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Introdução: O trabalho em questão tem como foco principal a promoção de saúde do câncer 

de mama. No Brasil, a detecção precoce da doença, por via, do rastreamento mamográfico é 

altamente difundida pelos profissionais de saúde e pela mídia, dando-se a entender diversas 

questões equivocadas e não tão eficazes das diretrizes do câncer de mama em nosso país. O 

Instituto Nacional do Câncer tem como abordagem em prevenção primária, o impedimento do 

desenvolvimento da doença, porém, os danos são de maior escala em comparação aos 

benefícios. Na mamografia, pode-se ocorrer o câncer adquirido por radiação ionizante, falso-

positivos, falso-negativos, sobrediagnóstico e sobretratamento, os quais, não compensam os 

casos bem-sucedidos de mulheres recuperadas após a detecção no exame. A questão principal 

é que o programa populacional de rastreamento mamográfico foi feito para ser um sistema 

complexo, com alto foco na população alvo (no Brasil, mulheres entre 50 e 69 anos, segundo 

as diretrizes do governo brasileiro), acesso a exames laboratoriais de alta qualidade e sistema 

de recall. O programa deve incluir equipes de saúde multidisciplinares, para que o mesmo se 

torne eficaz. Em países de baixa renda e em desenvolvimento, o programa de detecção 

adequado não possui vias eficazes e se mostram deficientes pela falta de infraestrutura e 

gestão financeira. Em nosso país, a maioria das mulheres detectam a doença em seu estágio 

avançado, o que propõe opções mais limitadas e menos chance de cura. Este fato chama a 

atenção para que nossas políticas se voltem ao downstaging, que significa detectar a doença 

em seu estágio inicial. A implementação de novas diretrizes muda o foco somente do 

rastreamento para incluir também exames com sintomas ou sinais suspeitos e encontra-se uma 

dificuldade em como colocar em prática, pois, oferecer todos os procedimentos em um só 

serviço, cria muito demanda em consultas intermediarias desnecessárias. Objetivos: 

Demonstrar a falta de infraestrutura e estratégia pouco eficaz da promoção de saude ao cancêr 

de mama, focando na pouca resolutividade da gestão pública e discutindo o método de 

rastreamento mamográfico como via exclusiva da prevenção primaria. Métodos: O método 

utilizado foi a revisão de literatura, de cunho descritivo. É descrito principalmente a situação 

atual da saúde publica no Brasil em relação à gestão da prevenção primaria do câncer de 

mama. Resultados e Discussão: O fator evidente que é constantemente imposto ao texto é a 

falha sistemática e financeira, além da falta de entendimento do que vem a ser uma política 

eficiente para a detecção do câncer de mama nas mulheres. Os resultados da pesquisa 

demonstram um grande abismo no diagnóstico, tratamento e reabilitação. Apesar de em 2004, 

ter havido uma melhora de 20 a 25% no rastreamento. Embora as Diretrizes terem boas 

evidências como base, a proposta para o Brasil não atende eficácia na prática como atende em 

certos países mais desenvolvidos. A gestão do SUS possui princípios e diretrizes de alta 

qualidade mas que não conseguem ser seguidos de maneira assídua, com equipes de saúde 

bem treinadas e preparadas, além de nossa sociedade já ter estabelecido que prevenção 

primaria é apenas o exame de mamografia e com isso, a população pode diminuir os danos ao 

invés de erradica-los com exames laboratoriais que, apesar de não confirmarem tumor na 

mama, detectam um sinal ou sintoma fora do normal. Esta detecção prévia é de suma 
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importância para tratamentos e também para que se estabeleça um cuidado maior, tornando a 

relação médico-paciente mais próxima e humanizada, afastando-se assim de ações mecânicas. 

O SUS tem como princípio o acesso para toda a população. A universalidade engloba neste 

contexto todas as mulheres que podem vir a contrair esta doença, por isso deve-se dar máxima 

importância e consulta personalizada para cada paciente, visto que os mesmos, são seres 

humanos individuais, com organismos e reações diferentes Conclusão/Considerações 

Finais: Rotineiramente se aconselha á mulheres no Brasil, mesmo as menores de 50 anos, a 

realizar mamografia. É extremamente importante a melhoria da qualidade de vida nas ações 

de promoção a saúde e o controle de doenças graves e seus agravantes, porém, o exame 

possui diversos danos, como já apresentado, o que acarreta a disseminação de uma 

irresponsabilidade da saúde publica e de suas políticas, que por muitas vezes se mostram 

precárias. Como descrito, a maioria das mulheres brasileiras descobrem serem portadoras das 

doenças em estágios mais avançados e não nos iniciais, o que diminui a possibilidade de 

tratamento e reabilitação. O problema consiste na generalização do publico alvo ao invés de 

realizar o procedimento em faixas etárias de maior incidência. A falta de infraestrutura, 

aparelhos médicos de qualidade e estratégia integralizada, se torna um obstáculo na execução 

de programas de prevenção ao câncer, mesmo que a política na teoria, tenha excelente 

maestria. É necessário primeiramente, conscientizar a população dos riscos, pois o próprio 

movimento social de promoção a saúde do câncer de mama não pode ser apenas de cunho 

quantitativo. Deve-se realizar pesquisas com profissionais qualificados para retenção de 

publico alvo mais centrado e assim melhorar a qualidade do serviço e não pensar apenas em 

quantidade, pois no SUS, os doentes infelizmente não possuem dinheiro para realizar 

tratamentos eficazes contra a doença, portanto a prevenção na área primaria, deve ser acertada 

e eficiente para que as mulheres brasileiras além de possuir o direito a vida, também possuam 

o direito de vivê-la. 

 

Descritores: Neoplasia de mama, Prevenção primária, Rastreamento. 
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