômicas, 

ideológicas, judiciais, e produtoras do país (BERENGER,1996). 

As questões relacionadas à saúde foram enfatizadas entre as palavras de 

ordem que ecoavam no Brasil. E não poderia ser de outra forma. As condições de 

saúde eram intimamente vinculadas aos modelos de produção e reprodução social. 
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Se retrocedermos momentos antes na história, as questões de seguridade social 

estavam ligadas tanto à ideologia que movimentava os movimentos sindicais como 

aos interesses das indústrias estrangeiras. Os determinantes sociais e os fatores de 

risco à saúde tomaram novas formas e dimensões. 

Estimulada por essas vontades populares, a 8ª CNS reuniu na capital 

brasileira “mais de quatro mil delegados de todas as regiões e classes sociais, 

assim, uma utopia se concretizava. Pela primeira vez, a conferência nacional de 

saúde deixou de ser restrita ao segmento governamental (como ocorria desde 1941 

a 1980, nas sete conferências anteriores) abrindo espaço para a voz popular. Isto 

seria um precedente da nova estrutura de controle social do SUS e para a 

construção de políticas públicas que levassem em conta a característica de cada 

território. Além dos elementos técnicos demográficos, as necessidades de cada 

território e região passariam a ser relevantes para o desenho da política.  

Não eram somente os sanitaristas, os artistas e a população que se 

mobilizavam por um país mais livre, que entrasse com os dois pés na era moderna. 

A articulação político-partidária incitou todos estes atores a um passo ainda maior – 

a reestruturação do poder. Assim a nação foi às ruas, pedindo pelas “Diretas Já”. E 

após a morte de eleito presidente Tancredo Neves, o seu sucessor José Sarney 

abriu a Conferencia Nacional de Saúde em 17 de março de 1986 com a fala de que 

ali nasceria a Constituição da Saúde. Era o embrião do SUS. 

Os fatos históricos, políticos e institucionais apresentados no cenário da 

saúde pública nacional nos últimos cinquenta anos, influenciaram positivamente as 

questões relacionadas ao acesso, à cobertura e ao financiamento do sistema de 

saúde. Os movimentos populares conquistaram um novo horizonte com a 

promulgação da Constituição de 88, entretanto o controle social ainda não tomou 

para si sua legalidade, deixando que interesses privados se sobreponham aos 

interesses públicos. 

Neste cenário de disputas politicas e institucionais, onde a democratização 

tornou-se um fato, a estratégia de quem detinha capital  foi garantir que a nova 

demanda que estaria sendo criada com a universalização da saúde deveria estar de 

alguma forma vinculada aos seus interesses e capitais. O fortalecimento do mercado 

de saúde iniciou em 1967 com a criação de incentivos ao setor privado, mais uma 

vez abria uma oportunidade para o capital privado, já que o estado não contava com 
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muitos equipamentos, recursos humanos e tecnologia para garantir os direitos a 

saúde que estavam sendo discutidos.  

A Conferência de Saúde de 1986 apresentou três eixos de discussão: Saúde 

como direito, Reformulação do Sistema Nacional de Saúde e Financiamento do 

setor. Ora, se a oferta de serviços passaria a ser universal, integral, direito do 

cidadão e dever do Estado; aqueles que detinham tecnologia e capital de certa 

forma tiveram garantida sua capacidade de ofertar (de forma complementar ou 

suplementar) esses serviços a uma demanda que beirava 141 milhões de pessoas, 

agora usuários do Sistema Único de Saúde - SUS.   

 

3.2.2 Políticas de Saúde: do favor ao direito. 

 

Durante os processos que antecederam a reformulação constitucional, um 

ponto a ser modificado na carta constitucional no âmbito da saúde pública foi seu 

caráter universalista, direito de todos os brasileiros e não somente dos trabalhadores 

regularmente cadastrados nas instituições de previdência social. 

De acordo com Silva (2011), a Saúde é um direito inerente à condição de 

cidadania e as políticas de saúde devem ser tratadas como política social. A autora 

defende a teoria de que a política de saúde está sujeita a outros fatores que não só 

os sanitários. E, como podemos observar anteriormente, esta fala ecoa nos cenários 

históricos quando relacionamos condições sociais e econômicas com as condições 

de saúde observadas. 

De maneira simplista, a cidadania permite que o indivíduo participe de tudo 

aquilo que deve ser oferecido de forma pública. E, segundo Silva, este direito deve 

se estender a todos sem exceção. Mas qual a capacidade desses indivíduos de 

participar da coisa pública? Bem, deveria ser de forma “igualitária”, “livre” e 

“fraterna”.  

Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, pilares da Revolução 

Francesa, organizaram as sociedades de direito nos países da Europa ocidental. Na 

América Latina e no Brasil, no entanto, a concepção de direito e cidadania possuiu 

outra trajetória histórica e vinte e sete anos após a Constituição, mesmo vivendo sob 

regime democrático, ainda há desafios a serem superados, como o da sociedade   

apropriar-se dos direitos já adquiridos. Vinte e cinco anos após a regulamentação do 

SUS e de normatizações estabelecidas em lei, o cidadão ainda não tem acesso a 
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todos os serviços de forma integral. As deficiências na oferta têm levado à busca da 

garantia desse direito pelo poder judiciário, e há um crescente aumento de 

processos judiciais movidos individualmente para a obtenção de acesso a 

tratamentos específicos. Assim, observa-se que os direitos estão sendo buscados 

pelo cidadão, porém, não pela sua participação nos espaços destinados por lei, mas 

por outros caminhos, que privilegiam o direito individual e não o coletivo. 

Com a reforma ocorrida na carta constitucional de 1988, a proteção social, no 

país, passou de um modelo assistencial/seguro para o de seguridade social. As 

características comparativas desses modelos estão resumidamente descritas no 

quadro abaixo:  

 

 
Tabela 1 - Modelos de proteção social. 

Modalidade Assistencial Seguro Seguridade 

Denominção Residual Meritocrático Institucional 

Ideologia Liberal Corporativa Socal democrata 

Principio Caridade Solidariedade Justiça 

Status Desqualificação Privilégio Direito 

Finança Doação % salario Orçamento 

Cobertura Focalização Ocupacional Universal 

Beneficio 
Bens de 
serviços 

Proporção do 
salario 

Mínimo vital 

Acesso Prova de meios Filiação Necessidade 

Administração Filantropia Corporativa Publica 

Organização Local Fragmentada Central 

Fonte: Adaptado de Paim et al. (2012). 
 

Ao analisarmos o quadro acima, observamos que no modelo assistencial, a 

proteção social não é um dever do Estado, ela é praticada de forma liberal; aqueles 

que dela necessitam são socialmente desqualificados e o acesso aos serviços se dá 

por meio de instituições filantrópicas e depende da comprovação da incapacidade 

dos indivíduos. Financiadas por fundos e donativos, e o alcance se limita à 

população local. Este modelo traz uma forte herança da “solidariedade de troca” e 

caracterizou o sistema brasileiro até a construção do SUS. 
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O modelo de proteção social denominado seguro tem seus pilares no sistema 

capitalista meritocrático, ou seja, quem contribui para o sistema tem o privilégio de 

contar com seus benefícios. O financiamento se dá por contribuição de uma 

porcentagem do salário, a cobertura está relacionada ao tipo de ocupação 

profissional e o acesso se dá por filiação. Este modelo esteve vigente na oferta de 

serviços de saúde no país desde o início do século XX, consolidando-se a partir da 

década de 1930 e persistindo até o fim da década de 1980 (LIMA; PINTO, 2003). 

As ações permanentes ou temporárias relacionadas ao desenvolvimento, à 

reprodução e à transformação dos sistemas de proteção social consistem, segundo 

Mello (2011), a Politica Social. Neste contexto três atores se destacam: a sociedade, 

o mercado (produtor e consumidor) e o próprio Estado. Ainda segundo Mello (2011), 

um dos grandes desafios para a implantação de políticas sociais efetivas é avançar 

além dos aspectos históricos e estáticos do sistema de proteção social para envolver 

os aspectos concretos e atuais da relação Estado-sociedade. Para autora, as 

políticas de saúde devem ser tratadas a partir da interface entre o Estado, a 

sociedade e o mercado. 

  

3.2.3 Princípios e Diretrizes. 

 

Os princípios e as diretrizes do SUS estabelecem as regras norteadoras para 

a efetivação do sistema em relação à oferta de serviços, políticas administrativas e 

técnicas. 

“Princípios são normas fundamentais generalíssimas de um sistema, as 

normas mais gerais. (RITT, 2002,)”. 

Os princípios que norteiam a construção do SUS podem ser divididos em 

princípios Doutrinários e os Princípios Organizativos. 

Os princípios doutrinários estão no centro desta construção. Veremos como 

os princípios orientaram na construção do sistema atual de saúde de modo a levar 

em conta as características de cada região. Considera-se que estados e municípios 

devem observar as características demográficas, sociais, econômicas na construção 

de políticas públicas, na implantação das ações de saúde e no controle social. 

A figura 02 ilustra os princípios organizativos de equidade, universalidade e 

integralidade. 
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Figura 2 - Esquema dos principios do SUS. 

 
                            Fonte: Adaptado de Ritt (2002). 

 

Princípio da Universalidade: este princípio garante que todos deverão 

ter acesso a saúde, não somente aqueles que estiverem empregados, ou 

aqueles que estiverem filiados a um sistema de saúde. O principio de 

universalidade surgiu após a ampliação do próprio conceito de saúde, que 

deixou de ser a ausência de doenças e passou a significar qualidade de 

vida, influenciada diretamente pelos determinantes econômicos, sociais e 

políticos . 

Princípio da Equidade: o principio da equidade é sempre confundido com 

igualdade. Mas devemos lembrar que o SUS preconiza as diferenças 

regionais e que as políticas públicas devem ser criadas a partir de estudos 

territoriais levando em contas suas características locais, para que cada 

território e região possam ser atendidos de forma equânime em suas 

demandas. A equidade deve reduzir as disparidades regionais e sociais. 

Principio da Integralidade: Todas as pessoas devem ser atendidas em 

suas necessidades básicas, não somente em seu estado de doença mas  

em todas as fases de sua vida. É importante fazermos um parêntese neste 

principio, pois ele vai nortear as diretrizes das Redes de Atenção 

Oncológica e as suas Linha de Cuidados, discutidas mais a diante. O 

principio da integralidade orienta a organização de um sistema que cuida 

desde a promoção da saúde à prevenção da doença, assistência e 

reabilitação. 
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Partindo dos princípios doutrinários, irão se fundamentar os princípios 

organizacionais: descentralização, regionalização, hierarquização e 

participação popular. 

 

Figura 3 - Esquema dos princípios doutrinários e organizacionais 

 
                              Fonte: Autora. 

 

Os princípios organizativos remetem à ideia de organização, às formas 

concretas de efetivação dos princípios doutrinários, ou seja, o SUS deverá ofertar 

serviços a todos, respeitando as características locais, observando as diversas 

demandas do indivíduo em seus ciclos de vida, de forma regionalizada, respeitando 

níveis de complexidade, de forma descentralizada, fortalecendo o papel dos Estados 

e municípios com a participação popular. O marco regulador destes princípios, como 

dito anteriormente, foi estabelecido na Constituição de 88, e consolidado pela Lei 

8080 de 19 de setembro de 1990. 

A Saúde foi o setor mais rapidamente regulamentado após a Constituição de 

88. Com estruturas bem definidas, disposto por normas e regras, o SUS apresenta 

em sua estrutura administrativa um leque de oferta de serviços, competências e 

habilidades que permitem concretizar todos os princípios doutrinários. Além de 

contar com um modelo de financiamento tripartite, que leva em conta os níveis de 

complexidade de cada procedimento bem como a capacidade financeira de cada 

ente federativo. 

Com tamanha conquista regulatória, por que então, o Sistema Único de 

Saúde é ainda tão questionado? 
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Sem ter a pretensão de responder a este questionamento, a resposta pode 

estar na complexidade estrutural do próprio sistema. Se levarmos em conta os 

processos históricos, culturais e toda estrutura politico-administrativa e produtiva do 

país observamos que transcorridos 27 anos ainda não houve o total ancoramento 

das leis pertinentes à elaboração, execução e controle de todas suas estruturas, 

tampouco houve o total empoderamento da sociedade em reconhecer e ver 

garantidos seus direitos fundamentados nos princípios doutrinários ou organizativos. 

Este não empoderamento pode ter se dado devido à permanência, na arena política, 

de interesses de alguns atores com forte tendência mercantilista.  

 

3.2.4 Descentralização e o SUS.  

 

Desde a década de 70, observava-se no Brasil a necessidade de os 

municípios responsabilizarem-se pela implantação de projetos de intervenção em 

saúde. As características epidemiológicas vinham se transformando e com a 

influência dos movimentos sociais e políticos, as vozes dos estados e dos 

municípios se traduziram na elaboração dos princípios e diretrizes do novo sistema 

de saúde. 

Para Berenger (1996), há de se ter muito cuidado com a denominação de 

descentralização, pois para o autor, no advento da saúde nacional este processo 

teve um aspecto muito mais politico do que administrativo, e está intimamente 

relacionado à estrutura do Estado e à transferência do poder, que se manteve 

centralizado na União. Diversos autores afirmam que o que houve foi uma 

‘desconcentração’ (de recursos) e não a descentralização (de poder de decisão). 

De qualquer forma, a descentralização dos serviços teve como base a 

mudança do sistema federativo na Carta Constitucional de 88, que passou a atribuir 

caráter cooperativo às instâncias de governo, cabendo a cada esfera administrativa 

responsabilidades distintas. 

Pelo ideal de cooperação, o poder decisório passaria a ser compartilhado 

entre os três entes federativos – União, estado e município. As fontes de 

financiamento do país são, em linhas gerais, realizada por taxas, impostos e outros 

instrumentos também preconizados constitucionalmente, a distribuição de recursos, 

se observados os princípios de equidade e universalidade, devem ser distribuídos de 

acordo com as características territoriais, levando-se em conta os aspectos não só 
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geográficos e demográficos mas os indicadores sociais, que influenciam diretamente 

a saúde em cada região do país.  

Desenvolvido a partir do Sistema Único e Descentralizado de Saúde, (SUDS) 

o SUS apresenta hoje um modelo de financiamento misto, baseado na transferência 

automática de recursos per capita para ações consideradas básicas e de vigilância e 

contratos de transferência de recursos por produção, baseados em séries históricas 

de serviço prestado, por convênio entre as instancias administrativas para as demais 

ações e funções do sistema. Mas se o ideal de cooperação e as diretrizes 

preconizavam levar em conta as características regionais, por que utilizar um modelo 

baseado na produção de procedimentos?  

Segundo análises da organização da rede de serviços (VIANNA, 2015), 

verificáveis na prática de gestão, o acesso aos serviços está ligado à capacidade de 

oferta tecnológica de uma dada região de saúde, bem como à habilidade e 

competência dos recursos humanos disponíveis nos municípios em utilizar os 

instrumentos de gestão, além, é claro, da quantidade e qualidade de equipamentos 

e estrutura para utilizá-los de forma eficiente com efetiva resolutividade. A falta de 

um conjunto de informações atualizado e disponível para elaboração e avaliação das 

ações locais e regionais reflete-se no resultado das estratégias planejadas. 

Outro ponto a ser observado foi a mudança assistencialista existente nas 

instituições filantrópicas de saúde. Assim como a prestação de serviços ao SUS, 

elas passaram a ter um caráter produtivo, isso contribuiu para que o processo de 

contratualização com o SUS, determinandoregras formais entre SUS e prestadores 

privados e o simultâneo credenciamento dessas instituições a planos de saúde (por 

vezes planos próprios, como é o caso de algumas Santas Casas). Os repasses 

financeiros de ações e programas na saúde seguiram o padrão histórico de 

capacidade de produzir e faturar os procedimentos realizados. Este processo está 

ligado a pactuações entre as esferas administrativas, ora entre município e estado, 

ora entre município e União. Esta nova estrutura de produção e financiamento 

influenciou o sistema como um todo. 

Se observarmos os aspectos acima citados nas Redes de Atenção, 

especificamente a de Oncologia, altamente dependente dos procedimentos de maior 

densidade tecnológica, ofertados em sua maioria por estabelecimentos privados, 

nos deparamos com os desafios de acesso e a dificuldade que a paciente encontra 

em estabelecer o diagnóstico e iniciar o tratamento no menor tempo possível.  
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A distribuição de poder deveria se dar de forma autônoma, ou seja, cada ente, 

com suas características, deveria desenvolver estratégias capazes de atender a 

demanda local e regional, levando em consideração as desigualdades econômicas 

de cada um deles. Mas, em um país historicamente marcado por políticas 

centralizadas e relação competitiva entre os entes federativos, não seria possível 

que essa transformação ocorresse de maneira instantânea, a partir da promulgação 

de uma lei. Novos instrumentos e espaços de relações intergovernamentais 

deveriam ser criados para propiciar a discussão de acordos frente a interesses 

políticos, econômicos e culturais muito diversos.  

Em 1993, foram instituídas as NOB – Normas Operativas Básicas (revisadas 

em 1996) que definiam os diferentes graus de autonomia entre as esferas; instituiu o 

repasse financeiro pelo sistema de Fundo a Fundo, onde o município, por meio de 

convênio e demonstração de produção, passou a receber repasses financeiros da 

União; e criou as mesas de negociação onde os municípios passaram a ser ouvidos 

de maneira mais permanente através das Comissões Intergestoras Bipartites – que 

incluíam representantes dos municípios e estado, e Tripartite – municípios, estados 

e união. 

Com o advento da descentralização, os municípios assumiram a incumbência 

de gerenciar os serviços estaduais e federais existentes no seu território, com a 

concessão dos recursos humanos e equipamentos já disponíveis. 

No período que antecedeu a descentralização, os serviços não eram 

oferecidos por níveis de complexidade, existiam os serviços sanitários coletivos, os 

hospitais que ofereciam consultas e cirurgias. O SUS precisou então construir 

equipamentos de saúde para atender e reordenar a demanda, cada vez mais 

crescente. Assim, manteve e acentuou o suporte do setor privado que, por sua vez, 

via na saúde pública a oportunidade de fortalecimento econômico. 

Segundo Lima et al. (2012) as regiões e os municípios, principalmente os de 

médio e pequeno porte, não contavam com estrutura nem tecnologia para competir 

com os municípios maiores ou com o mercado privado, e a hipótese é que até hoje 

esta seja uma das causas na dificuldade do acesso aos serviços – a distribuição e 

natureza dos prestadores de serviços. 

Teoricamente, o Poder sairia das mãos da União, passaria a ser dividido entre 

as três esferas. As necessidades seriam levantadas no primeiro nível – o municipal, 

através da gestão compartilhada, com a sustentação de um Conselho Municipal que, 
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por força de lei (nº 8.142 de 29 de dezembro de 1990), possui caráter consultivo, 

deliberativo, autônomo e fiscalizador.  

Por força de decreto, o poder executivo deve, de quatro em quatro anos, 

realizar a Conferência de Saúde, a qual reconhece as características locais bem 

como identifica as necessidades e prioridades para a elaboração de propostas que 

são votadas em plenária. As propostas que possuírem caráter local devem ser 

encaminhadas para inserção no Plano Plurianual da Saúde e noutros instrumentos 

de gestão de planejamento financeiro como a Lei de Diretrizes Orçamentarias, a Lei 

Anual Orçamentaria, o Plano Municipal de Saúde (elaborado a cada quatro anos a 

contar do segundo ano de mandato), a Programação Anual de Saúde e as Agendas 

de Saúde. Todos esses instrumentos de planejamento, buscam garantir que as 

deliberações em assembleia tenha viabilidade de ser realizada. 

As propostas de caráter regional seguem para Conferências regionais, que 

por sua vez seguem para Conferências Estaduais e Nacionais. Neste modelo de 

gestão presume-se que as necessidades, características e demandas locais e 

regionais estão sendo levadas em conta. 

O ano de 2015 deveria ser um momento importante para a consolidação da 

descentralização, tal qual o momento que antecedeu a criação do SUS, quando o 

Brasil passava por uma crise econômica e política. Desde 2013, um sentimento de 

insatisfação vem soprando os alicerces da nação, e sem saber ao certo de onde e 

para onde ele sopra, os movimentos sociais e a participação popular, embora tendo 

seu direito garantido pela Constituinte, participaram muito modestamente do 

planejamento e das avaliações da oferta dos serviços de saúde.  

O instrumento normativo de 2006 - Pacto pela Saúde, estabeleceu que as 

regiões deveriam construir Redes de Atenção para a integração dos níveis de 

atenção dos serviços, os quais passariam a ser distribuídos nos diferentes 

municípios e regiões de saúde. Embora os gestores municipais representem os 

interesses locais e regionais, participando dessa construção, as ações tomaram 

corpo nas discussões relacionadas à cobertura, ao financiamento e aos prestadores, 

ou seja, o que a Rede poderia oferecer, quanto iria custar e quem iria pagar e 

receber. Isto está intimamente vinculado à capacidade tecnológica da região quanto 

à cobertura, diagnóstico e tratamentos terapêuticos. 

Porém o Estado havia se enfraquecido com o movimento municipalista de 

implementação do SUS. As políticas públicas muitas vezes não levaram em conta as 
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dificuldades locais e regionais dos entes federativos e uma certa padronização 

acabou se apresentando na consolidação da oferta de serviços. O Estado não conta 

com a tecnologia e o capital do setor privado. Embora tenha havido um avanço na 

integralidade dos serviços quanto à dispensação de medicamentos e à instalação de 

equipamentos para diagnóstico e tratamentos, o setor público, visto de forma 

regionalizada, avançou de forma desigual, como mostram os estudos de Lima et al 

(2012), apontando para as lacunas assistenciais que permanecem nas regiões norte 

e nordeste, que ainda apresentem grande dificuldade de acesso as tecnologias e 

estruturas. 

Se a sociedade civil não se apoderou de suas atribuições na elaboração e 

avaliação dos processos do SUS, de forma efetiva, os segmentos privados usaram 

dos direitos constitucionais para fazer prevalecer seus interesses. 

Frente a tais fatos podemos questionar o papel dos prestadores de serviços 

privados conveniados ao SUS. -Seus interesses garantem o acesso de maneira a 

atender as demandas e necessidades regionais?  

 

 3.2.5 Regionalização e o Pacto pela Vida.  

 

No artigo 198 da Constituição Federal “as ações de serviços de saúde 

integram uma rede regionalizada e hierarquizada que constituem um sistema único, 

organizado de acordo com as diretrizes de descentralização, atendimento integral e 

participação da comunidade” (BRASIL,1988). Na lei 8080, de setembro de 1990, em 

seu artigo 7, reafirma-se as diretrizes previstas no artigo 198 CF e se define 

competências frente à criação de redes regionalizadas e hierarquizadas de saúde, 

nas quais a direção municipal do SUS deve participar do planejamento, 

programação e organização, em articulação com sua direção estatal (BRASIL,1990, 

apud BRASIL, 2007).  

Frente a este novo legado jurídico, houve a necessidade de buscar um 

modelo de gestão que atendesse essas diretrizes legais. Tendo em vista a 

complexidade de tal matéria, a exigência de leis complementares fez que o SUS 

avançasse nas conquistas de direitos e deveres quanto às políticas públicas no setor 

da saúde. Estudos demosntram que embora tenha–se observado avanços nos seus 

aspectos formais, o Pacto pela Saúde deveria promover, nas diferenças regiões de 

saúde, mudanças na integração regional, como por exemplo através do 
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planejamento regionalizado (SILVA; HORTALE, 2012). A criação da NOB/SUS 

deveria tentar responder a questionamentos de ordem técnica para dar inicio ao 

planejamento de saúde regionalizado, ou seja, descentralizar o poder e dar mais 

autonomia  aos municípios e com a criação de um poder decisório regulador e 

polarizador  como as CIRs, usando conceitos de agrupamento onde os detalhes da 

cada município são levados em conta na construção da dinâmica do Sistema Único 

de Saúde.(HEIMANN et al., 2007). 

Tendo em vista a diversidade das cidades brasileiras e a extensão do 

território nacional, isto se tornou e ainda é um desafio, assim em 1996 o Ministério 

da Saúde editou a NOB SUS 01/96 para a conformação das redes regionalizadas e 

hierarquizadas de serviço e estabeleceu a Programação Pactuada Integrada (PPI).  

As Normas Operacionais da Assistência à Saúde (NOAS) do SUS nº 01/2001 

e nº 01/2002 estabeleceram estratégias para o planejamento da construção de redes 

de saúde com a finalidade de promover maior equidade na alocação de recursos e 

no acesso da população às ações e serviços de saúde, introduzindo a concepção de 

módulos assistências, macroregiões e regiões de saúde expressas por um Plano 

Diretor de Regionalização (SILVA, 2011). 

Para o presente estudo é importante termos a compreensão do processo 

histórico e institucional da conformação do Estado no processo de regionalização, 

isto é, quais os contextos facilitadores e limitantes que influenciaram na implantação 

e oferta de serviços das regiões de saúde e quais foram as estratégias utilizadas 

naquele momento inicial bem como qual foi a direcionalidade que o Estado pretendia 

dar a esse novo modelo administrativo.  

No que tange ao contexto histórico destacamos, sem a pretensão de 

aprofundar o tema, o recorte relacionado ao processo de crescimento econômico 

que o país vinha vivendo nas ultimas décadas que influenciou os conceitos 

institucionais e a escolha da equipe técnica responsável pela elaboração do 

processo de regionalização não só na saúde como do território nacional, bem como 

na influencia deste crescimento econômico na formação de polos econômicos e 

industrializados, determinando a hierarquização dos serviços e do poder decisório 

das cidades inseridas nestes polos.   No contexto politico o desafio foi definir o papel 

e as responsabilidades de cada esfera de governo frente aos conceitos e diretrizes 

da regionalização (KUSCHNIR, 2011) Entre elas, a responsabilidade financeira; o 

conceito de hierarquização de poder que por definição sugere uma distribuição de 
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comando vertical num processo de regionalização onde cada município passa a ter 

seu próprio comando local, num país onde as desigualdades principalmente 

econômicas e produtivas  são tão marcantes. 

Assim, fatores históricos, políticos e institucionais ligados à conformação do 

Estado na implantação de um modelo regionalizado se mostram determinantes para 

o entendimento dos avanços e das dificuldades enfrentados pelo sistema de saúde 

publica na sua consolidação e na dificuldade da garantia dos princípios de 

universalização e equidade. 

No contexto histórico e institucional, um dos questionamentos se faz quanto à 

determinação dos desenhos das regiões de saúde, já que cada estado, por meio da 

sua Secretaria Estadual de Saúde teve autonomia de definir os critérios destes 

recortes. No estado de São Paulo, em particular para o referido estudo, o processo 

se deu obedecendo à divisão das já instituídas Diretorias de Saúde (DIR), sofrendo 

algumas modificações. Este ponto de partida é um importante instrumento de 

análise se levarmos ao questionamento o quanto a escolha deste desenho espacial 

influenciou posteriormente na garantia de acesso aos serviços de saúde da RMVale, 

haja visto, a existência de uma forte influencia do eixo Dutra na região, nos aspectos 

referentes a vias de acesso, instalação de serviços especializados, maior 

concentração de capital e de mão de obra especializada. 

Segundo a NOAS não havia nenhuma exigência de que a divisão de saúde 

administrativa coincidisse com as regiões de saúde já instituídas. Mas foi esta a 

escolha do estado de São Paulo. O que possivelmente deve ter somente reforçado 

um modelo já existente uma vez que não houve um referencial mais abrangente 

para orientar o perfil e a distribuição das unidades prestadoras de serviços em 

especial das unidades mais complexas, mesmo os municípios tendo autonomia  

para influenciar nos desenhos regionais e ter os Planos Diretores Regionais como 

“guarda chuva”.  

Como exemplo, podemos salientar que em algumas regiões, incluindo na 

RMVale as unidades de saúde mais simples ainda não estão bem definidas, 

trazendo desafios ainda não superados de direcionalidade e institucionalidade como 

é o caso do Programa da Estratégia da Saúde da Família (ESF) criado em 1994, 

pelo Ministério da Saúde que tem em seu escopo a oferta de serviço baseado nos 

aspectos territoriais (FIGUEIREDO, 2011). Observar este recorte histórico 

institucional será oportuno na referida pesquisa quanto à análise dos resultados 
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encontrados do estadio da doença por tipologia e por região de saúde. Ou seja, 

existe algum fator institucional que pode estar influenciando na resolutividade dos 

exames de mamografia na região?    

Assim podemos fazer uma consideração preliminar de que a escolha do 

desenho e dos limites das regiões de saúde não utilizou informações  suficientes do 

território, já que o modelo até então utilizado (tradicional) não oferecia instrumentos 

mais eficientes de reconhecimento e avaliação permanente dos fluxos do espaço e 

suas interações sociais, econômicas, ambientais dentro do próprio território 

(GUIMARÃES, 2005). Apesar de ser criada em 1994, a ESF, que tem um perfil mais 

elaborado quanto às demandas territoriais ainda não se efetivou em todas as 

regiões de saúde, haja visto, a autonomia do município na gestão de suas ações de 

saúde. Temos aqui em fator determinante para os avanços ao acesso e a equidade 

dos serviços – o conceito de hierarquização versos o poder politico e econômico de 

cada município ou cada região de saúde.  

Dando segmento, a NOAS sugeria que por meio da intervenção de uma 

equipe estratégica de planejadores a lógica para a delimitação das regiões de saúde 

deveria observar a existência de um munícipio sede que abrangesse outros 

municípios por meio do fluxo entre os serviços de saúde de sua aglomeração urbana 

e que mantivessem uma inter-relação entre si. Apesar de o Estado ter iniciado seu 

ordenamento territorial já na década de 70, tendo assim expertise para direcionar o 

processo, a grande desigualdade da distribuição produtiva e infraestrutura, das 

diferentes regiões, interferiu no processo de escolha de um planejamento mais 

elaborado em aspectos distintos aos já existentes, ou seja, um planejamento voltado 

a aspectos muito mais políticos e econômico que sociais (REIS; CESSE; 

CARVALHO, 2010). 

As definições de região advêm inicialmente de conceitos geográficos, 

passando por conceitos administrativos e políticos até chegar a analise dos fluxos 

econômicos, redes de comunicação e das influências dos principais centros 

urbanos. Foi no período da primeira reforma na divisão territorial em 1967 que as 

zonas fisiográficas foram transformadas em mesorregiões subdivididas em 

microrregiões homogêneas, sendo estas “uma unidade da federação, que apresenta 

formas de organização do espaço definidas pelas seguintes dimensões: o processo 

social como determinante; o quadro natural como condicionante e a rede de 

comunicação e de lugares como elemento de articulação espacial. Essas três 
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dimensões deveriam possibilitar que o espaço delimitado como mesorregião tivesse 

uma identidade regional, sendo esta entendida como uma realidade construída ao 

longo do tempo pela comunidade que aí se formou”. Já as macro regiões deveriam 

se observar os seguintes aspectos: “o grau de industrialização, os agrupamentos 

agropecuários, extrativismos minerais e vegetais bem como a pesca”. Nesta 

delimitação do espaço o planejamento regional deveria ocorre de forma mais 

equilibrada reconhecendo que a própria região é um objeto de intervenção continua 

advinda do processo de urbanização e da industrialização (GUIMARÃES, 2005). 

A influência dos pensadores e técnicos com formação nos moldes das 

escolas francesas e americanas levou à consideração do espaço como um campo 

de fluxos que convergiram para as cidades com potencial de serem Polos Regionais.  

Segundo Guimarães, a compreensão da formação regional deveria buscar uma 

análise da hierarquia urbana, o papel das cidades na hierarquização dos lugares e 

no comando do território. As regiões de saúde são os espaços onde se dão as 

ações politicas e onde se efetivam os serviços do SUS, portanto é neste espaço que 

vão ocorrer os entraves do comando único destas ações.  

Estes fatores poderão ser estudados quando analisarmos a distribuição dos 

prestadores de serviços de saúde para execução de exames de mamografia ao 

longo da RMVale, verificando se há uma convergência dos serviços nos grandes 

polos regionais como São José dos Campos, Taubaté e possivelmente 

Guaratinguetá, confrontando a distribuição de serviços na região de saúde do Litoral 

Norte, que vem desenvolvendo ações estratégicas de forma territorial, como 

exemplo a implantação de um centro prestador do Estado – AME – Ambulatório 

Médico de Especialidades, e a consolidação e fortalecimento do programa da 

Estratégia da  Saúde da Família. 

No contexto político compreender o papel do Ministério da Saúde na 

manutenção das diretrizes da regionalização, já que a NOAS visava o fortalecimento 

de uma política nacional de saúde, e a regionalização por definição legal atribuía 

autonomia aos municípios que, por sua vez, tem diversidades marcantes entre si, 

ainda é um grande desafio. Este fato exigiu, ou deveria ter exigido um esforço maior 

na compreensão de conceitos de região, hierarquização e escalas geográficas 

(GUIMARÃES, 2005). Segundo o próprio autor, em 2005 já se questionava se a 

institucionalidade histórica da regionalização havia tomado o melhor rumo. Aliado a 

este fato, o autoritarismo político isolou da sociedade civil organizada, por décadas, 
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os especialistas em planejamento, cristalizando a ideia de que o desenvolvimento é 

fundamentalmente econômico e distante da politica. 

Para Xavier e Oliveira (2011), a definição das regiões de saúde dentro do 

território exigiu uma direcionalidade do Estado na organização das redes e dos 

fluxos de serviço bem como na ampliação da capacidade instalada de cada 

município. Para a autora, a dimensão politico institucional teve grande influência 

neste processo devido ao peso dos prestadores de serviços privados, já que 

inicialmente e até hoje, o Estado não conta com equipamentos suficientes para 

garantir tanto a universalidade como a equidade nos serviços.  

Ainda segundo a autora, na dimensão política institucional cabe às 

Secretarias de Estado, por meio de um planejamento regionalizado ,a distribuição de 

equipamentos, ações e prestadores de serviço, sob a influência e peso politico das 

CIB. Este fato vincula a capacidade de coordenação de cada região de saúde e 

consequentemente dos muncípios. Para Xavier e Oliveira (2011) a desigualdade 

inter e intra regional com alta concentração de recursos e tecnologias é mais 

evidente nas áreas metropolitanas ou sedes de capitais, em sua maioria situadas no 

litoral.  

Para a autora, as maiores dificuldades na efetivação do processo de 

regionalização se devem à ingerência do poder politico eleitoral, às longas distâncias 

que separam as sedes municipais, à precariedade de transporte e comunicação; à 

falta de assiduidade dos governantes em ações de negociação como nos 

Colegiados Regionais, à falta de equipe técnica para que não haja perda de 

informações nas mudanças de gestão e à necessidade do enfoque territorial no 

planejamento, integrando politicas públicas setoriais de desenvolvimento a longo e 

médio prazo.     

Diante do exposto, há de se considerar que a estratégia de regionalização no 

setor de saúde pública seguiu os modelos institucionalizados no Brasil, ou seja, 

guiado pelas premissas dos pesquisadores e técnicos do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), com forte tendência à hierarquização de um 

comando local. Isto demonstra a grande dificuldade em se efetivar os conceitos de 

Rede de Saúde, os quais tendem a horizontalizar os processos garantindo a 

equidade. Bem como criou um complexo mosaico, uma vez que as regiões definidas 

pela geografia do espaço nem sempre correspondem às necessidades do território.  
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Este trabalho não tem como objeto uma análise profunda da influência das 

estratégias utilizadas para o desenho das redes de saúde, mas pode trazer à luz 

para futuros estudos a possibilidade de um redimensionamento espacial e 

administrativo da atual região de saúde, levando em conta as características e 

necessidades das micro regiões principalmente das mais afastadas do “eixo Dutra” 

como a região de saúde do Circuito da Fé e Vale Histórico (SÃO PAULO, 2012). 

O Pacto pela Saúde, instituído em 2006 é o mais recente instumento que tem 

como princípio definir diretrizes, metas, objetivos, indicadores e responsabilidades 

de cada ente da federação em relação à organização do SUS. 

O Pacto pela Saúde foi subdividido em : Pacto pela Vida; Pacto em defesa do 

SUS e o Pacto de Gestão. O Pacto pela Vida estabelece um conjunto de prioridades 

que devem ser assumidas pelas três esferas de gestão e as traduz em objetivos, 

metas e indicadores. A incidência do câncer deve ser controlada por  indicadores 

que devem ser alimentados no SISPACTO – Plataforma onde as metas, objetivos e 

indicadores são inseridos). O Pacto de gestão estabelece as responsabilidades e 

diretrizes de cada ente federativo, incluindo a regionalização.  

Segundo Hasegawa (2010), o Pacto pela saúde teve como princípios: i) 

respeitar as diferenças regionais; ii) proporcionar o planejamento regional; iii) 

valorizar a cooperação técnica entre os gestores, iv) garantir o acesso bem como 

criar um sistema de regulação, avaliação e controle. Para Silva (2015), o Pacto pela 

Saúde é um esforço das três esferas junto com o Conselho Nacional de Saúde para 

discussão da organização e funcionamento do SUS na concretização de seus 

princípios e diretrizes constitucionais, enfrentando os principais problemas de saúde 

no país nos estados e nos municípios. Apesar desta hierarquia, os estados e 

municípios podem eleger suas prioridades locais.  

O processo de regionalização trouxe consigo a necessidade de se estruturar 

os serviços e ações de saúde territorial de forma a observar os parâmetros sociais, 

econômicos, culturais, demográficos e epidemiológicos. Assim sendo, como realizar 

este trabalho de tamanha complexidade? Os censos demográficos podem 

demonstrar essas característica por meio de indicadores, entretanto, estes estudos 

não conseguem acompanhar a dinâmica orgânica dos fluxos dos sujeitos e dos 

lugares de cada território, redefinido por regiões (DOURADO; ELIAS, 2011). Estas 

dinâmicas pressupõem vínculos, afetividades e níveis de confiança entre os sujeitos. 

São relações com o meio que podem se transformar em fatores de boa qualidade de 
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vida como em fatores de risco para a saúde de todo o território. Outra questão a ser 

levada em conta neste cenário é que o fluxo de informações deve ser contínuo, ou 

seja, a qualidade e a quantidade da demanda variam diariamente. Isto implica na 

avaliação e controle permanente de recursos financeiros, humanos, capacidade 

instalada de equipamentos, tecnologias disponíveis, insumos e medicamentos. 

Para poder garantir o acesso aos serviços e ações de saúde, foram criadas 

as Redes Regionalizadas de Atenção à Saúde (RRAS). As RRAS são o “arranjo 

organizativo formado pelo conjunto de serviços e equipamentos de saúde, num 

determinado território geográfico, responsável não apenas pela oferta de serviços, 

mas ocupando-se também de como estes estão se relacionando, assegurando 

dessa forma que a ampliação da cobertura em saúde seja acompanhada de uma 

ampliação da comunicação entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 

atenção (BRASIL, 2011, apud FIGUEIREDO (2011)), sendo a principal porta de 

entrada e comunicação entre os diferentes níveis rede, a Atenção Básica. 

Os serviços de menor complexidade são mais frequentes que os de nível 

especializado, cujo custos é maior devido ao nível de complexidade tecnológica e ao 

nível de especialidade dos profissionais envolvidos, bem como dos tratamentos 

terapêuticos de alto custo (INSTITUTO, 2010). Assim, uma forma de minimizar a 

utilização destes serviços é fortalecendo a base, através da Atenção Básica, com 

serviços de rastreamento e prevenção, que requerem um nível de incorporação 

tecnológica menos complexa, a um menor custo. Mais uma vez nos reportamos à 

necessidade do planejamento estratégico para conhecer as características de cada 

território e avaliar e controlar o fluxo entre os diferentes níveis de atenção. Apesar 

deste não ser o objeto deste estudo, mapear e monitorar as redes  fornece suporte 

para o planejamento das políticas públicas quanto à necessidade de investimento 

regional. 

O mesmo ocorre nos níveis de maior complexidade tecnológica, em que os 

investimentos são mais altos. É preciso conhecer os equipamentos, as tecnologias 

disponíveis, a oferta de profissionais. Em ambos os casos, deve-se manter os 

princípios da universalidade integralidade e equidade, ou seja, o acesso à 

integralidade e a continuidade dos serviços. 

Outro ponto central na construção de uma rede é a sua capacidade de 

resolutividade em cada nível de atenção. Segundo Silva (2011), cerca de 80% dos 

problemas de saúde podem ser resolvidos na atenção básica, para isso, é preciso 
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identificar e mensurar os problemas de saúde que se quer controlar no âmbito da 

atenção básica, definir as funções e tipos de ações a serem realizadas, selecionar, 

organizar e equipar as unidades e qualificar adequadamente os profissionais de 

saúde que nela atuam (LIMA et al., 2012 ).  

No caso do câncer de mama, a atenção básica deve identificar 

vulnerabilidades e rastrear as mulheres que estiverem dentro da faixa etária de 

maior incidência de câncer de mama, nas unidades de atenção primária. Tanto o 

resultado do rastreamento quanto a continuidade do cuidado em casos alterados 

devem ser garantidos a tempo pela unidade que prestou os serviços especializados, 

bem como pelos estabelecimentos em que se realizam exames de mamografia ou 

citopatologicos e o mesmo deve ocorrer com a oferta de tratamento como 

radioterapia, quimioterapia, cirurgias ou outros tipos de tratamentos. 

Para atender ao Pacto pela Vida CA – MAMA e COLO, o Ministério da Saúde 

vem orientando a construçaõ das Redes de Atenção Oncológica (RAO) com Linhas 

de Cuidado ao Câncer de Mama e do Colo do Útero.   

Na RMVale a RAO foi definida pelos municípios que a compõe em 2015, 

embora não tenha sido ainda homologada pelas esferas competentes. 

Segundo Lima et al (2012), durante o período de 2007 a 2010, a falta de um 

planejamento regionalizado observando as características e as dinâmicas territoriais 

prejudicou o acesso às conquistas advindas da democratização e todos os princípios 

constitucionais e institucionais do SUS foram fortemente ameaçados. A 

descentralização, incialmente, favoreceu os municípios que já dispunham de 

infraestrutura, aumentando a diferença de acesso ao invés de equalizá-la. 

Para Paim et al. (2012) no contexto mundial, países como Itália, França, 

Inglaterra, Alemanha, Espanha e Canadá, tiveram experiências de descentralização 

com ênfase regional para iniciar seus serviços de Redes Regionalizadas, entretanto, 

na América Latina e no Brasil, esse processo ocorreu de maneira inversa, dando 

maior poder ao Estado e ao município diminuindo o apoio ao Planejamento 

Regionalizado. 

Como definido anteriormente o novo modelo de sistema de saúde 

regionalizado propôs estratégias para garantir esta efetivação. Para dar 

embasamento teórico aos questionamentos vamos observar como está estruturada 

a Rede de Atenção à Saúde na RMVale e alguns parâmetros da RAO. 
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Segundo pesquisa qualitativa realizada com 46 mulheres em tratamento ou 

tratadas pelo câncer na região, (VIANNA, 2015), as mulheres constroem suas linhas 

de cuidado de modo a reduzir o tempo de espera, utilizando ora o serviço público, 

ora o serviço privado. A forma como esses serviços estão distribuídos ao longo dos 

eixos de circulação nem sempre atende à necessidade, o que pode dificultar o 

acesso aos exames. 

Como ressalta Vianna (2015), às vezes a mulher tem que fazer uma 

peregrinação para garantir seu tratamento, uma hipótese é de que o mesmo fator 

esteja ocorrendo no rastreamento da doença.  Segundo uma síntese das falas das 

mulheres entrevistadas, um dos maiores problemas foi “O transporte,...que 

angustia.” Esta fala pode não estar representando somente o sentimento de quem já 

está em tratamento, mas a angústia de quem irá enfrentar este desafio logo no inicio 

do processo de rastreamento, ou seja, na realização de exames muito distantes de 

suas residências.  
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4 METODOLOGIA 

 

 

Para avaliar os fluxos e distribuição de exames de mamografia na RMVale, no 

período de 2010 a 2014, bem como a distribuição dos prestadores da Rede de 

Atenção, além das características sociodemograficas dessas mulheres, utilizamos o 

método da análise estatística descritiva e analítica de dados. A estatística analítica 

foi realizada somente para a variável faixa etária, por meio do teste de Pearson.  

A pesquisa foi realizada a partir de fontes secundárias. O banco de dados 

utilizado para análise foi extraído do Sistema de Informação DATASUS – SISMAMA, 

disponibilizado pelo DRS17. O período de análise cobriu os anos de 2010 a 2014. A 

escolha deste período se deu ao fato da região de saúde da RMVale disponibilizar 

os registros no SISMAMA somente a partir de 2010, embora a linha de cuidado ao 

câncer de mama tenha tido inicio em 2006 com a criação do Pacto pela Saúde. 

Inicialmente, foi realizada a limpeza do banco retirando-se as informações 

não pertinentes ao trabalho, delimitando-se as seguintes variáveis: idade, raça/cor, 

escolaridade, residência de origem, prestador e BI-RADS. 

As variáveis encontradas no SISMAMA foram reclassificadas em categorias 

analíticas. A variável faixa etária foi agrupada em três categorias: abaixo de 50 anos 

(agrega 9 categorias do banco original: até 10 anos, de 10 a 14 anos e intervalos de 

cinco anos até os 49 anos), 50 a 69 anos (população alvo; inclui 4 categorias do 

banco original) e 70 anos ou mais; a variável cor/raça foi agrupada em três 

categorias: branca, parda, negra; a escolaridade foi igualmente composta por três 

categorias: analfabeto, fundamental/médio e superior.  

O resultado dos exames é padronizado em um sistema classificatório 

denominado BI-RADS (acrônimo de Breast Imaging Reporting and Data Sstem (BI-

RADS®) que representa o estadio da doença e varia de 0 a 6, sendo 0 inconclusivo 

e 6 biópsia prévia com malignidade comprovada. A classificação Bi-RADS foi 

definida pelo Colégio Americano de Radiologia (EUA) e traduzida pelo Colégio 

Brasileiro de Radiologia. Este sistema padroniza o laudo mamográfico e orienta a 

conduta clínica (INSTITUTO, 2014). Para categoria de BI-RADS 0 a interpretação do 

laudo é inconclusiva e a recomendação é de avaliação adicional por imagem 

(Ultrassonografia). As categorias 1 e 2 referem-se a laudos sem  achados ou 

achados benignos com risco de cancer de 0,05% e recomendação de exames de 



50 
 

rotina de rastreamento. A categoria 3 refer-se a risco de cancer de 2% e 

interpretação de achados provavelmente benignos; recomenda-se repetir os exames 

de seis em seis meses (eventual biopsia) As categorias 4 e 5 referem-se a laudos 

com alta suspeita de malignidade, com risco de cancer maior que 20% e maior que 

75% respectivamente recomendando-se a biopsia. Quanto à categoria 6 há cancer 

em 100% dos casos, que já foram biopsiados e tem confirmação de malignidade. 

(Tabela 2). 

O laudo de mamografia foi analisado para cada uma das categorias BI-RADS 

e para o agrupamento de exame sem alteração/indício de malignidade (Bi-RADS 0 a 

3) e exame com alteração/indício de malignidade. (Bi-RADS 4 a 5). A categoria 6 foi 

excluída por não haver recomendação de rotinas de rastreamento uma vez que a 

doença já foi detectada. 

O acesso à mamografia será considerado um indicador da organização da 

Rede de Atenção Oncológica, mais especificamente da Linha de Cuidado do Câncer 

de Mama nela inserida, em especial no que se refere à relação entre o acesso ao 

exame de mamografia e as configurações socioespaciais dos municípios que 

compõem a região. 

 

Tabela 2 - Categoria BI-RADS® no laudo mamográfico e recomendações de conduta 

BI-
Radis 

Interpretação 
Risco de 
câncer 

Recomendação 

0 
Inconclusivo - Avaliação adicional porimagem ou 

comparação com exames anteriores 

1 Sem achados 0,05% Rotina de rastreamento 

2 Achados benignos 0,05% Rotina de rastreamento 

3 
Achados provavelmente 
benignos 

Até 2% Inicialmente repetir em 6 meses 
(eventualmente biópsia) 

4 
(A,B,C) 

Achados suspeitos de 
malignidade 

> 20% Biópsia 

5 
Achados altamente 
sugestivos de malignidade. 

> 75% Biópsia 

6 
Biópsia prévia com 
malignidade comprovada. 

100% - 

Fonte: Instituto (2014). 
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O banco de dados foi processado no programa Excel®  para tabulação e 

para os cálculos e gráficos estatísticos foi utilizado o programa ORIGEM®. Os 

dados foram avaliados em frequência absoluta e relativa, agrupados ao longo do 

período (para caracterização da população geral da região de saúde) e em seguida 

por ano e tipologia dos municípios. 

A classificação por Região de Saúde obedeceu à divisão estabelecida pelo 

DRS-17; já a classificação por tipologia obedeceu aos critérios desenvolvidos em 

pesquisas no Observatório de Saúde da RMVale (VIANNA, 2015). 

Para avaliar a série histórica por prestadores de serviços de mamografia 

realizadas pelo SUS, com sua natureza jurídica e localização do estabelecimento, 

foi utilizado o programa de georeferenciamento ARCGIS® que nos permitiu gerar 

mapas que desenharam o  fluxo entre a unidade de residência da mulher (obtida a 

partir do código do IBGE) e a localização do prestador (código do CNES/IBGE).  

 

4.1 Área de Estudo 

 

O mapa 04 mostra o desenho das regiões de saúde, instituído pela Secretaria 

de Saúde do Estado de São Paulo, em atenção a NOAS 2001 e 2002, que 

regulamentaram a regionalização. A linha azul que intercepta o mapa representa a 

Rodovia Presidente Dutra (fora de escala). Segundo a definição, as subregiões 

devem agregar cidades que apresentem características identitárias . 
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Figura 4 - Mapa das regiões de saúde do Estado de São Paulo, com representação da Rodovia 
Presidente Dutra (BR101), São Paulo-Rio de Janeiro. 

 
                             Fonte: São Paulo, 2016. 
 

Seguindo esta lógica, as regiões de saúde seguiram também divisões 

anteriores, seja do IBGE, seja da Secretaria de Planejamento do Estado de São 

Paulo, em torno de municípios polo. A oeste, oito municípios configuram a subregião 

que tem São José dos Campos como polo hierarquizado de serviços, devido à maior 

expressividade econômica, capacidade de mão de obra instalada e tecnologia, 

cortada pelo eixo da Rodovia Presidente Dutra.  Estes fatores historicamente 

atraíram os interesses de localização de prestadores de serviços privados. A 

conformação da regionalização está ligada a uma estrutura de ordem político 

econômica, como aponta Vianna (2012), uma vez que a dinâmica desses espaços 

está intrinsicamente ligada aos interesses dos atores inseridos nos territórios. Esta 

região de saúde se autodenominou Região do Alto Vale. (SÃO PAULO, 2012). 

A segunda Região de Saúde, denominada Vale do Paraíba e Região Serrana, 

agrega 11 municípios e tem como polo o município de Taubaté, também industrial e 

inserido no eixo Dutra. A cidade de Taubaté é a sede do DRS 17, articulador do 

Estado para a RMVale. A Região do Litoral Norte, separada geograficamente das 

demais pela Serra do Mar, agrupa quatro municípios e Caraguatatuba se configura 

como um polo de referência para as Redes Especializadas. O fator econômico 

preponderante na região é o turismo, embora São Sebastião se destaque pelo refino 

de petróleo e atividade portuárias e Ubatuba se diferencie pelo menor produto 
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interno bruto em comparação aos demais municípios litorâneos (SÃO PAULO, 

2012). 

A última Região de Saúde, Vale Histórico e Circuito da Fé, é constituída por 

17 municípios e tem dois polos, Aparecida e Guaratinguetá, geograficamente 

localizados no Circuito da Fé. Os municípios dessa região são de menor porte e 

economia menos dinâmica, geograficamente mais distantes dos principais polos.  

Este fator geográfico pode ser uma barreira para o acesso aos serviços de saúde 

especializado da região. 

Segundo Xavier e Oliveira (2008), o processo de regionalização se deu com a 

inter-relação politico/técnico, combinando capacidade de financiamento e oferta de 

serviço, bem como das relações de poder entre governo, sociedade, prestadores de 

serviço e organizações públicas nos diferentes espaços geográficos. Esta análise 

implicaria em uma concentração dos processos estruturantes da organização e 

hierarquização tanto dos serviços como dos financiamentos de saúde na RMVale, 

dada a desigual distribuição econômica dos municípios na RMVale.   

Nos primórdios, a economia do Vale do Paraíba era voltada para a 

agricultura, fortalecendo o interior da região com suas fazendas de café. Com a 

decadência do Período do Café e a abertura da Rodovia Dutra, a força da economia 

agrária cedeu lugar a novos investimentos que se estabeleceram nas margens da 

rodovia, criando uma concentração populacional de interesse tanto para o 

investimento privado quanto para as políticas públicas estaduais, deixando as 

regiões mais distantes deste eixo sem acesso ao desenvolvimento social e ao 

crescimento economico da região (SÃO PAULO, 2012). O eixo Dutra contempla um 

amplo polo industrial com indústrias do ramo automobilístico, aeroespacial, 

petrolífero, metalúrgico bem como conta com centros científicos e tecnológicos 

(INPE- Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e DCTA Departamento de Ciência 

e Tecnologia Aeroespacial, em São José dos Campos e Guaratinguetá), estruturada 

rede de serviços em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté e ainda com circuitos 

de turismo ecológico e religioso, como Aparecida e Cachoeira Paulista.  

Essa diversidade pode ser apreendida pelo estudo por tipologias, segundo 

Duarte (2015), um processo de divisão regional que caracteriza os municípios por 

variáveis econômicas e sociais, sem considerar a contiguidade espacial.  

O estudo sistematizado de uma região por meio de suas tipologias permite 

observar os diferentes conflitos urbanos inseridos no contexto econômico, cultural e 
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social de cada região, micro região e subregião. Assim, observar os municipiosda 

RMVale não somente dentro da divisão administrativa determinada nos possibilita 

fazer uma leitura sobre os aspectos de cada localidade, podendo comparar as 

capacidades de garantia de  acesso segundo determinantes socioeconomicos 

(Tabela 3).  

Os 39 municípios foram classificados, em quatro tipos socio econômicos: 

Tipo 1, Municípios industriais do Eixo Dutra; (seis municípios; médio e grande 

porte; abrigam 64,7% da população da região e são responsáveis por 77,9% do PIB 

regional; alto índice de urbanização (85,6% a 98,62%) e Índice Paulista de 

Responsabilidade Social - IPRS 1 e 2; atividade econômica predominantee 

industrial, industrial com repercussão nacional e serviços); TIPO 2, Municípios 

Turísticos, bons indicadores econômicos e indicadores sociais desfavoráveis 

(quatro municípios; pequeno pote, correspondem a 11,2% da população da RMVale 

e a 8,62% do PIB regional; urbanos; IPRS 2; atividade econômica baseada em 

serviços (turismo); Tipo 3, Municípios de economia mista, urbanos e com 

indicadores sociais desfavoráveis. (13 municípios; urbanos; pequeno porte - 

correspondem a 18,14% da população da população e a  9,89% do PIB da RMVale; 

menor desenvolvimento econômico e social (IPRS 4 ou 5) e variada atividade 

econômica, de pouca expressão; Tipo 4, Ruralidade significativa, economia 

baseada na administração pública, indicadores sociais desfavoráveis. 

(compreende o maior número de municípios - 15; porém de pequeno porte, 

correspondente a apenas 5,76% da população e a 2,15% do PIB da RMVale; baixo 

índice de urbanização; economia baseada exclusivamente na administração pública 

(VIANNA et al., 2015). 

A cidade de Jambeiro, rural e de dinâmica economia industrial, não se 

classifica em nenhum tipo. A análise visual da configuração espacial por tipologia 

socioeconômica (Figura 05) mostra que o desenho da região se altera ao longo do 

eixo Dutra, ao qual alguns municípios têm acesso por vias secundárias.  
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Figura 5 - Mapa da RMVale, com municípios classificados por tipologia socioeconômica. 

 
              Fonte: Vianna et al. (2015) 

 

Observamos no mapa que os municípios industrializados estão aglomerados 

a oeste da região, identificando o polo de economia mais dinâmica da RMVale, e 

onde estão concentrados o maior número de mamógrafos disponíveis ao SUS. Os 

municípios com tipologia rural transformam de forma significativa a geometria 

espacial da região, formando um “corredor” ao sul. É importante observar que este 

corredor se desloca, se afasta também da principal via de acesso utilizada pela 

maioria dos municípios, a Via Dutra.  

Os municípios com tipologia mista, que apresentam economia e estrutura de 

produção um pouco mais diversificada, permanecem também distantes dos polos 

com economia mais dinâmica,  onde há maior concentração da oferta de serviços na 

linha de cuidado ao câncer de mama, com exceção das cidades de Santa Branca e 

Igaratá. 

Nas cidades turísticas, ocorreu a supressão do município de Ubatuba e a 

inserção do município de Campos do Jordão, ambos distantes do polo 

industrializados, lembrando que o município de Campos de Jordão possui serviço 

próprio na oferta de exames de mamografia. 
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Tabela 3 - Descrição da classificação dos municípios por tipologia e região de saúde. 
       (continua) 

Código  Município Região de Saúde Tipologia socioeconômica 

350850  Caçapava Alto Vale do Paraíba 1 Industrial 

351840  Guaratinguetá Circuito da Fé e Vale Histórico 1 Industrial 

352440  Jacareí Alto Vale do Paraíba 1 Industrial 

353800  Pindamonhangaba Vale do Paraíba e Região Serrana 1 Industrial 

354990  São Jose dos Campos Alto Vale do Paraíba 1 Industrial 

355410  Taubaté Vale do Paraíba e Região Serrana 1 Industrial 

350970  Campos do Jordao Vale do Paraíba e Região Serrana 2 Turístico 

351050  Caraguatatuba Litoral Norte 2 Turístico 

352040  Ilhabela Litoral Norte 2 Turístico 

355070  São Sebastiao Litoral Norte 2 Turístico 

350250  Aparecida Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto 

350490  Bananal Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto  

350860  Cachoeira Paulista Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto 

350995  Canas Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto 

351340  Cruzeiro Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto 

352020  Igaratá Alto Vale do Paraíba 3 Misto 

352660  Lavrinhas Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto continua 

352720  Lorena Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto 

353850  Piquete Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto     

354190  Queluz Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto 

354430  Roseira Circuito da Fé e Vale Histórico 3 Misto 

354600  Santa Branca Alto Vale do Paraíba 3 Misto 

355480  Tremembé Vale do Paraíba e Região Serrana 3 Misto 

355540  Ubatuba Litoral Norte 3 Misto 

350315  Arapei Circuito da Fé e Vale Histórico 4 Rural 

350350  Areias Circuito da Fé e Vale Histórico 4 Rural 

351360  Cunha Circuito da Fé e Vale Histórico 4 Rural 

352630  Lagoinha Vale do Paraíba e Região Serrana 4 Rural 

353170  Monteiro Lobato Alto Vale do Paraíba 4 Rural 

353230  Natividade da Serra Vale do Paraíba e Região Serrana 4 Rural 

353560  Paraibuna Alto Vale do Paraíba 4 Rural 

354075  Potim Circuito da Fé e Vale Histórico 4 Rural 
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Fonte: Autora. 

 

A Figura 06 mostra o mapa das vias de acesso na RMVale. Podemos 

observar que a via principal – A Rodovia Presidente Dutra (BR 116 ) dá acesso a 

outras rodovias secundárias. Ao longo deste eixo estão as cidades de Jacareí, São 

José dos Campos, Caçapava, Taubaté, Pindamonhangaba, Guaratinguetá e Lorena, 

classificadas como Tipo Sócio econômico 1, determinantes na distribuição dos 

serviços e equipamentos da Rede de Atenção Oncológica. 

 

          Figura 6 - Vias de acesso rodoviário na RMVale e Litoral Norte. 

 
          Fonte: São Paulo, Emplasa, (2012). 

 

4.2 Configuração da Rede Atenção Oncológica na RMVale 

 

A Rede Regional de Assistência a Saúde na RMVale, é composta pelos 39 

municípios, totaliza uma população de 2.264.594 habitantes (INSTITUTO, 2010).   

354230  Redenção da Serra Vale do Paraíba e Região Serrana 4 Rural 

354820  Santo Antônio do Pinhal Vale do Paraíba e Região Serrana 4 Rural 

354860  São Bento do Sapucaí Vale do Paraíba e Região Serrana 4 Rural 

354960  São Jose do Barreiro Circuito da Fé e Vale Histórico 4 Rural 

355000  São Luís do Paraitinga Vale do Paraíba e Região Serrana 4 Rural 

355200  Silveiras Circuito da Fé e Vale Histórico 4 Rural 

352490  Jambeiro Alto Vale do Paraíba Sem tipologia  

Tabela 3 - Descrição da classificação dos municípios por tipologia e região de saúde. 
 (continuação) 



58 
 

O planejamento dos fluxos e da rede de oncologia como uma linha de cuidado 

regional foi concluído em 2015 e ainda não está efetivado. O documento Rede de 

Atenção Oncológica – DRS17 (SÃO PAULO, 2015) será usado como base de 

análise, e este estudo se deterá na oferta de mamografia. Os demais componentes 

da rede serão indicados, porém não analisados. 

A figura 7 apresenta a distribuição espacial dos mamógrafos. O município que 

mais dispõe de equipamentos é São José dos Campos (11), seguido de Taubaté 

(06) e Jacareí (04), o que condiz com o porte populacional; a seguir vem Cruzeiro 

(04, o município tem setor privado estruturado); Guaratinguetá e Lorena (3 em 

cada); Caçapava (02) e, com um equipamento, Campos do Jordão e Caraguatatuba. 

Observa-se a concentração dos equipamentos nos municípios ao longo do eixo da 

Dutra, e menor concentração na região do Vale Histórico e Circuito da Fé. A região 

de saúde do Litoral Norte também conta com equipamentos; já os municípios ao sul 

da região do Alto Vale não contam com equipamento de mamografia. 

Em 2014, a Região possuía 54 mamógrafos cadastrados no CNES, 

localizados em 11 municípios; menos da metade estava disponível ao SUS e 

concentrados nos municípios de Tipo Socioeconômico 1 e 2 (Tabela 4, Figura 7). 

 
 

Figura 7 - Distribuição de mamógrafos nos municípios da RMVale, assinalados em verde RMVale, 
2014. 

 
                  Fonte: Vianna (2014), a partir de dados do CNES. 

 

A região de saúde conta com 552 unidades de saúde, sendo 221 unidades 

básicas de saúde (UBS) e 331 unidades da Saúde da Família (ESF) e 17 núcleos de 

apoio à saúde da família (NASF). ( Tabela 5). 
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Tabela 4 - Distribuição de serviços na Atenção Básica por região de saúde. 

 
REGIÃO DE SAÚDE 

Alto Vale CircuitoFé/V. Hist. Litoral Norte Reg. Serrana 

População IBGE2012 1.000.020 457.142 292.183 570.443

UBS 70 33 56 52

ESF 121 73 76 61

NASF 5 3 6 3

Fonte: SIAB (apud SÃO PAULO, 2015). 
    

De acordo com o quadro de distribuição de equipamentos, a RMVale atende 

ao parâmetro quantitativo  de mamógrafos por habitantes, inclusive com quantidade 

superior  (24) ao preconizado (9). (tabela 4). 

  

Tabela 5 - Distribuição de mamógrafos na RMVale e Litoral Norte. 

Parâmetro: 1:240.000 Mamógrafo 

Total de equipamento preconizado para o Vale 8 

Total em uso 54 

Disponível SUS 44,4% (24) 

Municípios sem equipamentos 27 

                             Fonte: adaptado de Vianna et al.(2015). 

 

4.3 Razão de mamografia e característica das mulheres 

 

A razão de exames de mamografia de rastreamento realizados em mulheres 

de 50 a 69 anos para a população da mesma faixa etária é considerada satisfatória 

se atinge 70% de cobertura populacional, ou seja, razão 0,7. Este indicador, 

obrigatório para os municípios desde 2006 como um indicador de avaliação do 

acesso ao exame preventivo, mostra a capacidade da rede de ofertar exames para a 

população alvo (BRASIL, 2014). Sua interpretação, no entanto, deve ser cautelosa, 

pois o numerador são exames realizados e não mulheres examinadas, podendo 

contabilizar mais de uma vez a mesma mulher que tenha realizado mais de um 

exame no período de dois anos e somente exames realizados no SUS são 

contabilizados, enquanto o denominador é formado por todas as mulheres, tanto as 
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que usam a rede pública como privada (BRASIL, 2014) Dada a periodicidade bianual 

do exame, o indicador pactuado para o Estado de São Paulo é de 0,35. 

A tabela 06 mostra, de acordo com dados do relatório da SESSP, obtidos do 

SIA - SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, a razão de mamografia 

por regiões de saúde na RMVale no período de 2010 a 2014. 

 

Tabela 6 - Razão de exames de mamografia, por região de saúde, 2010 a 2014, RMVale. 

2010 2011 2012 2013 2014 Total

Região Saúde (Total) 0,27 0,35 0,39 0,38 0,44 0,36

Alto Vale do Paraíba 0,33 0,41 0,42 0,42 0,53 0,42

Circuito da Fé  Vale Histórico 0,16 0,18 0,23 0,21 0,29 0,21

Litoral Norte 0,22 0,23 0,46 0,45 0,42 0,36

Vale do Paraíba - Região Serrana 0,30 0,43 0,43 0,40 0,41 0,40

             Fonte: SESSP/SIA - SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 
 

A distribuição proporcional da população feminina da RMVale, por regiões de 

saúde, bem como a porcentagem de mulheres que se encontram na faixa etária 

entre 50 a 69 anos, mostra o discreto predomínio da população feminina em todas 

as regiões de saúde e um maior percentual de mulheres na faixa etária preconizada 

nas regiões de saúde do Alto Vale e Circuito da Fé, com percentual intermediário no 

Litoral Norte e menor percentual no Vale e Região Serrana (Tabela 7). 

A RMVale acompanha o aumento da longevidade nacional: o índice de 

envelhecimento passou de 19,35%, em 2000,  para 32,24% em 2010, sendo que os 

maiores índices estão nos municípios de Lagoinha e Natividade da Serra 

(INSTITUTO..., 2010). 
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Tabela 7 - População total, proporção de mulheres e proporão de mulheres na faixa etária alvo para a 
mamografia de rastreamento (50 a 69 anos), por região de saúde. RMVale, 2010. 

Região de 
Saúde 

Municípios Pop Total %Fem 
Mulheres 50 a 

69  (%) 

Alto Vale do 

Paraíba 

Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, 

Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa 

Branca e São José dos Campos 

975.338 50,9 11,2

Litoral 

Norte 

Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião 

e Ubatuba 
281.779 50,2 9,9

Vale do 

Paraíba e 

Região 

Serrana 

Campos do Jordão, Lagoinha, 

Natividade da Serra, Pindamonhangaba, 

Redenção da Serra, Santo Antônio do 

Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz 

do Paraitinga, Taubaté e Tremembé 

557.197 50,3 5,6

Circuito da 

Fé e Vale 

Histórico 

Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, 

Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, 

Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, 

Lorena, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, 

São José do Barreiro e Silveiras 

450.280 50,9 11,4

TOTAL  2.264.594 202,3 38,1

Fonte: : SIAB (apud SÃO PAULO, 2015). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Oferta de exames de mamografia na RMAVALE  

 

Foram encontrados 372.771 registros no período analisado. Deste total, 11 

foram excluídos por serem do sexo masculino, restando 372.703 registros para 

análise (Tabela 08). Os dados mostram aumento expressivo da frequência absoluta 

de exames realizados (de 59.920 em 2010 para 84.457 em 2014, um aumento de 

29,05%), conforme aponta o relatório regional (SÃO PAULO, 2016), que se reflete 

no aumento da razão de mamografias por mulheres (de 0,27 para 0,44, aumento de 

38,6%).  

 

Tabela 8 - Número de exames de mamografia de rastreamento realizadas em mulheres pelo SUS, na 
RMVale, por ano. 2010 a 2014 

Ano Exames de mamografia de rastreamento 

 n % 

2010 59.920 0,16 

2011 72.396 0,19  

2012 81.437 0,22 

2013 74.493 0,20 

2014 84.457 0,23 

TOTAL 372.703 1,00 

 
 
Figura 8 - Número de exames de mamografia de rastreamento na RMVale no período de 2010 a 
2015. 

      Fonte: Autora. 
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A análise dos dados do banco SISMAMA mostra que a RMVale acompanhou 

o aumento da oferta de mamografias de rastreamento para a população de 

mulheres, observada no Estado de São Paulo a partir de 2008, relacionada à 

inclusão do controle de câncer de mama como prioridade em saúde pública na 

agenda do SUS. À priorização política seguiram-se ações para a maior oferta do 

exame e organização da linha de cuidado às mulheres, bem como monitoramento 

das ações por meio de indicadores, sendo a razão de mamografias uma meta 

pactuada obrigatória para a avaliação do desempenho dos municípios na atenção 

básica (BRASIL, 2006). Observa-se, dessa maneira, a importância da orientação 

política e dos instrumentos de gestão para ampliar o acesso à saúde e monitorar a 

implementação das políticas.  

No entanto, observam-se ainda questões relativas à efetiva implementação 

das propostas e à equidade na disponibilização e uso dos serviços, como aponta 

Randolf (2013). A começar pela qualidade dos dados, uma vez que mais da 

metade dos campos referentes às variáveis escolaridade e raça não foi 

preenchida, o que compromete a avaliação do desempenho do sistema, como 

indicado em documentos institucionais (BRASIL, 2006). Ressalte-se que as 

diretrizes dos documentos normativos do SUS (Pacto pela Saúde, Pacto de 

Gestão) e as próprias diretrizes gerais do SUS reforçam a importância da 

adequada gestão da informação no sistema, desde a coleta do dado, que envolve 

o preenchimento dos formulários nos serviços à sua compilação e análise nos 

níveis centrais (secretaria municipal e de Estado da saúde) e retorno da 

informação ao município para tomada de decisão e ação (DUARTE, 2015).  

Os campos ‘escolaridade’ e ‘raça’ apresentaram alto índice de não 

preenchimento, respectivamente, indefinida em 66% dos casos e não informada 

em 61% dos casos. O campo idade apresentou índice de preenchimento de 

99,99%. 

Em pesquisa realizada referente aos parâmetros de avaliação da Linha de 

Cuidado do Câncer na RMVale, Vianna et al (2015) encontraram lacunas/falhas em 

diversos pontos nesse fluxo de informações, desde a coleta do dado no serviço ao 

retorno da informação para a tomada de ação, resultando em fragilidade no 

desenho da rede. A mesma pesquisa apontou a importância de ações de 

Educação Permanente da equipe para o adequado preenchimento dos formulários 

de atendimento. A frequência de preenchimento do campo raça/cor é um dos 
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indicadores recomendados pela Política Nacional da Saúde da População Negra, 

pois este dado é a base para estudos que analisam a influência da variável cor no 

acesso à rede de saúde, bem como a relação com desfechos clínicos específicos 

(internação ou óbito por certas patologias) (BRASIL, 2014).  

Na organização proposta, os serviços de regulação e os serviços de logística 

coordenam, a partir do pacto de cada município, o fluxo dos serviços de referência e 

contra referência. Muitas vezes estes serviços são interrompidos por motivos 

diversos. Neste ponto da rede, o planejamento, avaliação e controle são ferramentas 

básicas para a efetividade e eficiência da rede. Segundo o DRS 17, a maioria dos 

funcionários da RRAS nestes setores não possui qualificação técnica para exercer 

estas funções, o que pode impactar o princípio de equidade. Embora tenha havido 

grandes avanços na construção do SUS, em especial da organização de sua 

estrutura regionalizada, o planejamento a avaliação e o controle permanente devem 

ser instrumentos de efetivação para esses serviços. 

 

5.2 Indício de malignidade: análise por Regiões de Saúde e tipologia 

 

Os dados mostram redução na proporção de indício de malignidade nos 

exames realizados na RMVale pelo SUS, com estadiamento 4 ou 5 passando de 

4,38% do total de exames no ano de 2010 para 3,44% no ano de 2014. Foi 

observada redução na frequência absoluta de exames com indício de malignidade, 

podendo indicar que há um aumento de diagnósticos realizados em tempo oportuno, 

o que aumentaria a chance de sobrevida das pacientes no médio prazo (Tabela 09).  

 

Tabela 9 - Frequência de resultado de Bi-rads na RMVale e Litoral Norte, no período de  2010 a 2014. 

 2010 2011 2012 2013 2014 

BI-RADS n % n % n % n % n % 

Não malig. 57277 95,62 69482 95,98 78708 96,65 72091 96,78 81548 96,56

Maligno 2625 4,38 2908 4,02 2728 3,35 2401 3,22 2905 3,44

Total  59902 100,00 72390 100,00 81436 100,00 74492 100,00 84453 100,00

Fonte: Autora. 
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Na análise da frequência de exames de mamografia de rastreamento por 

índice de malignidade (BI-Rads 4 e 5) por região de saúde pelo SUS no período de 

2010 a 2014, observamos que o Litoral Norte apresentou menor proporção, com 

valor médio de 2,2% em relação às demais regiões, e a região do Circuito da Fé 

apresentou maior porcentagem de indicio de malignidade com valor médio de 6,8% 

. A região do Alto Vale manteve uma média na casa dos 3,5% e a Região Serrana 

apresentou uma média de 3,7%, apresentando tendência de queda no período 

(30% se compararmos os anos de 2010 e 2014) (Tabela10). 

 

Tabela 10 - Frequência de exames de mamografia de rastreamento por índice de malignidade, 
realizados pelo SUS por região de saúde, no período de 2010 a 2014.( n-numero de exames BI-Rads 
4 e 5 com indicio de malignidade). 

2010 2011 2012 2013 2014 
 n %   n % n % n %   n %

Alto Vale   1130 3,7   1352 3,6 1372 3,6 1396 3,7   1375 3,0
C. Fé   297 8,0   322 7,1 469 5,5 257 5,3   715 7,8
Lit.Norte   257 3,4   207 3,3 254 2,3 172 1,6   53 0,7
VP.Rserr.   941 5,2   1027 4,4 633 2,7 576 2,7   762 3,6

Fonte: Autora. 

 

Os resultados apontam que as regiões de saúde mais distantes dos grandes 

centros de oferta de serviços de exames de mamografia (São José dos Campos, 

Taubaté) vem apresentando maior indicio de malignidade, ou seja, a proporção de 

exames de mamografia de rastreamento com BI-Rads entre 4 e 5 é maior na 

região do Circuito da Fé. Já o Litoral Norte, que possui equipamento em razão 

adequada por habitante, apresentou a menor proporção de resultados de exames 

com indício de malignidade.   

A análise dos exames de mamografia de rastreamento por índice de 

malignidade por tipologia realizados pelo SUS no periodo de 2010 a 2014 mostra 

que os municipios mais industrializados apresentaram uma queda no índice de 

malignidade (exames BI-Rads 4 e 5) ao longo do periodo de 4,6% em 2010 para 

3,5 em 2014 (Tabela 11). Na análise estatística, os municipios com tipologia mista 

apresentaram maior valor medio (4,1%) em comparação aos Tipos Industrial 

(3,8%) e Turístico (2,5%), vale ressaltar que no ano de 2014 estes municipios 

tiveram um aumento de 148,48% se comparado ao ano de 2010. Os municípos do 

Litoral Norte apresentaram uma tendência de queda durante todo o periodo 

analisado, com excessão do ano de 2011 que teve um aumento pouco significativo 
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de 0,5%. Os municípios de tipologia rural mantiveram um valor médio de 3,5% com 

excessão do ano de 2013, em que se observa um aumento de 17% em relação ao 

ano de 2010. 

 

Tabela 11 - Frequência de exames de mamografia de rastreamento por índice de malignidade, 
realizados pelo SUS por tipologia, no período de  2010 a 2014.(n-numero de exames BI-Rads 4 e 5 
com indicio de malignidade). 

2010 2011 2012 2013 2014 
  n %   n % n % n % n % 

Industrial   2195 4,6   2462 4,1 2183 3,5 2095 3,5 2409 3,5 
Turistico   310 3,5   306 4,0 298 2,4 224 1,8 78 0,8 
Misto   80 3,3   80 2,6 205 3,6 66 2,7 413 8,2 
Rural   40 3,5   60 3,6 40 3,1 16 4,1 5 3,0 
         

Fonte: Autora. 

 

5.3 Características socioedemográfica das mulheres que realizaram 

mamografias / SUS 

 

5.3.1 Análise da variável idade/faixa etária 

 

O campo faixa etária apresentou bom índice de preenchimento, totalizando 

372.672 registros (99,99%). As mulheres que realizaram o exame de mamografia de 

rastreamento na RMVale no período analisado tinham de 20 a 79 anos, com média 

de idade de 53 anos, conforme demonstra histograma abaixo (Figura 09).  

 

Figura 9 - Histograma de faixas etárias de mulheres que realizaram exames de mamografia na 
RMVale, pelo SUS, entre 2010 a 2014. 

 
                                 Fonte: Autora. 
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Ainda referente à figura 09, observa-se uma redução da frequência dos 

exames de mamografia de rastreamento na faixa etária entre 60 e 69 anos,  

A análise demonstra que 52,5% das mulheres que realizaram exames de 

mamografia pelo SUS na RMVale se encontram na faixa etária de 50 a 69 anos 

(população alvo); 41,3% tinham menos de 50 anos e 6,1%, 70 anos ou mais (Tabela 

12). A soma das faixas etárias não preconizadas é alta, chegando a 47,4% do total 

dos exames. 

 

Tabela 12 - Número exames de mamografia realizados na  RMVale, pelo SUS, por faixa etária . 2010 
a 2014. n=372.672 registros. 

Faixa etária 

 (anos) 
2010 2011 2012 2013 2014 GERAL 

%  

<50 26.087 30.482 34.035 29.866 33.597 154.067 41,3  

50 a 69 30.369 37.535 42.426 39.833 45.628 195.791 52,5  

≥70 3.446 4.373 4.974 4.793 5.228 22.814 6,1  

GERAL 59.902 72.390 81.435 74.492 84.453 372.672 100,0  

Fonte: Autora. 

 

Observa-se que há uma correlação entre faixa etária e resultado mamográfico 

com indício de malignidade (BI-RADS 4 a 5) ou sem indício de malignidade (BI-

RADS 1 a 3) (Figura 12). A faixa etária média das mulheres com classificação BI-

RADS sem indício de malignidade foi de 40 a 50 anos (Figura 10; histogramas 1, 2 e 

3), enquanto as mulheres mais velhas apresentam maior frequência de laudos com 

indício de malignidade (Figura 11; histogramas 4 a 7). Observa-se uma tendência 

gradativa, ou seja, quanto maior a idade, maior o grau de malignidade no laudo 

mamográfico. Esta correlação foi verificada através da análise do coeficiente de 

correlação de Pearson, que mostra correlação fortemente positiva (r ~ 0,798) da 

idade em função do valor de BI-RADS e pode ser observada na figura 12 que 

apresentam o melhor ajuste linear para a correlação apontada. 
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Figura 10 - Histogramas de faixa etária por classificação BI-RADS 1, 2 e 3, para mulheres que 
realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS entre 2010 a 2014. 

 
Fonte: Autora. 
 
 
 
Figura 11 - Histogramas de faixa etaria por classificação BI-RADS com indício de malignidade (4,5, 6 
e 7) para mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS entre 2010 a 2014. 

 
Fonte: Autora. 
 
 

Figura 12 - Ajuste linear para a relação entre a classificação BI-RADS e a idade, para mulheres que 
realizaram exames de mamografia na RMVale, pelo SUS, no período de 2010 a 2014. 

 
                Fonte: Autora. 

 

A análise dos exames por faixa etária mostrou que uma porcentagem 

significativa (47,4%) das mulheres que realizaram exame de mamografia de 
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rastreamento pelo SUS, no período analisado, encontra-se fora da faixa etária 

preconizada pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde espera que apenas 

uma porcentagem mínima de mulheres situem-se fora da faixa alvo (BRASIL, 

2014). 

O diagnóstico e o tratamento precoce estão diretamente relacionados à 

redução da mortalidade por câncer de mama em mulheres. Segundo Xavier e 

Oliveira (2011), o estabelecimento das faixas etárias para a realização dos exames 

de rastreamento sofre a influência da capacidade tecnológica e da oferta desta 

tecnologia à população.  Em países sul-americanos a faixa etária alvo para a 

mamografia de rastreamento varia de 50 a 70 anos, já em alguns estados dos EUA 

os exames podem ser realizados a partir dos 40 anos e na União Européia esta faixa 

varia entre 50 e 70 anos. As portarias 1253/2013 e 126/2014 definem que os 

exames de mamografia de rastreamento, ou seja, para mulheres que não 

apresentam sintomas da doença, no Brasil, devem ser realizados prioritariamente na 

faixa etária entre 50 e 69 anos, a cada dois anos (BRASIL, 2014). A definição não é 

consensual, para a Associação Brasileira de Mastologia os critérios obedecem a 

regras e características culturais de países que apresentam um sistema de saúde 

mais organizado e com melhor oferta de equipamentos e tecnologias como Canadá 

e Estados Unidos, onde os exames devem ser realizados anualmente, entretanto, o 

Ministério da Saúde argumenta que não há evidências conclusivas de que a 

realização anual dos exames traga mais benefícios que a periodicidade bienal, 

aliado a este fato os danos causados pelo excesso de exposição à radiação 

aumentam muito. 

O Brasil mostra avanços, tendo estruturado programas específicos de 

rastreamento e, mais recentemente, inserido este rastreamento em uma Linha de 

Cuidado do Câncer de Mama. São Paulo (2015). No entanto, ainda apresenta 

fragilidades no acesso e controle destes exames de rastreamento e, na Região 

analisada, embora o número de exames de mamografia tenha aumentado, estes 

não estão atingindo a população de mulheres com maior risco de desenvolver o 

câncer de mama. Ações para reorientar essa oferta para a população alvo envolvem 

campos distintos, desde a manutenção de discussões entre o Ministério da Saúde e 

as sociedades de especialistas, ao monitoramento da produção de exames e 

controle da qualidade dos resultados e à educação em saúde, dirigida aos serviços e 

à população em geral. 
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5.3.2 Análise da variável raça/cor 

 

O campo raça/cor não foi preenchido em 227.447 registros. Do restante, 217 

eram amarelas e 12, indígenas; registros excluídos por sua baixa incidência. Deste 

modo, foram considerados para análise 145.028 registros. 

Os valores médios do período mostram que 75,7% das mulheres cujo campo 

cor foi preenchido eram brancas, 22% pardas e 2,3% negras (Tabela 13). Durante o 

período analisado, a proporção de mulheres brancas que realizaram o exame vem 

diminuindo, passando de 79% (2010) para 64% (2014); pode-se observar um 

aumento na proporção de mulheres negras e pardas, respectivamente incremento 

de 2% para 3% e de 19% para 33% (Tabela 13 e Figura 13).   

 

Tabela 13 - Número de mulheres que realizaram exames de mamografia na  RMVale pelo SUS, por 
raça/cor. 2010 a 2014. n=145.028 registros . (Total frequência relativa ). 

 2010  2011 2012 2013 2014 
Média %

Raça ni fr  ni fr ni fr ni fr ni fr 

Branca 15299 0,79  20453 0,81 27378 0,79 26187 0,76 19948 0,64 75,7 

Negra 475 0,02  537 0,02 740 0,02 704 0,02 867 0,03 2,3 

Parda 3593 0,19  4335 0,17 6564 0,19 7767 0,22 10181 0,33 22,0 

TOTAL 19367 1,00  25325 1,00 34682 1,00 34658 1,00 30996 1,00 100,00 

     Fonte: Autora. 
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Figura 13 - Evolução percentual anual dos atendimentos, entre mulheres brancas e não brancas, que 
realizaram exames de mamografia na RMVale, pelo SUS, no periodo de 2010 a 2014. 

 
                           Fonte: Autora. 

 

Observa-se, no período analisado, que a classificação BI-RADS com indício 

de malignidade (BI-RADS 4 a 6, que exigem investigação complementar) manteve-

se em frequência relativamente constante, ao redor de 2,3% do total de exames.  

As mulheres negras e pardas, neste estudo, apresentaram proporção 

discretamente menor de indicio de malignidade à mamografia (BI-RADS 1 a 3): 

cerca de 2%, comparadas às mulheres brancas (cerca de 3%). 

 

Tabela 14 - Número de mulheres que realizaram exame de mamografia de 
rastreamento pelo SUS, RMVale, por raça/cor e BI-RADS. 2010 a 2014. n= 
145.027.(Total, fr: frequência relativa e fra:frequência relativa acumulada) . 

 Branca Parda Negra   

Bi-RADS ni fr fra ni fr fra ni fr fra   

1 18427 0,17 0,17 578 0,17 0,17 5018 0,15 0,15   

2 42687 0,39 0,56 1474 0,44 0,62 12834 0,40 0,55   

3 44600 0,41 0,97 1177 0,35 0,97 13861 0,43 0,98 
  

4 2313 0,02 0,99 46 0,01 0,99 353 0,01 0,99   

5 1111 0,01 1,00 45 0,01 1,00 350 0,01 1,00 
  

6 93 0,00 1,00 2 0,00 1,00 23 0,00 1,00   

TOTAL 109264 1,00  3323 1,00  32440 1,00    

          Fonte: Autora. 
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Embora a análise dos dados relativos à raça/cor aponte para um processo de 

inclusão, uma vez que, no período analisado, houve aumento da proporção de 

mulheres não brancas que realizaram o exame de mamografia de rastreamento, 

esta proporção ainda se encontra em percentual inferior à proporção de mulheres 

negras na região (24,3% nos dados analisados em comparação a 31% na 

população negra feminina na RMVale, conforme informa o último censo 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Assim, na 

medida em que a frequência de exames realizados por mulheres não brancas for se 

aproximando dessa porcentagem (31%), mais próximo o sistema está de efetivar a 

equidade.  

Os dados revelaram, ainda, um menor indício de malignidade entre as 

mulheres negras e pardas, se comparadas às mulheres brancas.  

Segundo Soares Filho (2012), o recorte étnico/racial nos sistemas de 

informação do SUS, que informa o quesito cor, foi implantado em 1996 com o 

Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (Sinasc) e óbitos – Sistema de 

Informações sobre Mortalidade (SIM). Outros sistemas de informação incluíram esta 

variável mais tarde; somente em 2009 o SISMAMA (BRASIL, 2014) incorporou o 

quesito raça/cor no seu formulário. O autor descreve que um valor satisfatório de 

preenchimento deste campo seria em torno de 90%; em outros sistemas, segundo 

ainda sua análise, este indicador não se verifica em sua totalidade. Na análise do 

banco de dados do SISMAMA referente à RMVale 34% dos formulários registraram 

raça/cor. Uma das causas desta falha é a falta de orientação nos manuais do próprio 

sistema, bem como a dificuldade de os servidores lidarem com a auto declaração. 

 

5.3.3 Análise da variável escolaridade 
 

Os registros elegíveis para a variável escolaridade totalizaram 128.052, uma 

vez que em 66% dos formulários o campo escolaridade foi preenchido como 

‘indefinido’. A análise da distribuição de exames de mamografia por nível de 

escolaridade no período analisado mostra que a maior frequência de mulheres que 

realizaram os exames de mamografia está na faixa de escolaridade que abrange o 

ensino fundamental e o ensino médio, categorias que compreendem 94,5% das 

mulheres (Tabela 15). Ao observarmos os extremos da tabela, a proporção entre as 

mulheres que realizaram os exames de rastreamento que possuem ensino superior 
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(3,3%) é superior às analfabetas (2,1%). Esta distribuição se manteve ao longo do 

período.  

 

Tabela 15 - Número de mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS, por 
escolaridade. 2010 a 2014. n=128.052. (Total frequência relativa ). 

Escolarid
ade 2010 2011 2012 2013 2014  

 ni fr n fr n fr n fr n fr Média % 

Analfabet
o 424 0,03 637 0,02 764 0,02 583 0,02 313 0,02 2,16 

Fundame
ntal e 
médio 

13.776 0,94 28.180 0,95 32.043 0,94 28.021 0,95 19.072 0,95 94,53 

Superior 468 0,03 957 0,03 1.196 0,04 919 0,03 700 0,03 3,30 

TOTAL 14.668  29.774  34.003  29.523  20.085  100,00 

     Fonte: Autora. 

                     

Os valores de BI-RADS para os três estratos de escolaridade definidos 

apontam que quanto maior o grau de instrução da mulher, maior o percentual de 

ausência de indício de malignidade. Ou seja, mulheres mais instruídas tendem a 

apresentar alterações menos graves na mamografia de rastreamento, o que pode 

ser um indício de acesso mais oportuno ao exame (Tabela 16). 

 
Tabela 16 - Número de mulheres que realizaram exame de mamografia de rastreamento pelo SUS, 
RMVale, por escolaridade e BI-RADS. 2010-2014 . (Total frequência relativa e frequência relativa 
acumulada) 

Bi-
RADS 

 

Analfabeto Fundamen. e Médio Superior 

 ni fr fra ni fr fra ni fr fra 

1 368 0,14 0,14 17726 0,15 0,15 720 0,17 0,17 

2 981 0,36 0,50 51940 0,43 0,58 2098 0,49 0,66 

3 1287 0,47 0,97 47532 0,39 0,97 1307 0,31 0,97 

4 52 0,02 0,99 1930 0,02 0,99 70 0,02 0,99 

5 29 0,01 1,0 1815 0,01 1,0 40 0,01 1,0 

6 4 0,00  117 0,00  3 0,00  

TOTAL 2721 1  121091 1  4240 1  

        Fonte: Autora. 
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Os dados referentes ao nivel de escolaridade indicam uma linha de tendência 

decrescente da categoria ‘analfabeta’ ao longo do período, com correspondente 

aumento das demais categorias. Apesar da amostra abranger um período curto de 

análise (cinco anos), é possível observar uma tendência de queda das mulheres 

com baixo nível de escolaridade (Figura 14). 

 
 

Figura14 - Porcentagem de analfabetos entre a população atendida no 
período 2010-2014. 

 
                       Fonte: Autora. 

 

Em relação à escolaridade, segundo a Comissão Nacional de Determinantes 

Sociais em Saúde (CNDSS) (BRASIL, 2007), a chance de um indivíduo com até três 

anos de estudo usar o serviço publico de saúde é quatro vezes maior que aquele 

com 11 ou mais anos de estudo; e a proporção de mulheres que realizaram exames 

de mamografia alguma vez varia de 24,3% para mulheres sem instrução ou com 

menos de um ano de estudo, até 68,1% para mulheres com 15 anos ou mais de 

estudos. No presente estudo, o fato de mulheres com melhor nível de escolaridade 

apresentar menor porcentagem de indício de malignidade no exame de 

rastreamento pode indicar que estas estejam realizando os exames de rastreamento 

em tempo oportuno no serviço público. Em pesquisa qualitativa que avaliou o acesso 

de mulheres à Linha de Cuidado ao Câncer de Mama na RMVALE, a construção de 

redes sociais foi um fator que influenciou o acesso oportuno aos serviços (VIANNA 

et al, 2015). Há ainda que se considerar a probabilidade de mulheres mais instruídas 

e de maior renda usarem o serviço privado, o que ampliaria ainda mais a diferença 

de acesso ao exame por nível de instrução. Neste sentido, alertamos para especial 

atenção à efetivação do princípio da equidade na linha de cuidado do câncer de 
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mama, ressaltando que o acesso e continuidade dos serviços devem ser garantidos 

principalmente aos usuários que apresentarem maior vulnerabilidade, no caso do 

presente estudo, mulheres menos instruídas. 

Os municípios que apresentam maior índice de analfabetismo na RMVALE 

são os municípios com menor índice de urbanização (Tipo socioeconômico 4 do 

presente estudo). Na persistente dualidade da região, 24 municípios apresentam 

taxas de 3,5% a 8,9% de analfabetismo e 10 municípios possuem percentuais acima 

de 9%. A maioria das pessoas sem instrução são mulheres e negros, com maior 

incidência na zona rural. (INSTITUTO..., 2010). 

 

5.4 Como as mulheres circulam entre os pontos (estabelecimentos), ou seus 

fluxos (deslocamento das mulheres para realizar exames de mamografia) na 

RMVALE. 

 

5.4.1 Oferta de exames de mamografia de rastreamento  por  prestadores de 

serviços de exames de mamografia na RMVALE.  

 

Na análise do banco de dados, os exames de mamografia de rastreamento 

distribuídos por região de saúde da RMVale no período de 2010 a 2014 mostram 

que 51,31% dos exames foram realizados na Região do Alto Vale; 28,74% na 

Região Serrana; 11,70% no Litoral Norte e 8,23% na região do Circuito da Fé 

(Tabela17). Na região do Alto Vale houve um aumento de 51,28% (30.611 em 2010 e 

46.311 em 2014) na oferta dos exames. Na região Serrana, houve aumento de 

17,25% (17.966 em 2010 e 21.066 em 2014), no Circuito da Fé e Litoral Norte houve 

respectivamente um aumento de 145% (3.711 em 2010 e 9.110 em 2014) e 4,42% ( 

7.632 em 2010 e 7.970 em 2014). Vale destacar que o Litoral Norte nos anos de 

2012 e 2013 apresentou aumento de 41,94% na oferta dos exames, fato 

possivelmente relacionado à inclusão do AME na região.   
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Tabela 17 - Número de exames de mamografia realizados na RMVale pelo SUS, por região de. 2010 
a 2014. (Total frequência relativa ). 

Região de 
Saúde 2010  2011  2012  2013  2014  Total

 n % n % n % n % n %  

Alto Vale 30611 51,09 38026 52,53 38509 47,29 37778 50,71 46311 54,83 191235

Circuito Fé 3711 6,19 4519 6,24 8481 10,41 4878 6,55 9110 10,79 30699

VP.R 
Serrana 17966 29,98 23492 32,45 23397 28,73 21220 28,49 21066 24,94 107141

Litoral Norte 7632 12,74 6359 8,78 11050 13,57 10617 14,25 7970 9,44 43628

TOTAL 59920 100 72396 100 81437 100 74493 100 84457 100 372.703

 Fonte: Autora. 

 

De acordo com análise do banco de dados, foram encontrados 19 

prestadores de serviços de exames de mamografia pelo SUS na RMVale, 

conforme distribuição por região de saúde: Alto Vale – São José dos Campos (3); 

Jacareí (2); Caçapava (1), totalizando 31,57% dos prestadores; Região Vale 

Paraíba e Serrana – Taubaté(3); Campos do Jordão (1); Pindamonhangaba (1) 

totalizando 26,31%; Região Circuito da Fé e Vale Histórico – Guaratinguetá(2) 

totalizando 21,05%; Lorena(1); Cruzeiro(1); Litoral Norte – Caraguatatuba(3); São 

Sebastião(1) totalizando 21,05%. Dos 19 prestadores, 47,37% são privados 

(Tabela 18).  

Dentre os prestadores públicos, foram encontrados 02 Ambulatórios Médicos 

de Especialidades – AME, prestadores de serviço estadual, localizados na região do 

Alto Vale (1) e Litoral Norte (1) responsáveis por 11,83% dos exames de mamografia 

realizados na RMVale (44.462) no período de 2010 a 2014. Os prestadores do 

município de Taubaté foram responsáveis por 10,32% dos exames de mamografia 

oferecidos na RMVale pelo SUS no período de 2010 a 2014, sendo que deste total 

29,06% dos exames foram oferecidos para mulheres residentes no próprio 

município. Os prestadores do município de São José dos Campos realizaram 

22,73% dos exames oferecidos no período avaliado, sendo que 60,71% das 

mulheres residiam no próprio município. O Litoral Norte correspondeu a 8,33% e em 

quase sua totalidade as mulheres residiam na mesma região.  

Verifica-se, com esta análise, que o município de São José dos Campos  

como município de referência da região de saúde do Alto Vale (assim como dos 
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municípios de tipologia industrial) apresenta boa oferta de exames para sua própria 

demanda, mas o município de Taubaté atende de forma mais abrangente os 

municípios de sua área de referência. A natureza da rede, municipal em São José 

dos Campos e com significativo componente privado, e Estadual em Taubaté, pode 

explicar esse papel diferenciado que desempenham no sistema regional. Vale 

ressaltar que, embora a Região do Litoral Norte apresente a Serra do Mar como 

fator limitante (ou talvez justamente por essa característica geográfica), os dados 

mostram que a região se consolidou como prestadora autosuficiente de serviço de 

exames de rastreamento, alcançado autonomia. 

Na análise do período de 2010 a 2014, observamos que os prestadores que 

mantiveram a oferta dos serviços de exames de mamografia de rastreamento de 

forma contínua foram os prestadores públicos estaduais AME (São José dos 

Campos e Caraguatatuba) e Hospital Regional de Taubaté. Sem exceção, todos os 

outros prestadores deixaram de atender a rede de saúde SUS por algum período. 

Prestadores como a Santa Casa de Jacareí e o Hospital Pio XII (São José dos 

Campos) deixaram de atender até o ano de 2014. Sem analisar as causas desta 

ocorrência, podemos afirmar que a interrupção da oferta de exames reflete na 

equidade e integralidade dos serviços da Rede de Atenção Oncológica. 

 

Tabela 18 - Distribuição de prestadores de serviço de  mamografia conforme sua característica 
jurídica na RMVale.                                (continua) 

Prestador 
(CNES) 

Município Figura jurídica 

9539 São José dos Campos Privado  

9601 São José dos Campos Privado 

2024586 Cruzeiro Publico 

2024756 Caçapava Publico 

2056860 Caraguatatuba Publico 

2074869 Caçapava Privado 

2081644 Guaratinguetá Privado 

2082926 Caraguatatuba Privado 

2085194 Jacareí Privado 

2096412 Jacareí Privado 

2749319 Taubaté Publico 
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Tabela 18 - Distribuição de prestadores de serviço de  mamografia conforme sua característica 
jurídica na RMVale.                                (continuação) 

2755092 Pindamonhangaba Privado 

3126838 Taubaté Publico 

3549828 São Sebastião Privado 

3753433 Campos do Jordão Publico 

3878813 Caraguatatuba Privado 

6233848 Caraguatatuba Publico 

6294049 São José dos Campos Publico 

6414176 Lorena Privado 

Fonte: SISMAMA ( período 2010 a 2014) adaptado pela autora 

 

Faz-se necessário ressaltar a dificuldade de trabalhar com o banco de dados 

oficial da Linha de Cuidados do Câncer de Mama – SISMAMA, devido à grande 

quantidade de dados não preenchidos. Inicialmente foram utilizadas as colunas 

disponíveis no banco com informações referentes à unidade de atendimento à qual a 

usuária está vinculada, entretanto, durante o processo de geração dos mapas, 

observou-se uma quantidade significativa de dados em branco, inviabilizando a 

demonstração do fluxo de algumas cidades. 

Assim, foram utilizados os endereços de residência das mulheres e não das 

unidades de saúde.  Na amostra, foram encontradas 109 mulheres residentes em 

outras regiões de saúde, como o caso da cidade de Capão Bonito. Todos estes 

registros foram excluídos.  

O local de residência pode modificar o efeito de outros fatores como 

comportamento e atitudes em saúde, condição social e oferta do serviço na 

realização do exame de mamografia.  Os fatores ligados à oferta incluem tanto o 

mamógrafo, quanto a consulta médica e a indicação do exame que precede a sua 

realização. (XAVIER; OLIVEIRA, 2011). 

 

5.4.2 Fluxo de mulheres (origem) que realizaram exames de mamografia de 

rastreamento em realção aos prestadores de serviços de exames de 

mamografia ( destino) na RMVALE, por Região de Saúde 

 

A análise do mapa da região referente ao ano de 2010 indica um fluxo de 564 

a 1.515 exames de mamografia, com origem nas regiões do Circuito da Fé/Vale 
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Histórico. No mesmo período, o município de São José dos Campos recebeu 

mulheres de todas as outras regiões de saúde, incluindo as mais distantes como 

Circuito da Fé/Vale Histórico, Região Serrana e Litoral Norte com fluxo de 0 a 563 

exames. A escala nos mostra que o maior fluxo para São José dos Campos 

(excluídas as mulheres do próprio município) se deu a partir da cidade de Caçapava. 

O maior fluxo pode ser observado na Região do Litoral Norte, que atendeu sua 

própria região. 

 
Figura 14 - Fluxo de exames de mamografia de rastreamento  realizado pelo SUS na RMVale no ano 
de 2010. 

 
Fonte: Autora. 

 

Em 2010, o programa do para o Câncer de Mama já contava com quatro anos 

desde a sua criação com o Pacto pela saúde. Entretanto, as mulheres das regiões 

do Circuito da Fé e Região Serrana se dirigiam para a região do Alto Vale, 

apresentando uma dependência da região e ficando à margem do investimento 

regionalizado, ou seja, não contando com a oferta de prestadores naquelas regiões 

de saúde. Na região de saúde do Litoral Norte ocorreu o inverso, houve mudança e 

regionalização do fluxo. 

A análise do mapa de 2014 mostra que, apesar do aumento no número de 

exames, demonstrado pela espessura das linhas, a distribuição dos prestadores de 
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serviços na RMVale não se modificou. O mapa indica que o município de Taubaté 

centraliza a maior parte dos atendimentos; seguido pelo município de São José dos 

Campos que conta com o AME. Ao longo do período, a região do Litoral Norte 

consolidou a oferta de exames na própria região de saúde, tornando-se 

praticamente autossuficiente. 

Observamos que Guaratinguetá deixa de ser a maior referência do Circuito da 

Fé/Vale Histórico, substituída por Taubaté. Segundo Vianna et al. (2105), boa parte 

das mulheres que residem na região do Vale Histórico e Circuito da Fé acabam 

buscando os serviços de diagnóstico nas redes privadas não conveniadas ao SUS, 

evitando que a doença seja detectada tardiamente, e que o tratamento se inicie em 

tempo oportuno, já que a distância percorrida até os municípios de Taubaté e São 

José dos Campos é longa.  

Os municípios de Cruzeiro e Campos do Jordão poderiam ser um ponto de 

centralidade, já que possuem prestadores de serviços em Campos do Jordão 

dirigido pelo Governo do Estado e em Cruzeiro pela prefeitura municipal.  

 
Figura 15 - Fluxo de exames de mamografia de rastreamento realizado pelo SUS na RMVale no ano 
de 2014 

 
Fonte: Autora. 
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5.4.3 Fluxo de mulheres (origem) que realizaram exames de mamografia de 

rastreamento em realção aos prestadores de serviços de exames de 

mamografia ( destino) na RMVALE, por Tipologia 

 

A análise dos dados por tipologia mostra que 80,12% dos exames de 

mamografia na RMVale no período de 2010 a 2014 foram realizados nos 

municípios de melhores indicadores sociais e econômicos (Tipo 1); 13,56% nos 

municípios de atividade turística, bons indicadores econômicos e piores 

indicadores sociais (Tipo 2); 4,99% nos municípios de característica econômica 

mista, pouco dinâmica e piores indicadores sociais (Tipo 3) e 1,25% nos 

municípios rurais de economia dependente da administração pública (Tipo 4) 

(Tabela 19). Essa configuração foi sustentada e se fortaleceu entre os anos de 

2010 a 2014, indicando que não houve mudança na centralidade da oferta, que 

continua privilegiando os municipais de maior dinamismo econômico e social. 

 
Tabela 19 - Número de mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS, por 
tipologia no período de 2010 a 2014. (Total frequência relativa ). 

Tipologia   2010      2011   2012 2013 2014 Total 

 N % n % n % n % n %  

Industrial 47404 79,11 59974 82,84 62048 76,19 59500 79,87 69689 82,51 298615

Turístico 8854 14,78 7578 10,47 12449 15,29 12129 16,28 9520 11,27 50530

Misto 2395 4,00 3059 4,23 5624 6,91 2476 3,32 5045 5,97 18599

Rural  1160 1,94 1653 2,28 1277 1,57 388 0,52 168 0,20 4646

TOTAL 59920 100,00 72396 100,00 81437 100,00 74493 100,00 84457 100,00 372703

Fonte: Autora. 
 

A analise dos exames de mamografia oferecidos por prestadores de acordo 

com a tipologia 1 (Industrial) em relação às quatro tipologias de municípios revelam 

que em média 96,11% destes exames foram realizados por mulheres de origem 

em municípios industrializados. O estudo mostra também que durante todo o 

período os prestadores de tipologia 1 (industrial) atenderam todos os outros tipos 

de municípios, incluindo os mais distantes ( Tabela 20) . 

 

 

 



82 
 

Tabela 20 - Número de mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS, por 
tipologia 1,2,3 e 4, , por  prestadores de tipologia1(Industrial)  no período de. 2010 a 2014. (Total 
frequência relativa ). 

Prestador Tipologia 1 

  2010 2011 2012 2013 2014

 n % n % n % n % n % 

Origem Tipologia1 47404 93,20 59970 93,74 62030 95,93 59484 98,89 69678 98,82

Origem Tipologia2 111 0,22 350 0,55 9 0,01 0 0,00 0 0,00

Origem Tipologia3 2364 4,65 2202 3,44 1489 2,30 447 0,74 738 1,05

Origem Tipologia4 876 1,72 1324 2,07 1095 1,69 218 0,36 58 0,08

TOTAL 50862 100,00 63978 100,00 64662 100,00 60149 100,00 70509 100,00

 Fonte: Autora. 

 

No mapa gerado para demonstrar o fluxo de exames realizados nos 

municípios de tipologia 1 no ano de 2010 e 2014, observamos que os municípios 

de Taubaté  e São José dos Campos formam os centros de serviços de exames de 

mamografia. Numa análise comparativa com os municípios da região do Alto Vale, 

onde estão localizadas as cidades de São José dos Campos e Taubaté, podemos 

verificar que ambas as cidades permanecem sendo centros de distribuição de 

serviços, demonstrando a influência dos centros mais urbanizados e 

industrializados na permanência dos prestadores de serviço, assim como foi 

observado na Região de Saúde do Alto Vale, embora ambos municípios tenham 

tido maior oferta de serviços o município de São José dos Campos ofereceu 

47,70% dos exames para mulheres residentes na próprio município, em contra 

partida com o município de Taubaté que ofereceu 18,11% dos exames para 

mulheres do próprio município. 

Numa proporção menor, o Litoral Norte também realizou exames fora de sua 

própria região.  
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Figura 16  - Fluxo de exames de mamografia de rastreamento realizado pelo SUS por tipologia 
industrial no ano de 2010. 

 
 Fonte: Autora. 
 
 
 
Figura 17 - Fluxo de exames de mamografia de rastreamento realizado pelo SUS por tipologia 
industrial no ano de 2014. 

 
Fonte: Autora. 
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Na análise dos dados por prestadores localizados em municípios de tipologia 

2 (turísticos), observamos uma maior concentração da oferta de exames de 

mamografia em sua própria tipologia 97,68%, não oferecendo serviços para os 

municípios industrializados e apenas 0,14% dos exames aos municípios de tipologia  

mista. (Tabela 21). 

 

Tabela 21 - Número de mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS, por 
tipologia 1,2,3 e 4, por  prestadores de tipologia 2 (Turístico)  no período de. 2010 a 2014. (Total 
frequência relativa). 

Prestador Tipologia 2

  2010 2011 2012 2013 2014 

 n % n % n % n % n %

Origem Tipologia1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Origem Tipologia2 8743 96,81 7228 95,65 12440 98,67 12129 98,63 9520 98,65

Origem Tipologia3 4 0,04 0 0 0 0 0 0 23 0,24

rigem Tipologia4 284 3,14 329 4,35 168 1,33 168 1,37 107 1,11

TOTAL 9031 100 7557 100 12608 100 12297 100 9650 100

Fonte: Autora. 

 

Dentre os municípios turísticos, somente a cidade de Campos do Jordão está 

localizada fora do Litoral Norte. Podemos observar que a cidade de Caraguatatuba 

recebe mulheres de São Bento do Sapucaí, que poderiam ser atendidas em 

Campos, ou em Taubaté. O maior fluxo se dá entre mulheres residentes na própria 

cidade de Caraguatatuba representando 51,69% dos exames realizados no período 

de 2010 a 2014. 
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Figura 18 - Fluxo de exames de mamografia de rastreamento realizado pelo SUS por tipologia 
turistica no ano de 2010. 

 
Fonte: Autora. 

 

 

Figura 19 - Fluxo de exames de mamografia de rastreamento  realizado pelo SUS por tipologia 
turistica no ano de 2014. 

 
Fonte: Autora. 
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No estudo da tipologia 3 , ou seja, nos municípios com característica mista, 

quase que a totalidade dos exames são oferecidos para municípios também de 

tipologia 3. Tendo uma maior concentração de exames realizados por mulheres 

residentes no município de Lorena representando 58,48% dos exames realizados. 

 

Tabela 22 - Número de mulheres que realizaram exames de mamografia na RMVale pelo SUS, por 
tipologia 1,2,3,4,e 5, por prestadores de tipologia3 (Misto)  no período de. 2010 a 2014. (Total 
frequência relativa). 

Prestador Tipologia 3 

  2010 2011 2012 2013 2014 

 n % n % n % n % n % 

Origem Tipologia1 0 0 4 0,46 18 0,43 16 0,78 11 0,26

Origem Tipologia2 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Origem Tipologia3 0 0 857 99,54 4135 99,23 2029 99,12 4284 99,67

Origem Tipologia4 0 0 0 0 14 0,34 2 0,10 3 0,07

TOTAL 0 0 861 100 4167 100,00 2047 100,00 4298 100

Fonte : Autora. 

 

No estudo do fluxo das mulheres que realizaram exames nos municípios de 

tipologia mista (3) não foram registrados dados do ano de 2010, pois não havia 

prestador de serviço neste período e as mulheres desta região tenham sido 

atendidas em outros municípios. Assim, foi observada a evolução entre os anos de 

2011 e 2014. No mapa referente a 2011 podemos observar que as cidades de 

Cruzeiro e Lorena possuem  prestadores de serviço de exames de rastreamento. 

Entretanto não foram referenciadas para todos os municípios de tipologia mista, ou 

seja, muitos municípios encaminharam suas pacientes para os municípios de São 

José dos Campos e Taubaté como mostra os mapas anteriores de tipologia 

industrial, embora tenha havido um aumento de 145% dos exames, não houve 

uma aumento da equidade no acesso, em função de uma redistribuição dos 

prestadores, para atender as mulheres na própria localidade.  
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Figura 20 - Fluxo de exames de mamografia de rastreamento realizado pelo SUS por tipologia mista 
no ano de 2011. 

 
Fonte: Autora. 

 
 
Figura 21 - Fluxo de exames de mamografia de rastreamento realizado pelo SUS por tipologia mista 
(3) no ano de 2014. 

 
Fonte: Autora. 
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Os municípios de tipologia 4 (rural) não contam com prestadores de serviço 

de exames de mamografia pelo SUS. As vias de acesso entre os município ocorre 

somente pela vias secundarias à Rodovia Presidente Dutra, com exceção de 

algumas cidades  que contam com vias muitas vezes não pavimentada. Os 

exames destas cidades também são realizados em sua maior parte nas cidades de 

São José dos Campos e Taubaté.  

Apesar dos conceitos sobre região terem avançado, incluindo e enfatizando 

as dinâmicas e fluxos do território, o poder decisório e efetivo na oferta dos serviços 

de saúde na RMVALE manteve a antiga estrutura e uma lógica baseada na divisão 

administrativa das Regiões de Governo definidas na década de 1970, gerando um 

fluxo que converge ainda hoje para o eixo de economia mais dinâmica e maior poder 

decisório, ao longo da Via Dutra.  

A reorganização dos municípios por tipologia desenhou uma nova 

configuração espacial regional. Não se afirma que este desenho seja mais adequado 

para melhorar a oferta de serviços, mas indica-se que é possível desenhar outros 

recortes das regiões de saúde. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, verificamos que o sistema de saúde nacional tem avançado 

tanto no que se refere à legislação referente aos princípios normativos e doutrinários 

do SUS como na criação de leis complementares que conferem certo grau de 

direcionalidade às ações e serviços de saúde. Entretanto, observa-se com este 

estudo que o empoderamento do direito à saúde, diretamente relacionado às 

dimensões da equidade e da integralidade, ainda não se efetivou na Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Desafios da ordem da política e 

gestão ainda impedem que avanços tecnológicos e sistêmicos garantam o acesso e 

a eficácia dos serviços. Esta afirmação pode ser corroborada pela incapacidade de 

as políticas públicas voltadas ao controle do câncer de mama na região promoverem 

um planejamento regionalizado e a implementação e controle efetivo dos programas 

orientados pelo Ministério da Saúde visando a universalização e equidade de 

acesso. A avaliação mais detalhada da oferta do exame de mamografia de 

rastreamento, em especial no que se refere à caracterização das mulheres que 

realizaram a mamografia, foi limitada pelo alto índice de não preenchimento dos 

campos nos formulários de entrada de dados. O preenchimento incompleto prejudica 

a avaliação e monitoramento da política.  

Pode-se observar efeitos heterogêneos do aumento da oferta de exames em 

série temporal em relação ao percentual de indício de malignidade encontrado nos 

municípios estudados, tomado como um indicador indireto do tempo oportuno de 

realização do exame. A análise por tipologia e por região de saúde mostrou que os 

municípios que se localizam em regiões de saúde mais distantes dos centros 

industrializados, em especial a Região de Saúde do Circuito da Fé e Vale Histórico, 

e municípios com característica de economia mista e piores indicadores econômicos 

e sociais, embora beneficiados pelo aumento da oferta de exames, apresentaram 

proporção mais elevada de exames com indício de malignidade em relação aos 

demais municípios, o que pode indicar diagnóstico tardio do câncer de mama. Já 

municípios da Região de Saúde do Litoral Norte e de tipologia socioeconômica com 

base no turismo, com indicadores sociais e econômicos desfavoráveis, 

apresentaram proporção menor e descendente de indício de malignidade. Esta 

observação corrobora a hipótese de que o modelo regionalizado com menor 
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distância geográfica ao equipamento influencia no resultado ao seu acesso em 

tempo oportuno à mamografia de rastreamento. Outros fatores, como a abrangência 

e efetividade da atenção primária, provavelmente contribuem para esses resultados, 

uma vez que as unidades de atenção primária são o ponto de origem dessas 

pacientes. 

A despeito do aumento da frequência absoluta e da razão de exames de 

rastreamento do câncer de mama por mulheres na RMVale, o acesso e a equidade 

não vêm sendo garantidos às mulheres que apresentam maior vulnerabilidade 

social, seja em relação à idade (alta proporção de mulheres fora da faixa etária 

alvo), à cor/raça (menor proporção de mulheres de cor negra e parda) ou ao grau de 

instrução (menor proporção de mulheres de menor instrução), mantendo-se a 

desigualdade no acesso aos serviços do SUS.  Note-se a tendência ao aumento da 

oferta de exames para mulheres não brancas, indicando um processo de inclusão, 

que poderá ser verificado em estudos posteriores, com serie histórica mais 

abrangente.  

Segundo Margareth Whitehead, citada no Relatório Final da Comissão 

Nacional de Determinantes Sociais em Saúde (2008, p. 181), um dos traços mais 

marcantes da saúde no Brasil é a inequidade entre grupos e indivíduos, ou seja a 

desigualdade sistêmica, relevante, evitável, injusta e desnecessária. A mudança 

desse cenário demanda a implantação de políticas publicas que fortaleçam os 

programas de oferta e monitoramento de serviços, bem como promovam a 

construção e o fortalecimento das Redes que articulem as ações, desde a Atenção 

Básica até Alta Complexidade, reforçando a Educação Permanente.  

 Vale destacar ainda a necessidade de uma melhor compreensão da 

caracterização etária encontrada, uma vez que praticamente a metade das mulheres 

estava fora da faixa etária preconizada, o que diminui o custo-efetividade do uso da 

mamografia para a redução da mortalidade por câncer e ainda deixa sem acesso 

grande parte de mulheres na faixa de maior risco. Há, portanto, necessidade de 

investir na linha de cuidado como um todo, desde a oferta de exames à sua 

regulação e monitoramento, a fim de melhorar a eficiência e efetividade do 

programa. 

O estudo demonstrou que a grande maioria dos prestadores de serviços 

de exames de mamografia de rastreamento se encontram nas cidades de São 

José dos Campos e Taubaté, e que na Região de Saúde do Circuito da Fé e Vale 



91 
 

Histórico e em municípios das tipologias socioeconômica mista e socioeconômica 

de economia baseada na administração pública, significativa ruralidade e 

indicadores sócioeconômicos desfavoráveis, as mulheres precisam se deslocar 

por grandes distâncias para realizarem os exames de mamografia. Este fato 

demonstra a fragilidade com que as políticas públicas regionais vêm sendo 

construídas, uma vez que este estudo indica que as decisões não são pautadas 

nas necessidades locais dos usuários dos serviços de saúde. É importante 

ressaltar que os interesses econômicos e políticos devem convergir para uma 

política pública alicerçada nos princípios da equidade e do controle social.  

Isto posto, conclui-se que houve avanços na oferta de exames de 

mamografia de rastreamento na RMVale por prestadores públicos e privados, 

embora não se tenha alcançado as metas dos indicadores do Pacto pela Saúde na 

região. Observou-se que outros fatores, além das necessidades territoriais, influem 

na efetivação das políticas públicas e na tomada de decisão regional no que se 

refere à instalação de prestadores de serviços, que se mantém concentrados nos 

centros urbanos e industrializados, o que influencia o acesso oportuno ao exame 

de rastreamento em especial para mulheres em situação de maior vulnerabilidade, 

seja por sua faixa etária, pelo nível de educação, pela raça/cor ou pelo tipo 

socioeconômico do município que habitam. 
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