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1. INTRODUÇÃO 

 

 
O câncer de mama é a neoplasia mais comumente diagnosticada em 

mulheres, configurando-se em importante problema de saúde pública mundial 

devido à sua elevada incidência e morbimortalidade (Santos et al, 2022). Em 

2020 foram estimados, em todo o mundo, aproximadamente, 2,3 milhões de 

casos novos, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. 

É também a causa mais frequente de morte por câncer nessa população, com 

684.996 óbitos estimados para esse ano (15,5% dos óbitos por câncer em 

mulheres) (IARC, 2020). 

No Brasil, segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), estimam-se 

66.280 casos novos de câncer de mama para o ano de 2022 (INCA, 2019). As 

maiores taxas de incidência são observadas nas regiões de maior 

desenvolvimento socioeconômico do país (Sul e Sudeste) e a menor é 

observada na região Norte (INCA, 2019). Além disso, em 2020, o câncer de 

mama, entre todas as neoplasias, foi a segunda causa de óbito maisfrequente, 

sendo responsável por 18.032 mortes (SIM-DATASUS, 2020). 

Apesar de sua evolução temporal ascendente, o câncer de mama vem 

apresentando tendência descendente de mortalidade em países 

desenvolvidos (Ferlay et al, 2018). Acredita-se que isso esteja relacionado ao 

maior acesso a serviços de saúde, que possibilita o diagnóstico precoce e o 

tratamento oportuno da doença, aumentando assim a sobrevida (Ferlay et al, 

2018; INCA, 2019b). Entretanto, a mortalidade no Brasil permanece elevada, 

sendo o diagnóstico tardio o principal motivo (Oshiro et al, 2014; Ohl et al, 

2016). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), os números de 

mortes por câncer de mama em mulheres, em 2020, foi maior em países com 

alto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), como o Brasil, seguido, 

sucessivamente, dos países com muito alto, médio e baixo IDH (OMS, 2020). 

Os melhores desfechos de tratamento e qualidade de vida estão 

associados ao diagnóstico precoce, nos estádios iniciais da doença, e ao 
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rápido início do tratamento (Polverini et al, 2016; de Mello Ramirez Medina, 

2018; Rodriguez-Rincon et al, 2019). Para isso é fundamental as ações de 

rastreamento que buscam diminuir a morbidade e mortalidade , 

identificando tumores em fases iniciais para melhorar as chances de 

reabilitação e cura (Vilas-Lobo et al, 2022). Apesar disso, alguns estudos da 

literatura demostram que o diagnóstico do câncer de mama no Brasil é 

realizado tardiamente em cerca de 40% dos casos (Renna Junior e Silva; 

2018; Franzoi et al, 2019) e, em cerca de 36% dos casos, o início do 

tratamento ocorre após 60 dias do diagnóstico (Renna Junior e Silva, 2018). 

Alguns fatores já foram apontados como associados ao diagnóstico de 

câncer de mama em estágio avançado, tais como baixa renda (Felix et al, 

2011; Lee et al, 2012), raça/cor (Jacobellis e Cutter, 2002; Hahn et al, 2007), 

ser jovem (Verma et al, 2012), não possuir parceiro(a), ter conhecimento 

limitado sobre cuidados com a mama, barreiras socioculturais como medo do 

diagnóstico, temor das consequências do tratamento, vergonha, noções 

equivocadas sobre etiologia (Rezende et al, 2009), dificuldades no acesso à 

atenção básica (Barry et al, 2012; Wang et al, 2008), não atendimento por 

profissional de saúde especializado (Trufelli et al, 2008) e maior intervalo de 

tempo entre suspeita mamográfica e biópsia (Olivotto et al, 2002; Richards et 

al, 1999). 

Diante do exposto, fica evidenciado a importância de se implementar 

políticas públicas voltadas para antecipar a detecção e o início do tratamento 

do câncer de mama, sendo elas fundamentais para minimizar o impacto desta 

enfermidade na saúde das brasileiras. Contudo, para a elaboração e posterior 

monitoramentode tais políticas, são necessários dados de base populacional, 

a fim de caracterizar os indivíduos atendidos pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) e identificar a realidade dodiagnóstico e tratamento prestados, nas 

diferentes regiões do país. 
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2. OBJETIVO 
 
 

O objetivo deste panorama é caracterizar a produção do Sistema Único 

de Saúde (SUS) para o rastreamento, diagnóstico e tratamento do câncer de 

mama, no período de 2015 a 2021, trazendo informações relevantes que 

apoiem a formulação de políticas públicas de saúde voltadas ao controle do 

câncer de mama. 
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3. MÉTODOS 

 
3.1. Delineamento do estudo 

 

 
Estudo observacional, transversal, baseados em dados secundários e 

abertos do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Foram 

consolidadas informações de cinco diferentes bases de dados secundários do 

ministério da saúde: bases de Produção Ambulatorial (PA) e de Autorizações 

de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) de Quimioterapia e 

Radioterapia do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS), 

base de Autorizações de Internações Hospitalares (AIH) do Sistema de 

Informações Hospitalares dos SUS (SIH-SUS) e do Registro Hospitalar de 

Câncer (RHC) do INCA. 

 
 

3.2. População do estudo 
 

 
Pacientes diagnosticadas com câncer de mama baseado no código C50 

da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde (CID-10) que foram atendidas no Sistema Único de 

Saúde (SUS), no período entre 2015 e 2021. Para os dados do RHC foi 

analisado o período entre 2015 e 2020. 

 
 

3.3. Variáveis selecionadas 
 
 

Para análise do perfil sociodemográfico dos pacientes atendidos no SUS 

foram selecionadas informações sociodemográficas, tais como faixa etária e 

raça/cor. Para realizar as tabulações segundo território, foi utilizada a variável 

estado e município de residência que permitiu realizar análises segundo 

Unidade da Federação e regiões brasileiras. 
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3.4. Cálculo dos indicadores 
 

Para o cálculo da cobertura de mamografias de rastreamento na 

população alvo foi considerado o número de mulheres de 50 a 69 anos que 

realizaram mamografia de rastreamento, nos últimos dois anos, em 

determinado local e período dividido pela média do número de mulheres na 

faixa etária de 50 a 69 anos, nos últimos dois anos no respectivo local e 

período. Para facilitar a comparação entre os biênios pré e pós pandemia 

foram agrupados os biênios de 2018-2019 e 2020-2021. 

As proporções de diagnóstico precoce (estadiamentos 0, 1 e 2) e tardio 

(estadiamentos 3 e 4) foram calculadas a partir das informações preenchidas 

nas Autorizações de Procedimentos de Alta Complexidade (APAC) de 

quimioterapia e radioterapia para pacientes diagnosticados com câncer de 

mama, segundo estado de residência. 

O número de pacientes atendidos em nível ambulatorial foi quantificado 

a partir do código criptografado do Cartão Nacional de Saúde (CNS). Para 

estimar o número de pacientes em nível hospitalar foi realizado linkage entre as 

variáveis data de nascimento e CEP de residência. 

O tempo para início de tratamento ambulatorial foi calculado a partir da 

data de diagnóstico e data de início de tratamento registradas nas APAC. Para 

cálculo do tempo entre consulta com especialista e recebimento do diagnóstico 

foram utilizados os registros de data de primeira consulta com o especislita e 

data de diagnóstico. Foram considerados somente os registros cujo data de 

diagnóstico tenha sido posterior a data da primeira consulta com o especialista. 

Para cálculo do tempo entre recebimento do diagnóstico e início do tratamento 

foram utilizados os registros de data de diagnóstico e data do início do 

tratamento. Foram considerados somente os registros cujo data de tratamento 

tenha sido posterior a data do recebimento do diagnóstico. Os registros de 

datas sem informação preenchida ou considerados inválidas (88/88/8888 ou 

99/99/9999) foram desconsiderados. 
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3.5. Análise dos dados 

Os dados foram análisados de forma descritiva, expressos sob a forma 

de números absolutos, proporções ou média, de acordo com a natureza da 

variável. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 
4.1. Produção e cobertura de mamografia no SUS 

 

 
Entre 2015 e 2021 foram produzidos 28.255.364 exames de mamografia 

no SUS, dos quais 27.853.787 foram aprovados. Nos últimos dois anos do 

período, após o início da pandemia da Covid-19, notou-se uma queda no número 

de mamografias realizadas, registrando redução nacional de 40% em 2020 e de 

18% em 2021 quando comparado com o ano de 2019 (pré-pandemia). 

A redução foi mais acentuada na região Centro-Oeste (50%) em 2020 e 

na região Sul (23%) em 2021, enquanto a Região Norte apresentou menor 

redução em 2020 (23%) e em 2021 (4%) comparado com o ano de 2019. Em 

2020, ano com maior registro de redução de mamografias, os estados de Minas 

Gerais (42%), Tocantins (43%), Sergipe e Santa Catarina (44%), Paraíba (45%), 

Paraná e Roraima (46%), Rio de Janeiro (47%), Espírito Santo e Goiás (48%), 

Amazonas (50%), Pernambuco (52%), Mato Grosso do Sul (53%), Mato Grosso 

(56%), Piauí (58%) e Acre (60%) apresentaram redução maior que a nacional, 

enquanto Amapá foi o único estado que registrou aumento na produção de 

mamografias (1.562%), tendo em vista a aprovação do Plano de Fortalecimento 

do Acesso às Ações Integradas para Rastreamento, Detecção Precoce e 

Controle do Câncer de Colo de Útero e Mama no Estado do Amapá, aplicando 

incentivo financeiro em todos os municípios. 
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Tabela 1. Variação de mamografias realizadas no SUS nos anos de 2020 e 

2021 com relação ao ano de 2019. Brasil, 2019-2021. 

 
 
 

UF/Regiões/Brasil Variação 2020 Variação 2021 

Rondônia -16% 16% 

Acre -60% -63% 

Amazonas -50% -35% 

Roraima -46% 70% 

Pará -2% 0% 

Amapá 1.562% 3.062% 

Tocantins -43% -11% 

Região Norte -23% -4% 

Maranhão -26% 30% 

Piauí -58% -24% 

Ceará -40% -16% 

Rio Grande do Norte -35% -8% 

Paraíba -45% -19% 

Pernambuco -52% -25% 

Alagoas -35% -9% 

Sergipe -44% -1% 

Bahia -40% -1% 

Região Nordeste -43% -10% 

Minas Gerais -42% -23% 

Espírito Santo -48% -30% 

Rio de Janeiro -47% -21% 

São Paulo -37% -20% 

Região Sudeste -40% -21% 

Paraná -46% -31% 

Santa Catarina -44% -17% 
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Rio Grande do Sul -33% -17% 

Região Sul -40% -23% 

Mato Grosso do Sul -53% -19% 

Mato Grosso -56% -35% 

Goiás -48% -16% 

Distrito Federal -31% 9% 

Região Centro-Oeste -50% -19% 

Brasil -40% -18% 

Fonte: Elaborado pelo Departamento de Pesquisa da Abrale 
 
 
 

Exames de imagem, como a mamografia, fazem parte de ações de 

rastreamento do câncer de mama e buscam examinar populações sem sinais ou 

sintomas, contribuindo para a descoberta do câncer em estágios iniciais 

(Migowski et al, 2018; OMS, 2007). Para a Sociedade Brasileira de Mastologia 

(SBM), a redução das mamografias realizadas pelo SUS poderá trazer um 

prejuízo para as mulheres com a possibilidade de aumento do tumor e menor 

chance de cura e de uma sobrevida mais longa. “Estamos muito preocupados 

com a questão do tratamento postergado e o diagnóstico tardio. Por isso, 

enfatizamos que as mulheres não podem deixar de fazer seu tratamento ou seus 

exames. O atendimento nas unidades está sendo feito de maneira segura e as 

mulheres devem retornar a sua rotina de agendar sua consulta e exames”, afirma 

Dr. Vilmar Marques, presidente da SBM (SBM, 2020). 

As mamografias realizadas no período tiveram custo total de 

R$1.245.466.250,53, dos quais o Ministério da Saúde aprovou o faturamento de 

98,6% dos exames, que correspondeu a um custo total de R$1.227.750.633,03. 

O principal exame realizado foi a “mamografia bilateral para rastreamento” que 

correspondeu a 94% das mamografias realizadas. 

O estado com maior número de mamografias aprovadas foi São Paulo, 

correspondendo a 31% do total do país, seguido por Minas Gerais com 11% e 
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Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul, todos com 8%. Enquanto os estados com 

menor produção de mamografias foram Amapá, Roraima e Acre. Juntos, todos 

os estados da região Norte representam cerca de 3% do total de mamografias 

aprovadas no país. Dos procedimentos realizados no período, 99% foram 

realizados no mesmo estado de residência da paciente. Apesar disso, quase 1/3 

dos procedimentos (32%) foram realizados em município diferente da residência 

da paciente que tiveram que se deslocar para realizar o procedimento. 

De todos procedimentos realizados, 63% foram na faixa etária entre 50 a 

69 anos, sendo a faixa etária de 50 a 59 anos de idade mais frequente (39%). É 

importante destacar que a faixa etária de 40 a 49 anos concentra mais 

procedimentos (28%) que a faixa etária entre 60 a 69 anos (24%). Com relação 

a raça/cor, a mais frequente foi a branca com 37% do total de mamografias, 

seguida pela parda (20%), amarela (9%) e preta (4%). É importante destacar que 

quase 1/3 dos registos (29%) não possuíam a informação de raça/cor 

preenchida. 

A mamografia de rastreamento – exame de rotina em mulheres sem sinais 

e sintomas de câncer de mama – é recomendada na faixa etária de 50 a 69 anos, 

a cada dois anos. Fora dessa faixa etária e dessa periodicidade, os riscos 

aumentam e existe maior incerteza sobre benefícios (INCA, 2019c). No biênio 

2018-2019, a cobertura de mamografias no país foi de cerca de 23% da 

população alvo, enquanto a cobertura de mamografias em 2020-2021 foi de 

17%, índice bem abaixo dos 70% recomendados pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 

No biênio 2018-2019, os estados do Paraná e Alagoas registraram 

cobertura de mamografias de 35% da população alvo e São Paulo registrou 32%. 

Por outro lado, os estados com menor cobertura foram Amapá (<1%), Distrito 

Federal (4%) e Tocantins (9%). Já no biênio 2020-2021, após expressiva 

redução no número de procedimentos realizados, os estados de Alagoas (27%), 

São Paulo (23%) e Rio Grande do Sul (22%) apresentaram as maiores 
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coberturas de mamografias da população alvo, enquanto Distrito Federal (4%), 

Acre, Roraima e Tocantins (6%) apresentaram os piores índices. 

No período estudado, nenhuma região brasileira alcançou a meta 

estabelecida pela OMS de cobertura de mamografias. A região Sul foi a que 

apresentou melhor cobertura no biênio 2018-2019 (32%) e em 2020-2021 (21%). 

A região Norte apresentou a pior cobertura de mamografias em 2018-2019 (11%) 

e no biênio 2020-2021 apresentou o mesma cobertura da região Centro-Oeste 

(9%). 

Segundo o ex-presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica 

(SBOC), em todos os países onde foi introduzido o rastreamento mamográfico 

populacional com cobertura de 70% da população, a queda na mortalidade por 

câncer de mama é de aproximadamente de 35%, entre 1987 e 2017. “Uma 

queda muito acentuada da mortalidade por câncer, de um terço; metade atribui- 

se à mamografia e a outra metade, à melhoria do tratamento sistêmico do 

paciente com câncer”, completa (SBOC, 2018). 

 
 
 

4.2. Estadiamento ao diagnóstico 
 

 
Analisando os registros da base do SIA- SUS, no período estudado, cerca 

de 42% dos procedimentos de pacientes diagnosticadas com câncer de mama 

ocorreram em estadiamentos avançados (estadiamentos 3 e 4). 

Na população sob algum risco para o câncer de mama (40 a 69 anos), 

42% dos diagnósticos ocorreram em estadiamentos avançados. Todavia, se 

consideramos apenas a faixa etária de 40 a 49 anos, 46% dos diagnósticos 

ocorreram em estadiamentos avançados. Enquanto que, na faixa etária de 50 a 

59 anos e 60 a 69 anos a proporção de diagnósticos tardios foi de 42% e 38%, 

respectivamente. 
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Ao analisar o estadiamento ao diagnóstico segundo a raça/cor, evidencia- 

se que, entre as mulheres brancas, 39% dos diagnósticos ocorrem em 

estadiamentos avançado. Enquanto que, nas mulheres pretas e pardas, o 

diagnóstico em estadiamentos avançados ocorreu em 48% e 46% dos casos, 

respectivamente. 

Examinando o estadiamento ao diagnóstico dos registros do RHC, 

podemos observar que apesar de algumas diferenças decorrentes da natureza 

de ambas as bases de dados e do período de tempo, o cenário apresentando é 

bastante similar. Considerando apenas os registros com informação preenchida 

(74%), entre 2015 e 2020, 38% dos diagnósticos de câncer de mama ocorreram 

em estadiamentos avançados (3 e 4) da doença. 

Os estados com piores desfechos de estadiamento ao diagnóstico foram: 

Acre com 56% de diagnósticos tardios, Pará e Ceará com 55% de diagnósticos 

tardios. Já os estados com melhores desfechos de estadiamento ao diagnóstico, 

segundo o RHC, foram São Paulo e Rio Grande do Sul com 33% de diagnósticos 

tardios e Santa Catarina com 34% de diagnósticos tardios. 

Com relação à faixa etária, os dados do RHC indicam que as mulheres na 

faixa etária de risco (mulheres de 50 a 69 anos) foram diagnosticas em 

estadiamentos avançados em 35% dos casos. Evidenciou-se que mulheres na 

faixa etária de 20 a 29 anos são diagnosticadas tardiamente em 54% dos casos 

tendo em vista que os exames de rastreamento são indicados pelo Ministério da 

Saúde a partir dos 50 anos de idade. 

Os registros de estadiamento ao diagnóstico do RHC de raça/cor também 

evidenciaram que as mulheres brancas apresentaram um cenário mais favorável 

quando comparado com as mulheres pardas e pretas. Enquanto que a proporção 

de diagnósticos tardios para mulheres brancas foi de 35%, as mulheres pardas 

e pretas apresentaram proporção de diagnóstico tardio de 44% e 47%, 

respectivamente. 
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No período, houve aumento da proporção de diagnósticos em 

estadiamentos avançados e, consequentemente, redução da proporção de 

diagnósticos em estadiamentos iniciais no mesmo período. De acordo, com os 

registros do SIA-SUS, houve um crescimento da proporção de diagnósticos 

tardios de, em média, 2,2% ao ano, enquanto os registros do RHC não 

evidenciaram crescimento ou redução da proporção de diagnósticos tardio e 

precoce. Segundo estudo realizado no Brasil, um dos principais fatores 

determinantes do diagnóstico tardio foram o tempo elevado entre o início da 

doença e a primeira consulta e o tempo elevado entre a primeira consulta e o 

diagnóstico (Rezende, 2010). 

Especialistas alertam para a chegada de pacientes com tumores mais 

avançados após a pandemia “Os pacientes chegaram para a primeira consulta 

com tumores mais avançados, alguns sem possibilidade de tratamento com 

finalidade curativa. Mesmo pacientes já tratados interromperam o tratamento e 

alguns tiveram atraso no diagnóstico de recorrências” diz explica Dr. Luiz Paulo 

Kowalski, líder do Centro de Referência em Tumores de Cabeça e Pescoço do 

A.C.Camargo Cancer Center e considerado um dos 100 mil cientistas influentes 

do mundo (A.C.Camargo Cancer Center, 2021). 

 
 
 

4.3. Tempo entre consulta com especialista e recebimento do 

diagnóstico 

 

De acordo com a base de dados dos Registros Hospitalares de Câncer 

(RHC) do INCA, para aqueles pacientes com informação preenchida, o tempo 

médio entre a primeira consulta com o médico especialista e o diagnóstico do 

câncer de mama no período de 2015 a 2020 no Brasil foi de 36 dias. No entanto, 

33% dos casos de câncer de mama levaram mais 30 dias para a confirmação 

diagnóstica após a consulta com o médico especialista. 
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Os estados com o pior desempenho no tempo entre a primeira consulta 

com o médico especialista e o diagnóstico do câncer de mama foram Sergipe 

com tempo médio de 94 dias; Amazonas com tempo médio de 80 dias e Roraima 

com tempo médio de 64 dias. Por outro lado, os estados com melhor 

desempenho foram Acre com tempo médio de 17 dias e Piauí e Amapá, ambos 

com tempo médio de 21 dias. O estado de São Paulo apresenta o quinto melhor 

tempo com média de 26 dias entre a consulta com o médico especialista e o 

diagnóstico do câncer de mama. De todos os municípios brasileiros, 1.562 (28%) 

apresentam tempo médio entre a consulta com especialista e recebimento do 

diagnóstico superior à média do Brasil. Desses municípios, 545 (35%) estão 

localizados na região Nordeste do país. 

O tempo para recebimento do diagnóstico aumentou de acordo com o 

aumento da faixa etária. Para pacientes entre 20 a 29 anos, o tempo médio para 

receber o diagnóstico foi de 32 dias, enquanto para pacientes entre 50 a 59 e 60 

a 69 anos, a média foi de 37 dias. 

Nota-se que mulheres brancas apresentaram tempo médio, entre a 

consulta com o médico especialista e o diagnóstico de câncer de mama, inferior 

(37 dias) quando comparado com tempo médio das mulheres pretas e pardas 

(42 dias). Enquanto 65% das mulheres brancas foram diagnosticadas em até 30 

dias, a proporção foi menor para mulheres pretas (59%) e pardas (61%). 

A Lei n.º 13.896/2019, Lei dos 30 dias, determina que, caso haja uma 

suspeita de câncer, os exames para confirmar o diagnóstico devem ser 

realizados em até 30 dias. Realizar os exames necessários para em tempo hábil 

possibilita diagnosticar o paciente de forma precoce garantindo melhores 

prognósticos para o paciente e um menor gasto para o Estado. 

As bases de dados não permitem avaliar o tempo para o diagnóstico 

desde a suspeita do caso de câncer, tendo em vista que a suspeita do câncer é 

apontada na atenção primária a saúde. Entretanto, os dados do RHC, ainda que 

subestimados, é um indicador do tempo até o recebimento do diagnóstico e os 



15 

 

 

 
 

 

dados evidenciaram que o Brasil está distante de garantir o direito do paciente 

de obter a confirmação diagnóstica em apenas 30 dias, tendo em consideração 

que uma em cada três pacientes receberam o diagnóstico de câncer de mama 

em mais de 30 dias após primeira consulta com médico especialista. 

 
 
 

4.4. Tempo entre recebimento do diagnóstico e início do tratamento 
 

 
De acordo com a base de dados dos Registros Hospitalares de Câncer 

(RHC) do INCA, para aqueles pacientes com informação preenchida, o tempo 

médio entre o recebimento do diagnóstico do câncer de mama e início do 

tratamento, para o período de 2015 a 2020 no Brasil, foi de 174 dias e cerca de 

62% dos pacientes diagnosticados levaram mais de 60 dias para iniciar seu 

tratamento no SUS. 

Os estados com o pior desempenho no tempo entre o recebimento do 

diagnóstico do câncer de mama e início do tratamento foram Sergipe com tempo 

médio de 273 dias; Rondônia com tempo médio de 245 dias e Mato Grosso com 

tempo médio de 233 dias. Por outro lado, os estados com melhor desempenho 

foram Rio Grande do Norte com tempo médio de 120 dias, Goiás com tempo 

médio de 125 dias e Piauí com tempo médio de 135 dias. 

O tempo para início do tratamento aumentou consideravelmente de 

acordo com o aumento da faixa etária. Quanto maior a faixa etária da paciente, 

maior o tempo até início do tratamento. Enquanto para pacientes entre 20 a 29 

anos o tempo médio para iniciar o tratamento foi de 112 dias, o tempo médio 

para pacientes entre 50 a 59 anos foi de 179 dias e para 60 a 69 anos foi de 191 

dias. 

Nota-se que mulheres pretas iniciaram o tratamento de câncer de mama 

mais rápido quando comparado com mulheres brancas e/ou pardas. Enquanto 

mulheres pretas começam o tratamento, em média, em 171 dias após 
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recebimento do diagnóstico, mulheres brancas e pardas iniciam o tratamento 

na mesma média de dias (183). Apesar disso, a proporção de mulheres pretas 

que iniciam o tratamento após 60 dias (65%) é superior quando comparada 

com mulheres de raça/cor branca (61%) e pardas (55%). 

 
 

4.5. Panorama do tratamento ambulatorial 
 
 

No período entre 2015 e 101 foram realizados 12.193.763 procedimentos 

de alta complexidade para o tratamento ambulatorial do câncer mama, sendo 

373.848 procedimentos de radioterapia (3%) e 11.819.915 procedimentos de 

quimioterapia. Os procedimentos representaram um gasto total de R$ 

4.723.637.611,70. Nota-se redução no número de procedimentos de 

radioterapia, registrando queda de 34% em 2020 e 39% em 2021 comparado 

ao ano de 2019. 

O estado de São Paulo concentrou cerca de 25% de todos procedimentos 

de tratamento ambulatorial no período, seguido pelo estado de Minas Gerais 

(12%) e Rio Grande do Sul (11%). 

Do total das mulheres atendidas no período, 42% realizaram tratamento 

para câncer de mama em estadiamento avançado. As mulheres na faixa etária 

de algum risco para o câncer de mama (mulheres de 40 a 69 anos) 

representaram 74% do total de atendimentos e 75% do total gasto no período. A 

faixa etária mais frequente foi a de 50 a 59 anos, representando 29% das 

mulheres atendidas, seguida pelas faixas etárias de 60 a 69 anos, com 26% e a 

de 40 a 49 com 19% das mulheres. Embora faixa etária de 50 a 59 anos 

representa cerca de 29% do total gasto no período foi a faixa etária de 40 a 49 

anos que representou gasto médio superior ao das demais faixa etárias. 

Enquanto cada procedimento nessa faixa etária custa cerca de R$ 373,46, na 

faixa etária de 50 a 59 anos custa cerca de R$ 321,90 e R$ 299,15 entre 60 a 69 

anos. Com relação a raça/cor, cerca de 52% das mulheres atendidas eram 

brancas, 28% pardas e 5% pretas. 
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Os procedimentos terapêuticos mais frequentes em quimioterapia foram 

hormonioterapia do carcinoma de mama em estadio II (27%), hormonioterapia 

do carcinoma de mama em estadio I (20%) e hormonioterapia do carcinoma de 

mama em estadio III (19%). Já os procedimentos mais frequentes em 

radioterapia foram radioterapia com acelerador linear de fótons e elétrons (por 

campo) (40%), radioterapia com acelerador linear só de fótons (por campo) 

(36%) e radioterapia de mama (20%). 

 
 
 

4.6. Panorama do tratamento hospitalar 
 

No ambiente hospitalar, entre 2015 e 2021, foram registradas 458.084 

Autorizações de Internação Hospitalar (AIH), com média de 65.441 internações 

ao ano e média de 3,4 dias de internação. No mesmo período, foram 

hospitalizadas 309.152 mulheres com diagnóstico de câncer mama no SUS, com 

média de 44.165 pacientes atendidas ao ano, com média de 1,5 internações por 

paciente no período. 

No período entre 2015 e 2019 foi registrado aumento do número de 

internações hospitalares com média de crescimento de 5,2% ao ano. No ano de 

2020 foi registrada diminuição de 8,9% de internações hospitalares comparado 

com o ano de 2019. Já no ano de 2021, com a retomada gradual dos serviços 

de saúde após a pandemia da Covid-19, foram registradas 67.441 internações, 

número superior ao ano de 2020, porém inferior ao ano de 2019. 

Consequentemente, o número de pacientes atendidas nos hospitais do SUS 

diminuiram. 
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Tabela 2. Número de internações e pacientes diagnosticadas com câncer 

de mama atendidas em hospitais do SUS. Brasil, 2015-2021. 

 
 
 

Ano Número de internações Número de pacientes 

2015 58.984 47.401 

2016 61.769 43.877 

2017 64.376 43.463 

2018 67.547 44.239 

2019 72.192 46.006 

2020 65.775 41.451 

2021 67.441 42.715 

Fonte: Sistema de Informação Hospitalar do SUS (SIH-SUS) 
 
 

 
O custo total das internações para o tratamento de mulheres 

diagnosticadas com câncer de mama no período, segundo os registros das AIH, 

foi de quase um bilhão de reais (R$ 999.612.515,86), que representou um custo 

médio de R$3.233,40 por paciente. Mesmo com a redução no número de 

internações hospitalares e, consequentemente, do número de pacientes 

atendidas nos anos de 2020 e 2021, o gasto anual com tratamento hospitalar 

também cresceu, em média, 4,4% ao ano no período entre 2015 e 2021. 

Do total de mulheres atendidas, 25% eram residentes do estado de São 

Paulo. A região sudeste do país concentrou 49% das mulheres atendidas no 

período sendo 11% residentes do estado de Minas Gerais, 10% residentes do 

Rio de Janeiro e 2% residentes do Espírito Santo. 

Mulheres mais velhas, sobretudo a partir dos 50 anos de idade, têm maior 

risco de desenvolver câncer de mama. A maioria das mulheres (66%) atendidas 

em âmbito hospitalar possuem mais de 50 anos de idade, sendo a faixa etária 

etária mais frequente de 50 a 59 anos, representando 28% das mulheres 
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atendidas, seguida pelas faixas etárias de 40 a 49 anos e 60 a 69 anos que 

representam 23% e 22%, respectivamente, dos atendimentos. A faixa etária de 

50 a 59 anos representa cerca de 28% do gasto total das internações. O custo 

médio de internações por paciente entre 40 e 49 anos foi, em média, 6% superior 

ao das mulheres entre 50 e 59 anos de idade e 11% superior ao das mulheres 

entre 60 e 69 anos de idade. 

Com relação a raça/cor, cerca de 44% das mulheres atendidas eram 

brancas, 37% pardas e 6% pretas. Nos registros de AIH há 11% de incompletude 

da informação de raça/cor. Os resultados evidenciaram que há diferença nos 

custos de internação entre raça/cor das pacientes diagnosticadas com câncer de 

mama. O custo médio de internações de mulheres pardas são, em média, 9% 

superiores ao de mulheres brancas. 

Os procedimentos mais frequentes das internações de pacientes 

diagnosticadas com câncer de mama foram: procedimentos sequenciais em 

oncologia (27%), tratamento clínico de paciente oncológico (16%), tratamento de 

intercorrências clínicas de paciente oncológico (14%), mastectomia radical com 

linfadenectomia axilar em oncologia (10%) e 

segmentectomia/quadrantectomia/setorectomia de mama em oncologia (8%). 

Notou-se que em 9% das internações realizadas no SUS o procedimento 

realizado foi diferente do procedimento solicitado na AIH. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O presente estudo apresentou um amplo panorama da produção 

ambulatorial e hospitalar do SUS para o rastreamento e tratamento do câncer de 

mama que evidenciou um cenário precário da saúde no Brasil que foi ainda mais 

impactado durante a pandemia da Covid-19. 

De forma geral, o país possui baixa cobertura de mamografias, grande 

proporção de diagnósticos tardios e dificuldades no acesso ao diagnóstico e, 

principalmente, no tratamento do câncer de mama. Apesar dos avanços jurídicos 

para a garantia dos direitos dos pacientes oncológicos com a aprovação das Leis 

N° 12.732/2012 (Lei dos 60 dias) e N° 13.896/2019 (Lei dos 30 dias) e pela 

Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (PNPCC), na prática, 

o SUS tem falhado em proporcionar assistência de saúde às brasileiras. Além 

disso, o panorama evidencia uma grande heterogeneidade entre as regiões 

brasileiras e mesmo os estados que apresentaram os melhores indicadores 

analisados ainda estão distantes de ofertar uma assistência satisfatória às 

mulheres diagnosticadas com câncer de mama. 

Não obstante o grave cenário apresentado, ao longo do período, o Brasil 

apresentou uma piora dos indicadores de atenção ao câncer mama que pode 

ser associado à pandemia da Covid-19. Os sistemas de saúde em geral, assim 

como no Brasil, não estavam preparados para atender de forma rápida e 

coordenada as necessidades de implementar ações de prevenção, controle e 

tratamento de uma doença infecciosa transmissível desconhecida e de tamanho 

impacto social. 

Sem dúvidas, combater a pandemia e, ao mesmo tempo, manter a 

prestação de serviços de saúde de qualidade para controle e combate à outras 

condições e agravos à saúde é um grande desafio. Entretanto, é importante 

ressaltar que o tratamento oncológico adequado e em tempo hábil é fundamental 

para o prognóstico da doença e é possível que esses adiamentos aumentem a 
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morbimortalidade por câncer, o que pode ter consequências significativas para 

a saúde pública (Araujo et al, 2021). Para isso é recomendável construir soluções 

práticas e de impacto coletivo para a ampla retomada dos exames de 

rastreamento e diagnóstico a fim de minimizar os efeitos negativos imediatos e 

nos anos subsequentes à pandemia sobre a jornada de cuidados e a vida dos 

pacientes com câncer. 
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