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RESUMO 

 

 

O acesso é uma categoria útil para entender as iniquidades da assistência à saúde de 

grupos sociais, ou seja, as diferenças relativas ao acesso e aos recursos tecnológicos que 

são dispostos para os diferentes grupos sociais. Colocar os serviços de saúde à disposição 

da população não garante o acesso a eles, uma vez que fatores como: concentração de 

serviços, características culturais, econômicas e o nível de complexidade tecnológica da 

região interferem na sua utilização. Portanto, apresentamos a discussão da vulnerabilidade 

como alternativa para aprimorar as análises e as intervenções nas situações de 

desigualdades em saúde. Tomamos assim, o câncer de mama como um exemplo onde essa 

categoria pode ampliar a compreensão dos fenômenos decorrentes da iniqüidade e iluminar 

caminhos na resolução desses problemas. O objetivo geral desta tese foi estudar a 

equidade no acesso das pacientes com câncer de mama à rede pública de saúde do 

município de Niterói-RJ. Para isso, utilizamos como abordagem metodológica o estudo de 

caso, do tipo causal/exploratório, optamos pelo desenvolvimento de variáveis quantitativas e 

qualitativas (triangulação de dados). Considerando que neoplasias da mama diagnosticadas 

em estadiamento avançado são as que se apresentam nos graus: IIB, III e IV, 60,60% das 

pacientes encontrava-se em estadiamento avançado (IIB em diante). Usamos a 

categorização analítica proposta por Ayres (2013), realizamos um conjunto de subcategorias 

para analisar a equidade no acesso a atenção as portadoras de câncer de mama e as 

análises de vulnerabilidade buscam integrar três eixos: dimensão individual da 

vulnerabilidade, dimensão social da vulnerabilidade e dimensão programática da 

suscetibilidade. Essa chave de análise permitirá uma maior profundidade no fenômeno de 

iniqüidade e iluminando aspectos que possam ser, se destacados, influenciados por 

políticas de saúde mais centrados nas usuárias. Concluímos que não houve equidade no 

acesso à assistência oncológica de mama no município de Niterói, em função da falta de 

estruturação da rede de saúde e a sua falta de integração com o HUAP, principalmente.  

Palavras-chave: Equidade no acesso; inequidade; vulnerabilidade; neoplasias da 

mama. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT     

                                                                                                                           

Access is a useful category for understanding the inequities of health care social groups, that 

is the differences in access and technological resources that are disposed to different social 

groups. Bestow health services to the population does not ensure access, as factors such 

as: concentration of services, cultural and economic characteristics and level of technological 

complexity of the regions interfere with their use. Therefore, we present a discussion of the 

vulnerability as an alternative to improve the analysis and intervention in situations of health 

inequalities. We thus took breast cancer as an example where this category may increase 

the understanding of the phenomena arising from iniquity and brighten ways in solving these 

problems. The overall objective of this thesis was to study the inequities in access for 

patients with breast cancer to public health in Niterói, Rio de Janeiro. We use as a 

methodological approach the case study, the causal / exploratory and opted for the 

development of quantitative and qualitative variables (data triangulation). Whereas breast 

cancers diagnosed in advanced stage are those presented in degrees: IIB, III and IV, 60.60% 

of the patients were in advanced stage (IIB onwards). We use the analytical categorization 

proposed by Ayres (2013), we conducted a set of subcategories to analyze inequities in 

access to care of breast cancer and vulnerability analyzes to integrate three areas: individual 

dimension of vulnerability, social dimension of vulnerability and programmatic dimension 

susceptibility. This key analysis will allow greater depth in iniquity phenomenon and 

enlightening aspects that may be, if highlighted, influenced by health policy more focused on 

users. We concluded that there was no equity in access to breast cancer care in the city of 

Niterói, due to the lack of health system structure and its lack of integration with HUAP 

mainly. 

 

Key-words: Equity in acess; health inequalities; health vulnerability; breast 

neoplasms. 

 



 

 

RESUMEN 

 

El acceso és una categoria útil para entender las iniquidades de la asisténcia a la salúd de 

grupos sociales, o sea, las diferéncias relativas al acceso y a los recursos tecnológicos que 

son dispuestos para los diferentes grupos sociales. Pones a disposición de la población los 

servicios de salúd no garantiza el acceso a ellos, una vez que factores como: concentración 

de servicios, características culturales, económicas y el nivel de complejidad tecnológica de 

la región interfieren en su utilización. Por lo tanto, presentamos la discusión de la 

vulnerabilidad como alternativa para aprimorar los análisis y las intervenciones en las 

situaciones de desigualdades en la saúde. De este modo, tomamos el cáncer de mama 

como un ejemplo onde esta categoria puede ampliar la comprensión de los fenómenos 

decorrientes de la iniqüidad y iluminar los caminos para la resolución de eses problemas. El 

objetivo de esta tessis fué estudiar a la equidad en el acceso de las pacientes con cáncer de 

mama a la red de salud pública de la municipalidad de Niterói-RJ. Para tanto, utilizamos 

como abordaje metodológico el estudio de caso, de tipo causal/explotatório, optamos por el 

desarrolllo de variábles cuantitativas e cualitativas (triangulación de datos). Considerando 

que neoplasias de la mama diagnosticadas en estadios avanzado son las que se presentan 

em los grados: IIB, III e IV, 60,60% de las pacientes del estudio estavan en este estadio. 

Usamos la categorización analítica propuessta por Ayres (2013), proponemos un conjunto 

de subcategorias para analizar a la equidade en el acesso a la atención a las mujeres com 

el cáncer de mama y los análises de vulnerabilidad buscaron integrar trés ejes: dimensión 

individual da la vulnerabilidad, dimensión social da vulnerabilidade y dimensión programática 

da suscetibilidad. Esa clave de análisis permitirá una mayor profundidad en el fenómeno de 

la iniqüidad u iluminando aspectos que puedan ser, si destacados, influenciados por las 

políticas de salúd más centrados en las usuárias. Concluímos que no hubo equidade en el 

acceso a la assisténcia oncológica de la mama en la municipalidad de Niterói, en función de 

la falta de estrutura da red de servicios de la salúd y a la falta de integración con el HUAP, 

principalmente. 

Palavras-clave: Equidad em el acceso; inequidad; vulnerabilidad; neoplasias de la 

mama. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse inicial para a realização dessa tese surgiu durante a coleta de 

dados da minha dissertação de mestrado, em 2009, no setor de Fisioterapia do 

Hospital do Câncer III / INCA. Pesquisei o linfedema por obstrução tumoral 

associado à neoplasia mamária maligna, comorbidade advinda do câncer avançado, 

indicativo de mal prognóstico e considerado raro em sistemas de saúde mais 

eficientes. Por meio da análise epidemiológica realizada, concluímos que 84,25% 

das pacientes atendidas no INCA III apresentavam, na data da matrícula 

institucional, estadiamento clínico (TNM) III e IV, fato que nos chamou atenção para 

o funcionamento da rede pública de saúde. Teoricamente, o paciente encaminhado 

ao INCA deveria chegar com a doença em estádio precoce para que assim, tivesse 

um melhor prognóstico e uma melhor sobrevida.  

Portanto, se o INCA, que é o maior centro de atenção oncológica do país, 

enfrentou questões distantes das ideais, questionamo-nos sobre o que aconteceria 

nos demais serviços públicos de assistência especializada. Situações relatadas por 

algumas das pacientes revelaram a gravidade da realidade, ao mencionarem a 

procura por atendimento médico somente ao perceber o braço inchado, com 

estádios de câncer muito avançados e restando-lhes, no INCA, apenas o tratamento 

paliativo. Nesse passo, surgiram, durante o mestrado, questionamentos a respeito 

das etapas anteriores de atendimento, de como ocorre a prevenção na atenção 

primária e, principalmente, do acesso dessas mulheres aos serviços de saúde. 

Tendo em vista que o câncer é uma patologia que pode ter início repentino e 

disseminação rápida, a perda de tempo pode significar a própria morte.  

No início do doutorado, decidimos levar o estudo para o município de Niterói, 

todavia os questionamentos continuaram: por que essas pacientes chegavam ao 

INCA com um estadiamento de câncer de mama tão avançado? Essa realidade se 

repete no município de Niterói? Acontece o mesmo no HUAP-UFF (já que é o centro 

de referência da região)? Será que as pacientes se consultam periodicamente com 

seus médicos? E, ainda que se consultem, conseguem realizar os exames 

solicitados? Que dificuldades encontram? Qual seria a dinâmica de atendimento 

oncológico? Por que a grande quantidade de diagnósticos tardios para o câncer de 

mama?  
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Partindo da compreensão acerca do fluxo de atendimentos dentro do sistema 

público de saúde do município de Niterói e dos nós e das dificuldades que se 

interpõem na efetivação do acesso ao HUAP, apresentamos como hipóteses/ 

pressupostos: 

- Há inequidades nos acessos e alguns fatores socioeconômicos e culturais 

produzem diferenças positivas e negativas no acesso aos níveis de atenção à 

saúde;  

- O processo de planejamento da atenção à saúde do município, 

tradicionalmente, não leva em conta esses fatores; 

- A instituição dos mecanismos de regulação deveria possibilitar o acesso 

racional dos pacientes conforme suas necessidades de diagnóstico e de tratamento, 

principalmente nas unidades de maior densidade tecnológica ou de referência 

especializada. Entretanto, tais mecanismos muitas vezes burocratizam o acesso 

constituindo verdadeiras barreiras; 

E, principalmente: 

- Determinados seguimentos populacionais possuem vulnerabilidades 

diferenciadas, que devem ser levadas em conta no planejamento da atenção 

oncológica, merecendo, portanto, priorização no processo de regulação. O 

desconhecimento desses fatores, produz uma suposta igualdade de acesso que não 

se concretiza e prejudica profundamente estas camadas da população e/ou 

indivíduos. 

Dessa forma, buscamos fornecer subsídios para o campo da saúde coletiva, 

utilizando abordagens metodológicas diferenciadas e aprofundando a compreensão 

dos aspectos de vulnerabilidade das pacientes. A possibilidade de usá-los na 

perspectiva da gestão da atenção à saúde se apresenta como relevante cientifica e 

socialmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o câncer de 

mama é a maior causa de mortes relacionadas a mulheres em todo o mundo, com 

cerca de um milhão de mulheres diagnosticadas e mais de 500.000 mortes a cada 

ano. Um importante fator prognóstico para o câncer de mama é a detecção em 

estádio inicial, quando o tumor possui maiores índices de cura. O Brasil, seguindo a 

tendência de outros países em desenvolvimento, tem a situação agravada pela 

elevada frequência de diagnósticos tardios (INCA, 2014; OMS, 2014). 

Aproximadamente 60% dos tumores mamários no Brasil são diagnosticados nos 

estágios III e IV (em um estadiamento de 4 níveis) (ABREU & KOIFMAN, 2002). 

Quanto mais tarde o tumor é diagnosticado, os recursos terapêuticos tornam-se 

mais limitados e mutilantes, tornando a morbidade pós-tratamento maior e mais 

complicada (BERGMANN, 2000; MOLINA et al, 2003; CONSENSO, 2009).  

No Brasil, tanto a assistência quanto a gestão são estruturadas pela Política 

Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), com a organização da rede de assistência 

oncológica de forma articulada com o Ministério da Saúde e com as Secretarias de 

Saúde dos estados e dos municípios. A PNAO (Portaria nº 2.439/GM de 2005) 

contempla medidas como: a organização de uma linha de cuidado que perpasse 

todos os níveis de atenção e de atendimento nos âmbitos de promoção, de 

prevenção, de diagnóstico, de tratamento, de reabilitação e de cuidados paliativos; a 

constituição de redes estaduais ou regionais de atenção oncológica; a ampliação da 

cobertura de atendimento do paciente com câncer garantindo universalidade do 

acesso à assistência oncológica, equidade, integralidade, controle social (diretrizes 

do Sistema Único de Saúde - SUS); a qualificação da assistência e a promoção de 

educação permanente dos profissionais de saúde; o fomento da formação e a 

especialização de recursos humanos. A rede de atenção oncológica deve ser 

composta por: unidades de assistência de alta complexidade em oncologia, os 

centros de assistência de alta complexidade em oncologia (CACON) e os centros de 

referência de alta complexidade em oncologia. A PNAO articula-se com o Ministério 

da Saúde e Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios sendo constituída a 

partir dos seguintes componentes fundamentais: promoção e vigilância em saúde; 

atenção básica; média e alta complexidade; centros de referência de alta 
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complexidade em oncologia; plano de controle do tabagismo e outros fatores de 

risco, do câncer do colo do útero e da mama; regulamentação suplementar e 

complementar; regulação, fiscalização, controle e avaliação; sistema de informação; 

diretrizes nacionais para a atenção oncológica; avaliação tecnológica; educação 

permanente e capacitação; pesquisa (CONASS, 2005).  

De acordo com as diretrizes do SUS, a assistência oncológica deve ser 

oferecida de forma integral, com recursos para o diagnóstico definitivo, o 

estadiamento do tumor, o tratamento, a reabilitação e a paliação dos casos de 

câncer (GOMES JUNIOR; ALMEIDA, 2009). Porém, segundo Gomes Junior e 

Almeida (2009), a prestação de serviços oncológicos ofertada pelo SUS é 

insuficiente. O acesso ao tratamento de câncer de mama é condicionado por uma 

série de fatores de ordem social e biológica (nível socioeconômico – classe social-, 

grau de escolaridade, idade, histórico familiar de câncer, tabagismo e alcoolismo, 

questões culturais e religiosas, entre outros [SCLOWITZ, M. et al, 2005]).  

Destarte, o conceito de equidade em saúde torna-se fundamental, uma vez 

que pode ser considerado como um dos princípios estruturais do SUS (e tido como 

mais adequado do que o conceito de igualdade – originalmente descrito como 

diretriz nas leis orgânicas do SUS - devido às diversidades de disparidades 

encontradas no Brasil [BRASIL, 2009; CAMPOS, 2006]), que implica dispor a cada 

cidadão a atenção e as ações de saúde segundo suas necessidades de saúde. 

Diante dos problemas de desigualdades socioeconômicas, demográficas, de acesso 

à saúde que o Brasil enfrenta, a equidade em saúde configura-se como um grande 

desafio a ser enfrentado (SOUZA, 2007; FINKELMAN, 2010; VIEIRA-DA-SILVA; 

ALMEIDA FILHO, 2009). 
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1.1 Objetivos 

 

Objetivo Geral 

  

Estudar as iniquidades no acesso das pacientes com câncer de mama à rede 

pública de saúde do município de Niterói-RJ. 

 

Objetivos Específicos 

 Descrever e analisar os dados referentes às pacientes do serviço de 

mastologia do HUAP-UFF utilizando a discussão de equidade e vulnerabilidade. 

 Analisar a dinâmica de acesso de pacientes selecionadas por meio da 

elaboração de suas trajetórias de busca pelo cuidado. 

 Analisar a visão dos profissionais e gerentes do HUAP-UFF sobre dinâmica 

de acesso. 

 Identificar e discutir os obstáculos e as facilidades encontradas no acesso 

das pacientes ao atendimento oncológico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Câncer de Mama 

 

2.1.1 O Câncer no Brasil 

 

O número de casos de câncer vem sendo incrementado ao longo dos anos 

em todo o mundo. Principalmente a partir do século passado, a partir do processo de 

industrialização e o desencadeamento de redefinições dos padrões de vida, 

condições de trabalho, nutrição e outras variáveis que afetaram diretamente a saúde 

das populações. As medidas de controle, de prevenção e de promoção de doenças 

preveníveis (doenças infecto-parasitárias), impactaram de forma a reduzir as taxas 

de mortalidade e de natalidade, aumentando a expectativa de vida e, 

consequentemente, o envelhecimento populacional. Esse processo de transição do 

perfil epidemiológico (transição epidemiológica) caracterizou a mudança do perfil de 

morbimortalidade, incrementando as taxas das doenças crônicas não transmissíveis, 

em especial as doenças cardiovasculares e o câncer (GUERRA, 2005; WATERS, 

2001; AZEVEDO E SILVA et al, 2012). 

O câncer é um grave problema de saúde pública, estando entre as primeiras 

maiores causas de óbito no mundo. Estimativas apontam que mais de 10 milhões de 

pessoas são diagnosticadas com a doença e aproximadamente 7 milhões morrem 

anualmente em decorrência do câncer. Segundo a Rede Ibero-americana de 

Epidemiologia e Sistemas de Informação de Câncer (REDEPICAN), nos próximos 20 

anos, o número de casos será duplicado e 75% dos casos acontecerá em países em 

desenvolvimento. As maiores taxas de incidência de câncer encontram-se em 

países desenvolvidos (FERNANDEZ, 2010; GUERRA, et al, 2005). No Brasil, 

observa-se um aumento dos tipos de câncer relacionados a condições 

socioeconômicas melhores (como mama, próstata e câncer colorretal), porém, os 

cânceres associados com a pobreza também apresentam tal tendência (como os 

cânceres de colo do útero, pênis, estômago e cavidade oral) (AZEVEDO e SILVA et 

al., 2012; KOIFMAN; KOIFMAN, 2003). 

A frequência da distribuição dos casos de câncer difere quanto às 

características de cada região, ao gênero, ao estilo de vida, às questões ambientais, 
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sociais, genéticas, hereditárias, entre outros diversos fatores que determinam o 

desenvolvimento da doença (KRIEGER, 2011). 

 

2.1.2 Câncer de Mama no Brasil 

 

Segundo as estimativas de incidência de câncer para o ano de 2012 

apresentadas pelo INCA (INCA, 2012), para o câncer de mama, o número de casos 

novos esperados será de 52.680, com um risco estimado de 52 casos a cada 100 

mil mulheres. Na Região Sudeste, o risco estimado é de 69 casos novos por 100 mil 

ao ano, excluindo-se os tumores de pele não melanoma. 

A mudança no estilo de vida da população, com a adoção de hábitos não 

saudáveis e a substituição de causas de morbimortalidade são fatores significativos 

no aumento de casos de câncer na população mundial. Dentre todos os tipos de 

câncer, a neoplasia mamária é o tipo que mais se destaca entre as mulheres, fato 

que pode ser constatado pelas estatísticas e pelos estudos epidemiológicos atuais 

(MATOS et al, 2010). 

A amamentação, a prática de atividade física e a alimentação saudável com 

manutenção do peso corporal são fatores de proteção, ou seja, estão relacionados 

ao menor risco no desenvolvimento do câncer de mama. O prognóstico do câncer de 

mama é considerado relativamente bom se diagnosticado e tratado oportuna e 

precocemente. Ainda assim, suas taxas de mortalidade, no Brasil, continuam 

elevadas, provavelmente porque a doença é diagnosticada em estádios avançados. 

A sobrevida média após cinco anos da identificação da doença é de 85% em países 

desenvolvidos e em países em desenvolvimento é em torno de 60% (INCA, 2012; 

MACMAHON, 2006). 

 

2.1.3 Fatores de Risco para o Câncer de Mama 

 

Os fatores de risco do câncer de mama mostram associação com a vida 

reprodutiva da mulher e estão relacionados com a independência feminina e com a 

realidade da vida moderna. Entre eles, destacam-se: nuliparidade, idade da primeira 

gestação a termo acima dos 30 anos, uso de anticonceptivos orais, além de dieta 

rica em gordura animal e pobre em fibras, obesidade. Até os 50 anos, há um 
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aumento rápido das taxas de incidência e, a partir dessa idade, o aumento é 

consideravelmente mais lento (atribuído ao início da menopausa) (INCA, 2012). 

 

2.1.4 Detecção Precoce para o Câncer de Mama 

 

Segundo o último Consenso de Câncer de Mama (INCA, 2005), sobre a 

detecção precoce da doença é recomendado: 

 

“- Rastreamento por meio do exame clínico da mama, para as todas as 

mulheres a partir de 40 anos de idade, realizado anualmente. Este 

procedimento é ainda compreendido como parte do atendimento integral à 

saúde da mulher, devendo ser realizado em todas as consultas clínicas, 

independente da faixa etária; 

- Rastreamento por mamografia, para as mulheres com idade entre 50 a 69 

anos, com o máximo de dois anos entre os exames; 

- Exame clínico da mama e mamografia anual, a partir dos 35 anos, para as 

mulheres pertencentes a grupos populacionais com risco elevado de 

desenvolver câncer de mama; 

- Garantia de acesso ao diagnóstico, tratamento e seguimento para todas as 

mulheres com alterações nos exames realizados. ” 

 

Os grupos populacionais com maior risco para o desenvolvimento do câncer 

de mama são (INCA, 2005): 

 

“- Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau 

(mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama, abaixo dos 50 

anos de idade; 

- Mulheres com história familiar de pelo menos um parente de primeiro grau 

(mãe, irmã ou filha) com diagnóstico de câncer de mama bilateral ou câncer 

de ovário, em qualquer faixa etária; 

- Mulheres com história familiar de câncer de mama masculino; 

- Mulheres com diagnóstico histopatológico de lesão mamária proliferativa 

com atipia ou neoplasia lobular in situ.” 

 

Outro documento relativo às diretrizes de detecção precoce para câncer de 

mama já está sendo produzido pelo INCA, porém ainda não foi publicado. 
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2.1.5 Diagnóstico do Câncer de Mama 

 

As manifestações clínicas são diversas, sendo assintomática nos casos 

subclínicos, podendo apresentar tumoração palpável, endurecida e, em sua maioria, 

unilateral. Em estágios mais avançados, pode apresentar derrame papilar “em água 

de rocha” ou sanguinolento, uniductal, espontâneo intermitente e ocasionalmente 

serossanguinolento (INCA, 2012). 

 

2.2 Regionalização do Câncer  

 

2.2.1 Organização do atendimento oncológico no SUS 

 

A regionalização é um esquema de implantação racional dos recursos de 

saúde, organizados segundo uma disposição hierárquica (de acordo com os níveis 

de atenção) na qual é possível uma atenção mais próxima à realidade da população 

local em centros primários, enquanto os demais serviços são apropriadamente 

utilizados de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, facilitando, 

dessa forma o acesso, oferecendo alta qualidade nos serviços, custos 

racionalizados, efetividade na resolução de problemas e rápida respostas às 

necessidades e equidade (ARTMANN, RIVEIRA, 2003). 

O relatório Dawson (1920) alicerçou os sistemas regionalizados de serviços 

de saúde, tendo como característica principal, o princípio da territorialização de 

forma hierarquizada e como porta de entrada o “centro de saúde primário”. A 

Conferência de Alma-Ata (1978), representada pela meta “saúde para todos no ano 

2000”, seria viabilizada por meio da implementação da Atenção Primária em Saúde 

(APS), estabelecidas pela formulação dos SILOS (Sistemas Locais de Saúde) – 

elaborados pela OPAS na década de 1980 e acordada entre países da América 

Latina e do Caribe para aproximar as propostas de regionalização e de 

hierarquização dos sistemas e dos serviços de saúde, reorganizando-os e 

reorientando-os de acordo com as necessidades de saúde de cada país. Os SILOS 

propunham formas de organização dos serviços mais flexíveis, tendo como núcleos 

a participação social, a articulação intersetorial e a cobertura universal, princípios 
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fundamentais orientadores da alteração dos modelos de saúde pública adotados até 

então e que, vieram a nortear o SUS (MUDJALIEB, 2009, OPAS, 1990). 

Desse modo, a regionalização no Brasil foi concebida como uma forma de 

organizar os serviços de saúde racionalmente, em territórios delimitados, de maneira 

hierarquizada e guiada pelos perfis epidemiológicos locais para a determinação das 

necessidades de saúde específicos de cada localidade. O objetivo, portanto, era 

aumentar o número de estabelecimentos APS e, nesse sentido, “...o princípio básico 

da regionalização é o de que a atenção à saúde deve ser oferecida ao máximo 

possível pelo nível mais inferior do sistema” (MUDJALIEB, 2009; OPAS, 1987; 

OPAS, 1990). 

Segundo a OPAS (1990), há algumas condições para o desenvolvimento do 

modelo regionalizado, a saber: disponibilidade de informações demográficas e 

epidemiológicas da população local; conhecimento dos serviços e recursos 

existentes no território e sua utilização; estabelecimento de consenso das 

prioridades de saúde com a comunidade; conhecimento dos aspectos que permeiam 

a acessibilidade à saúde para que se possam identificar deficiências; coordenação a 

cerca da formação de profissionais da área de saúde com a disponibilidade de 

empregos nos serviços; criação de mecanismos com o propósito de promover a 

cooperação intersetorial, o planejamento, o controle da qualidade da assistência, a 

vigilância, etc. 

Dessa forma, OPAS (1990) conceitua: 

 

“Os Sistemas Locais de Saúde (SILOS) constituem uma proposta de divisão 

de trabalho com critério geográfico-populacional, em áreas urbanas e rurais, 

desenhada a partir das necessidades da população, responsáveis pela 

atenção aos indivíduos, às famílias, aos grupos sociais, às comunidades e 

ao ambiente; com capacidade de coordenar os recursos disponíveis, facilitar 

a participação social e articular-se com o sistema nacional de saúde ao qual 

fortalece e confere nova direcionalidade”. 

 

No Brasil, após a legitimação do SUS, por meio das Leis Orgânicas nº 8080 e 

nº 8142, prevalece, na regionalização, a municipalização na construção social do 

sistema, cuja gestão é de responsabilidade maior dos municípios. Plano Diretor de 

Regionalização, principal instrumento da regionalização, deve conter as regras de 
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funcionamento da região, tendo em vista as diretrizes que regem o SUS (ARTMANN, 

RIVEIRA, 2003; VALDEZ, 2006).  

Nesse sentido, Artmann e Riveira (2003), definem os princípios básicos da 

regionalização a partir da proposta do distrito sanitário. São eles: intersetorialidade; 

orientação por problemas; descentralização; planejamento e programação local; 

hierarquização; intercomplementaridade; integralidade; adstrição e heterogeneidade. 

Os autores classificam a regionalização como sendo geográfica ou sistêmica. A 

regionalização geográfica refere-se ao atendimento à população de cada região ou 

área geográfica, determinadas pelo tempo mínimo de deslocamento tolerado para 

cada nível de atenção. A regionalização sistêmica está baseada em populações 

definidas pelo número de matrícula ou inscrição, como por exemplo, clientela de 

planos de saúde. 

No Brasil, o desenho de redes de atenção à saúde é o modelo utilizado para a 

organização do sistema de saúde. Tais redes fazem relação dialética entre a 

qualidade versus a quantidade e o acesso aos serviços de saúde, sempre 

prevalecendo o acesso. Por isso, no desenho de redes, há que se ter em conta uma 

certa flexibilidade, especialmente quando se trata de regiões de densidade 

demográfica baixa e de grandes distâncias entre a população e as unidades de 

saúde (MENDES, 2004). 

 

2.2.2 Regionalização do Câncer  

 

De acordo com Guimarães (2005), a Norma Operacional da Assistência à 

Saúde – NOAS – SUS 01/2001 (Portaria MS/GM n. 95. Diário Oficial da União 2001; 

29 jan) – regulamentou as diretrizes gerais para a organização regionalizada da 

assistência à saúde no Brasil. Com base em sua segunda edição (NOAS/SUS 

01/2002 – Portaria MS/GM n. 373. Diário Oficial da União 2002; 27 fev), os 

convênios entre o Ministério da Saúde (MS) e os demais níveis de governo 

consideraram as prioridades assistenciais de cada estado, subdividido em regiões e 

em microrregiões definidas no Plano Diretor de Regionalização da Saúde (PDR). 

Quanto à regionalização, posteriormente às NOAS, implementadas em 2001 

e 2002, constam o Pacto pela Saúde, em 2006, a Lei nº 12.401 e o decreto nº 7508 

em 2011, e, em 2012, a Lei Complementar 141. 
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2.2.3 Organização do atendimento oncológico no SUS  

 

Inicialmente, o planejamento da assistência oncológica partiu dos parâmetros 

populacionais publicados por portarias ministeriais (Portaria GM/MS 3.535, de 02 de 

setembro de 1998) para orientar o projeto da alocação da necessidade de unidades 

com base nos números de casos novos anuais estimados regionalmente e, 

recentemente as políticas nacionais alicerçaram-se nas estimativas anuais 

divulgadas pelo INCA (GADELHA, 2002). A partir de dezembro de 2005, o Ministério 

da Saúde lança a Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) (Portaria GM/nº 

2.439) reconhecendo o câncer como um problema de saúde pública e determinando 

que as ações para o seu controle sejam realizadas por meio da Rede de Atenção 

Oncológica (RAO), incluindo as três esferas de governo, os centros de pesquisa, 

ONG e sociedade civil (INCA, 2009). 

No Brasil, a rede assistencial oncológica deve seguir os parâmetros 

estabelecidos pela Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO), que 

regulamenta a atenção na esfera federal, estadual e municipal. De acordo com a 

PNAO, na esfera federal, a assistência oncológica no SUS está regulamentada 

pelas Portarias: GM/MS N° 3535 de 02/09/98, republicada em 12/10/98, cujo objetivo 

é garantir atendimento de forma integral aos pacientes com câncer, estabelecendo 

uma rede hierarquizada dos centros que prestadores de assistência oncológica e 

atualizando os critérios mínimos para o cadastramento de Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON); GM/MS N° 3536 de 02/09/98, que determina 

a implantação do Sistema de Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade 

na área de oncologia (APAC/ONCO), passando os novos procedimentos a serem 

baseados na neoplasia, e não mais nos medicamentos, com autorização prévia 

regulamentada e alimentando um Sistema de Informações; SAS/MS N° 113 de 

31/03/99, que possibilita o credenciamento de Unidades avançadas de Radioterapia 

e Quimioterapia (CERRAO, 2001). 

Segundo o documento do CONASS (2005), na esfera estadual, a portaria da 

SAS/MS define a rede de atenção oncológica que é composta por: Unidades de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, Centros de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON) e Centros de Referência de Alta 

Complexidade em Oncologia.  
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 Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia: É o 

hospital que possui condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos 

humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta complexidade 

para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil. 

Os serviços mínimos obrigatórios para que um hospital possa ser credenciado como 

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia são: cirurgia oncológica 

e oncologia clínica. 

 Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON): 

É o hospital que deve possuir as condições técnicas, instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 

especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de 

todos os tipos de câncer. Os serviços mínimos obrigatórios para que um hospital 

possa ser credenciado como CACON são: cirurgia oncológica, oncologia clínica, 

radioterapia e hematologia.  

 Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia: É um 

CACON que exerce um papel auxiliar, técnico, ao gestor do SUS nas políticas de 

atenção oncológica e deve ser hospital de ensino, certificado pelo Ministério da 

Saúde e Ministério da Educação e ter uma base territorial de atuação, conforme 

parâmetros pré-estabelecidos.  

De forma geral, os parâmetros de necessidade para a gestão da atenção 

oncológica, são os seguintes: para 1000 casos novos de câncer espera-se que de 

500 a 600 casos necessitem de cirurgia oncológica; 700 casos necessitem de 

quimioterapia; 600 casos necessitem de radioterapia. 

No SUS, a assistência oncológica integral é ofertada por meio dos Centros de 

Alta Complexidade em Oncologia (CACON). No ano de 2002, o sistema contava 

com 175 prestadores de serviço registrados como CACON no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), sendo numericamente insuficientes, uma vez 

que o sistema deveria contar com pelo menos 320 CACON, considerando a 

estimativa de 320 mil casos novos de câncer por ano e o parâmetro de programação 

de um CACON para cada 1000 casos novos de câncer por ano. Cabe destacar que 

um CACON deveria ser projetado para oferecer serviços de cirurgia, quimioterapia e 
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radioterapia para 45-70% dos casos de câncer atendidos (GOMES JUNIOR e 

ALMEIDA, 2009).  

Na esfera municipal, o conjunto de propostas regulamentado na NOAS-SUS 

01/01 assume a regionalização como macroestratégia prioritária para o processo de 

descentralização, nada implantação do SUS, por meio da adoção de medidas que 

promovam maior equidade no acesso da população às ações de saúde (BRASIL, 

2001). 

Quanto à descentralização e aos demais temas, a Portaria n.º 1101/GM é a 

responsável pelos parâmetros assistenciais do SUS, sendo de extrema importância 

para a sua gestão.  

Entretanto, o INCA (2012) estabeleceu a linha de cuidado para o câncer 

(figura 1) como estratégia de estabelecimento do percurso assistencial, objetivando 

a organização do fluxo de pacientes, supostamente, de acordo com as suas 

necessidades. A definição da linha de cuidado do câncer de mama é realizada a 

partir das diretrizes: Prevenção e detecção precoce; Programa Nacional de 

Qualidade da Mamografia (PNQM); Acesso à confirmação diagnóstica; Tratamento 

adequado e em tempo oportuno.  

 

Figura 1. Linha de Cuidado do Câncer no Brasil. 

 

Fonte: INCA (2012) 
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2.2.4 Regionalização do Câncer no Estado do Rio de Janeiro 

 

A regionalização pressupõe a oferta de atenção à saúde no nível mais 

próximo da população, alocando mais recursos nos municípios, com o objetivo de 

facilitar o acesso, levando saúde de alta qualidade e equidade. Esta distribuição 

espacial dos serviços denomina-se “teoria do sítio central” (ARTMANN e RIVERA, 

2003), orientada pelo volume de demanda para cada uma das unidades, pela 

economia de escala de produção e custos de transporte. Tal estratégia já está sendo 

seguida pelo INCA, com a criação de novas sedes fora do município do Rio de 

Janeiro, com o intuito de levar atendimento de excelência em oncologia, diminuindo 

a demanda de pacientes provenientes de diversas regiões do país, reduzindo as tão 

conhecidas filas e, assim, melhorando a qualidade da prestação do serviço de saúde 

no âmbito nacional.  

 

Regionalização em Saúde – Secretaria Estadual de Saúde do RJ 

 

Segundo o Plano Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro 2012-2015, 

a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) é dividida nas seguintes 

em regiões de saúde: Metropolitana I, Metropolitana II, Serrana, Norte Fluminense, 

Noroeste Fluminense, Médio Paraíba, Centro-sul, Baixada Litorânea, Baia da Ilha 

Grande (de acordo com a figura 2, abaixo). 
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Figura 2 – Regiões de Saúde da SESDC-RJ 

 

 

Fonte: SESDC-RJ (2015). 

 

A Região Metropolitana II, por sua vez, é subdividida em quatro microrregiões: 

Microrregião I- Niterói e Maricá; Microrregião II- São Gonçalo; Microrregião III - 

Itaboraí e Tanguá; Microrregião IV- Rio Bonito e Silva Jardim. 

Segundo Plano Diretor de Regionalização 2012-2013 da Secretaria estadual 

de Saúde do Rio de Janeiro (PDR-SES RJ), a Região Metropolitana II apresenta 

aproximadamente 2.845 leitos gerais do SUS (excluindo-se os leitos de Psiquiatria, 

leitos de crônicos e hospital-dia), com uma média de 1,5 leitos/1000 habitantes, 

inferior à necessidade estimada para a população da região, que era de 4.780 a 

5.737 leitos considerando-se os parâmetros da Portaria GM/MS nº 1101/2002, de 

2,5 a 3 leitos / 1000 habitantes. Dos municípios da região, Niterói é o que oferta um 

número de leitos mais próximo ao valor estabelecido pelo parâmetro, com 2,4 leitos 

para cada 1000 habitantes. Já os municípios de Maricá, São Gonçalo e Silva Jardim 

apresentaram valores inferiores à média estadual.  

Dos 48 hospitais existentes na região, 10 possuíam até 30 leitos, 06 unidades 

de 31 a 50 leitos, 15 delas de 51 a 100 leitos, 13 de 101 a 200 leitos, 02 de 201 a 

300 leitos, 01 de 301 a 500 leitos e 01 de 501 a 1000 leitos.  
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Destaca-se a carência de leitos na região uma vez que existem 80 leitos 

cadastrados enquanto a necessidade mínima de acordo com o parâmetro esperado 

era de 191 leitos. 

O município de Tanguá não possuía oferta de leitos SUS. Silva Jardim, 

Tanguá e Itaboraí possuíam, proporcionalmente, os maiores percentuais de 

capacidade instalada em atenção ambulatorial básica, acima dos 60% de sua rede. 

Os municípios de Niterói e Rio Bonito apresentavam o predomínio de sua rede na 

Média Complexidade ambulatorial. Já a rede de Alta Complexidade hospitalar 

concentrava-se nos municípios de Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo e Niterói, sendo 

que este último possuía a maior proporção de capacidade instalada hospitalar de 

Alta Complexidade.  

Segundo dados do SISMAMA, de agosto de 2014 a julho de 2015, todas as 

regiões trabalhavam com números de mamógrafos superiores ao necessário.  

 

Migração  

 

O fluxo de migração dos habitantes dos municípios da Região Metropolitana II 

torna-se um fator importante, quanto ao acesso aos serviços de saúde e os dados 

demonstram onde estes munícipes estão sendo atendidos, o que tem influência 

direta nos processos de financiamento e de gestão de saúde dos municípios. A 

classificação é realizada de forma decrescente, como primeira, segunda e terceira 

referência, podendo colaborar como instrumento de avaliação da capacidade de 

absorção das demandas regionais nos diversos serviços de saúde. 

Em uma análise das internações de Média Complexidade, considerando o 

total de internações por município de ocorrência, observa-se que os municípios, com 

unidades hospitalares localizadas em seu território, apresentaram mais de 70% de 

internações de residentes, com exceção de Niterói que, do total das internações 

realizadas no município, apenas 54,91% delas foram de residentes. Niterói foi a 

principal referência para os municípios da Região Metropolitana II, assim como 

realizou internações para munícipes de todas as regiões do Estado, principalmente 

para a Região Baixada Litorânea. Rio Bonito também se apresenta como importante 

referência para a regional e para outras regiões do Estado do Rio de Janeiro.  
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A Região Metropolitana II realizou a maioria das internações de munícipes na 

própria região. Entretanto, vale destacar que todos os municípios desta região 

apresentaram internações de seus residentes no município do Rio de Janeiro, com 

destaque para Maricá e Niterói que realizaram, respectivamente, 12,83% e 11,79% 

das internações naquele município. O município de Niterói é a principal referência 

para internação em Alta Complexidade de seus munícipes, bem como Rio Bonito, 

neste tipo de internação, é a principal referência de seus residentes.  

Observa-se uma importante migração para outras regiões do Estado quando 

analisadas as internações de Alta Complexidade. O município do Rio de Janeiro é a 

principal referência para internação em Alta Complexidade para os munícipes de 

Itaboraí, Maricá, Silva Jardim e São Gonçalo e a segunda referência para Niterói e 

Tanguá. Cabo Frio é a segunda referência para este tipo de internação para os 

residentes de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito e Silva Jardim e a principal referência para 

Tanguá.  

Para o tratamento de Quimioterapia, a primeira referência da região é o 

município do Rio de Janeiro, com exceção dos municípios de Tanguá e Niterói, que 

têm como principal referência este último e como segunda referência o Rio de 

Janeiro.  

Em relação à Radioterapia, observa-se que Niterói é a primeira referência 

para a maior parte dos municípios, exceto para Maricá e Silva Jardim, cuja principal 

referência é o município do Rio de Janeiro. 

A Região Metropolitana II apresenta sub-informação dos dados tendo em 

vista que o município de São Gonçalo só entrega os dados de um serviço de 

laboratório de Citopatologia. Também, há nesse município demanda reprimida no 

agendamento para Patologia Cervical. Há sobrecarga no   município de Niterói, cuja 

referência é a Policlínica Malu Sampaio. Os municípios de Niterói e Maricá informam 

o seguimento das mulheres com resultados alterados. No que se refere ao 

tratamento/seguimento de lesão de alto grau a região encontra-se com 24,02%, 

inferior à média estadual (25,3%) e abaixo da meta pactuada (100%). Ressalta-se a 

necessidade de investir em ações que promovam a melhoria deste indicador. 
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2.2.5 A Situação da Saúde no Município de Niterói 

 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), traçado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), é um município de 

médio porte e possui um índice de Desenvolvimento Humano (IDH) considerado 

muito alto de acordo com o IDH de 2010. Apresenta uma população de cerca de 

500.000 habitantes e desses, mais de 63% possui cobertura de planos de saúde 

suplementar. O município revelou piora no indicador de desigualdade (índice de 

Gini), refletindo a intensa desigualdade de renda existente. A alta representatividade 

das classes A e B ilustram esse cenário e os bairros com maiores desigualdades. O 

PIB cresceu 156% entre 2000 e 2010, menos que o Estado que cresceu 191%. 

Assim, entre 2000 e 2010, a cidade cresceu menos do que o Brasil e o Estado. O 

município é pioneiro no Programa Saúde da Família, porém é preocupante a queda 

no indicador de cobertura populacional pelas equipes de saúde da família (7,33 

pontos percentuais entre 2004 e 2012), que chegou a 27,1% dos seus cidadãos 

cadastrados no Programa em 2011, número menor do que o estadual pela primeira 

vez. Em 2013, a prefeitura reativou o Programa com vigência até 2016. 
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2.3 Acesso aos Serviços de Saúde 

 

O conceito de acesso aos serviços de saúde é amplo e complexo e se 

relaciona à percepção das necessidades de saúde e das consequentes demandas e 

no uso efetivo desses serviços (PINHEIRO et al, 2002). Questões relacionadas à 

oferta do serviço de saúde (como a forma, horários, disponibilidade dos 

profissionais) podem facilitar ou reprimir o acesso e o uso dos serviços em si, pode 

ser considerado um indicador de acesso. 

Acesso pode ser definido como “o ajuste entre a presença de recursos de 

saúde e as características da população na busca e obtenção de assistência” 

(SIMÕES, 2008). 

Para Travassos e Martins (2004), acesso é um conceito geralmente 

empregado de forma imprecisa e que depende do contexto e do momento histórico 

em que é usado, e é diretamente influenciado pelo uso (entrada) dos serviços de 

saúde. Apesar de divergências, há o predomínio da sua relação com a forma de 

oferta de serviços. O conceito vem sendo modificado ao longo do tempo, 

incorporando aspectos de mais difícil mensuração. As autoras também apontam 

uma tendência de ampliação do escopo do conceito de acesso, deslocando o foco 

de discussão de entrada nos serviços para os resultados dos cuidados recebidos. O 

acesso pode ser medido pelo impacto direto em indicadores de saúde. 

Os fatores que determinam a utilização dos serviços de saúde são aqueles 

relacionados à: (a) necessidades de saúde (morbidade, gravidade e urgência da 

doença); (b) aos usuários (características demográficas -idade e sexo-, geográficas 

–local de residência-, socioeconômicas – renda-, educação, culturais –religião-, e 

psíquicas; (c) prestadores de serviços (características demográficas –idade e sexo-, 

tempo de graduação, de especialidade, das características psíquicas, de experiência 

profissional, do tipo de prática e da forma de pagamento; (d) organização (recursos 

disponíveis, características da oferta –disponibilidade de médicos, hospitais, 

ambulatórios-, modo de remuneração, acesso geográfico e social; (e) política (tipo 

de sistema de saúde, financiamento, tipo de seguro de saúde, quantidade, tipo de 

distribuição dos recursos, legislação de regulamentação profissional e do sistema 

(TRAVASSOS; MARTINS, 2004).  
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O conceito de acesso é multidimensional e composto por dois elementos: 

acesso potencial e acesso realizado. Entende-se por acesso potencial a presença 

individual de fatores capacitantes do uso de serviços; tais fatores representam um 

subconjunto que explica o acesso realizado. Já o acesso realizado é representado 

pela utilização propriamente dita desses serviços (uso) e pode ser influenciado por 

outros fatores (predisponentes, necessidades de saúde e fatores contextuais) 

(TRAVASSOS et al, 2004). As necessidades de saúde são condições de saúde 

percebidas ou diagnosticadas por profissionais de saúde, que abrangem 

componentes sociais e variam com as mudanças da tecnologia médica, experiência 

e treinamento do profissional de saúde (TRAVASSOS, 2004). 

Segundo Andersen (1995), o acesso pode ser mediado por fatores 

predisponentes, fatores capacitantes e necessidades de saúde. Assim, os 

predisponentes têm relação com os demográficos (idade e gênero), estrutura social, 

crenças de saúde e genéticos. A estrutura social é medida por diversos fatores que 

determinam o status da pessoa na comunidade e sua rede de apoio (medida por 

educação, ocupação e etnia). Inseridos nesses, estão as crenças de saúde, que são 

atitudes, valores e conhecimentos a respeito da saúde e dos serviços de saúde que 

podem influenciar em sua percepção da necessidade de cuidado e de uso desses 

serviços. Já os fatores capacitantes são os meios de recursos disponíveis, 

individuais e comunitários, para o uso dos serviços de saúde (renda, seguro saúde, 

fonte regular de cuidado, tempo de espera e de transporte). 

Mcintyre et al (2007) e Sanchez e Ciconeli (2012), relatam que as 

desigualdades no acesso à saúde e aos serviços de saúde são diretamente 

relacionadas aos cenários políticos nacionais e internacionais, aos programas 

políticos de ordem social e econômica e a fenômenos como a globalização e o 

crescimento econômico. 

O uso dos serviços de saúde ocorre em função das demandas e da oferta de 

serviços e de outros fatores. No Brasil, onde a demanda e o uso de serviços 

possuem variação com relação a condições sociais, a magnitude das desigualdades 

sociais no uso desses serviços expressa-se fundamentalmente em barreiras de 

acesso à assistência à saúde. Sendo assim, as desigualdades sociais no uso 

desses serviços não são explicadas apenas pelas desigualdades na disponibilidade 
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de serviços e existem outras barreiras sociais (TRAVASSOS et al., 2007; GABROIS, 

2011). 

Segundo Simões (2008) e Gabrois (2011), a distância geográfica entre a 

população e as unidades de saúde é uma das abordagens mais adotadas para a 

avaliação do acesso, havendo diferentes níveis de acordo com os tipos de 

necessidade. Gabrois (2011) enfatiza que as variáveis relacionadas a barreiras 

financeiras e organizacionais (como, por exemplo: que o horário de atenção seja 

estendido para depois do horário comercial em centros de atenção primária). 

Um dos grandes desafios da área de saúde é dar garantia de acesso aos 

serviços para a população a todos os níveis de atenção da prevenção ao 

diagnóstico, ao tratamento e aos acompanhamentos. De acordo com Grabois 

(2011), atualmente no Brasil ainda há desigualdades no acesso aos serviços de 

saúde, relacionadas principalmente a fatores geográficos. Pacientes com câncer que 

moram em regiões de saúde em piores condições socioeconômicas apresentam 

maior dificuldade no acesso ao Centro de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON). Reduzir as dificuldades e as iniquidades e garantir o acesso aos centros 

de referência para o tratamento adequado e de qualidade é de extrema importância 

para o tratamento e até mesmo cura/remissão da doença. 

 

2.4 Equidade em Saúde 

 

O conceito de equidade deriva da discussão de justiça social, por isso, 

faremos uma breve explanação a seguir: 

O conceito de justiça social implica uma discussão política e de juízo de valor, 

quando incorpora a ideia de justiça no processo de redução das desigualdades 

evitáveis e desnecessárias. Tal conceito se relaciona diretamente com o conceito de 

equidade, porém o sentido empregado pode variar conforme a sociedade à qual se 

aplica que se discute e o momento histórico da discussão. Ou seja, o que se 

considera injusto ou o que se pretende fazer para reduzir as disparidades sociais 

pode ter dimensões e valores diferentes para espaços sociais distintos em diferentes 

momentos (VIANA, 2003). 
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Segundo PORTO (2002) as duas correntes liberais mais influentes de justiça 

social são: o Utilitarismo e o ‘Maximin’ Rawlsiano. Entretanto, o autor enfatiza o 

conceito de justiça social proposto por Rousseau, descrevendo que é: 

 

“(...) permeado pela ideia de igualdade, destacando como critério distributivo 

“a cada um segundo seu próprio trabalho”, superador dos adotados por 

grande parte dos pensadores da época, como “a cada um segundo seu 

status” ou “a cada um segundo seu mérito”, mas que não leva em conta a 

existência de diferentes necessidades. ” 

 As teorias de justiça social presentes de forma implícita ou explícita nas 

obras dos pensadores da corrente liberal não esclarecem o conceito de equidade 

que cada uma delas pode sustentar. A mais desenvolvida foi a elaborada por Rawls 

(Teoria da Justiça), que apesar de incorporar a possibilidade de uma discriminação 

positiva, foi objeto de análises e, de críticas que mostraram a necessidade de 

aprofundar a discussão teórica que permitiria uma melhor conceituação do termo 

equidade (FERES; CAMPOS, 2013).  

No Brasil, a introdução do debate relacionado às políticas de saúde se deu na 

década de 1970, juntamente com a pungente necessidade da redemocratização. A 

área da saúde foi um dos principais espaços do debate sobre cidadania. Ao longo 

das décadas de 1980 e 1990 a política de saúde encontrou campo fértil para debate, 

havendo, inclusive uma ampliação da participação democrática e da garantia dos 

direitos de cidadania, por meio da conformação de um sistema de saúde com 

características universalizantes, de cunho equânime, onde temas relacionados às 

iniquidades em saúde e a discussão sobre a justiça social tiveram seu lugar 

(PORTO, 2002; VIANA, 2003). 

O conceito de direito à saúde deriva da ideia de justiça social que,  no Brasil, 

é garantido por lei (Art. 6º e Carta Magna na Seção de Saúde) à toda a população 

Brasileira: 

 

 “A saúde é direito de todos e dever do Estado; este direito deve ser 

garantido mediante políticas sociais e econômicas; estas políticas devem 

visar: à redução do risco de doença e de outros agravos e às condições de 

vida que possibilitem boas condições de saúde e assim a justiça social; ao 



37 

 

acesso às ações e serviços de saúde; atenção à saúde para sua promoção, 

proteção e recuperação...”.  

 

 

A partir de 1988, a Constituição Federal (BRASIL, 1988) foi a responsável 

pela ampliação desse direito e do conceito de saúde no país. Surgiram, assim, 

novos instrumentos normativos voltados à redução dos riscos de doenças e de 

outros agravos à saúde, bem como ao estabelecimento de condições que 

possibilitaram o acesso universal, igualitário e regionalizado às ações e serviços que 

visem a promoção, proteção e recuperação da saúde, para que este direito seja de 

fato uma realidade (PAURA, 2010; PORTO, 2002; VIANA, 2003, BRASIL, 1990, 

SILVA, 2008). 

As disparidades em saúde dentro e entre as nações são referidas como as 

desigualdades na saúde e, por muitos, como as inequidades na saúde. Geralmente, 

as desigualdades na saúde são aquelas diferenças ou desigualdades que são 

consideradas injustas ou que refletem ou são as consequências de pessoas que se 

encontram em posição desprivilegiada (MCINTYRE et al, 2007). 

No Brasil, os conceitos de igualdade e acesso (à saúde) encontram-se 

fortemente atrelados no relatório 8ª Conferência de Saúde. Cinco anos depois, no 

texto de apresentação das Leis Orgânicas de Saúde (CNS, 2000), o conceito da 

igualdade aparece consolidado como característica básica do SUS, junto da 

universalidade, integralidade, descentralização, racionalização, eficiência, eficácia e 

democracia. No entanto, ao longo do tempo e, tendo em conta as desigualdades 

sociais existentes no país, o termo igualdade foi substituído pela equidade. Desse 

modo, o princípio da equidade transborda o do acesso aos serviços de saúde como 

princípio orientador de políticas (ESCOREL, 2001).  

O conceito de equidade em saúde foi elaborado inicialmente por Whitehead, 

que incorporou a justiça social à distribuição igualitária de serviços de saúde. 

Segundo a definição de equidade adotada pela International Society for Equity in 

Health (ISEqH) de autoria de Whitehead (1992),  

 

“Equidade corresponde à ausência de diferenças sistemáticas 

potencialmente curáveis (remediáveis) em um ou mais aspectos da saúde 
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em grupos ou subgrupos populacionais definidos socialmente, 

economicamente, demograficamente ou geograficamente”  

 

Essa definição tem origens na “Teoria da Justiça” de Rawls, que foi 

considerada por Amartya Sen (2001) (apesar de divergir de Rawls em diversos 

pontos [MARIN, QUINTANA, 2012]) “a teoria da justiça mais influente e acredito que 

a mais importante apresentada neste século, a da ‘justiça como equidade”.  

No segundo princípio de Rawls, a equidade aparece como adjetivo; 

qualificando a igualdade de oportunidades e conferindo uma carga valorativa a ela. 

E é partindo do conceito de igualdade que foi elaborada a definição de equidade.  

Atualmente, o princípio da equidade surge associado aos direitos das 

minorias, introduzindo a diferença no espaço público da cidadania. Entretanto, dada 

a diversidade das sociedades modernas, Sposati (1999) relata a noção de igualdade 

só sendo completa se unida à noção de equidade, não bastando o padrão universal 

se este não incorporar o direito à diferença e completa: “Não se trata mais de um 

padrão homogêneo, mas de um padrão equânime” 

Assim, a noção de equidade substituiu o conceito de igualdade. A diferença 

entre igualdade simples (desconsiderando aqui a classificação de Aristóteles) e 

equidade consiste em que a igualdade consta da distribuição homogênea, 

fornecendo a cada pessoa uma mesma quantidade de bens ou serviços. Já a 

equidade entende que as pessoas são distintas e possuem necessidades diferentes. 

Segundo Escorel (2009), uma distribuição equânime responde ao segundo elemento 

do princípio marxista “de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo 

suas necessidades”. Sendo assim, o princípio de equidade estabelece um parâmetro 

de distribuição heterogênea, objetivando homogeneizar as diferenças 

socioeconômicas vigentes. 

Corroborando, Escorel (2009) afirma que, se o SUS oferecesse o mesmo 

atendimento, da mesma maneira, em todos os lugares, para todas os indivíduos 

estaria, provavelmente, oferecendo serviços desnecessários para alguns, deixando 

de atender às necessidades de outros e mantendo assim, as desigualdades. 

Kawachi, e Almeida Filho (2002), no Glossário de Desigualdades em Saúde, 

empregam a diferença entre igualdade e desigualdade e equidade e iniquidade. 

Sendo assim, igualdade e desigualdade são conceitos mensuráveis que se referem 
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a quantidades passíveis aferições e, equidade e iniquidade são conceitos políticos 

que expressam um compromisso moral com a justiça social (ESCOREL, 2009). 

O histórico da equidade remete-se à discussão filosófica, proveniente da 

Teoria da Justiça de Rawls, sendo retomada na declaração universal dos direitos 

humanos e ganhando especial destaque nas últimas décadas, como uma das 

questões mais importantes da área da saúde (ROMERO; ALMEIDA, 2000).  

De acordo com Duarte (2000) e Kohatsu (2009), a equidade pode ser 

examinada sob quatro aspectos: 

 

 “Equidade ontológica - implica a igualdade fundamental entre as pessoas 

(campo dos sistemas morais e religiosos); 

 Equidade de oportunidade - tem a ver com a meritocracia e, como uma 

característica da doutrina do liberalismo clássico, considera possível a 

mobilidade social perfeita, a partir da igualdade de oportunidades; 

 Equidade de condição - não há separação entre equidade e 

oportunidade uma vez que, para se ter oportunidades iguais, a equidade 

precisa ser observada pelo “ponto de partida” e deve ser assegurada dando 

a todos as mesmas condições de vida; 

 Equidade dos efeitos ou resultados - quando a legislação e outras 

medidas políticas procuram compensar os efeitos das desigualdades das 

condições sociais.”  

 

Equidade, conceitualmente, tem sido usada em dois sentidos, um geral e 

outro específico. No sentido mais geral o termo se confunde com o significado da 

palavra justiça, utilizado como equivalente, indicando a preocupação em se 

estabelecer regras justas para a organização social. Nesse sentido genérico, a 

equidade também se refere à igualdade e é a forma mais predominante aplicada. 

Entretanto, há autores que defendem a adequação de equidade ao contexto a ser 

utilizado de maneira específica. Para Bobbio (2000) “equidade é a adaptação de 

uma norma ao caso singular, que não permite uma perfeita equiparação aos casos 

previstos”. A equidade, nesse sentido, refere-se à construção da justiça e da 

igualdade e no reconhecimento das diferenças e no tratamento dessas diferenças de 

maneira diferente, mesmo que tendo como referência as normas genéricas 

(CAMPOS, 2006).  
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Porém, o conceito de equidade em saúde que mais se aplica ao presente 

estudo, por ser de maior relevância e adequação às desigualdades socioeconômicas 

presentes na população pesquisada é o de Vieira-da-Silva & Almeida Filho (2009), 

que consiste na equidade horizontal: no acesso igual para o cuidado disponível às 

necessidades iguais. A equidade no acesso e a utilização de serviços da saúde é 

tradicionalmente relacionada à equidade horizontal e tem tido a sua 

operacionalização na “igualdade de utilização de serviços de saúde entre os grupos 

sociais para necessidades de saúde iguais”. Pode-se dizer que as diretrizes que 

regem o SUS incorporam a definição de equidade horizontal, ou seja, acesso, 

utilização e tratamento igual para necessidades iguais (ESCOREL, 2009). 

Sendo assim, em saúde, a equidade tem sido associada à ausência de 

injustiças sociais ou disparidades. No entanto, as necessidades humanas podem ser 

amplamente debatidas porque cada ser possui necessidades individuais distintas. 

Por esse motivo, no planejamento de sistemas de saúde, assumem-se as 

“necessidades essenciais” como objetivos a serem cumpridos. São o caso de 

determinantes sociais de saúde como, por exemplo: alimento, educação e trabalho. 

O alimento pode ser considerado uma necessidade básica e universal, porém o tipo 

e quantidade variam de pessoa para pessoa, de cultura para cultura e de acordo 

com a classe social (VIEIRA-DA-SILVA; ALMEIDA FILHO, 2009).  

Pode-se aplicar essa mesma lógica, na área da saúde pois as necessidades 

de serviços de saúde variam igualmente de indivíduo para indivíduo. A justiça 

distributiva propõe que liberdades iguais, oportunidades iguais e acesso igual para 

recursos visam satisfazer as necessidades básicas essenciais.  

Desigualdades em saúde podem ser interpretadas como as diferentes formas 

de tratamento a indivíduos pertencentes a categorias essenciais ou grupos sociais. 

Já equidade em saúde seria o resultado de políticas que tratam indivíduos que com 

configurações sociais, econômicas e culturais diferentes de forma diferente 

(ROMERO; ALMEIDA, 2000; VIEIRA-DA-SILVA; ALMEIDA FILHO, 2009). 

O princípio da equidade, relacionado ao campo da saúde, vem sendo utilizado 

como orientador do Sistema Único de Saúde Brasileiro e diante da urgência pela 

redução das desigualdades na capacidade de resposta do sistema, o tema ganhou 

força no debate do setor como objetivo para alcançar a melhoria efetiva das 
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condições de saúde da população no território nacional (ESCOREL, 2001; 

LUCCHESE, 2003). 

A equidade em saúde tem se tornado um importante objetivo em termos de 

políticas públicas e temas de diversas pesquisas relacionadas aos determinantes 

sociais de saúde, na medida em que houve o reconhecimento do impacto desses 

fatores na saúde (MCINTYRE et al, 2007). 

Há diferenças entre os conceitos de equidade e igualdade, que se tornam 

relevantes por serem, frequente e erroneamente, utilizados como sinônimos. Ambos 

os conceitos derivam do fato que a humanidade predispõe a diversidade, a 

pluralidade e que, como indivíduos, distinguem-se entre si nas suas personalidades, 

identidades e necessidades (ESCOREL, 2001). Nesse sentido, a mesma autora 

assinala que “qualquer homogeneização é falsa, o que não impede a busca de 

características comuns”. Assim como afirma Sposati (1999) a “noção de igualdade 

só se completa se compartida à noção de equidade. Não basta um padrão universal 

se este não comportar o direito à diferença. Não se trata mais de um padrão 

homogêneo, mas de um padrão equânime”. 

Grande parte dos estudos sobre equidade do acesso analisa o consumo dos 

serviços de saúde por tipo (centros de saúde, ambulatórios especializados, 

hospitais) segundo a distribuição geográfica e/ou segundo a distribuição social 

(quintis de renda, por exemplo) (TRAVASSOS et al, 2000; ESCOREL, 2001). 

 

2.5 Equidade no Acesso aos Serviços de Saúde 

 

De maneira geral, o princípio de equidade tem tido sua operacionalização em 

duas principais dimensões: as condições de saúde e o acesso e utilização dos 

serviços de saúde (KOHATSU, 2009; PAURA et al, 2010).  

Quanto às condições de saúde, a sua análise deve contar com a distribuição 

dos riscos de adoecer e de morrer em grupos populacionais. Embora variações 

biológicas (ex. sexo e idade) determinem diferenças na morbidade e na mortalidade, 

a maioria das condições de saúde é determinada socialmente, não decorrendo de 

variações naturais ou da autonomia das escolhas pessoais por estilos de vida mais 

ou menos saudáveis. Assim, os pobres, grupo social e economicamente com maior 

vulnerabilidade, pagam o maior tributo em termos de saúde pois acumulam a carga 
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de maior frequência na distribuição de doenças, de origem infecciosa, crônico-

degenerativas ou mesmo de causas externas. Para Evans et al. (2002), essa é a 

dimensão mais importante da equidade em saúde e essa linha de pesquisa tem sido 

cada vez mais abordada, e à sua mensuração dedicam-se estudiosos e instituições 

(CARR-HILL; CHALMERS-DIXON, 2005). 

Segundo Escorel (2009), em relação ao acesso e à utilização dos serviços de 

saúde notam-se as diferentes possibilidades para o consumo de serviços de saúde 

nos diversos níveis de complexidade por pessoas com necessidades iguais de 

saúde.  Travassos e Castro (2008), afirmam que: 

 

“As condições de saúde de uma população estão fortemente associadas ao 

padrão de desigualdades sociais existentes na sociedade. Já as 

desigualdades sociais no acesso e utilização de serviços de saúde são 

expressão direta das características do sistema de saúde. A disponibilidade 

de serviços e de equipamentos diagnósticos e terapêuticos, a sua 

distribuição geográfica, os mecanismos de financiamento dos serviços e a 

sua organização representam características do sistema que podem facilitar 

ou dificultar o acesso aos serviços de saúde. Modificações nas 

características do sistema de saúde alteram diretamente as desigualdades 

sociais no acesso e no uso, mas não são capazes de mudar por si só as 

desigualdades sociais nas condições de saúde entre os grupos sociais”. 

 

De um estudo desenvolvido por meio do convênio entre o IPEA e OPAS, o 

qual se intitula: "Medindo as Desigualdades em Saúde no Brasil: uma Proposta de 

Monitoramento" (VIANNA, 2001), foram selecionadas algumas variáveis para fins de 

análise. São elas: local de residência, classe social, renda, gênero, etnia, 

ocupação/profissão, escolaridade e grupo etário. 

Quanto à institucionalidade do SUS, dois tópicos têm grande impacto na 

implantação de suas políticas e podem ser avaliados no que se refere a um padrão 

de maior o menor grau de equidade: o processo de descentralização efetivo do 

poder e da autonomia para o nível local de regulação do sistema de saúde e sua 

consequente responsabilização pelas condições de saúde e assistência aos 

munícipes, além dos processos de decisão que possuam a presença ou ausência de 

um real e representativo controle social (ESCOREL, 2009). 
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As políticas equânimes constituem um meio para o alcance da igualdade. Em 

uma perspectiva relativamente utópica podemos pensar que iniciativas desse tipo 

poderiam integrar uma fase intermediária e transitória, visando atingir a igualdade de 

condições, de oportunidades sociopolíticas e econômicas. E, dessa forma, 

permitindo uma distribuição desigual para indivíduos e grupos sociais desiguais 

(“mais para quem precisa de mais e menos para quem precisa de menos”), 

poderíamos atingir (hipoteticamente) uma situação de igualdade, em que todos 

teriam acesso às mesmas oportunidades, bens ou serviços. Mas, uma vez atingido 

esse escalão de igualdade de condições, as políticas equânimes ainda se fariam 

necessárias, pois não se pode abstrair os critérios de justiça. E, ainda mais na 

saúde, onde as necessidades são em grande parte diferentes, onde cada caso é um 

caso, a igualdade de condições parece algo impossível (mas desejável) de ser 

atingido e políticas equânimes sempre serão imprescindíveis (ESCOREL, 2009). 

Para uma melhor instrumentalização metodológica, utilizaremos o conceito de 

vulnerabilidade à fim de apresentar categorias de análise para o estudo. Dessa 

forma, abordaremos a seguir a evolução do conceito ao longo do tempo, assim 

como as suas principais referências.  

 

 

2.7 Vulnerabilidade, Cuidados à Saúde e Contexto Social 

 

Classicamente, os estudos que trazem a discussão das desigualdades da 

utilização dos serviços de saúde pelas populações são aqueles que abordam o 

acesso ou a equidade no acesso. Porém, tais estudos classificam as barreiras de 

acesso em grandes variáveis (macrovariáveis) como renda, escolaridade, local de 

moradia, etc (DIXON-WOODS, M, et al, 2006). Verificamos que tais variáveis são 

insuficientes para a compreensão mais completa desse fenômeno. Fazendo-se 

necessário conhecer as particularidades existentes, assim, nota-se que há aspectos 

subjetivos, individuais e coletivos, que interferem diretamente no acesso.  

Por exemplo, duas pessoas que moram no mesmo bairro, com renda e 

escolaridades semelhantes e que supostamente teriam a mesma oportunidade de 

ter acesso à assistência à saúde, podem ter na prática, um acesso completamente 
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distinto. Uma pode ter uma rede social de apoio maior e conseguir aceder mais fácil 

e rapidamente que a outra.  

Paura, Ribeiro e Silva Junior (2010), em seu estudo sobre equidade no 

acesso ao transplante renal no Estado do Rio de Janeiro mostraram que entre seus 

resultados, o principal motivo para a não realização do transplante foi o “soro 

vencido”, a falta de atualização dos dados dos pacientes da lista de espera (faltando 

o contato telefônico para a busca do paciente), falta de exames clínicos básicos, 

entre outros. Quanto ao “soro vencido”, os autores elencam possíveis barreiras de 

acesso: “havia em todo o estado de Rio de Janeiro apenas um local realizava a 

coleta e processamento do sangue dos potenciais receptores provenientes das 

diversas regiões do Estado; este deslocamento muitas é distante e carente de meios 

de transporte disponíveis e gratuitos; teria que ser feito impreterivelmente a cada 90 

dias; e o horário de funcionamento é limitado”. Percebe-se que esses são aspectos 

fundamentais para a realização do transplante e nenhum deles está enquadrado nas 

variáveis tradicionalmente citadas nos estudos de acesso. 

Dentro dos conceitos de acesso e equidade no acesso notamos uma 

insuficiência de metodologias que ajudem a iluminar as iniquidades e que permitam 

uma orientação mais apropriada das políticas de saúde.  

Acreditamos que as grandes barreiras para o acesso aos serviços de saúde 

podem ser as subjetividades. Não é possível entender tais barreiras por meio de 

estudos epidemiológicos simples e nem apenas estudos qualitativos. Há de se 

integrar as metodologias para uma abordagem mais abrangente. 

Os estudos atuais que categorizam os indivíduos nessas macrovariáveis não 

conseguem analisar essas subjetividades, sendo insuficientes para a análise de 

acesso e, por isso, deixam falhas. É nessa lacuna que pretendemos evidenciar tais 

aspectos. Optamos, então, por tomar os estudos de vulnerabilidade de AYRES 

(2013) como alternativa para entender melhor esse fenômeno, pois nos permite 

incluir na análise os aspectos individuais (entendendo profundamente as 

características de cada usuário e que nos permitirá observar quais seriam os 

aspectos que podem torna-los mais vulneráveis do que outros), além de também 

analisar as macrovariáveis. 

A vulnerabilidade em saúde pode ser definida como um conjunto de fatores 

biológico/individuais, epidemiológicos, sociais e programático/ institucionais cuja 
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interação amplia ou reduz o risco ou a proteção de um indivíduo ou população frente 

a uma determinada doença, condição ou dano. É o resultado de uma construção 

conceitual, revelando um instrumento de entendimento de situações de saúde e 

seus determinantes. Assim, o conceito predispõe à construção de políticas voltadas 

para as necessidades em saúde, levantando situações vulneráveis individuais e 

sociais e realizando diagnósticos sobre suas condições (AYRES, 2003; AYRES, 

2013). 

Entretanto, inicialmente, segundo Ayres (2013), o conceito de vulnerabilidade 

foi incorporado por Mann, et al. (1994), com base na experiência da pandemia de 

HIV/AIDS no mundo. A introdução do termo “vulnerabilidade” teve por objetivo a 

ampliação do entendimento da transmissibilidade do HIV e a incorporação de fatores 

socioculturais e econômicos aos estudos (Mann, 1994). Consoante Fernandes 

(2013), no Brasil, Ayres aprofundou os estudos sobre vulnerabilidade introduzido por 

Mann, ampliando o foco das dimensões da exposição ao HIV para fatores sociais, 

políticos, institucionais e comportamentais. 

Entre o final da década de 1980 e início de 1990, o conceito de 

vulnerabilidade passa a se destacar em diferentes interpretações de pesquisadores 

no mundo, em linhas de pesquisa relacionadas a desastres, pobreza e fome 

(FERNANDES, 2013). 

Watts e Bohle (1993), em um estudo sobre a fome, relataram que 

vulnerabilidade teria relação com a exposição às contingências, ao estresse e à 

dificuldade em lidar com eles. Descreveram o chamado “espaço de vulnerabilidade” 

com dois lados: um externo, que corresponderia ao risco de exposição a perigos e 

eventualidades e um interno, composto de dois fatores: a capacidade de mobilizar 

recursos para lidar com os perigos e riscos, e a potencialidade para enfrentar os 

riscos de consequências extremas. 

De acordo com os autores, a adoção de comportamentos menos arriscados 

não seria influenciada apenas pela qualidade da informação, mas pelo equilíbrio 

entre estrutura e agência. Sendo assim, a existência ou não desse equilíbrio deve 

ser avaliado em três dimensões da vulnerabilidade: duas fariam parte da capacidade 

de agenciamento (entitlement e empowerment) e uma da estrutura, a política 

econômica. O termo entitlement relaciona-se com a capacidade das pessoas 

exercerem seus direitos e o empowerment está associado à participação política e 
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institucional e, a “política econômica” refere-se ao tipo de organização, à estrutura, à 

história e à economia, da sociedade e as consequências na vida dos indivíduos. Os 

autores ainda mencionam que ao ser relacionada aos desastres naturais e às 

doenças, a vulnerabilidade acontece em um espaço social multidimensional, que é 

definido por capacidades políticas, institucionais, econômicas e educacionais dos 

indivíduos (em regiões e climas específicos) e que, com fundamento desses 

elementos, teriam ou não potencialidades para lidar com as consequências dos 

danos ou dos perigos (WATTS, BOHLE, 1993; FERNANDES, 2013).  

  Ayres (1996) e Ayres et al (1999) trazem a discussão de 

vulnerabilidade para o cenário e a problemática brasileira. O conceito de 

vulnerabilidade introduz à análise epidemiológica de risco, maior precisão e 

amplitude, não sendo o componente biológico o único elemento da vulnerabilidade. 

Estão presentes também fatores políticos, econômicos, institucionais, sociais, 

culturais, familiares e emocionais os quais têm influência direta no comportamento 

individual e social e são extremamente importantes como intervenientes na 

vulnerabilidade.  

Ainda segundo Ayres et al (1997) e apesar da sua discussão se basear na 

pandemia de HIV/AIDS, podemos descortinar a sua proposta sobre a vulnerabilidade 

para o campo da saúde coletiva de forma geral:  

 

“(...) o conceito de vulnerabilidade busca estabelecer uma síntese conceitual 

e prática das dimensões sociais políticas-institucionais e comportamentais 

associadas às diferentes susceptibilidades de indivíduos, grupos 

populacionais e até mesmo nações à infecção (...) e as suas consequências 

indesejáveis (doença e morte). E, ao fazê-lo, não visa distinguir a 

probabilidade indivídual (...) mas busca fornecer elementos para avaliar 

objetivamente as diferentes chances que cada indivíduo ou grupo 

populacional tem (...), dado o conjunto formado por certas características 

individuais e sociais de seu cotidiano, julgadas relevantes para a maior 

exposição ou menor chance de proteção diante do problema”. 

  

Ayres (2013) cria a seguinte a análise de vulnerabilidade que busca integrar 

três eixos (que atuam independentes das vidas das pessoas, comunidades e 

nações, sendo entendidas como camadas de vulnerabilidade e que influenciam 
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diretamente na suscetibilidade à infecção de HIV e ao adoecimento e morte por 

AIDS): 1. Dimensão individual da vulnerabilidade; 2. Dimensão social da 

vulnerabilidade; 3.Dimensão Programática da suscetibilidade. São elas: 

1. A vulnerabilidade individual envolve dois níveis: o cognitivo e o 

comportamental. O cognitivo relaciona-se à quantidade e à qualidade da aquisição 

dos conhecimentos sobre o agravo e da capacidade de incorporá-los e gerenciá-los. 

O comportamental está ligado à relação desses conhecimentos à percepção dos 

contextos intersubjetivos e sociais geradores de vulnerabilidades, responsáveis por 

influenciar atitudes e comportamentos práticos em relação ao agravo. Os 

conhecimentos e comportamentos são relacionados por construções de sentidos 

singulares que dependem diretamente de características individuais, contextos 

históricos de vida e relações interpessoais que se estabelecem no dia a dia do viver 

em sociedade. A dimensão individual associada às demais dimensões levaria à 

consciência da doença e à possibilidade de seu enfrentamento. 

2. A vulnerabilidade social incorpora fatores sociopolíticos e culturais 

combinados entre si: condições socioeconômicas; acesso à informação, grau de 

escolaridade; disponibilidade de recursos materiais; capacidade de organização da 

sociedade civil; direitos humanos; discriminação e preconceito dirigidos às minorias; 

crenças religiosas; simetria ou assimetria nas relações de gênero (menor ou maior 

poder da mulher nas negociações conjugais). É dependente, então, da maior ou 

menor capacidade de modificar as tomadas de decisões políticas, de cidadania ou 

de gênero.  

3. A vulnerabilidade programática ou institucional tem relação com as 

instituições sociais vigentes nas vidas das pessoas (famílias, escolas, serviços de 

saúde, etc). São recursos sociais que as pessoas precisam para que não haja a 

exposição aos fatores de riscos relacionados ao agravo. Dessa forma, fazem parte 

dessa dimensão fatores como: a universalização, integralidade e humanização do 

atendimento; o financiamento eficaz e contínuo das ações; participação da 

sociedade civil na elaboração e planejamento das políticas e ações; existência de 

programas que planejam e gerenciam ações que integrem a assistência e prevenção 

e que contemplem toda a população tendo em conta as suas singularidades 

especificidades e diversidades. Assim, quanto maior a for a capacidade de 
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implementação e gerenciamento destes aspectos, menos vulneráveis as populações 

e indivíduos serão (AYRES, 2013; FERNANDES, 2013).  

Então, para analisar a vulnerabilidade, leva-se em conta a realidade e 

conjuntura social do sujeito. Sendo assim, entender a vulnerabilidade em saúde 

favorece a obtenção de elementos norteadores para o planejamento e avaliação das 

ações dirigidas para práticas de cuidado e promoção de saúde e dessa forma, pode-

se criar vias para facilitar o acesso à assistência à saúde. 

Estas são questões frequentemente ignoradas pelos gerentes e profissionais 

na assistência, tornando a busca por cuidado uma peregrinação com diversos 

obstáculos. A análise destas situações, incluindo a experiência das usuárias pode 

fornecer mais subsídios ao processo de planejamento, execução e avaliação do 

cuidado prestado nas redes assistenciais. 

Sendo assim, incorporamos às dimensões construídas por AYRES (2013) 

estudos sobre equidade no acesso ao tratamento oncológico de mamas e criamos a 

chave analítica abaixo, a qual utilizaremos para analisar os achados desse estudo: 

Tendo em vista que AYRES (2013) traz: 1. Dimensão individual da 

vulnerabilidade; 2. Dimensão social da vulnerabilidade; 3.Dimensão Programática da 

suscetibilidade. 

 

A. A vulnerabilidade individual  

 Quanto ao nível cognitivo: Falta de informação relacionada a doença 

caracteriza uma maior vulnerabilidade do sujeito (NIGENDA, G, et al, 2009). 

Nigenda, et al (2009), relataram que na amostra estudada, quase todas as mulheres 

já tinham informações sobre a importância do autoexame das mamas, porém, quase 

nenhuma conhecia a técnica e nem a praticavam regularmente. As mulheres 

entrevistadas também disseram que antes do diagnóstico de câncer de mama, não 

possuíam informações sobre a doença, seus sinais e sintomas e, depois do 

diagnóstico, receberam informações de diversas fontes, como: folhetos explicativos, 

artigos de revistas e conversa com outras pacientes na sala de espera da unidade 

de saúde. A maioria das mulheres mencionou a falta de informação como sendo o 

maior problema enfrentado. 

 Quanto ao nível comportamental:  
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Mulheres em situação de submissão e violência doméstica em diversos níveis 

como: o físico, sexual, psicológico, patrimonial e moral. Nota-se outros fatores que 

tornam mulheres mais vulneráveis ao acesso ao tratamento do câncer de mama 

podem ser subjetivos como: mulheres que não tinham conhecimento e acabavam 

por achar desnecessária a realização do exame mamográfico, possuíam 

medo/receio da detecção de anormalidades ou simplesmente se esqueciam. Assim 

como as dificuldades culturais e sexológicas e o descrédito na capacidade da 

detecção da doença através do autoexame em virtude de uma supervalorização do 

médico no exame físico e do radiológico, assim como a vergonha de mostrar o corpo 

(RENCK, et al, 2014; GONÇALVES, et al, 2014; TEJADA-TAYABAS LM et al, 2015);  

 

B. A vulnerabilidade social  

Quanto a vulnerabilidade social, destacamos algumas variáveis que possuem 

relação com características sociais e coletivas, como: 

 Condições de vida (como: acesso a saúde, educação, alimentação 

adequada, trabalho, moradia e lazer) (NIGENDA, et al, 2009; BARROS, et al, 2013; 

AGUDELO BOTERO, 2013); 

 Condições socioeconômicas (renda): Nigenda, et al, (2009); 

consideraram as dificuldades financeiras como uma variável definidora na ausência 

de condições mínimas de enfrentamento da doença e à adesão ao tratamento e 

independendo do acesso ao tratamento médico correto, pois há co-variáveis que são 

afetadas diretamente por esta, como por exemplo: compra de medicamentos, 

transporte a unidade de saúde, alimentação, moradia, etc. Demais autores 

mencionaram a renda como fator preponderante à vulnerabilidade: Angus, et al 

(2007); Renck, et al (2014); Dias-Da-Costa, J. S, et al (2007); Lima-Costa e Mattos 

(2007); Velasquez-De Charry, (2009); Agudelo Botero (2013), Gonçalves, et al 

(2014); Agudelo Botero, M (2013); Piñeros M et al (2011); 

 Distância geográfica da residência do paciente à unidade de saúde 

(ANGUS, et al, 2007; RENCK, et al, 2014; OLIVEIRA, et al, 2011; BARROS, et al, 

2013; VELASQUEZ-DE CHARRY, 2009); Gonçalves, et al (2014), citam em seu 

estudo que Dificuldade de acesso ao transporte fornecido pela SMS e Deslocamento 

para outra cidade podem piorar o acesso. 
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 A ausência do acesso à informação sobre a doença (RENCK, et al, 

2014; GONÇALVES, et al, 2014; TEJADA-TAYABAS LM et al, 2015);  

 Crenças e tabus em torno da doença (GONÇALVES, et al, 2014); 

 Falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema de saúde e 

sobre a própria unidade de saúde a qual o usuário frequenta (NIGENDA, et al, 

2009); 

 Preconceito racial (KALCKMANN, et al, 2007; CHOR, D, LIMA, C, 

2005, BAIRROS, F.S., et al, 2011; DIAS-DA-COSTA, J. S, et al, 2007; LAGES, R.B., 

et al, 2012; VELASQUEZ-DE CHARRY, 2009). Bairros, et al (2011), concluíram que 

a probabilidade de mulheres não realizarem os exames citopatológico e de mama foi 

significantemente maior em negras que em brancas e que a desigualdade racial no 

acesso aos exames de detecção precoce de câncer persistiu após controle 

estatístico para idade e variáveis socioeconômicas. 

 Idade: Angus, et al (2007), Barros, et al (2013) e Azevedo e Silva, et al 

(2014), afirmam que quanto maior é a idade, maior o risco do aparecimento do 

câncer de mama e mais vulneráveis são as mulheres. 

 Discriminação de gênero: Angus, et al, (2007) comentam que mulheres 

possuem maior vulnerabilidade e dificuldade no acesso a serviços de saúde que 

homens; 

 Mulheres imigrantes: Segundo Sanz-Barbero, et al (2011) e ANGUS, et 

al (2007), imigrantes fazem menor uso dos programas de rastreamento para o 

câncer de mama do que mulheres autóctonas (espanholas). As imigrantes 

provenientes da América do Sul e Central são as que possuem menor escolaridade; 

 Grau de escolaridade: Kalckmann, et al, (2007); Angus, et al, (2007); 

Chor, D, Lima, C, (2005), Renck, et al, (2014); Lages, R.B., et al, (2012); Oliveira, et 

al, (2011); Piñeros M et al (2011); Agudelo Botero (2013); Barros, et al (2013); e 

Velasquez-De Charry, (2009), relataram que quanto menor o tempo de estudo (em 

anos), mais vulnerável será a usuária;  

 Racismo institucional, que é definido como o "fracasso coletivo de uma 

organização para prover um serviço apropriado e profissional para as pessoas por 

causa de sua cor, cultura ou origem étnica. Ele pode ser visto ou detectado em 

processos, atitudes e comportamentos que totalizam em discriminação por 
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preconceito involuntário, ignorância, negligência e estereotipação racista, que causa 

desvantagens a pessoas de minoria étnica" (KALCKMANN, et al, 2007); 

 Viver em região metropolitana - Azevedo e Silva, et al (2014) afirmam 

que mulheres que vivem em região metropolitana em todo o Brasil apresentam 3 x 

mais acesso ao exame mamográficos que as que residem em outras áreas. Oliveira, 

et al (2011) e Nigenda, et al (2009), também destacam tal variável em seus estudos; 

 Saúde suplementar: Azevedo e Silva, et al (2014) notaram que 

mulheres que dispõem de assistência suplementar de saúde, possuem maior acesso 

ao exame mamográfico que mulheres que dependem da rede pública de saúde. A 

proporção em 2008 era de 72,7% x 47%, segundo o estudo. Demais autores 

também evidenciam tal variável: Renck, et al, (2014), Angus, et al (2007); 

Velasquez-De Charry, (2009); Brito C et al (2005); 

 Mulheres com dupla carga de trabalho: Angus, et al (2007) comentam 

que uma das barreiras na busca por tratamento ao câncer de mama (e consequente 

atraso diagnóstico) está associada ao excesso de atividades relacionado a carga de 

trabalho e ao cuidado que essas mulheres dispõem aos seus familiares em suas 

casas. Dessa forma, essas mulheres priorizam seus entes queridos em detrimento 

da própria saúde.  Chor, D, Lima, C (2005) e Gonçalves, et al (2014) também 

ressaltam a variável; 

 Não possuir rede social de apoio: Angus, et al (2007) frisam que a rede 

social de apoio permite que o usuário possua mais subsídios para a busca a atenção 

a saúde. 

 Relação com seus (suas) companheiros (as): Nigenda, et al (2009), 

entrevistaram os companheiros das pacientes com câncer de mama e notaram que, 

as mulheres que possuem boas relações maritais (sendo cuidadas e apoiadas, 

obtendo ajuda nas tarefas domiciliares e com os filhos), são menos vulneráveis. Os 

homens, diante da possibilidade da morte de suas esposas, tendem a valorizá-las 

mais. Entretanto, algumas mulheres sentiam-se isoladas e excluídas pela família e 

seus maridos, os autores explicam que tal comportamento se deve à falta de 

informação sobre o câncer e que os familiares não sabem como deveriam trata-las 

e, por sentir medo, acabam se afastando. Com relação aos maridos, há ainda o 

receio das transformações físicas ocorridas no processo de tratamento (mastectomia 
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e queda de cabelo, p.ex.), que afetam a vida sexual e a intimidade do casal, o que 

pode levar a um distanciamento. 

 

 

C. A vulnerabilidade programática ou institucional  

 Atraso no agendamento para procedimentos, exames e consultas 

(NIGENDA, et al, 2009); 

 Falta do estabelecimento de vínculo e acolhimento entre o profissional 

de saúde e o paciente. Nigenda, et al (2009), sugerem que treinamentos constantes 

com os médicos presentes no primeiro nível de atenção sejam feitos no sentido de 

melhorar a qualidade da assistência prestada. 

 Baixa cobertura mamográfica (AZEVEDO E SILVA, et al, 2014, 

RENCK, et al, 2014; LIMA-COSTA e MATTOS, 2007; CORREA, R.S, et al, 2011; 

LAGES, R.B., et al, 2012; NIGENDA, et al, 2009; SANTOS USCANGA-SÁNCHEZ, 

MC et al, 2014; AGUDELO BOTERO, M, 2013; KNAUL FM, et al, 2009). Correa, 

R.S., et al (2011) observaram em seu estudo que a oferta de exames é menor do 

que a demanda, que a produção da rede pública é inferior à do sistema privado. 

Lima-Costa e Matos (2007), relataram que o acesso a realização da mamografia 

apresentou associações positivas e independentes com a localização urbana do 

domicílio, a macrorregião de residência, a escolaridade, a renda domiciliar, o número 

de consultas médicas e a cobertura por plano de saúde. Os resultados mostraram 

que a cobertura da mamografia ainda é baixa entre mulheres brasileiras, 

principalmente entre as mais velhas, e que existem profundas desigualdades 

associadas à sua realização. Lages, R.B., et al (2012), em um estudo que levantava 

as desigualdades relacionadas ao acesso ao exame mamográfico, demonstrou que 

a não realização de mamografia esteve relacionada com raça parda/negra, ausência 

de companheiro, menor grau de instrução, menor renda, tabagismo, não possuir 

plano ou seguro de saúde e conclui que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

responsável por realizar 56,3% das mamografias, explicitando a baixa cobertura na 

região estudada. 

 Barreiras burocráticas e organizacionais (HARTZ, Z; 

CONTANDRIOPOULOS, A, 2004; VELASQUEZ-DE CHARRY, 2009; GONÇALVES, 

et al, 2014). Gonçalves, et al (2014), citam eu seu estudo demais barreiras relativas 
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a questões que consideramos burocráticas, tais como: lista de espera para 

agendamento de consulta, exames e tratamentos, barreiras organizacionais, demora 

para receber resultado de exames e exames, consultas ou procedimentos 

indisponíveis pelo SUS do município onde reside;   

 Ausência de humanização do atendimento (ANGUS, et al, 2007)  

 Ligações transversais quanto ao fluxo de redes de atenção oncológica: 

Segundo Oliveira, et al (2011), “...fragilidades na estruturação da rede assistencial 

comprometem o planejamento e a regionalização da assistência e, as interconexões 

entre os vários ramos das redes, complementando a rede hierárquica e facilitando o 

acesso. No caso da atenção oncológica a precocidade do diagnóstico e o tratamento 

adequado têm papel fundamental na sobrevida do paciente. ” 

 Deficiência no financiamento global e controle administrativo local: 

Carneiro Junior, N e Elias, P (2006), observaram que o financiamento global e o 

controle administrativo das organizações de saúde são atribuições do gestor 

estadual e que a presença do gestor local é importante para a garantia da eqüidade 

no acesso. O poder público deve se fazer presente na implementação dessa 

modalidade no âmbito local, garantido a eqüidade no acesso e contemplando o 

controle público. 

 

 

Mann (1994), sobre as ações de prevenção, ressalta três elementos 

fundamentais: informação e educação; serviços de saúde e sociais; ambiente social 

de apoio. Apesar de o autor estabelecer essas ações para a infecção de HIV, pode-

se adaptar o mesmo para a nossa discussão. Sendo assim, segundo o autor, o 

aumento da vulnerabilidade a doença dependerá dos seguintes fatores: falta de 

informações precisas; falta de acesso aos serviços necessários; o fato de o indivíduo 

não estar suficientemente preocupado ou motivado; o fato de o indivíduo não ter 

habilidades, poder ou confiança para sustentar ou implementar mudanças 

comportamentais. 

Segundo Gabrois (2011), a determinação das doenças não está relacionada 

apenas à fatores biológicos e genéticos. As doenças são influenciadas pelo contexto 

social que aumenta, modifica ou os neutraliza. Condições sociais, como renda por 

exemplo, juntamente à exposição a condições ambientais adversas, de 
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comportamentos relacionados à privação de circunstâncias (como a impossibilidade 

de obter alimentação adequada), de predisposição ao estresse e sua correlação 

biológica e de diminuição ao acesso a cuidados médicos, possuem influência direta 

ou indireta sobre a ocorrência e as manifestações das doenças. Pessoas vindas de 

famílias de baixa renda que apresentam maiores e mais frequentes problemas de 

saúde, agudos e crônicos, do que os de famílias de média renda e alta renda. A rede 

assistencial da saúde envolve o acolhimento, o cuidado e a escuta qualificada dos 

diversos aspectos da vida da paciente. Dessa forma, aumenta-se a participação dos 

usuários na atenção à sua saúde.  

Na mesma direção de argumentos, Tubone et al (2003) afirmam que em 

serviços de saúde, os fatores de risco, vulnerabilidades e possíveis agravos à saúde 

da mulher devem estar esclarecidos para que a paciente tenha em conta que está 

exposta a diversos fatores (biológicos, étnico–raciais, sociais e de gênero), de forma 

a agilizar o fluxo e a ampliar a resolutividade do seu atendimento. Para tal, é 

fundamental, que sejam integradas a ações de acolhimento, com todos os 

profissionais e serviços pertinentes. No mesmo estudo, os autores encontraram as 

seguintes vulnerabilidades relacionadas a saúde da mulher: “Adolescentes (< 20 

anos) e mulheres (>40 anos); Início precoce da vida sexual; Parceiros sexuais que 

tem outras parceiras; História pregressa de DST ou HPV; Tabagista (10 ou mais 

cigarros por dia); Usuária de drogas (ílicitas ou não, incluindo álcool); Situação 

conjugal insegura ou violência doméstica (inclusive sexual); Gravidez indesejada 

(aborto inseguro); Afrodescendente (negras ou pardas); Analfabeta ou analfabeta 

funcional” 

Diversos são os fatores que estão associados ao atraso no diagnóstico do 

câncer de mama. Primeiramente é necessário que as mulheres se inquietem com os 

sintomas apresentados. Questões como: nível socioeconômico e cultural familiar 

interferem nesta percepção, o que enfatiza a importância do conhecimento, atitudes, 

comportamentos e valores individuais e familiares no significado dos sintomas e na 

busca pela assistência médica especializada (HORNER, et al, 2008).  

Cabe ao sistema de saúde, em seguida, a identificação do caso suspeito. A 

organização de serviços de saúde hierarquizados por níveis de atenção (primária, 

secundária e terciária) sugere a existência de uma porta de entrada, que deve ser de 

fácil acesso. Os profissionais de saúde presentes na atenção primária precisam ser 
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treinados para identificar os problemas de saúde quando a doença se encontra nos 

estágios iniciais. A familiaridade com os pacientes decorrente da rotina de 

atendimento a ele prestada facilita a avaliação de mudanças nos sinais e sintomas. 

Dessa forma, a equipe pode prover o acesso a especialistas e indicar o profissional 

mais adequado ao caso, o que tende a encurtar o tempo para a atenção apropriada. 

Se, ao contrário os profissionais da atenção primária não forem suficientemente 

habilitados nos diagnósticos, a assistência necessária é postergada (STARFIELD, 

2002).  

A paciente, ao dar entrada ao sistema de saúde, preferencialmente pela 

atenção primária, o atraso no diagnóstico pode ser influenciado pelo 

desconhecimento ou mesmo pela falta de percepção dos sinais e sintomas da 

doença pelos profissionais da saúde, assim como a indisponibilidade de 

equipamentos com capacidade adequada para o diagnóstico. O próximo passo é o 

referenciamento da paciente para os centros especializados (atenção secundária), 

constituídos de profissionais especializados e de métodos diagnósticos de média 

complexidade (como, por exemplo, a mamografia). A referência do paciente também 

pode se dar à atenção terciária, que apresentam possibilidades diagnósticas com 

maior estrutura e complexidade tecnológica estão presente, tais como: tomografia 

computadorizada, ressonância nuclear magnética, punção aspirativa por agulha fina, 

cirurgia para biopsia e/ou remoção do tumor primário, etc. No momento em que os 

resultados dos estudos clínicos, laboratoriais e de imagem apontam para a 

probabilidade de uma neoplasia, a próxima questão é selecionar o método mais 

rápido, eficaz e confiável para estabelecer o diagnóstico patológico (TUBONE, et al, 

2003; TRICHE, 2006; GRABOIS, 2011).  

 Em seguida, define-se o protocolo terapêutico mais adequado ao caso. Os 

protocolos terapêuticos são criados com a concordância de vários centros 

especializados que visem à uniformização de métodos diagnósticos e tratamento do 

câncer de mama e que proporcionem meios de avaliação do impacto na 

sobrevivência, da toxicidade e aderência ao tratamento, e dos efeitos tardios. Em 

geral, os protocolos terapêuticos exigem comparecimento frequente (às vezes 

diariamente) aos centros de referência, o que impõe ao paciente a ausência 

constante ao emprego, gerando impacto econômico na família. Para que os 

pacientes tenham seu tratamento garantido, deve-se ter em conta as possíveis 
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dificuldades financeiras para custear o transporte, alimentação e até mesmo a 

hospedagem nas localidades onde se encontram os centros de assistência médica 

especializada (RUSSELL, 2008; TRICHE, 2006). 
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

  

3.1 Delineamentos 

 

Desenho do Estudo: Trata-se de um estudo de caso, do tipo 

causal/exploratório. Optamos pelo desenvolvimento de variáveis quantitativas e 

qualitativas (triangulação de dados), para maior abrangência, validação, 

profundidade e contextualização do objeto de estudo. 

O estudo de caso é uma metodologia que favorece uma visão holística sobre 

os acontecimentos da vida real, destacando-se seu caráter de investigação de 

fenômenos contemporâneos dentro do seu contexto e pode ser tratado como uma 

importante estratégia para a pesquisa em ciências humanas e da saúde. A coleta de 

informações é realizada de forma detalhada e profunda, utilizando uma variedade de 

procedimentos de coleta de dados durante um determinado período de tempo (YIN, 

2010). Guerring (2004) define o estudo de caso como sendo: 

 

“Um estudo profundo de uma simples unidade (...) em que o objetivo do 

pesquisador é elucidar características de uma classe mais ampla de 

fenômenos similares” 

  
Dessa forma, o estudo de caso é um delineamento de pesquisa (e não 

estratégia, técnica ou tática), preserva o caráter unitário do fenômeno pesquisado (a 

unidade deve ser estudada como um todo, mas pode ser formado por um único 

individuo, por grupo, por eventos, por processos, por comunidades, por instituições, 

etc), não separa o fenômeno de seu contexto, é um estudo em profundidade, requer 

utilização de múltiplos procedimentos de coleta de dados (para garantir a validade e 

qualidade das informações obtidas) (GIL, 2009). 

 

3.1.1 Abordagem quantitativa 

 

Iniciamos com informações do Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do 

Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), no período de janeiro a dezembro de 
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2013 e, para as informações complementares, os prontuários das pacientes do setor 

de mastologia e oncologia.   

Critérios de inclusão:  

 Pacientes do sexo feminino, portadoras de câncer de mama, 

pertencentes ao serviço de mastologia do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) no ano de 2013 e residentes no município de Niterói. 

 

Critérios de Exclusão: 

 Prontuários que após três tentativas não foram encontrados no arquivo 

médico do HUAP-UFF. Assim, das 141 pacientes que ingressaram no setor de 

mastologia em todo o ano de 2013, 32 prontuários foram excluídos, restando 109. 

 

Análise dos dados: 

A análise descritiva das variáveis selecionadas foi realizada com base na 

estimativa das medidas de tendência central e de dispersão para as variáveis 

continuas e das distribuições de freqüência para as demais variáveis independentes 

(categóricas). A distribuição de ocorrência do desfecho foi avaliada no início do 

estudo e nos períodos que se seguem.  

Para a realização das análises estatísticas, gráficos e tabelas foi utilizado o 

Software SPSS Statistics versão 22.0 (SPSS Inc.). 

A construção de variáveis epidemiológicas tradicionais não detecta todas as 

relações necessárias. A dificuldade de incluir as dinâmicas sociais dentro desse tipo 

de análise faz com que se perca a noção de processo, além da óbvia limitação 

explicativa dos dados quantitativos, que são dificuldades a serem superadas por 

meio da união desse tipo de análise à construção de variáveis qualitativas. 

 

3.1.2 Abordagem Qualitativa 

 

Os estudos qualitativos se aplicam ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das percepções e das opiniões, produtos das 

interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus 

artefatos e a si mesmos, sentem e pensam (MINAYO, 2006). 
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Em se tratando da abordagem qualitativa, foi utilizada a trajetória terapêutica 

como metodologia de coleta e de análise de dados, por meio de entrevistas em 

profundidade sobre a história de vida e de fatores associados ao câncer de mama, a 

trajetória realizada e os problemas que tiveram na busca pelo tratamento. 

A trajetória assistencial é uma metodologia que deriva do itinerário terapêutico. 

Assim, primeiramente, partimos da compreensão do itinerário terapêutico, que 

segundo Gerhardt (2006) pode ser entendido como: 

 
“...sinônimo de busca de cuidados terapêuticos e procura descrever e 

analisar as práticas individuais e sócio-culturais de saúde em termos dos 

caminhos percorridos por indivíduos pertencentes a camadas de baixa 

renda, na tentativa de solucionarem seus problemas de saúde. A partir do 

surgimento de um ou mais sintomas físicos ou psíquicos e de seu 

reconhecimento como tal, o indivíduo se encontra frente a uma rede 

complexa de escolhas possíveis. Os processos de escolha, avaliação e 

aderência a determinadas formas de tratamento são complexos e difíceis de 

serem apreendidos se não for levado em conta o contexto dentro do qual o 

indivíduo está inserido, sobretudo frente à diversidade de possibilidades 

disponíveis (ou não) em termos de cuidados em saúde para as populações 

de baixa renda”. 

 

De acordo com Almeida, et al. (2009) o itinerário terapêutico pode ser definido 

como:  o percurso da busca, da produção e do gerenciamento do cuidado para a 

saúde, realizadas por pacientes e suas famílias seguindo uma lógica própria, tecida 

nas múltiplas redes para o cuidado em saúde, de apoio, que possam lhes oferecer 

suporte na experiência do adoecimento. Essas trajetórias são determinadas pela 

forma de produção e de disponilização do cuidado nos serviços de saúde, dando-

lhes respostas de resolutividade maior ou menor e a capacidade de serem 

integrativas.  

A abordagem do itinerário terapêutico busca avaliar, descrever e interpretar 

os processos por meio dos quais os indivíduos, mediante práticas individuais e 

socioculturais de saúde, aderem, avaliam e escolhem as formas de tratamento 

determinadas. Deve-se levar em conta o contexto socioeconômico e social no qual o 

usuário está inserido, as opções terapêuticas, as escolhas feitas tendo em vista as 

redes sociais de apoio e os serviços de saúde oferecidos e foi partindo dessa 
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perspectiva que a análise desse estudo foi realizada (GERHARDT, 2006; ALVES, 

SOUZA, 1999). Entretanto, a complexidade, profundidade e detalhamento que esse 

método exige fizeram com que o tenhamos apenas como apoio metodológico. 

Pretendemos, nesse estudo, analisar variáveis relacionadas a: temporalidade, 

espacialidade, resolubilidade e fatores que poderiam mediar, facilitar ou dificultar o a 

equidade no acesso ao tratamento oncológico no município. 

Sendo assim, utilizamos como prática avaliativa centrada no usuário 

(PINHEIRO, R., SILVA JUNIOR, A. G., 2009; SILVA JUNIOR, A. G., et al., 2011), a 

trajetória assistencial como forma mais precisa para a análise desse estudo, no 

sentido de ilustrar os caminhos que esse usuário teve que percorrer em busca de 

atendimento no sistema de saúde e a fim de analisar esse sistema de saúde local,  e 

entendendo as trajetórias de assistência que as pacientes entrevistadas realizaram 

buscando por atendimento em unidades públicas de saúde do município de Niterói, 

assim como a qualidade do atendimento prestado. 

Segundo Nascimento-Silva et al (2009), o objetivo da trajetória terapêutica 

“(...) é perceber o cuidado do ponto de vista de quem é cuidado, observando com 

especial atenção as escolhas do usuário, a rede social que o apoia e a relação com 

a oferta de serviços do sistema de saúde local. ”  

A sistematização destas trajetórias será analisada a seguir, tendo como 

referência as dimensões propostas por Ayres (2013). 

Local: As entrevistas com as pacientes aconteceram em uma sala do Instituto 

de Saúde Coletiva, no prédio anexo ao HUAP, nas dependências do Hospital 

Universitário do Antônio Pedro (HUAP) vinculado a Universidade Federal 

Fluminense, no município de Niterói - RJ. Já as entrevistas com os profissionais de 

saúde e gerentes foram realizadas dentro de salas nos respectivos setores onde 

trabalham, seguindo as suas preferências. 

 As entrevistas foram realizadas em horário previamente reservado e 

agendado. Sendo feitas gravações de áudio por meio de um gravador profissional, 

pertencente ao Instituto de Saúde Coletiva (ISC) da UFF, que foram transcritas 

posteriormente. Foram realizadas perguntas abertas e focadas (previamente 

formuladas) com o objetivo de extrair fatos, opiniões, sentimentos e insights (que 

constam nos anexos 3 e 4). Para garantir o anonimato de cada mulher, foi destinado 

um pseudônimo para representá-las. 
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Seleção dos sujeitos da pesquisa:  

 

 Das pacientes do serviço de mastologia do HUAP 

A escolha das pacientes aconteceu de forma aleatória simples, captando 1 

em cada 10 pacientes do sexo feminino, portadoras de câncer de mama, 

pertencentes ao serviço de mastologia do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) no ano de 2013, residentes no município de Niterói, que tivessem qualquer 

grau de estadiamento clínico e que, convidadas por contato telefônico, concordaram 

em participar voluntariamente. Para tanto, partimos da lista de pacientes fornecida 

pelo RHC do HUAP. As pacientes entrevistadas tiveram as identidades mantidas em 

sigilo e codinomes lhes foram dados (Kátia, Deise, Ana, Teresa, Shirley e Maria, cujo 

resumo das informações está na Tabela 3). 

Para o número de pacientes entrevistadas foi utilizado o critério de saturação 

dos temas tratados pelos participantes para interrupção da coleta, dessa forma, 

finalizamos com seis (6) pacientes. Segundo Fontanella, et al (2008),  

 

"Amostragem por saturação é uma ferramenta conceitual freqüentemente 

empregada nos relatórios de investigações qualitativas em diferentes áreas 

no campo da Saúde. É usada para estabelecer ou fechar o tamanho final de 

uma amostra em estudo, interrompendo a captação de novos componentes. 

O fechamento amostral por saturação teórica é operacionalmente definido 

como a suspensão de inclusão de novos participantes quando os dados 

obtidos passam a apresentar, na avaliação do pesquisador, uma certa 

redundância ou repetição, não sendo considerado relevante persistir na 

coleta de dados...O conceito encontra respaldo científico no pressuposto da 

constituição social do sujeito que, na Teoria das Representações Sociais, 

reflete-se no conceito de determinação social das representações 

individuais e, na Análise do Discurso, no conceito de determinação histórica 

e social das formações discursivas e da fala. Amostragem por saturação é 

uma ferramenta conceitual de inequívoca aplicabilidade prática, podendo, a 

partir de sucessivas análises paralelas à coleta de dados, nortear sua 

finalização...". 

 

 



62 

 

 Dos Gerentes (chefes de serviço) e profissionais de saúde do HUAP 

 

A seleção dos profissionais se deu por meio de comparecimento da 

pesquisadora responsável ao serviço de mastologia e de oncologia do HUAP.  

Foram convidados a participar da pesquisa os médicos dos serviços citados, além 

de suas chefias (que aqui tratamos como gerentes). Também houve a tentativa de 

entrevistar algum membro integrante da direção do hospital, porém, todos os e-

mails, contatos pessoais e telefônicos não foram retornados. Para garantir o 

anonimato de cada participante, assim como foi feito com as pacientes, foi destinado 

um pseudônimo para representá-los. Os nomes incluídos são fictícios e apenas 

ilustrativos. 

 

Critérios de inclusão:  

 

1) Pacientes do sexo feminino, portadoras de câncer de mama, 

pertencentes ao serviço de mastologia e oncologia do Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP), com qualquer grau de estadiamento clínico e residentes no município 

de Niterói que, por meio do contato telefônico, se prontificaram a participar 

voluntariamente do estudo. 

2) Profissionais de saúde (médicos) e chefes do setor de mastologia e 

oncologia do HUAP, além de um representante da direção do hospital que, que 

convidados pessoalmente, tenham aceitado participar do estudo voluntariamente. 

 

3.2 Questões Éticas 

 

Devido à operacionalização desse estudo, necessitar de informações 

sigilosas e privadas, contidas nos prontuários das pacientes selecionadas pela 

amostra fez-se necessária a análise do seu conteúdo pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP) da Universidade 

Federal Fluminense (UFF).  

Dessa forma, o estudo foi aprovado no dia 14 de setembro de 2012, sob o nº 

de registro 127 / 11 (vide anexo 1).  
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Além disso, durante a coleta de dados, houve por parte dos pesquisadores 

responsáveis os seguintes cuidados: (1) foi obtida a autorização da direção da 

unidade de saúde e das chefias dos serviços pesquisados para a análise dos 

prontuários e entrevistas dos profissionais de saúde, (2) a coleta de dados foi 

realizada apenas pela pesquisadora responsável e os dois alunos de iniciação 

científica do projeto e (3) a pesquisadora responsável assumiu o compromisso de 

encaminhar o relatório ao final da pesquisa à unidade de saúde a fim de contribuir 

com o a direção Por meio das informações coletadas.  

Como este estudo apresenta caráter retrospectivo, sendo baseado em banco 

de prontuários previamente compilados, bem como devido ao tamanho da amostra a 

ser analisada (109 prontuários referentes à pacientes de diversas partes do estado 

do RJ, entre as quais algumas já falecidas), a aplicação de Termos de 

Consentimento Livre e Esclarecidos (TCLE) e/ou Termos de Compromisso para Uso 

de Dados para todas as pacientes do Registro Hospitalar de Câncer (RHC) faz-se 

inviável.  

Porém, as pacientes e os profissionais de saúde entrevistados participantes 

foram esclarecidos verbalmente sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, 

métodos, benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa lhes 

acarretar, na medida de sua compreensão e respeitados em suas singularidades. 

Sendo assim, as pacientes e profissionais de saúde assinaram o TCLE, 

manifestando a sua anuência. O modelo consta no anexo 2, e segue os princípios 

da resolução nº 466 de 12 de dezembro de 2012 (CNS, 2012). 

As ferramentas para a obtenção das informações encontram-se em anexo. 
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Tabela 2.Síntese dos objetivos, abordagens e análises realizadas 

 

 

Objetivos específicos Abordagem e/ou 

instrumentos 

Análise realizada 

Descrever e analisar os 

dados referentes às 

pacientes do serviço de 

mastologia do HUAP-UFF 

utilizando a discussão de 

equidade e vulnerabilidade  

 Dados Epidemiológicos; 

 Entrevistas com pacientes, 

 Entrevistas com gerentes e 

profissionais de saúde. 

 Análise epidemiológica 

descritiva; 

 Análise das trajetórias 

assistenciais. 

Analisar a dinâmica de 

acesso de pacientes 

selecionadas por meio da 

elaboração de suas 

trajetórias de busca pelo 

cuidado. 

 

Entrevistas com pacientes  Análise das suas 

trajetórias assistenciais na 

busca pelo cuidado; 

 Fluxogramas; 

 

Analisar a visão dos 

profissionais e gerentes do 

HUAP-UFF sobre dinâmica 

de acesso. 

 

Entrevistas com profissionais de 

saúde e gerentes  

 Fluxogramas  

Identificar e discutir os 

obstáculos e as facilidades 

encontradas no acesso das 

pacientes ao atendimento 

oncológico; 

 

Entrevistas com profissionais de 

saúde, gerentes e pacientes 

 Análise das suas 

trajetórias assistenciais; 

 Fluxogramas; 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Perfil Epidemiológico Das Pacientes Com Câncer De Mama Do 

HUAP 

 

A fim de descrever o perfil das pacientes estudadas, foram analisadas 

variáveis como: idade, altura, peso, IMC, idade, local de residência, estado civil, 

escolaridade, ocupação, hábito de fumar, etilismo, etc, conforme apresentação 

abaixo: 

 

Gráfico 1. Idade das pacientes atendidas no Serviço de Mastologia de um hospital de ensino da 
região metropolitana do Rio de Janeiro. 2013. 

 
 

A população estudada é constituída por 109 mulheres, cujo perfil pode ser 

descrito inicialmente pela idade, pois encontravam-se entre 35 e 94 anos, com uma 
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média de 62,3 anos. Nota-se na figura 1, que a moda consta da faixa etária de 50 a 

55 anos (16,51%), e das faixas etárias que se seguem, seguindo o perfil já 

estabelecido mundialmente, que determina que até os 50 anos há aumento nas 

taxas de incidência de câncer de mama e a partir dessa idade, o aumento é 

consideravelmente mais lento. Consequentemente, há uma maior mortalidade nessa 

faixa etária (em torno dos 50 anos), pelo fato de o diagnóstico ser realizado, muitas 

vezes, em estágios avançados da doença. Outros fatores de risco associados são 

os aspectos endócrinos e genéticos (ADAMI, HUNTER, TRICHOPOULOS, 2008; 

PINHO, COUTINHO, 2007).  

  

 

Gráfico 2. Caracterização da cor das pacientes atendidas no Serviço de Mastologia de um hospital de 
ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro. 2013. 

 

 
 

Com relação à cor/raça, predomina a parda com 51,38% das mulheres, pois o 

estado do Rio de Janeiro possui uma composição étnica miscigenada, diferente dos 
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achados de Matos, Pelloso e Carvalho (2010) que, por terem sido realizados na 

região sul do país encontraram 81,1% de brancas. Segundo Borghesan, Pelloso e 

Carvalho (2008), a raça branca parece ter maior associação de risco para o 

desenvolvimento do câncer de mama do que outras raças. 

 

Gráfico 3. Estado civil das pacientes atendidas no Serviço de Mastologia de um hospital de ensino da 
região metropolitana do Rio de Janeiro. 2013. 

 
 

Quanto ao estado civil, 26,61% são casadas, 25,69% são solteiras, 12,84% 

viúvas, 5,50% separadas/divorciadas e 1,83% companheiras. Seguindo tendência 

semelhante, um estudo sobre acesso ao tratamento oncológico de mamas realizado 

no Piauí em 2013, mostrou que 40% de sua população era solteira, 36% casada, 

10% separada e 14% viúva (Rêgo; Nery, 2013). 
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Gráfico 4. Local de Residência das pacientes atendidas no Serviço de Mastologia de um hospital de 
ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro. 2013. 

 
 

 

Nota-se na figura acima (figura 4) que a maior parte das pacientes é 

proveniente dos municípios de Niterói (48,62%) e São Gonçalo (41,28%).  

Oliveira, et al (2011), ao tratarem do acesso à assistência oncológica na rede 

pública de saúde no Brasil, constataram que a distância geográfica da unidade de 

saúde ao local de residência do usuário constituía a maior influência relacionado ao 

acesso. A maior parte da oferta de serviços de atenção oncológica (de mama) 

encontra-se nas regiões metropolitanas brasileiras e que desses, quase a metade 

está concentrada no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apesar disso, a distância 

incorporou dificuldades adicionais à própria doença, em função do extenso 

deslocamento que as mulheres com câncer de mama necessitaram fazer. Sendo 
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assim, estratégias para transporte e hospedagem das pacientes têm papel 

destacado e devem ser consideradas. 

Avelar, C. (2014), concorda com Oliveira, et al (2011), entretanto 

demonstraram em seus achados que a maior parte dos pacientes tinha tempo de 

atraso total do tratamento oncológico aumentado quando a distância estava na faixa 

entre 0-50Km, tendendo a diminuir à medida que a distância aumentava. 

 

Tabela 3. Distribuição percentual de etilismo e tabagismo das pacientes atendidas no Serviço de 
Mastologia de um hospital de ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro. 2013. 

Tabagismo N % 

Sim 9 8,26 

Não-fumante 67 61,47 

Ex-fumante 9 8,26 

Etilismo N % 

Etilista Social 14 12,84 

Não 70 64,22 

 

 

Quanto aos fatores de risco etilismo e tabagismo, observou-se que a maioria 

das entrevistadas (50,72%) relatou não fazer uso de bebida alcoólica e 48,55% 

referiram não fazer uso de cigarro atualmente. Tais achados se aproximam dos 

resultados encontrados em outra pesquisa, realizada no município de Maringá em 

2006, com mulheres em idade reprodutiva, onde foi observado que 59,9% não fazia 

uso de álcool e 77,7% não fazia uso de cigarro (SOUZA, 2006). 

Figueira (2002) relata que o uso de tabaco aumenta o risco do 

desenvolvimento do câncer de mama em mulheres que possuem histórico familiar 

de casos desse tipo de neoplasia ou do câncer de ovário, o que é mais notável 

quando há predisposição para fatores associados. 

Quanto ao número de gestações, a maior parte das pacientes estudadas 

possui entre duas e três (33,9%), não fez abortos (50,5%) e possui até três filhos 

(51,3%). Apenas 24,77% teve menopausa fisiológica e 25,69% faz terapia de 

reposição hormonal. 
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Gráfico 5. Estadiamento clínico (TNM) das pacientes atendidas no Serviço de Mastologia de um 
hospital de ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro. 

2013.

 
Considerando que neoplasias da mama diagnosticadas em estadiamento 

avançado são as que se apresentam nos graus: IIB, III e IV, 28,99% da população 

estudada apresenta esse estágio. Ao retirarmos os números inválidos (28 

prontuários não encontrados e 44 prontuários sem informações) e ajustando as 

porcentagens de acordo com as informações válidas, 60,60% das pacientes 

encontravam-se em estadiamento avançado (IIB em diante).  

Rezende (2010), em seu estudo, relata que das 104 pacientes avaliadas, 

51,0% encontrava-se fase avançada do câncer de mama (estádios clínicos II = 

28,8%, III = 8,7% e IV = 13,5). Da mesma maneira, o estudo de Gonçalves et 

al (2009) mostra que das mulheres estudadas, 3 (5,2%) possuíam estadiamento I, 

50 (34,5%) com estadiamento II, 24 (41,3%) com o estadiamento III e 11(19%) com 

o estadiamento IV. 
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Um fato que chamou a atenção foi a falta de preenchimento de dados 

fundamentais para o seguimento do paciente no prontuário como por exemplo: falta 

de estadiamento clínico inicial, datas da quimioterapia e radioterapia, dados 

referentes ao tipo de fármaco utilizado na quimioterapia e quantidade de ciclos 

realizados, exames e acompanhamento pós-cirúrgico (praticamente não havia 

dados), atualização dos dados das pacientes (como telefone, endereço, etc), 

referentes a recidivas, os relativos a renda, escolaridade, ocupação. Destacou-se a 

falta de preenchimento de dados vitais nos prontuários principalmente por se tratar 

de um hospital de ensino.  

Das pacientes atendidas, 2,65% foram encaminhadas aos cuidados paliativos 

e 3,67% foram a óbito durante o ano de 2013. 

 

Tabela 4. Distribuição percentual do tratamento realizado pelas pacientes atendidas no Serviço de 
Mastologia de um hospital de ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro. 2013. 

 

Tipo de Cirurgia n % 

Mastectomia Radical 

Modificada 

36 31,9 

Mastectomia Simples 10 9,1 

Segmentectomia 25 22,7 

Tto Neo-adjuvante 

Sim 31 28,4 

Não  37 33,9 

Tto Adjuvante 

Quimioterapia 39 35,8 

Radioterapia  39 35,8 

Hormonioterapia  38 34,9 

Bifosfanatos 45 41,3 
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Nota-se na figura 10 que a maior parte das pacientes foi submetida a cirurgias 

radicais, semelhante aos resultados encontrados por Avelar (2014), onde 

aproximadamente a metade realizou cirurgia radical/mastectomia total (49,9%). 

Interessante notar que achados distintos foram encontrados em um estudo realizado 

no Canadá, por Mayo et al., (2001), em que o número de cirurgias conservadoras foi 

muito superior que o número de cirurgias radicais, 80% e 20%, respectivamente, o 

que confirma o papel fundamental da detecção do câncer de mama em 

estadiamento clínicos iniciais, para evitar cirurgias mais mutiladoras.  

 

Gráfico 6. Antecedente Familiar das pacientes atendidas no Serviço de Mastologia de um hospital de 

ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro. 2013. 

 

 

 

 

Com relação aos antecedentes familiares para o câncer de mama, na 

população estudada, evidenciou-se que 33,03% os possuem. No estudo de Matos, 

Pelloso e Carvalho (2010), seus achados mostraram que somente 2,3% possuem 

mãe com câncer de mama, 3,9% irmã e 0,2% filha, sendo que esse percentual sobe 

para 8% no caso de possuir outro familiar com histórico de câncer de mama. Outro 
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estudo, realizado no Rio Grande do Sul, mostrou que 5,6% de prevalência de 

história familiar de câncer de mama e, quando considerados parentes que não são 

de primeiro grau, a prevalência aumentou para 10,2%(8). Nas duas pesquisas 

observa-se que poucas foram as mulheres que possuíam algum parentesco de 

primeiro grau com câncer de mama, assim como o encontrado no presente estudo. 

De acordo com Thurler (2003), esse risco eleva-se quando o parente possui câncer 

de mama antes dos 50 anos e em ambas as mamas. 

 

Tabela 5. Distribuição percentual de HAS e IMC (de acordo com a classificação da Sociedade 
Brasileira de Endocrinologia e Metabologia) das pacientes atendidas no Serviço de Mastologia de um 

hospital de ensino da região metropolitana do Rio de Janeiro. 2013. 

Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) n % 
Sim  58 52,29 
Não 36 32,11 

Índice de Massa Corporal (IMC) 
Baixo peso/magreza 1 1,4 
Eutrófico 28 40 
Sobrepeso/Obesidade grau I 31 44,3 
Obesidade grau II 10 14,3 

 

 

Nota-se na tabela 9 que 58,6% das pacientes do presente estudo foram 

classificadas com algum grau de obesidade, semelhante aos resultados 

apresentados por Matos, Pelloso e Carvalho (2010).  A obesidade, principalmente 

quando o aumento de peso se dá após a menopausa (em função da associação 

entre o aumento do percentual de gordura e a produção de estrogênio), é 

considerada um importante fator de risco para o câncer de mama (ADAMI et al., 

2008). Observa-se também que 52,29% das pacientes apresentaram Hipertensão 

Arterial Sistêmica (HAS) e que 14,68% possuíam Diabete Mellitus (DM). 

Nahas, et al (2012), estudaram a relação entre Síndrome Metabólica 

(“definida como um conjunto de fatores de riscos metabólicos que incluem 

obesidade abdominal, dislipidemia, hipertensão arterial e disglicemia, sabidamente 

associa-se com o aumento no risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares e diabetes tipo 2”) e câncer de mama, concluindo que pacientes na 

pós-menopausa em tratamento para o câncer de mama apresentaram alto risco de 

desenvolver síndrome metabólica e obesidade abdominal, que são fatores de risco 
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para doenças cardiovasculares e possivelmente fatores prognósticos para o câncer 

de mama.



 

 

4.2 Entrevistas  

Tabela 6. Resumo das Informações das pacientes entrevistadas. Setor de Mastologia e Oncologia/HUAP.2015. 

PACIENTE IDADE COR 
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 C
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N

ID
A

D
E

 D
E

 

S
A

Ú
D

E
 D

E
 

R
E

F
E

R
Ê

N
C

IA
  

TEMPO DA 

UNIDADE 

BÁSICA ATÉ 

O HUAP*¹ 

 

  ESTADIAMENTO 

TNM INICIAL 

(CHEGADA NO 

HUAP) 

   RENDA 

FAMILIAR*

² 

KATIA 63 PARDA CASADA 4 48 ANOS ALFABETIZADA DONA DE CASA BARRETO JOÃO VIZELA 

 
 

1 ANO E 9 MESES 

 
 

NÃO CONSTA 3 

DEISE 53 BRANCA CASADA 2 49 ANOS 
ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

DONA DE CASA JURUJUBA JURUJUBA 

 
 

1 MÊS 

 
 

IB 1 

ANA 57 PARDA 
DIVORCIA

DA 
2 55 ANOS 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 

COMPLETO 

EX 
CUIDADORA 

CARAMUJO CARAMUJO 

 
 

8 MESES 

 
 

IIIC 1 

TERESA 73 BRANCA CASADA 2 
49 ANOS 

(HISTEREC
TOMIA) 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

PROFESSORA 
APOSENTADA 

FONSECA 
RUA 

DESEMBARGADOR 

 
 

3 MESES 

 
 

NÃO CONSTA 
2 

SHIRLEY 41 PRETA CASADA 3 

AINDA NÃO 
ESTÁ NA 

MENOPAU
SA 

ENSINO MÉDIO 
INCOMPLETO 

EX AUXILIAR 
DE SERVIÇOS 

GERAIS 
CUBANGO 

PMF JONATAS 
BOTELHO 

 
 

2 MESES 
(sem informações no 

prontuário) 

 
 

PRONTUÁRIO NÃO 
ENCONTRADO 2 

MARIA 42 BRANCA CASADA 2 
35 ANOS 

(HISTEREC
TOMIA) 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
INCOMPLETO 

EX DOMÉSTICA CENTRO ARARIBOIA 

 
 

1 ANO E 3 MESES 

 
 

NÃO CONSTA 2 



 

 

 

Legenda: *¹ Tempo da unidade básica até o HUAP = medido em meses 

*² Renda familiar = Calculada em número de salários mínimos. 

Descrevemos abaixo as entrevistas das seis pacientes: 

 

Deise 

 

Deise tem 53 anos, branca, dona de casa, mora em Jurujuba, bairro de 

Niterói-RJ, juntamente com seu marido e 2 filhos. Na entrevista, ela relata que 

depois do casamento sempre priorizou o marido e os filhos, deixando-se de lado. 

 

“Eu... Quando eu “tava” recém-casada né, eu me cuidava bastante, mas 

com o tempo eu fui me dedicando muito aos meus “filho” né, e esqueci de 

mim, né. E esqueci. E aí quando eu fui me acordar, lembrar de que eu tinha 

que cuidar de mim mesmo né, aí foi um pouco tarde porque veio esse 

problema de doença minha né que aconteceu. Aí que eu fui né (...)” 

 

Quanto ao câncer de mama, relata que logo após descobrir que estava com 

câncer (consulta na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa), sugerido 

pelo seu médico fez todos os exames particulares (que foram pagos pela sua mãe, 

que tem condições econômicas melhores) e chegou rapidamente ao HUAP (em 

menos de um mês, encaminhada diretamente pelo seu médico da unidade básica), 

sem passar pela Policlínica da Mulher Malú Sampaio, como o preconizado pela 

rede.  

Ao chegar ao HUAP, o processo foi mais demorado e, apesar de vários 

exames terem sido feitos novamente na rede privada, a marcação das consultas foi 

demorada, como o relatado abaixo: 

 

“Foi consulta pelo médico que é demorado. (...) O doutor mesmo, né? Que... 

Acompanha né? O paciente né? Que “tá” com problema de câncer, é... É... 

Pra chegar nele, ele demora muito. Só... Eu achei muito isso né? Muito 

difícil de chegar a ele. É muito difícil né? Se você tem outro tipo de 



 

 

problema, que você quer “escrarecer” e é difícil entrar em contato com ele, 

né? Aí... Aí... Só entra em contato né? Com o intermediário dele, com outros 

doutores, né? Mas com ele mesmo é difícil, aí isso já foi demorado, cê vê já 

tem um tempão que não ia nele (...)” 

 

Deise ainda comenta o seguinte: 

 

(...) “É... Mas eu não tenho condições assim entendeu? Minhas condições 

são precárias, né? Mas como tenho uma pessoa na família, que é um 

pouquinho também remediado, entendeu? Aí deu essa força pra mim, 

entendeu? Eu também já ajudei muito essa pessoa, né? (...) Então foi... O 

que... O que fizemos os exames “particular”, inclusive é.. realmente quando 

chegou aqui no HUAP, né? Aí... Aí as “doutora”, os “doutor”, ficou realmente 

né? Apreciou essa situação, porque... Tem gente que não tem uma situação 

boa pra fazer particular. E realmente eu... Eu vi também né? Os médicos 

olhando esse tipo de situação, entendeu? Ah “tá” fazendo particular... Aí dá 

mais... Eu acho... É... Não, não é questão, assim,  que dá mais atenção né? 

Dá um pouquinho, senti que dá um pouquinho, entendeu?” 

 

E, a cirurgia ocorreu em torno de 10 meses após a primeira consulta, em 

função da realização da quimioterapia neo-adjuvante, pois o tumor encontrava-se 

localmente avançado. Dessa forma, a paciente relatou que fez, aproximadamente, 6 

meses de quimioterapia no HUAP.  

Em relação ao apoio social/familiar recebido durante todo o processo do 

câncer: 

“É porque, é assim, realmente essa situação do câncer é uma situação 
difícil até pra família porque atinge as “família toda”. Como atingiu a minha 
família né. No caso atingiu meu pai, minha mãe, meus “filho”, atingiu toda a 
minha família. E tive apoio, tive um apoio deles né e o apoio deles foi um 
apoio muito bom, que eu estava precisando, é um apoio que quando a 
gente “tá” né com um problema mais difícil. E ter esse apoio é uma coisa 
muito boa, né.” 
 
 

Fluxograma 2. Trajetória assistencial. Deise. 2013-2014 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Teresa 

 

Teresa possui 73 anos, casada, possui duas filhas e netos, professora 

aposentada e moradora do bairro do Fonseca, Niterói.  

Possuía plano de saúde e foi à ginecologista para fazer a consulta anual, 

como de costume, e foi encaminhada ao posto de saúde para fazer exames em 

função de uma suspeita de câncer. Teresa relata que ficou muito assustada e 

marcou uma consulta com uma oncologista (paga – particular), que disse que não 

havia nenhum problema e deu o pedido de exame mamográfico (pelo plano) para 

que fosse feito seis meses depois. Nota-se que Teresa possui condições financeiras 

para recorrer à rede privada de saúde, uma realidade bastante diferente daquela 

vista na maioria das pacientes observadas, em que a dependência da rede pública 

de saúde influenciou de forma direta e significativa na trajetória dessas mulheres na 

rede.  

 

“Eu fui fazer a mamografia que ela pediu aí já deu que era um nódulo com 

quase certeza de maligno, aí eu nem voltei nela, eu fui em um outro médico 

(...) Aí eu lembrei que a outra médica tinha mandado eu ir em um posto de 

saúde, aí começou, posto de saúde da Jansen de Melo, estavam dando, na 

época da vacina do idoso, não... não me atenderam. Pra tirar a carteirinha, 

Policlínica Jurujuba  

(09/2013) 

Biópsia e mamografia – 

particular (09/2013) 

Policlínica Jurujuba 
HUAP (10/2013) 

Exames particulares     
HUAP:  

Quimioterapia neoadjuvante -> 

Cirurgia (12/2014) 



 

 

vai pro posto de saúde perto do DETRAN, não me atenderam. “A senhora 

vai pra Santa Rosa”, fui pra Santa rosa, cheguei em Santa rosa já exausta, 

eu estava com 71 anos, não era mais criança, nervosa, ai ele disse “não, 

seu posto não é aqui, é lá na Desembargador”. “Pelo amor de Deus, você 

me faz essa carteirinha por que eu estou precisando, por favor, eu já vim de 

lá me mandaram pra cá”.  Consegui a carteirinha ai fui para o Malu Mulher, 

ai mandava fazer já o exame, a biopsia, marcaram e eu fiz a biopsia, deu 

que era maligno. “Então vai pro Antonio Pedro”, eu preferia, pensava em ir 

pro Inca mas o HUAP era mais perto e a Malu mulher mandou pro Antonio 

Pedro, comecei a fazer os exames”. 

 

Da ida do HUAP para o INCA: 

 

(...) “Eu fui avisada de que eu precisava fazer um procedimento que tinha 

que colocar um fio, que o meu nódulo não era palpável e eu tinha que 

colocar um fio pra marcar o nódulo pra fazer a cirurgia mas não tinha como 

fazer no HUAP, tinha o aparelho mas não tinha o fio e por que eu até me 

propus a comprar o fio (...). Não... não era só o problema do fio, não tinha 

quem fizesse o procedimento (...) ai eu já fiquei apavorada, eu já tinha tido 

aquele problema anterior da médica falar espera 6 meses, (...) ai eu fui na 

ouvidoria do HUAP, não fui muito bem atendida, e a auditora me falou que 

eu tinha que aguardar, não tinha quem fizesse o procedimento. Fui na Malu 

Mulher, por que eu fiquei nervosa, e falei “por que vocês mandam pra um 

lugar que não tem condições de atender?” Saí de La nervosa, e a minha 

amiga, que é medica falou: ”você vê do seu lado que eu vou ver do meu”. Ai 

dois dias ou três depois, ela me ligou falando: “olha, eu falei com o 

secretário de saúde, que é meu amigo, ele falou com o diretor do INCA, 

você vai lá no INCA as 7:00h da manhã”, me deu um número de celular com 

o nome de uma pessoa e se eu tivesse problema era pra eu falar com essa 

pessoa. Mas eu cheguei lá e não tive problema nenhum, até fiquei assim... 

quando a atendente veio chamar as pessoas que estavam marcadas e falou 

meu nome, eu falei eu! Eu não tinha dado papel nenhum, eu confirmei meu 

nome e ali eu fui muito bem atendida. Lá eu fiz a minha cirurgia.” 

 

Para a realização da radioterapia, na rede de Niterói: 

 



 

 

“E, depois eu já tinha feito a cirurgia, eu tive que fazer radioterapia, não 

precisei fazer quimio. Foi outro problema a radio, (...) pra fazer a radio eu 

pedi pra fazer em Niterói, aqui no Santa Rosa, que é onde faz, ai ficou um 

tempinho ai me chamaram ai me propuseram fazer 23:00h da noite, eu falei: 

minha filha é impossível eu com 71 anos eu sair 23:00h da noite, era uma 

coisa que era pra fazer todos os dias, se não fosse todos os dias eu ainda 

poderia pensar em uma hipótese de taxi, mas eu não saio todos os dias, 

todos os dias não tem condições. Ah... então a senhora tem que aguardar. 

Passou uns 3 dias ou 4 eu pedindo a nossa senhora para me ajudar, Jesus 

para me ajudar, que eu sou católica, botei tudo na mão de Deus, então 3 a 

4 dias eu voltei lá pra falar com outra atendente e essa outra me propôs, eu 

falei pra ela, olha minha filha de 6:00h da manhã até 18:00h da tarde, 

qualquer horário eu venho. Agora, 23:00h da noite é impossível, ai ela me 

propôs 7:00h da manhã, ai eu fiz a minha radioterapia as 7:00h da manhã, 

saia de casa cedinho, correu tudo bem e graças a Deus deu tudo certo.” 

 

Em relação ao atraso do HUAP: 

 

(...) “E, muito depois eu fui avisar p Malu mulher que eu não ia fazer mais no 

HUAP, que eu não queria segurar a vaga de ninguém. (...) mas, muito 

depois eu já tinha saído do INCA, quando o HUAP me telefonou pra 

perguntar como eu estava. Não sei se já tinha quem fizesse o 

procedimento, mas eu já estava operada fazia tempos”. 

 

Ao ver as datas dos exames e das consultas, constatamos que desde a 

primeira consulta no posto de saúde, passando pela policlínica da mulher, até 

chegar ao HUAP, o tempo foi de dois meses (10/04/2013 realizou a mamografia, em 

10/06/2013 foi atendida na policlínica e em 10/07 deu entrada no HUAP). Depois da 

entrada no HUAP, até a ida ao INCA, a paciente levou quatro meses. No INCA, com 

todos os exames em mãos, a cirurgia foi realizada menos de um mês após a sua 

entrada (data de matrícula: 13/08/2013; data da cirurgia: 06/09/2013). 

Quanto à rede de apoio:  

 

“A minha cunhada também, primeiro ela fez a cirurgia, eu andei com ela em 

todos os lugares, acompanhei ela em todo o lado depois ela me 



 

 

acompanhou em todos os lugares, as vezes encontrando até os mesmos 

funcionários. (...) eu tô com dois cartões pra pegar remédio, um mês vai eu 

um mês vai ela”. 

 

Fluxograma 3. Trajetória assistencial. Teresa. 2013-2014 

 

 

 

 

Katia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dona Katia tem 63 anos, é casada, tem quatro filhos, parda, dona de casa, é 

residente do bairro do Barreto, em Niterói. Nasceu no Espírito Santo. Tinha 

regularidade no autocuidado e anualmente comparecia às consultas ginecológicas 

de rotina e também ao médico clínico, devido à hipertensão arterial, diagnosticada 

há 20 anos. 

A sua descoberta se iniciou durante a realização do autoexame, ao sentir que 

havia um “carocinho”, em 2012. Foi à ginecologista no posto de saúde perto da sua 

casa (João Vizela), que a encaminhou para a mamografia, porém: 

Ginecologista – 

plano de saúde 

Oncologista - 

particular 

Mamografia – 

particular 

(10/04/2013) 

Oncologista - 

particular 

Policlínica Regional Dr. 

Carlos Antônio da Silva 

Policlínica Regional Dr. 

Guilherme Taylor March 
Policlínica Sérgio 

Arouca (Bairro: 

Santa Rosa) 

Policlínica de saúde da 

mulher Malu Sampaio 

(10/06/2013) 

Policlínica de saúde da 

mulher Malu Sampaio - 

Biópsia 

HUAP                        

(10/07/2013) 

INCA 

(13/08/2013) -   

Cirurgia 

(06/09/2013) 

Radioterapia 

(Santa Rosa) 



 

 

 

“(...)só que eu fiquei esperando a mamografia que eles iam me telefonar 

para eu fazer pelo SUS, eu devia ter feito particular, mas eu não fiz, não 

levei a sério, fiquei esperando. Olha, demorou muito, bastante, uns 5 ou 6 

meses aí, quando me chamaram e eu fui fazer, ele já estava bem grande, 

isso em 2012, aí eu fiz a mamografia, voltei no posto aí eles me 

encaminharam pra Malu Sampaio, quando cheguei na Malu Sampaio eles 

marcaram de fazer biopsia, aí demorou mais ainda, e coisa e tal, aí fez a 

biopsia e veio o resultado, mas ele já estava bem grande, aí eles me 

encaminharam aqui pro Antônio Pedro”. 

 

Quanto à demora da mamografia na rede: 

 

“(...)esse é o pior momento por que eu ia lá todo dia perguntar, já me 

chamaram? Não dona Katia, quando chamar a gente telefona e eu ficava 

naquela... (...)quando fui fazer a biopsia eu já imaginava porque a mama... o 

nódulo na mama começou a crescer e cresceu muito pra cá assim...e o bico 

começou a entrar e ficar meio enrrugadinho e sumir aí eu já comecei a... eu 

disse não, isso não vai ser bom, aí eu já tava já... quando fez a biopsia que 

o médico me chamou lá e falou pra eu ir acompanhada, eu disse nem 

precisa porque eu já sei o que ele vai dizer ai o mundo caiu né...(VOZ 

EMBARGADA) aí foi terrível por que aí você já pensa que vai... que não vai 

sair daquela que vai morrer aí foi... (CHORO)” 

 

Sobre a qualidade do atendimento no posto de saúde próximo à sua casa: 

 

“Paciente - O atendimento deles lá é muito inegligente, muito, minha filha já 

mandou carta pro SUS, falando disso, pra prefeitura também, por que eles 

lá precisam modificar isso por que senão fica difícil por que a pessoa 

descobre uma coisa e demora muito pra ser atendida (...)ficou demorando 

empurrando prá lá e prá cá, enrolando por que o problema no posto é q eles 

ficam enrolando, eu não sei o que eles ficam esperando resolver. (...) e eu 

tava lá, desesperada, querendo resolver sem poder e isso é terrível por que 

eu tenho uma irmã que ela teve (...) na família já tem, só que ela, como ela 

tem plano de saúde, o dela foi rapidinho, ela não tirou a mama, não perdeu 



 

 

a mama, e é isso que... ela só tirou o nódulo, fez quimioterapia fez 

radioterapia, mas não perdeu a mama.  

Pesquisador - a senhora pensou em algum momento fazer por particular? 

Paciente - pensei, só que eu não tinha condição." 

 

Quanto aos tempos, a cronologia: 

 

“No início de 2012 foi que eu descobri o nódulo e eu me lembro que no 

carnaval de 2013 eu ainda não tinha sido chamada para fazer a 

mamografia, que eles iam me telefonar. Por que o SUS olha... no posto lá é 

demorado, é demorado. Só depois do carnaval foi que eu fiz a mamografia. 

(...)quase um ano, a minha filha ficou telefonando pro SUS, ficou mandando 

email, ficou fazendo tudo, porque tava crescendo e tava crescendo rápido e 

a gente foi ficando...(...) e a mama foi mudando. No começo não doía não, 

mas depois foi doendo, eu só sentia, incomodava, porque começou a 

repuxar e aí já doía o braço, em baixo do braço, eu já achava carocinho 

debaixo do braço que era terrível que eu botava a mão assim e achava e já 

sabia que...(CHORO)”.  

 

A biópsia foi realizada em 2013 na Policlínica Malu Sampaio e foi 

encaminhada em cerca 2 meses para o HUAP. 

Dentro do HUAP: 

 

“(...)na primeira consulta quando eu cheguei aqui fui atendida na 

mastologia, aí da mastologia fui encaminhada para a oncologia, aí eu fui 

para o Dr X aí ele saiu e me deixou com a Dra Y (...)aí eu fui fazer 

quimioterapia primeiro para ver se diminuía por que a Dra disse que a 

minha mama era muito pequena e se diminuísse um pouco dava para tirar 

só o nódulo, mas aí não teve jeito, fez quimioterapia, fiz 6 sessões e teve 

que tirar a mama toda. Tirou a mama toda em maio, aí fui encaminhada pra 

radioterapia, fiz, fiquei tomando remédio e graças a Deus está tudo bem. ” 

 

Quanto ao tratamento no HUAP: 

 



 

 

“O tratamento aqui foi muito bom, muito bom, eu conversei com 

psicóloga...foi tudo mundo muito atencioso, foi muito bom. Se eu tivesse 

vindo antes talvez eu não tivesse perdido a mama toda. O que eu fico 

sentida é isso, por que se eles tivesse sido mais rápido... (CHORO)”. 

 

Com relação à perda da mama e cabelo: 

 

“Pesquisador - A senhora tem vontade de fazer uma reconstrução?  

Paciente – tenho. A mama faz muita diferença. 

Pesquisador - E o cabelo? 

Paciente - o cabelo quando caiu eu me assustei, chorei, mas aí, eu comecei 

a usar lenço e tudo...(...) minhas filhas me deram uma peruca, aí...mas a 

mama é que... mexe. Mulher é a vaidade, não consegue...(CHORO)”. 

 

Fluxograma 4. Trajetória assistencial. Katia. 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

Shirley  

 

Shirley tem 41 anos de idade, é negra, mora no bairro Cubango, juntamente 

com seu marido e três filhos (de 16, 17 e 18 anos – “escadinha”, como ela diz). Não 

PMF João Vizela                     

(Barreto) –começo 

de  2012 

Policlínica de saúde da 

mulher Malu Sampaio – 

Mamografia 02/2013 

Policlínica de saúde da 

mulher Malu Sampaio – 

Biópsia 04/2013 

            HUAP: (11/2013) 

 Mastologia -> Oncologia -> 
Quimioterapia 
Neoadjuvante(11/2013) -> 
Cirurgia (05/2014) -> Radioterapia 
-> Medicação 



 

 

está trabalhando no momento, mas, antes da descoberta do câncer, trabalhava 

como auxiliar de serviços gerais no porto de Niterói. Possui bolsa-família e sempre 

vai ao posto de saúde de referências, que fica próximo à sua casa, o PMF Jonatas 

Botelho, para atualizar os dados. Relata ter tido uma rotina de autocuidado 

constante e sempre ter sido bem atendida no posto de saúde. 

 

“Eu sempre fui no posto, quando eu descobri o caroço, ai a Dra me 

encaminhou para mamografia e ai eu fui direto para o Malu Sampaio, dali foi 

tudo encaminhado, eu fiz a biopsia, e dali eles também me encaminharam 

para aqui, para o Antônio Pedro.“ 

 

Quanto aos tempos estimados para cada procedimento e consultas, Shirley 

diz que foi tudo bastante rápido.  Logo que a médica suspeitou de anormalidades, 

encaminhou-a para a realização da mamografia e, segundo ela, em torno de 10 a 15 

dias, na Policlínica Malu Sampaio. 

 

“(...)só o que ia demorar mais um pouco era a ... ai meu Deus, qual é o 

nome daquilo? Tem a mamografia e tem a outra...ultrassonografia, que ia 

demorar mais um pouquinho mais eu fui e paguei para não demorar, aí fiz 

também logo no dia seguinte“.  

 

Dessa forma, após o recebimento dos exames, foi rapidamente encaminhada 

para o HUAP. A paciente relatou que desde a descoberta do “caroço” até a entrada 

no HUAP, tudo ocorreu em um prazo de 2 meses, aproximadamente. Porém, tanto o 

seu prontuário quanto o sistema estavam incompletos para que pudéssemos nos 

certificar das datas de forma mais precisa. 

Com relação à trajetória dentro do HUAP, Shirley diz que deu entrada pela 

mastologia e que em menos de um mês já realizou a cirurgia e que em seguida, deu 

início a quimioterapia e fará o acompanhamento com medicamentos por cinco anos. 

Ela pretende fazer a reconstrução, como comenta abaixo: 

 

“(...)eu ia fazer (A RECONSTRUÇÃO IMEDIATA), mas só que estava com 

pouca pele, aí ele colocou o expansor que eu estou com ele até hoje, que 



 

 

eu vou até que trocar dia 2 eu vou ter que vir aqui porque eu vou ter que 

botar prótese definitiva, porque já era para eu ter saído com ela da 

operação“.  

 

Quanto à experiência do câncer de mama: 

 

“(...) até minha família fica falando, você nem parece que teve isso...eu levo 

assim, quando soube da notícia foi um choque, mas hoje eu levo na 

esportiva vamos dizer assim (...)no momento foi assustador e as 

quimioterapias né, é meio enjoadinho, mas levei na boa, quase não tinha 

enjôo, foi levando, tô levando né“. 

 

Na fala de Shirley, sempre estão presentes seus filhos, seu marido e a 

família, apoiando-a nesse momento. Disse se sentir mais valorizada depois do 

câncer e que esse foi o lado positivo.  

Com a quimioterapia ela perdeu o cabelo, mas está usando peruca. Disse que 

a perda do cabelo e da mama (quase imperceptível) não fez diferença na vida 

matrimonial. 

 

Fluxograma 5. Trajetória assistencial. Shirley. 2013-2014 

 

 

 

 

 

Maria  
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Maria tem 42 anos de idade, é casada, tem dois filhos consanguíneos e um 

adotivo e branca, ex empregada doméstica. Residente do centro de Niterói e o posto 

de saúde de referência é a Policlínica Araribóia, no centro.  

Maria inicia o relato da sua trajetória contando que tinha plano de saúde e, no 

início do tratamento, foi atendida por médicos do próprio plano, como conta abaixo: 

 

“(...)eu comecei a ir no ginecologista, aí no ginecologista eu descobri o 

câncer, porque foi uma mínima coisa, (...)aí quando eu cheguei que eu fui 

fazer a mamografia, eu demorei um pouquinho porque era particular, porque 

eu fiquei desempregada, não tinha como fazer. Aí quando eu fiz o exame, o 

nódulo já estava grande demais, aí o particular não tinha mais como fazer 

né, aí que eu vim para o Araribóia, aí dali me encaminharam para cá, aí que 

eu vim para o Antônio Pedro.” 

 

Sobre a descoberta do câncer de mama e sua rede social de apoio: 

 

“(...) a família sabia primeiro do que eu, e a minha irmã trabalha na 

secretaria de saúde, aí ela pegou o exame e levou para a medica ver, e o 

médico falou “corre porque já está avançado, não pode esperar mais“. 

Então eles sabiam primeiro do que eu, eu fui descobrir depois, e foi horrível, 

até hoje está sendo muito difícil pra mim (CHORO), até hoje está sendo, e 

assim eu agradeço muito. A médica disse que eu não tenho mais câncer, 

que eu não tenho mais nada, mas não sei, toda hora tem que fazer exame, 

toda hora tem que tomar medicação, aí eu fico meio assim, não sei...” 

 

Sobre a trajetória da paciente dentro do HUAP, Maria relata que foi atendida 

primeiramente pelo setor de mastologia em dezembro de 2013, foi submetida a 

cirurgia em maio de 2014 (o que considerou rápido). Em seguida foi encaminhada 

para o setor de oncologia para realização da quimioterapia, que continua fazendo. E 

diz que será submetida à radioterapia em breve. 

Quanto aos efeitos colaterais do tratamento oncológico, relata estar 

vivenciando vômitos, mal estar intenso e constante perda de cabelo (usa peruca): 



 

 

 

“(...)tudo isso eu tô vendo, a quimioterapia é pra mim, não sei se todo 

mundo passa por isso, ela me faz sofrer muito (VOZ EMBARGADA), eu 

sinto dor, é muito ruim, a primeira que eu fiz, é a tal da vermelha que eles 

falam né, eu fiquei da cor dessa saia, realmente é enjoo, não queria comer, 

inchei muito, engordei depois da quimioterapia, depois da quimioterapia 

cada vez mais eu engordo, tá sendo muito difícil. Tá sendo difícil comigo, 

não é com os médicos nem com ninguém não, é comigo que está sendo 

difícil, eu não estou conseguindo. Não sei nem te “expricar”, mas a 

quimioterapia ela me maltrata muito (CHORO). Quando chega a época da 

quimioterapia eu já começo a ficar nervosa, se falar que eu tenho que vir 

aqui no hospital eu já começo a ficar nervosa, parece até que alguém aqui 

me maltrata, mas não é isso (...) mas eu não tenho o que “recramar”, graças 

a Deus, eu só tenho que agradecer.”  

 

Durante a cirurgia já teve a reconstrução realizada de forma imediata. Apesar 

disso, diz que há diferença significativa de uma mama para a outra, principalmente 

porque na mama operada, o mamilo foi retirado. Tem a sensação de peso no braço 

operado e na mama também e disse que ainda não conseguiu se adaptar 

completamente. Relata que não gosta de ir à rua por achar que todos estão olhando 

para a sua peruca e acha que a peruca sai do lugar constantemente, conforme o 

relato abaixo: 

 

“(...)ficou diferente  porque não tem o mamilo né , tem essa diferença, e 

pesa mais né, é diferente, eu não me adaptei ainda, já tá quase na hora, já 

passou da hora mas eu não consigo, e tenho vergonha de ficar sem cabelo, 

e quando a pessoa olha pra mim eu acho que tá olhando que meu cabelo tá 

torto, porque a peruca tá assim, é muito difícil, tá sendo muito difícil pra 

mim, muito mesmo, eu tenho apoio mais só que, em casa eu não posso 

chorar, porque meu marido fala à beça, mas aqui na quimioterapia é 

horrível, só de pensar me dá enjoo.” 

 

Quanto à relação familiar, diz que em sua casa, o marido não permite que ela 

chore, principalmente na frente dos filhos. Sente vergonha de ficar sem a peruca e 

nua na frente do marido, apesar de achar que “já passou da hora”. 



 

 

 

“Muita coisa, mudou muito, eu não consigo mais me aproximar dele, ele até 

procura entendeu, mas eu fico muito retraída, com vergonha, aí a gente 

briga por causa disso, ele fala não, não é assim, aí ele começou a beber 

demais, aí quase não para em casa, tá sendo muito difícil, mas eu tenho fé 

em Deus que eu vou vencer, em nome de Jesus.” 

 

Questionada sobre a reação da família diante a descoberta do câncer, relata 

que se sentiu mais valorizada pelos filhos, conforme o trecho abaixo: 

 

“Eles ficaram muito triste né, pra eles foi mais difícil ainda, porque é mãe né, 

eles ficam sofrendo e eles não falam né, ficam calados. O mais velho, o 

mais novo não, mas o mais velho ele sente mais, ele tá sempre do meu 

lado. Ele que sempre faz as coisas pra mim em casa, me ajuda muito.” 

 

Ainda sobre o filho mais velho, que parece ser o que mais a apoia: 

 

“(...)só que agora ele casou, aí piorou mais né (CHORO), aí eu acho que 

fico com um pouco de ciúme também (RISOS) porque ele casou, eu sinto 

muita falta dele, por mais que ele more perto da minha casa, não deixa um 

dia de ir na minha casa, mas eu sinto muito, muito. Mas o apoio deles foi 

bom, muito bom, e do meu filho do coração, que eu tenho um filho do 

coração, esse ficou mais meu amigo ainda, ele me chama de mãe, se eu 

passo mal e tá do meu lado o tempo todo ele não sai, não me deixa sozinha 

nunca” 

 

A paciente demonstra o papel do apoio religioso: 

 

“Eu confio muito muito em Deus, por isso que eu tô de pé, porque sem Deus 

eu não sou nada.(...) Sou da “assembréia”, eu sou evangélica. (...)eles me 

abraçam, são muito legal, minha pastora então, é um amor, o dia que eu 

não vou no culto, ela vai lá em casa, eu sou muito amigos mesmo, eu me 

sinto muito bem”. 

 

Com relação ao seu estado anímico: 



 

 

 

“Mas é eu mesma que me sinto mal, eu mesma que não tô ainda .. tanto é 

que a Dra Amanda pediu para eu procurar uma psiquiatra pra eu tomar uma 

pilulazinha pra eu poder relaxar , porque eu passo muito mal, é só falar “ 

hoje você vai no Antônio Pedro, hoje você vai no hospital “ pra vir tirar um 

sangue eu já venho passando mal, eu já fico nervosa” 

 

Quanto à rotina de autocuidado, ela relata que, por ter sido arrimo de família 

durante anos, acabou priorizando o cuidado aos filhos e se esquecendo dela 

mesma: 

 

“(...)eu saia de casa cedo para trabalhar, chegava tarde, cuidava mais dos 

filhos, porque eu me separei e meu filho mais velho tava com 8 anos, aí eu 

fiquei com o meu filho de 8 e o de 4, aí eu tive que cuidar, e eu fui me 

esquecendo, aí, realmente, eu levei um tempo bem relaxada mesmo 

comigo. Eu gostava muito de cuidar do meu cabelo. Cabelo e unha, eu tinha 

que ter um tempo, no final de semana eu tinha que ir fazer isso, agora o 

resto... deixei de lado deu no que deu.” 

 

O que mais foi sentido por ela foi a queda de cabelo: 

 

“Eu não consigo ficar em casa sem uma touca, a peruca, não consigo. As 

vezes eles falam: “mãe tira isso da cabeça, tá calor”, eu não consigo tirar a 

peruca perto dos outros, eu sinto muita falta do meu cabelo. Muito mesmo. 

Que dói muito, muito, muito. Que deus que me perdoe, tem tanta gente que 

perde um braço, uma perna e eu questionando por causa de um cabelo que 

vai crescer né, mas eu sinto falta. (...) começa a crescer um pouquinho, 

você vem, faz a quimio e começa a perder de novo, é sempre assim. Sabe 

o que uma vez eu fiz? Peguei rímel e pintei meu cabelo porque estava muito 

branco, aí eu fui pintei porque falam que não pode pintar, vou até perguntar 

para a Dr Amanda se pode ou não, eu fui e pintei, aí eu consegui ficar sem 

a peruca um pouco em casa, mais aí quando a gente vai lavar aquilo sai. Aí 

eu tenho que colocar de novo, mas faz muita falta”. 

 

Fluxograma 6. Trajetória assistencial. Maria. 2013-2014 

 



 

 

 

 

 

 

Ana 

 

Ana é parda, tem 57 anos, começou a trajetória com a doença aos 55 anos. 

Tem 2 filhos (uma moça com 28 anos e um rapaz com 32 anos), foi casada e se 

divorciou há quatro anos, trabalhava como cuidadora de uma senhora idosa e 

encontra-se afastada pelo INSS e mora no bairro do Caramujo- Niterói.  

A unidade de saúde de referência é o PMF do Caramujo, foi encaminhada 

pelo médico de família para a realização da mamografia na Policlínica Malu Sampaio 

e de lá, para o HUAP. 

Sobre o PMF do Caramujo: 

 

“(...) o posto, eu acho o meu posto de saúde (PMF) muito fraco, infelizmente 

é... e o médico que me atendeu já nem está mais lá, já saiu, o posto está 

em obra, está mudando e eu (...) pra complicar, a minha área é meio 

inviável de ir lá, porque é uma área de risco (violência) e é complicado à 

beça. Tem dia que funciona, tem dia que não funciona...” 

“(...)o posto de saúde (PMF) ele foi rápido, nessa parte foi, porque já viu que 

não era uma coisa que era pra eles, quando ele viu que não era pra eles, 

ele já me encaminharam pra Malu mulher, por que no posto os médicos são 

bom (...)” 

 

Com relação as atitudes de autocuidado: 

 

Ginecologista – 

Plano de saúde 

Mamografia - 

particular 

PMF Araribóia 
HUAP (Dezembro de 2013): 

Mastologia -> Cirurgia -> 

Quimioterapia  



 

 

“(...) era um câncer complicado que foi muito difícil de descobrir. E, eu 

também fui muito relapsa comigo mesma porque eu também custei a ir a 

médico, custei a me cuidar... também não posso culpar muito ninguém, por 

que eu também não fui...” 

“(...)eu me preocupo muito com a casa e com os filhos e me esqueci de 

mim. Ai assim, fazia tudo correndo, era muito trabalho, aí não tinha muita 

folga, trabalhava dia sim dia não, mais a noite, e não sentia nada, não 

sentia dor, não sentia nada, achava que eu estava bem. E eu trabalhava de 

acompanhante cuidando de gente idosa, doente e eu esquecia de mim, que 

eu estava em uma situação com estava né, mas aí eu fui relapsa... na 

verdade eu não sei te explicar nem como em uma pessoa dá câncer, você 

vê, minha Irmã teve o câncer, eu tava andando com ela, eu tava 

acompanhando ela, nesse caminho fui descobrir que eu também estava, e 

na verdade eu nem queria ir no medico (...)” 

“(...)Então, uma vez me encaminharam pro preventivo ai falou assim, não 

tem vaga, vamos marcar pro dia tal, nunca me chamaram, aí um dia não 

tinha vaga, um dia... não sei.. e eu também ia lá e não perguntava, por que 

eu esquecia e aquilo também, chega do trabalho cheia de sono, passava no 

médico, pegava a receita do remédio de pressão e ia embora, ele nunca 

perguntava nada, quando minha pressão estava alterada, eles me deixavam 

lá um pouco, ah... sua pressão tem que abaixar, senão.. eu não tomei 

remédio, eu tomo quando chego em casa, ai então vai, ai ia embora, então 

sabe, eu acho que eu fui negligente por que aquele negócio, achar que ta 

sempre bem né, por eu não sentir nada, uma coisa que eu tava até falando 

outro dia pra minha Irma, uma coisa que eu observei nessa cirurgia que eu 

fiz da mama, eu tinha uma dor de cabeça todo o santo dia, eu sentia muita 

dor de cabeça, depois da cirurgia nunca mais eu tive.” 

 

Ainda sobre essa última fala, chama a atenção o fato da paciente ir até a 

unidade de saúde para pegar a receita do remédio de hipertensão e não ter sido 

questionada sobre a falta do preventivo ginecológico. Nesse mesmo sentido, no 

HUAP, ocorreu algo semelhante: 

 

“(...)até aqui mesmo no HUAP eu falei pra doutora Z. Doutora, minha barriga 

está muito grande. Que depois que eu tinha umas mamas grandes então 

quase eu não via minha barriga, eu sabia que era grande, a gente olha no 



 

 

espelho com a roupa que compra né... mas a gente acha que é da idade 

que tudo muda né... Ai ela falou, é só você caminhar, nem... fui deixando 

também, olha agora o mioma que tá acima da linha do umbigo. ” 

 

Sobre os sintomas relativos ao câncer:  

 

“(...) Aí ela falou que o câncer era complicado, que ele era... não conseguiu 

detectar né... assim, ele não era palpável, por isso que eu não sentia nada, 

eu não sentia nada, não tinha dor, nada. (...)” 

 

Da qualidade do atendimento no HUAP, a paciente relata: 

 

“(...) até que o atendimento aqui foi bom, foi rápido, tem umas falhas como 

todo o lugar tem, que demora, eu até fui na ouvidoria aqui do hospital pra 

reclamar de um laudo por que eu tinha que ir em uma consulta mas não 

pude ir por que não tinha o laudo” 

 

Quanto aos tempos levados de uma unidade à outra, a paciente relata que 

desde o primeiro atendimento, onde houve a suspeita do câncer de mama, até o 

encaminhamento à Policlínica Malu Sampaio, levou de um a dois meses, 

considerando rápido o encaminhamento. Uma vez tendo sido atendida na 

Policlínica, até chegar ao HUAP: 

 

“(...)eu acho que eu tive que esperar um pouco, acho que uns 3 meses, até 

ter vaga aqui, né, aí você vem aí tem vaga mas essa vaga é assim: não é 

bem vaga, você vem e tem que esperar abrir a agenda, aí da agenda até a 

consulta é mais um mês, aí que demorou um pouco mais, mas eu não 

lembro bem, não lembro...” 

 

Já no HUAP, o atendimento demorou mais, em razão da espera pelos 

exames, conforme o dito abaixo:  

 

“(...)aqui demorou um pouco assim, não foi 1, 2 meses, por que pra você 

ver, cheguei em fevereiro e fui operada no final do ano, mas foi por causa 



 

 

desses exames, por que esses exames é que atrapalha, por que tipo eu fiz 

a ultrassom a mamografia, ai não sei o que elas acharam, mandaram fazer 

outra, ai de uma mamografia pra outra você para 3 meses, 2 meses, né... é 

o tempo do exame que é complicado... (...)” 

 

Ainda sobre os problemas observados no HUAP: 

 

“(...)deixa eu te falar uma coisa, eu tinha uma dificuldade aqui... é, eu 

agradeço tudo que foi bom (...)mas pra exame é complicado, pra você ver, a 

doutora da ginecologia me pediu um ultrassom, eu só vou fazer em abril, é 

nesse espaço que a coisa agrava, que a doença... inclusive minha cirurgia 

não ia ser em dezembro, minha cirurgia ia ser em fevereiro, um ano depois, 

tá vendo? Teve um ano que eu tava nessa, mas ai o médico falou, o doutor 

W falou que tinha vaga em dezembro e perguntou se podia, eu falei pode! 

Claro! (...) Eu ia te falar do exame e mamografia, gente, é muito complicado. 

Se aqui dentro, por que olha só, quando eu vim pra cá eu tive que fazer 

uma mamografia fora. Na época eu pude pagar R$100,00 e quem não 

pode? Aí eu fiz o negócio, fiz La fora, paguei R$100,00 pra ser mais rápido 

chegou aqui a médica queria daqui, ela confia daqui, ai tive que de novo ir 

pra fila, esperar daqui e é o que os médicos daqui falam, pra isso daqui 

funcionar bem, tudo tem que funcionar bem. Como é que eles vão trabalhar 

sem o laudo, teve um dia que eu já vim e o meu prontuário não desceu. 

Como é que ele vai trabalhar sem o prontuário? Ai ele me mandou vir outro 

dia...” 

 

E mais...: 

 

“(...)E outra coisa, aqui mesmo no Antônio Pedro os próprios médicos não 

tem autorização de passar você para outro medico, ele vê que eu preciso de 

um ginecologista, eu levei sabe quantos meses para conseguir um 

ginecologista? 6 meses ou mais.” (...) “sendo paciente, o primeiro 

encaminhamento que a doutora Magda me deu, perderam, sumiu, não 

sabe, até hoje nunca mais ouviu falar, voltei nela, ela até não gostou, ela até 

falou, isso é uma falta de respeito, com a gente e com eles também né, os 

profissional né, que é coisa de responsabilidade né, não é brincadeira, um 

médico passou um encaminhamento ali, ele sabe da sua necessidade, e 



 

 

não deu importância né, sumiu acabou né, ai ela me encaminhou, me deu 

outro encaminhamento, a menina lá da mastologia por exemplo, são muito 

excelentes atendentes lá, falo pega e me dá na minha mão, daí que eu 

consegui um médico, um mês depois”. 

“(...)os profissionais são maravilhosos, desde a atendente lá das mocinhas 

do balcão são maravilhosas... mas daí chega nessas partes burocráticas é 

ai que não anda, porque todos os exames demora a ser realizado, depois 

ele demora pra laudo, eu acho um absurdo, isso é minha opinião, pelo 

menos lá na parte da mamografia, que foi a parte que eu mais precisei, 

tanto mamografia quanto ultrassom (...)tinha que ser igual porque você fez 

ali, o médico mesmo que faz né, te dá um laudo ali na hora, você tá na mão 

do médico, mas ai você tem que esperar consulta do médico que as vezes 

demora 2, 3 meses, aí chega esses 2, 3 meses o laudo não tá pronto, o que 

que o médico vai fazer se ele não tem um laudo ali na mão pra ele ver como 

ta, eu vejo medico aqui do Antônio Pedro, eles mesmo subiam lá em cima 

pra resolver coisa de paciente, pegar, deve ser laudo né , pra ver lá ,é eu 

mesma, pelo menos tenho muito que agradecer, até os próprios médicos 

aqui falavam, vai lá procura não sei quem, vai em tal andar, tudo isso foi 

agilizado, mais eles me conhecem me encaminharam pra pessoa certa, e 

quem não conhece ninguém? Ó, eu precisava do laudo da mamografia que 

foi complicado, que eu tive que ir até na ouvidoria, depois que eu fui na 

ouvidoria, acho que 2 ou 3 dias depois me ligaram, seu laudo tá liberado, 

mais porque não faz isso certo, é um estresse, ó, você já está passando por 

um momento né?” 

 

 Nota-se que é a segunda paciente que comenta que só teve o seu problema 

resolvido após a queixa na ouvidoria do HUAP.  

Sobre a sua fé: 

 

“(...) Olha eu tenho muita fé em Deus, mas tem umas coisas também. É 

complicado né, eu acho que Deus me deu essa doença porque, acho que 

ninguém quer ter né... é dado né. Até aquelas pessoas que vacilam pra 

caramba e nem dá nada, mas é uma doença e é uma doença braba 

mesmo...” 

 

Quanto aos efeitos colaterais da quimioterapia: 



 

 

 

“(...)o “tamoxi”, o remédio, me deu muito efeito colateral, me disseram que 

era 10% e eu tô no meio desses 10%, por que eu tive tudo que esse 

“tamoxi” dá, senti enjôo, ressecamento da boca, dor nas juntas dos dedo, 

muita dor na sola do pé, meu pé tá rachado, todo rachado... (...)” 

  

Com relação à retirada da mama: 

 

“(...)Perda né? Olha eu não tenho muito com essa perda da mama não, mas 

agora da saúde é complicado, eu tenho muita dificuldade pra andar, eu 

ando pra um lado só, aí as vezes as pessoas, você está passando mal? 

Não tô não. É o peso do corpo sem, eu ainda não me acostumei com isso 

não, e a estética também que é feio né, é constrangedor, e o tratamento 

também... (...)” 

 

Fluxograma 7. Trajetória assistencial. Ana. 2013-2014 

 

 

 

 

 

 

Visão Geral: 

 Na análise das entrevistas realizadas com as pacientes selecionadas, é 

possível observar que o grande problema enfrentado por essas mulheres está na 

continuidade da assistência dentro da rede. A marcação de exames se mostrou um 

dos maiores problemas encontrados por elas, representando um importante fator 
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limitador no diagnóstico e nas opções terapêuticas disponíveis para cada uma. 

Aquelas que tiveram a oportunidade de realizar exames pela rede privada, 

conseguiram, diminuir o tempo percorrido dentro da rede, demonstrando que a 

demanda ainda supera em grande quantidade a oferta de serviços.  

 Para enfrentar este percurso, o apoio familiar também apareceu de forma 

bastante frequente nas falas, sendo um fator essencial para vencer as dificuldades e 

o estigma o câncer ainda representa.  

 Por fim, as entrevistas mostraram que a atual realidade da atenção ao câncer 

no sistema público de saúde brasileiro precisa de muitos ajustes. Entender que 

deixar claro o caminho a ser percorrido, bem como as informações necessárias para 

o entendimento da condição de saúde das pacientes é essencial para que elas 

possam seguir dentro da rede de forma mais facilitada e com isso possam lutar por 

um melhor prognóstico e qualidade de vida. 
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4.3 Entrevistas com Profissionais de Saúde e Gerentes do HUAP 

 

Em relação às entrevistas com gerentes de saúde, foram entrevistados quatro 

gerentes: Professor Wagner (chefe do serviço de mastologia), Doutora Sandra 

(médica da ginecologia do HUAP), Doutora Amanda (médica da oncologia do HUAP) 

e Doutora Julia (coordenadora do Núcleo de Atenção Oncológica do HUAP). 

 

Mastologia 

 

Chefe do Serviço 

 

O professor Wagner é chefe há dois anos do serviço, mas é médico e 

professor no Hospital Antônio Pedro há trinta e seis anos. Ele pontua que falta 

sintonia e diálogo entre a rede e o hospital, pois muitos pacientes são encaminhados 

sem necessidade para o serviço, são casos muito banais que não precisariam de um 

hospital terciário para resolver. Falta triagem adequada para evitar que as vagas 

sejam retiradas de quem realmente precisa para quem não necessita do cuidado tão 

especializado. 

 O fato de haver médicos cujo concurso de admissão destina-se as vagas 

temporárias prejudica muito o serviço, pois dessa forma a quantidade de 

profissionais é instável. O problema de recursos humanos é o principal, pois por 

conta dele outros problemas surgem. Há falta da equipe multidisciplinar como um 

todo, o que repercute na impossibilidade de aumentar o fluxo do serviço, apesar de 

haver demanda para isso. Muitas vezes há material já comprado pelo SUS, mas a 

cirurgia não é realizada por falta de profissionais.  

O médico também comenta da falta de atendimento domiciliar como política 

de saúde, o que é fundamental para reduzir o fluxo do serviço e ainda se destina ao 

melhor cuidado para o paciente. 

Outro elemento complicador do funcionamento do serviço é o excesso de 

interconsultas na maioria das vezes desnecessárias. Infelizmente a maioria dos 

médicos não está preparada para realizar exames e perceber se o que foi 

encontrado necessita de fato de uma consulta com a mastologia. 

Além disso, a paciente com câncer de mama jamais recebe alta do serviço, 

dessa forma a demanda sempre será grande. 
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Mastologista 

 

Médica ginecologista há um ano no HUAP. Ela fala sobre a questão da 

hierarquização da rede, já que a marcação das consultas não é feita pelo serviço, 

mas pela rede. Muitos pacientes são marcados e não pertencem à região 

metropolitana 2, ocupam vaga no sistema e são mandados embora por não haver 

possibilidade de atendimento e cadastro. Além da falta de triagem, traz para o 

hospital terciário, pacientes sem gravidade alguma, ocupando a vaga daquelas que 

realmente necessitam. Por exemplo, pacientes com simples mastalgias, que 

poderiam ter o tratamento realizado por médicos generalistas, são encaminhadas, 

desnecessariamente, para o serviço do HUAP. 

Outra questão é a falta de profissionais, que acarreta demora dos laudos de 

exames e atraso nos procedimentos. Vale ressaltar que, não raro, os cirurgiões têm 

acesso aos exames complementares apenas no momento da cirurgia, visto que eles 

não estavam prontos na consulta do risco cirúrgico, acarretando o cancelamento da 

referida cirurgia. Há necessidade de concurso, faltam médicos e demais 

profissionais em todos os setores. Isso também acarreta a falta de leitos. 

Além disso, no HUAP ainda não se faz marcação de lesão impalpável, cujos 

fios são facilmente adquiridos. Registre-se que muitos pacientes seriam atendidos, 

tratados e curados se o HUAP tivesse esses fios. 

 

Oncologia  

 

Chefe do Serviço 

 

Médica há dez anos no HUAP critica a falta de diálogo entre os serviços e a 

rede e a falta de profissionais de todas as áreas.  

Comentou também a falta de atendimento domiciliar e o descaso com os 

pacientes de cuidados paliativos. A emergência do HUAP costuma ser uma 

enfermaria dos pacientes crônicos que estão no fim da vida, constituindo-se um 

problema estrutural do hospital e que poderia ser facilmente resolvido. 

A médica já sugeriu que a clínica médica cedesse dois leitos femininos e dois 

masculinos para a oncologia, mas não obteve retorno.  
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Outro grave problema é a falta de serviços públicos de radioterapia, pois o 

único existente em Niterói não suporta o fluxo. O HUAP tem estrutura para implantar 

o serviço, mas há muito tempo isso vem sendo prometido e jamais foi implantado. 

 

Oncologista 

 

Médica há dez anos no HUAP acredita que os serviços de mastologia e 

oncologia são a base financeira do hospital e que funcionam bem, porém a falta de 

profissionais multidisciplinares em todos os outros setores acarreta demasiada 

espera para diagnósticos, falta de leitos e impossibilidade de realizar cirurgias 

necessárias e interconsultas essenciais para os seus pacientes. 

A oncologista conta que no seu setor é raro atender alguma interconsulta sem 

necessidade, uma vez que para agendá-la é preciso necessário o diagnóstico 

histopatológico e citopatológico. 

A falta de um prontuário completo e acessível também já prejudicou muito seu 

serviço, entretanto isso foi resolvido com a criação de um segundo prontuário que 

fica armazenado no próprio serviço. Mas sugere que seja criado prontuário 

eletrônico. 

Outra sugestão para resolver os problemas de grande demanda e de falta de 

atendimento é a criação de outros serviços de referência, na cidade de São Gonçalo 

por exemplo, de onde a maioria dos pacientes do HUAP vem. 

Fluxo de atendimento das pacientes até o HUAP (de acordo com os 

profissionais do huap): 

Fluxograma 8. Fluxo de Atendimento das pacientes até o HUAP 
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Visão geral 

 

Nota-se que dentre os problemas apontados pelos profissionais de saúde e 

pelos gerentes os que mais se repetem são: a falta de recursos humanos, baixa 

qualidade dos exames apresentados pelas pacientes tanto particulares quanto 

públicos (principalmente mamografias) com exceção daqueles realizados dentro do 

HUAP e o diálogo (entre os profissionais do HUAP e com a rede de Niterói). Todos 

mostram insatisfação com a situação de saúde atual. 

A proposta do governo para aumentar o número de profissionais via concurso 

é limitada, dependente da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares), 

os médicos ainda não têm opinião formada sobre a empresa, entendem que poderia 

ser uma solução para essa questão, no entanto desconhecem as demais 

consequências.  

Além disso, há falta de conhecimento do médico generalista (principalmente 

os que trabalham nos PMFs) em examinar a mama e entender quando de fato deve 

ou não encaminhar para o serviço específico de referência (no HUAP). 

Algumas sugestões foram: a criação de prontuário eletrônico, implantação de 

um plano de atendimento domiciliar, priorização dos pacientes em cuidados 

paliativos e implantação do serviço de radioterapia no HUAP. 
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4.4 Resultados e discussão segundo a trajetória terapêutica das 

mulheres entrevistadas 

 

Realizamos a descrição e a análise dos dados por meio da chave de análise 

proposta por Ayres (2013): 1. Dimensão individual da vulnerabilidade; 2. Dimensão 

social da vulnerabilidade; 3.Dimensão Programática da suscetibilidade. Tendo em 

vista as entrevistas realizadas com as pacientes do HUAP, com os profissionais de 

saúde, com os gerentes e com base nos dados apresentados nos prontuários. 

1. A vulnerabilidade individual  

 Quanto ao nível comportamental:  

Mulheres em situação de submissão e de violência doméstica, física, sexual, 

psicológica, patrimonial e moral. Outros fatores que tornam mulheres mais 

vulneráveis ao acesso ao tratamento do câncer de mama podem ser subjetivos, tais 

como: a falta de conhecimento que faz com que elas achem desnecessária a 

realização do exame mamográfico, o receio da detecção de anormalidades ou 

simplesmente o esquecimento. Podem ainda serem apontadas as dificuldades 

culturais e relativas a práticas sexuais e o descrédito na capacidade da detecção da 

doença por meio do autoexame em virtude de uma supervalorização do médico no 

exame físico e do radiológico, assim como a vergonha de mostrar o corpo (RENCK, 

et al, 2014; GONÇALVES, et al, 2014; TEJADA-TAYABAS LM et al, 2015). Das 

pacientes entrevistadas, Teresa e Katia focaram em suas falas na falta de 

conhecimento sobre a importância da realização de exames e corroboram a 

informação sobre a supervalorização do conhecimento médico.  

 

2. A vulnerabilidade social  

Quanto à vulnerabilidade social, destacamos algumas variáveis que possuem 

relação com características sociais e coletivas, como: 

 Condições de vida: a falta de acesso à saúde, à educação, à alimentação 

adequada, ao trabalho, à moradia e ao lazer, observados nas pacientes 

também nas entrevistadas (NIGENDA, et al, 2009; BARROS, et al, 2013; 

AGUDELO BOTERO, 2013);  

 Condições socioeconômicas (renda): Nigenda, et al, (2009) consideraram 

as dificuldades financeiras como uma variável definidora na ausência de 
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condições mínimas de enfrentamento da doença e à adesão ao 

tratamento e dependendo do acesso ao tratamento médico correto, pois 

há co-variáveis que são afetadas diretamente por esta, como por 

exemplo: compra de medicamentos, transporte à unidade de saúde, 

alimentação, moradia, etc. Demais autores mencionaram a renda como 

fator preponderante à vulnerabilidade: Angus, et al (2007); Renck, et al 

(2014); Dias-Da-Costa, J. S, et al (2007); Lima-Costa e Mattos (2007); 

Velasquez-De Charry, (2009); Agudelo Botero (2013), Gonçalves, et al 

(2014); Agudelo Botero, M (2013); Piñeros M et al (2011). Com exceção 

da paciente Teresa, todas as demais pacientes tinham dificuldades 

financeiras e dependiam da rede pública de saúde. Mesmo as pacientes 

que pagaram por exames para terem acesso ao tratamento de câncer 

mais rapidamente, tinham uma rede social de apoio forte (familiares e 

amigos) que se cotizaram no pagamento dos custos.  

 Distância geográfica da residência do paciente à unidade de saúde 

(ANGUS, et al, 2007; RENCK, et al, 2014; OLIVEIRA, et al, 2011; 

BARROS, et al, 2013; VELASQUEZ-DE CHARRY, 2009); Gonçalves, et 

al (2014), citam em seu estudo que a dificuldade de acesso ao transporte 

fornecido pela SMS e o deslocamento para outra cidade podem piorar o 

acesso. No caso das pacientes entrevistadas, todas descreveram 

dificuldades com relação ao transporte e a distância geográfica até o 

HUAP. 

 Crenças e tabus em torno da doença (GONÇALVES, et al, 2014). 

Algumas pacientes relataram que não entendiam o porquê do câncer ter 

atingido justamente elas, que tinham religiosidade e vida regrada (sem 

consumo álcool, cigarro e outras drogas); 

 Falta de conhecimento sobre o funcionamento do sistema de saúde e 

sobre a própria unidade de saúde a qual o usuário frequenta (NIGENDA, 

et al, 2009); assim como foi mencionado por todas as pacientes 

entrevistadas, nota-se claramente a falha na transmissão informações 

sobre o fluxo assistencial no município de Niterói e no HUAP; 

 Idade: Segundo Angus, et al (2007), Barros, et al (2013) e Azevedo e 

Silva, et al (2014), afirmam que quanto maior é a idade, maior o risco do 



105 

 

 

aparecimento do câncer de mama e mais vulneráveis são as mulheres. 

Todas as mulheres entrevistadas possuíam idade superior a 40 anos; 

 Baixo grau de escolaridade: Kalckmann, et al, (2007); Angus, et al, 

(2007); Chor, D, Lima, C, (2005), Renck, et al, (2014); Lages, R.B., et al, 

(2012); Oliveira, et al, (2011); Piñeros M et al (2011); Agudelo Botero 

(2013); Barros, et al (2013); e Velasquez-De Charry, (2009): declaram 

que quanto menos anos de estudo (educação formal), mais vulnerável 

será o usuário. Das pacientes entrevistadas, apenas Teresa possuía 

nível superior completo e que dispunha de maiores recursos financeiros 

para o seu tratamento, todas as demais pacientes possuem grau de 

escolaridade baixo, o que sugere maior vulnerabilidade na equidade do 

acesso à assistência oncológica; 

 Residência em regiões metropolitanas: Azevedo e Silva, et al (2014) 

afirmam que mulheres que vivem em região metropolitana em todo o 

Brasil apresentam 3 x mais acesso aos exames mamográficos do que às 

que residem em outras áreas. Oliveira, et al (2011) e Nigenda, et al 

(2009), também destacam tal variável. Podemos considerar essa uma 

característica positiva comum a todas as entrevistadas; 

 Saúde suplementar: Azevedo e Silva, et al (2014) notaram que mulheres 

que dispõem de assistência suplementar de saúde, possuem maior 

acesso ao exame mamográfico do que àquelas que dependem da rede 

pública de saúde. A proporção em 2008 era de 72,7% x 47%, segundo o 

estudo. Demais autores também evidenciam tal variável: Renck, et al, 

(2014), Angus, et al (2007); Velasquez-De Charry, (2009); Brito C et al 

(2005). No presente estudo, Teresa e Maria relataram possuir plano de 

saúde, no início do tratamento. Porém, devido a dificuldades financeiras, 

foram obrigadas a aceder a rede pública de saúde; 

 Mulheres com dupla carga de trabalho: Angus, et al (2007) comentam 

que uma das barreiras na busca por tratamento ao câncer de mama (e 

consequente atraso diagnóstico) está associada ao excesso de 

atividades relacionado à carga de trabalho e ao cuidado que essas 

mulheres dispõem aos seus familiares em suas casas. Dessa forma, 

essas mulheres priorizam seus entes queridos em detrimento da própria 

saúde.  Chor, D, Lima, C (2005) e Gonçalves, et al (2014) também 
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ressaltam essa variável; assim como aparece na entrevista de Maria, por 

exemplo, que relata que priorizou as atividades familiares e profissionais 

e deixando de lado as atitudes de auto-cuidado; 

 O papel da rede social de apoio: Angus, et al (2007) frisam que a rede 

social de apoio permite que o usuário possua mais subsídios para a 

busca a atenção à saúde. Assim como o relatado, de forma unanime, por 

todas as pacientes quando disseram que o apoio (tanto financeiro como 

emocional) que teve de sua família foi fundamental durante o seu 

tratamento;  

 Relação com seus (suas) companheiros (as): Nigenda et al (2009), 

entrevistaram os companheiros das pacientes com câncer de mama e 

notaram que as mulheres que possuem boas relações maritais 

(abrangendo apoio, cuidado e divisão das tarefas domiciliares e com os 

filhos), são menos vulneráveis. Os homens, diante da possibilidade da 

morte de suas esposas, tendem a valorizá-las mais. Entretanto, algumas 

mulheres sentiam-se isoladas e excluídas pela família e por seus 

maridos, os autores explicam que tal comportamento decorre da falta de 

informação sobre o câncer e que os familiares, por não saberem lidar 

com a doença e por medo, afastam-se da pessoa doente. Com relação 

aos maridos, há ainda o receio das transformações físicas ocorridas no 

processo de tratamento (mastectomia e queda de cabelo, p.ex.), que 

afetam a vida sexual e a intimidade do casal, o que pode levar a um 

distanciamento. Com as nossas entrevistadas aconteceram situações 

contraditórias assim como as apresentadas acima. Maria relatou que em 

sua casa, o marido não permite que ela chore, principalmente na frente 

dos filhos. Sente vergonha de ficar sem a peruca e nua na frente do 

marido. Já Shirley, refere-se à presença constante dos filhos, do marido 

e da família, apoiando-a nesse momento. Disse se sentir mais valorizada 

depois do câncer e que esse foi o lado positivo. Com a quimioterapia ela 

perdeu o cabelo, mas está usando peruca. E disse que a perda do 

cabelo e da mama (quase imperceptível) não fez diferença na vida 

matrimonial. 

3. A vulnerabilidade programática ou institucional  
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 Ausência do acesso à informação sobre a doença (RENCK, et al, 2014; 

GONÇALVES, et al, 2014; TEJADA-TAYABAS LM et al, 2015); durante 

as entrevistas, Teresa e Kátia disseram que antes do diagnóstico de 

câncer de mama, não possuíam informações sobre a doença, seus sinais 

e sintomas e, depois do diagnóstico, receberam informações de diversas 

fontes, como: folhetos explicativos, artigos de revistas e conversa com 

outras pacientes na sala de espera da unidade de saúde. A maioria das 

mulheres mencionou a falta de informação como sendo o maior problema 

enfrentado. Nigenda et al (2009), corroboram com os achados e 

comentam que a falta de informação relacionada à doença caracteriza 

uma maior vulnerabilidade quanto ao acesso a serviços de saúde. Os 

autores relataram que na amostra estudada, quase todas as mulheres já 

tinham informações sobre a importância do autoexame das mamas, 

porém, quase nenhuma conhecia a técnica e nem a praticavam 

regularmente 

 

 Atraso no agendamento para procedimentos, exames e consultas 

(NIGENDA, et al, 2009), corroborando a situação ocorrida na rede de 

saúde de Niterói e no HUAP, o que aparece frequentemente nas falas 

das pacientes acompanhadas na pesquisa. Ana, por exemplo, disse ter 

esperado por mais de 6 meses para a marcação do exame mamográfico, 

além da demora para a realização da biópsia na rede e posteriormente, 

já dentro do HUAP, na liberação de laudos (entre 2 e 3 meses) e diz que 

a situação só foi resolvida após a reclamação na ouvidoria. Outra 

paciente que exemplifica bem tal situação em sua fala foi Kátia que diz 

que demorou entre 5 e 6 meses para realizar a mamografia: 

“(...)esse é o pior momento por que eu ia lá todo dia perguntar, já me 

chamaram? Não dona Katia, quando chamar a gente telefona e eu ficava 

naquela... (...)quando fui fazer a biopsia eu já imaginava porque a mama... o 

nódulo na mama começou a crescer e cresceu muito pra cá assim...e o bico 

começou a entrar e ficar meio enrrugadinho e sumir aí eu já comecei a... eu 

disse não, isso não vai ser bom, aí eu já tava já... quando fez a biopsia que 

o médico me chamou lá e falou pra eu ir acompanhada, eu disse nem 

precisa porque eu já sei o que ele vai dizer ai o mundo caiu né...(VOZ 
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EMBARGADA) aí foi terrível por que aí você já pensa que vai... que não vai 

sair daquela que vai morrer aí foi... (CHORO)” 

 

 Ausência de humanização do atendimento (ANGUS, et al, 2007). 

Notamos que essa variável também esteve presente nas entrevistas, 

principalmente na rede de saúde de Niterói; 

 Falta do estabelecimento de vínculo e de acolhimento entre o profissional 

de saúde e o paciente. Nigenda, et al (2009) sugerem que treinamentos 

constantes com os médicos presentes no primeiro nível de atenção 

sejam feitos no sentido de melhorar a qualidade da assistência prestada. 

De forma geral, as pacientes se referiam, dentro do HUAP, a um 

atendimento de qualidade, com acolhimento e vínculos presentes e se 

queixaram da rede de Saúde de Niterói; 

 Baixa cobertura mamográfica (AZEVEDO E SILVA, et al, 2014, RENCK, 

et al, 2014; LIMA-COSTA e MATTOS, 2007; CORREA, R.S, et al, 2011; 

LAGES, R.B., et al, 2012; NIGENDA, et al, 2009; SANTOS USCANGA-

SÁNCHEZ, MC et al, 2014; AGUDELO BOTERO, M, 2013; KNAUL FM et 

al, 2009). Correa, R.S., et al (2011) observaram em seu estudo que a 

oferta de exames é menor do que a demanda e que a produção da rede 

pública é inferior à da rede privada. Lima-Costa e Matos (2007) relataram 

que o acesso à realização da mamografia e que a cobertura da 

mamografia ainda é baixa entre mulheres brasileiras (entre 14 e 34%), 

principalmente entre as mais velhas (entre 50 e 69 anos), e que existem 

profundas desigualdades associadas à sua realização. O ideal, segundo 

parâmetros da OMS (2015), para que houvesse impacto na mortalidade 

seria uma cobertura de 70%. Lages, R.B., et al (2012), em um estudo 

que levantava as desigualdades relacionadas ao acesso ao exame 

mamográfico, demonstraram que a não realização de mamografia esteve 

relacionada com raça parda/negra, ausência de companheiro, menor 

grau de instrução, menor renda, tabagismo, não possuir plano ou seguro 

de saúde e conclui que o Sistema Único de Saúde (SUS) foi responsável 

por realizar 56,3% das mamografias, explicitando a baixa cobertura na 

região estudada. Em Niterói, segundo o SISMAMA, entre janeiro e julho 

de 2015, apenas 32 mamografias foram realizadas; 
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 Barreiras burocráticas e organizacionais (HARTZ, Z; 

CONTANDRIOPOULOS, A, 2004; VELASQUEZ-DE CHARRY, 2009; 

GONÇALVES, et al, 2014). Gonçalves, et al (2014), citam eu seu estudo 

demais barreiras relativas a questões que consideramos burocráticas, 

tais como: lista de espera para agendamento de consulta, exames e 

tratamentos, barreiras organizacionais, demora para receber resultado de 

exames e exames, consultas ou procedimentos indisponíveis pelo SUS 

do município onde reside. O mesmo ocorreu no HUAP, segundo a fala da 

paciente Ana, que mencionou que antes da sua entrada, foi solicitada a 

realização da mamografia e acabou recorrendo ao sistema privado para 

agilizar o processo. Porém, ao chegar ao HUAP, por exigência dos 

médicos, teve que repetir grande parte dos exames realizados, em 

função da falta de confiança na qualidade; 

 Ligações transversais quanto ao fluxo de redes de atenção oncológica: 

Segundo Oliveira, et al (2011), “...fragilidades na estruturação da rede 

assistencial comprometem o planejamento e a regionalização da 

assistência e, as interconexões entre os vários ramos das redes, 

complementando a rede hierárquica e facilitando o acesso. No caso da 

atenção oncológica a precocidade do diagnóstico e o tratamento 

adequado têm papel fundamental na sobrevida do paciente.” Notamos 

que tanto na rede de saúde de Niterói quanto no HUAP, a desarticulação 

no planejamento da rede assistencial de câncer foi determinante para o 

atraso no diagnóstico e tratamento das pacientes com câncer de mama; 

 Deficiência no financiamento global e no controle administrativo local: 

Carneiro Junior, N e Elias, P (2006), observaram que o financiamento 

global e o controle administrativo das organizações de saúde são 

atribuições do gestor estadual e que a presença do gestor local é 

importante para a garantia da eqüidade no acesso. O poder público deve 

se fazer presente na implementação dessa modalidade no âmbito local, 

garantido a eqüidade no acesso e contemplando o controle público. 

Assim como o observado no município de Niterói, onde houve, 

claramente, déficit no financiamento e no controle administrativo, tanto 

estadual quanto municipal.  
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Selecionamos ainda variáveis que foram levantadas pelos profissionais de 

saúde e pelos gerentes durante as entrevistas e que não foram encontradas na 

literatura científica como fazendo parte de situações que tornem os pacientes mais 

vulneráveis. São elas: 

 

 Vulnerabilidade Programática: 

 

 Falta de comunicação entre a rede de saúde de Niterói e o Serviço de 

Mastologia do HUAP – assim como o tratado pelo Prof. Wagner, há uma 

quantidade grande de pacientes que chegam ao ambulatório do HUAP com 

mastites simples, que poderiam ser tratadas por qualquer clínico. O Professor 

comenta que até já se ofereceu para dar treinamentos aos médicos de Estratégia 

de Saúde da Família de Niterói. Porém, ele diz sentir que não há interesse dos 

gerentes da rede nesse tipo de estratégia. 

 Falta de profissionais de saúde no HUAP – Tanto o Prof Wagner quanto a Dra 

Julia enfatizaram a importância do aumento do número de profissionais. Desde 

médicos para dar vazão à demanda crescente de pacientes, profissionais de 

enfermagem (técnicos e de nível superior) e até mesmo profissionais de limpeza. 

Ambos demonstraram inconformidade com relação à precarização na contratação 

e à preocupação no impacto direto da qualidade do serviço prestado. A Dra 

Amanda (do setor de oncologia), citou o exemplo do prontuário, que o setor de 

oncologia foi obrigado a fazer um a parte do prontuário geral porque muitas vezes 

os profissionais técnicos (terceirizados) do arquivo médico não os disponibilizavam 

para as consultas, tornando-as impossíveis e fazendo com que fossem 

remarcadas, o que trazia um transtorno enorme para os pacientes e para o próprio 

serviço.  

 Receio quanto à entrada da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares): Todos os profissionais foram cautelosos ao citarem a entrada da 

EBSERH no hospital e acreditam que pode ter pontos positivos, como a maior 

facilidade na contratação de profissionais. Receiam, entretanto, que a precarização 

dos contratos de trabalho revele-se um fator de piora da qualidade do serviço 

prestado, conforme o observado nos serviços de limpeza e técnicos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Quanto à primeira parte do estudo, o perfil epidemiológico, notamos que a 

população estudada é constituída de 109 mulheres com uma média de 62,3 anos e 

moda 55 anos de idade. Predominam as mulheres da raça parda (51,38%), 26,61% 

são casadas e 25,69% são solteiras, e a maior parte é proveniente dos municípios 

de Niterói (48,62%) e São Gonçalo (41,28%). Considerando que neoplasias da 

mama diagnosticadas em estadiamento avançado são as que se apresentam nos 

graus: IIB, III e IV, 60,60% das pacientes encontravam-se em estadiamento 

avançado (IIB em diante). Das pacientes atendidas, 2,65% foram encaminhadas aos 

cuidados paliativos e 3,67% foram a óbito durante o ano de 2013. A maior parte das 

pacientes foi submetida a cirurgias radicais. 

Um fato que chamou a atenção foi a falta de preenchimento de dados 

fundamentais para o seguimento do paciente no prontuário como por exemplo: falta 

de estadiamento clínico inicial, datas da quimioterapia e radioterapia, dados 

referentes ao tipo de fármaco utilizado na quimioterapia e quantidade de ciclos 

realizados, exames e acompanhamento pós-cirúrgico (praticamente não havia 

dados), atualização dos dados das pacientes (como telefone, endereço, etc), 

referentes a recidivas, os relativos a renda, escolaridade, ocupação. Destacou-se a 

falta de preenchimento de dados vitais nos prontuários principalmente por se tratar 

de um hospital de ensino.  

Essa tese traz recortes das falas de 6 mulheres com câncer de mama, 

acompanhadas na rede pública de Niterói e no HUAP e nos levam a refletir sobre a 

qualidade da assistência em saúde prestados, distantes do princípio da equidade no 

acesso, que nos orienta. Na análise das entrevistas realizadas com as pacientes 

selecionadas, é possível observar que o grande problema enfrentado por essas 

mulheres está na continuidade da assistência dentro da rede. A marcação de 

exames se mostrou um dos maiores problemas encontrados por elas, representando 

um importante fator limitador no diagnóstico e nas opções terapêuticas disponíveis 

para cada uma. Aquelas que tiveram a oportunidade de realizar exames pela rede 

privada conseguiram diminuir o tempo percorrido dentro da rede, demonstrando que 

a demanda ainda supera em grande quantidade a oferta de serviços.  

 Para enfrentar este percurso, o apoio familiar também apareceu de forma 

bastante frequente nas falas, sendo um fator essencial para vencer as dificuldades e 
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o estigma o câncer ainda representa. As entrevistas mostraram que a atual realidade 

da atenção ao câncer no sistema público de saúde brasileiro precisa de diversos 

ajustes. Informar o caminho a ser percorrido, assim como evidenciar as etapas e 

questões necessárias para o entendimento da condição de saúde das pacientes é 

essencial para que elas possam seguir dentro da rede de forma mais facilitada e 

com isso possam lutar por um melhor prognóstico e qualidade de vida. 

Notamos que, de acordo com as falas dos profissionais de saúde e gerentes, 

o fluxo planejado se assemelha ao fluxo executado. Porém, ao analisarmos as falas 

das pacientes, é visível que o percurso realizado pelas pacientes difere bastante 

daquele planejado. Entretanto, há de se levar em conta, não só o fluxo em si, mas 

também os tempos levados para enfrentar cada etapa dentro dele. Percebemos, 

ainda, que as variáveis relacionadas vulnerabilidades às pacientes com câncer de 

mama não são levadas em conta em nenhum momento. É notável, então, que o 

fluxo assistencial é pensado e posto em prática arbitrariamente, sem que haja a 

priorização das usuárias e de suas lógicas. 

Consideramos que a discussão apresentada nessa tese é relevante para o 

campo da saúde coletiva e que esperamos que ela possa contribuir e subsidiar 

futuras análises que contemplem tanto a trajetória assistencial, utilizada como 

abordagem metodológica, quanto a equidade no acesso na gestão do cuidado e nas 

redes de atenção à saúde, em especial, na oncológica.  

Esperamos que a chave analítica apresentada permita uma maior 

profundidade para a compreensão do fenômeno das iniquidades em saúde, 

iluminando os aspectos que possam ser se destacada, influenciada por políticas de 

saúde mais centrados nas usuárias. Acreditamos que tais fatores podem fazer a 

diferença no acesso de populações, no caso do câncer de mama, tornando-o mais 

equânime. 

Entendemos que os resultados trazidos devem ser transformados em ações 

para a mudança efetiva do panorama de iniquidades apresentado, não apenas para 

as pacientes, mas também para a estrutura dos serviços que afeta os profissionais e 

chefes de serviço que trabalham na rede, que demonstraram se sentir impotentes 

diante da situação apresentada. 

É fundamental que haja o fortalecimento de políticas de saúde que objetivem 

a educação sobre os sintomas do câncer de mama para que a mulher procure um 

serviço de saúde ao perceber qualquer anormalidade na mama, garantir um fácil 
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acesso aos exames de rastreamento e reorganizar o serviço de saúde para atender 

os casos de câncer de mama com a maior agilidade possível. 

Concluímos que não houve equidade no acesso à assistência oncológica de 

mama no município de Niterói, em função da falta de estruturação da rede de saúde 

e a sua falta de integração com o HUAP, principalmente. Notamos que soluções 

simples poderiam ter sido tomadas, como a prática de ações de promoção em 

saúde, acompanhamento do caso da paciente pelo PMF e maior organização do 

fluxo assistencial dentro do HUAP, por exemplo. Nesse sentido, incluímos ao final 

desse item recomendações, que se trata de sugestões para a melhoria do 

funcionamento do problema na rede de atenção à saúde do município. 

Outros estudos devem ser incentivados para fornecer mais indicadores para a 

estruturação de projetos que possam ser efetivamente aplicáveis aos diferentes 

cenários e realidades. As pesquisas sobre o tema tratado ainda são escassas no 

Brasil e as internacionais apresentam distinções metodológicas que dificultam 

extrapolar os resultados para a realidade brasileira. 
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Recomendações: 

 

Chamou à atenção a falta de preenchimento de dados vitais nos prontuários 

principalmente por se tratar de um hospital de ensino. Sugerimos que seja realizado 

um treinamento com os profissionais (internos, residentes, médicos dos serviços e 

demais profissionais) a respeito da importância do preenchimento de dados nos 

prontuários, que são fundamentais não só para as pesquisas que venham a ser 

desenvolvidas, mas também para o acompanhamento do próprio paciente. O próprio 

RHC é incompleto em função disso.  

A questão da falta de comunicação entre a rede municipal de saúde de Niterói 

e o HUAP (principalmente o serviço de mastologia) foi uma das mais citadas pelos 

profissionais de saúde e gerentes.  

Sobre a falta de informação das pacientes com relação ao fluxo assistencial e 

funcionamento (burocrático) dos procedimentos que devem ser seguidos pelas 

pacientes, sugerimos que haja mais promoção em saúde sobre o câncer de mama, 

implementar um programa de rastreamento, agilizar o encaminhamento dos casos 

suspeitos para outros níveis de assistência e adequar a realização dos métodos 

diagnósticos e do tratamento. Melhorar a estruturação e funcionamento dos serviços 

de saúde é um fator imprescindível e urgente para atender ao aumento dos casos da 

doença de forma adequada e que mortes evitáveis deixem de acontecer.  

É fundamental e pré-requisito para o desenvolvimento de um RHC de 

qualidade (e seguindo as prerrogativas do INCA) que haja um prontuário único no 

HUAP, sendo assim, sugerimos que as informações do prontuário do serviço de 

oncologia sejam incorporadas ao prontuário geral e que seja criada uma comissão 

de prontuários, entendendo que assim, haverá maior comprometimento dos chefes 

dos setores em informar aos seus subordinados e alunos da importância do seu 

preenchimento devido. 

Gostaríamos de sugerir, por fim, a adoção das categorias de análise relativas 

as vulnerabilidades e seus efeitos na equidade no acesso. Ou seja, que mulheres 

que façam parte dessas categorias (que fazem delas mais vulneráveis) possam ter o 

acesso priorizado, para que o princípio da equidade seja finalmente incorporado ao 

acesso. 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (MODELO) 

Título do Projeto: A equidade no acesso das pacientes do sexo feminino portadoras de câncer de 
mama às unidades de atenção oncológica da rede pública de saúde do município de Niterói - RJ. 

Pesquisador Responsável: Aluísio Gomes da Silva Júnior 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense CMS/MPS 

Telefones para contato: (21) 99874-5174  

Email: agsilva@gmail.com.br 

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

Idade:_____________anos                     R.G._______________________ 

Responsável legal (quando for o caso): ____________________________________________R.G. 
Responsável legal: _________________________ 

             O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “A equidade no 
acesso das pacientes portadoras de câncer de mama às unidades de atenção oncológica da rede 
pública de saúde” , de responsabilidade do pesquisador Aluísio Gomes da Silva Júnior. O objetivo da 
pesquisa é estudar o acesso das pacientes com de câncer de mama nas unidades de atenção 
oncológica da rede pública de saúde do município, ao pesquisar o tratamento ginecológico profilático, 
assim como os possíveis exames de rotina solicitados. Além de identificar os obstáculos encontrados 
no acesso das pacientes ao atendimento oncológico, verificando: os estratos sociais, lugares de 
moradia, acesso diferenciado, inserção social diferencial.; verificar o tempo médio de espera para o 
atendimento clínico / ginecológico ambulatorial e exames; verificar o tempo médio desde diagnóstico 
até o início do tratamento do câncer e verificar o estadiamento do câncer de mama mais 
frequentemente diagnosticado.  

Como ferramentas para a obtenção dos dados será realizada uma entrevista com você, além de 
anotações do pesquisador no campo e consultas de informações nos prontuários. A pesquisa não 
envolve riscos aos participantes apenas o desconforto de responder a entrevista sendo garantidas: a 
privacidade e confidencialidade das informações com o beneficio de adquirir conhecimento sobre o 
assunto. O voluntário pode sanar eventuais dúvidas acerca da pesquisa em qualquer momento, 
sendo consentido retirar o consentimento a qualquer tempo, sem prejuízos à continuidade do seu 
tratamento. 

Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter 
sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________________, 
responsável legal por ____________________________________, RG nº_____________________ 
declaro ter sido informado e concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de 
pesquisa acima descrito. 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

_______________________                  __________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal      Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

_______________________       Testemunha 1   

_______________________       Testemunha 2 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE 

ROTEIRO DE COLETA DE DADOS DE MULHERES COM CÂNCER DE MAMA (baseado 
no roteiro de ALMEIDA, 2009) 

PROJETO DE PESQUISA: A equidade no acesso das pacientes com câncer de mama às 
unidades de atenção oncológica da rede pública de saúde do município de Niterói - RJ. 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: Paula de Castro Nunes e Aluísio Gomes da Silva Jr 

1. Identificação: 
1.1. Nome da entrevistada: .......................................................................................... 
1.2. Data de nascimento: ...... /...... /.............. Idade: .............. 
1.3. Escolaridade: ........................................................................................................ 
1.4. Estado Civil: .......................................................................................................... 
1.5. Raça/Cor: .............................................................................................................. 
1.6. Profissão: .................................... Ocupação atual: ......................................... 
1.7. Endereço: ................................................................Bairro:........................................ 

1.8.Telefone:...................................... CEP.:..................................................................... 

2. Dados Sociais: 
2.1. Casa é própria: ................  
2.2. Tem quantos cômodos? ..............  
2.3. Quantas pessoas moram? .................  
2.4. Há quanto tempo mora? ................. 
2.5. A residência possui abastecimento de água e 
esgoto?.............................................................................................................................. 
2.6. Com quem conta no cuidado: ............................................................................... 
2.7. Possui algum rendimento, caso afirmativo, de que tipo: ...................................... 
2.8. Possui plano de saúde?............................................................................................ 

2.9. Quais os meios de transporte que mais utiliza?....................................................... 

3. Dados do prontuário, complementados pelas mulheres: 
Número de gestação e número de filhos: ......................................................................... 
História de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus e Obesidade: .................................... 

História de tabagismo e alcoolismo: ................................................................................. 

Dados sobre história familiar de câncer: .......................................................................... 
Dados sobre exame clínicos da mama (idade de início, periodicidade, profissionais 
envolvidos): ...................................................................................................................... 
Idade da primeira mamografia e periodicidade de realização: ......................................... 
Data do diagnóstico, tipo, localização do tumor, estadiamento e estágio: ....................... 
Tipo de tratamento, e se fez reconstrução da mama: ................................................. 
Descrição das etapas de atendimento até a chegada no 
HUAP:.......................................................... 
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ANEXO 4 

 

Programa de Pós-graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva 

(PPGBIOS) – UFF. 

Tese de Doutorado: “A Equidade no Acesso com Câncer de Mama à Atenção 

Oncológica da Rede Pública de Niterói – RJ” 

Doutoranda: Paula de Castro Nunes 

Orientador: Prof Dr Aluísio Gomes da Silva Jr 

 

Roteiro de Entrevistas para Gerentes e médicos no HUAP 

 

1) O (A) Sr (a) é responsável por qual setor? 

2) Há quanto tempo? 

3) Como se dá o fluxo da rede pública de Niterói no atendimento ao câncer de 

mama? 

4) Quais são os nós (problemas) que o (a) Sr (a) identifica nesse fluxo? 

5) Existiria alguma forma de melhorá-lo? 

6) E, como se dá o fluxo atendimento do câncer de mama no HUAP (desde a 

entrada)? 

7) Quais são os nós (problemas) que o (a) Sr (a) identifica nesse fluxo? 

8) Existiria alguma forma de melhorá-lo? 
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ANEXO 5 

 

Fichas de Coleta de dados – Prontuários RHC (MODELO) 

 

Identificação 

Prontuário  (PRONTUÁRIO)          

Data matrícula  (DATAMATR)     _______/________/__________ 

 

Data nascimento  (DATANASCI)      _______/________/__________ 

 

Estado civil (ESTCIVIL)     ( 1 ) casada    ( 2 ) companheira   ( 3 ) divorciada / separada    ( 4 ) viúva    ( 5 ) solteira     ( 9 ) 

sem informação                          

 

Escolaridade  (NIVELESCOL) ( 1 ) analfabeto ( 3 ) 1º completo ( 5 ) 2º completo  ( 7 ) superior 

completo                   

    ( 2 ) 1º incompleto      ( 4 ) 2º incompleto ( 6 ) superior incompleto ( 9 ) sem 
informação  

 

Ocupação  (OCUPA)  ( 1 ) do lar  ( 3 ) limpeza ( 5 ) cozinheira  ( 7 ) 
outros_____________________                  

    ( 2 ) comércio      ( 4 ) escritório ( 6 ) costureira  ( 9 ) sem 

informação 
 

Dupla carga de trabalho                              ( 1 ) sim.       ( 2 ) não 

 

Hábito de fumar  (FUMO)  ( 1 ) não fumantes (< 100 cigarros na vida) ( 2 ) fumantes ativos (> 100 cigarros na vida e 

permanecem fumando) 

    ( 3 ) ex-fumantes (interromperam o fumo antes do tratamento)  
 

Álcool (ÁLCOOL)   (1) todos os dias.          (2) 3 a 4 vezes por semana (3) nos fins de semana.    (4) raramente

   
 

Idade da menarca______(anos)   n° de gestações ________ n° de abortos ________ n° de filhos ________ 

 
Idade da primeira gestação ______ (anos)   

     

Menopausa   (1) não (2) sim fisiológica  (3) sim artificial (4) sim, sem informação  (9) SI 
 

Idade menopausa  ______(anos)     

     
Uso de contraceptivos  (1) não (2) sim   

  

Tempo de uso _______ (anos)   
     

Uso de reposição hormonal  (1) não (2) sim    

 
Tempo de uso _______ (anos)   

  

Antecedente familiar   (1) não (2) mãe  (3) irmã (4) filha (9) SI Outras:______________________
  

     
Antecedente familiar de câncer  (1) não  (2) sim  

 

Tipo de câncer 1 (CANCER1) _______________________ Parentesco 1 (PARENT1) _______________________  
Tipo de câncer 2 (CANCER2) _______________________ Parentesco 2 (PARENT2) _______________________  

Tipo de câncer 3 (CANCER3) _______________________ Parentesco 3 (PARENT3) _______________________  

 

 

 

Pesquisa A EQUIDADE NO ACESSO DAS PACIENTES COM CÂNCER DE MAMA À 

REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NITERÓI - RJ. 

Número no estudo:  
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Evoluções no prontuário (outras informações)  

Óbito  (ÓBITO)      ( 1 ) não   ( 2 ) sim      

Motivo do óbito (MOTOBITO) ( 1 ) câncer avançado  ( 2 ) Causas externas  ( 3 ) outras doenças não 

relacionadas ao câncer  

Data do óbito (OBITODT)   _____/_____/_________ 

 

Encaminhamento Cuidados Paliativos    ( 1 ) não   ( 2 ) sim      

Data do encaminhamento    _____/_____/_________ 

ESTADIAMENTO CLÍNICO (DADOS DA PRIMEIRA CONSULTA MÉDICA)  

  
Tamanho do tumor (CLINTAM) ( 1 ) T0 (sem tumor) ( 3 ) T1 (< 2,0 cm)  ( 5 ) T3 (> 5,0 cm)  ( 9 ) sem 
informação            

    ( 2 ) Tis (in situ) ( 4 ) T2 (> 2,0 e < 5,0) ( 6 ) T4 (extensão torácica/pele)  

 

Status dos linfonodos  (CLINLFN) ( 1 ) N0 (ausência de metástases)        ( 2 ) N1 (meta axilar, homo , móvel)   ( 3 ) N2 

(meta axilar fixo)  ( 9 ) S/ Inf. 
 

Metástase (CLINMETA)                             ( 1) M0 (ausência de matástase)         ( 2 )  M1 ( presença de metástase)        ( 3 ) MX          ( 9 ) 

sem informação 

 

Estadiamento Cínico (CLINEST) ( 1 ) 0  ( 2 ) I  ( 3 ) II A     ( 4 ) II B     ( 5 ) III A        ( 6 ) III B    ( 7 ) 

IV  
 

PRESENÇA DE COMORBIDADES PRÉ TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

Altura (serviço de nutrição) (ALTURA)     

Peso (serviço de nutrição) (PESO)     

Relato de HAS no prontuário (HASPRON)    ( 1 ) não  ( 2 ) sim  

Relato de Diabetes Mellitus no prontuário (DMPRON)   ( 1 ) não  ( 2 ) sim 

      

TRATAMENTO NEO-ADJUVANTE      (   ) NÃO 

REALIZADO  
 

Quimioterapia neo (NEOQT)  ( 1 )  Não   ( 3 ) AC  ( 5 ) A → CMF ( 9 )Sem 
informação 

    ( 2 )  FAC   ( 4 )  CMF  ( 6 

)Outros__________________________________ 

Data início (NEOQTINI) ____/____/_______   Data término (NEOQTTER) _____/____/_______ 

 

Radioterapia (NEORXT)  ( 1 ) Não   ( 2 ) sim     

  

Data início (NEORXTINI) ____/____/_______          Data término (NEORXTTER) ____/____/_______ 

 

Hormônioterapia neo (NEOHMT) ( 1 )  Não   ( 3 ) Arimidex  ( 9 ) Sem informação 
    ( 2 )  Tamoxifeno  ( 4 )  ____________    

   

Data início (NEOHMTINI)  ____/____/_______  Data término (NEOHMTTER) 

 ____/____/_______ 

 

Dados cirúrgicos                                                                                

                    
Data da cirurgia (DATACIRURG)     _______/________/__________ 

 

Cirurgia realizada (TIPOCIRURG)   ( 1 ) Halsted ( 3 ) Higiênica   ( 5 ) Patey  ( 7 ) LA exclusiva 
   

( 2 ) Simples    ( 4 ) Madden   ( 6 ) Conservadora  ( 9 ) Sem informação 

     

LAUDO HISTOPATOLÓGICO   
Linfonodos retirados (LFNRETIRAD) 

Linfonodos positivos (LFNPOSIT) 
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Tipo histológico (TIPOHISTOL) ( 1 ) CDI  ( 3 ) lobular in situ ( 5 ) medular  ( 7 ) sarcoma ( 9 ) sem 
informação                 ( 2 ) ductal in situ ( 4 ) lobular invasivo ( 6 ) inflamatório  ( 8 ) 

outros_________  

     
Grau histológico (HPTGRAU)  ( 1 ) Grau 1 ( 2 ) Grau 2 ( 3 ) Grau 3 ( 9 ) Sem informação 

 

Classificação T (HPTTUMO)  ( 1 ) T0 (sem tumor) ( 3 ) T1 (< 2,0 cm)  ( 5 ) T3 (> 5,0 cm)  ( 7 ) TX  

            

    ( 2 ) Tis (in situ) ( 4 ) T2 (> 2,0 e < 5,0) ( 6 ) T4 (extensão torácica/pele) ( 9 ) sem 

informação 

 
Classificação N  (HPTLFN)  ( 1 ) N0 (ausência de metástases)  ( 3 ) N2 (meta axilar fixo) 

 ( 5 ) NX  

    ( 2 ) N1 (meta axilar, homo , móvel) ( 4 ) N3 ( meta cadeia mamária)  ( 9 ) sem 

informação 

Classificação M (HPTMETA)  ( 1 ) M0 (ausência de metástase)  ( 2 ) M1 (presença  de metástase) ( 9 ) sem 

informação               

Estadiamento (HPTEST)  ( 1 ) 0  ( 2 ) I  ( 3 ) II A     ( 4 ) II B     ( 5 ) III A     ( 6 ) III B    ( 7 ) IV ( 9 ) 

s/infor 

 

TRATAMENTO ADJUVANTE    ( 1 ) NÃO REALIZADO  ( 2 ) 

REALIZADO 
 

Tipo de tratamento (ADJTIPO) ( 1 ) Adjuvante  ( 2 )  Paliativo 

 
Quimioterapia adjuvante (ADJQT) ( 1 )  Não  ( 3 ) AC  ( 5 ) A → CMF ( 7 ) Xeloda ( 9 ) 

Sem informação 

    ( 2 )  FAC  ( 4 )  CMF  ( 6 ) Taxotere  ( 8 )  Outros___________ 

Radioterapia (ADJRXT)  ( 1 ) Não   ( 2 ) sim     

  

Data início (ADJRXTIN)    ____/____/_______        Data término (ADJRXTTR)    ____/____/_______ 

 

Hormônioterapia adj (ADJHMT)  ( 1 )  Não ( 2 )  Tamoxifeno  ( 3 ) Arimidex ( 4 )  ____________________ ( 9 ) 

Sem informação 

 

Data início (ADJHMTIN) ____/____/_______  Data término (ADJHMTTR) ____/____/____  (  3  ) em curso 

 

Bifosfonatos (ADJBIFOS)  ( 1 )  Não  ( 2 ) Arédia ( 3 )  Anastrosol ( 4 )  ____________ (9 ) Sem 

informação 
Data início (ADJBIFIN) ____/____/_______Data término (ADJBIFTR)  _____/____/_______ 

 

DOENÇA ATIVA APÓS TRATAMENTO NEO E ADJUVANTE  ( 1 ) NÃO REALIZADO  ( 2 ) 

REALIZADO  
 

Aumento da dça locorregional (DCALOC)   ( 1 ) não  ( 2 ) sim                  Data (RECIDT)          

_____/______/______ 

Recidiva  (RECIDIVA)       ( 1 ) não  ( 2 ) sim  Data (RECIDT)         

_____/______/______ 

Ca de mama contra-lateral (CAMACT)     ( 1 ) não                   ( 2 ) sim  Data (CAMADT)   

 _____/______/_______ 

Demais locais de metástases: ____________________________________________________.       Data. ____/_______/_______ 

TRATAMENTO RADIOTERÁPICO E HORMONIOTERÁPICO ADJUVANTE  (   ) NÃO 

REALIZADO  
 

Radioterapia (ADJRXT)  ( 1 ) não   ( 2 ) sim      

Data início (ADJRXTINI) ____/____/_______          Data término (ADJRXTTER) ____/____/_______ 

 

Hormônioterapia adj (ADJHMT) ( 1 )  Não   ( 3 ) Arimidex  ( 9 ) Sem informação 

    ( 2 )  Tamoxifeno  ( 4 )  ____________    

Data início (ADJHMTINI)  ____/____/_______ 


