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Resumo: Este artigo analisa o quantitativo de mamó-
grafos disponibilizados pelo sistema público de saúde, 
correlacionando sua capacidade de cobertura populacio-
nal quanto à realização de mamografia de rastreamento. 
Para tanto, os estados brasileiros foram agrupados se-
gundo indicadores relacionados com o câncer de mama 
utilizando análise de cluster, ou seja, procurou-se agru-
par os estados que apresentam maior similaridade entre 
as características analisadas. Observou-se que no país, a 
quantidade de mamógrafos disponíveis para o SUS é 
superior ao estabelecido pelo Ministério da Saúde 
(1:240.000 habitantes), número suficiente de equipa-
mentos para cobrir toda população feminina entre 40 e 
69 anos. 
Palavras-chave: Mamografia, estatística e dados numé-
ricos, provisão e distribuição. 
 
Abstract: Abstract: This article analyzes the 
quantitative mammography provided by the public 
healthcare system by correlating its ability to 
populational coverage for the conduct of screening 
mammography. Therefore, Brazilian states were 
grouped according to indicators related to breast cancer 
employing cluster analysis, ie, were grouped the states 
with the greatest similarity between the characteristics 
analyzed. It was observed that in the country, the 
number of mammography units available for SUS is 
higher than that stated by the Ministry of Health 
(1:240,000 inhabitants) enough numbers of equipment 
to cover the entire female population between the ages 
of 40 and 69 years. 
Keywords: Mamography, statistics and numerical data, 
supply and distribution. 
 
Introdução 
 

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais aco-
mete as mulheres em todo o mundo, tanto em países em 
desenvolvimento quanto em países desenvolvidos [1]. 
Para o Brasil, em 2014, são esperados 57.120 novos 
casos de câncer de mama, com um risco estimado de 
56,09 casos a cada 100 mil mulheres [2]. Em países 
desenvolvidos, tem-se observado um aumento da inci-
dência do câncer de mama acompanhado de uma redu-
ção da mortalidade por esse câncer, o que está associado 
à detecção precoce, por meio da introdução da mamo-
grafia para rastreamento e à oferta de tratamento ade-
quado. No Brasil, o aumento da incidência tem sido 

acompanhado do aumento da mortalidade, o que pode 
ser atribuído, principalmente, a um retardamento no 
diagnóstico e na instituição de terapêutica adequada [3]. 

A detecção precoce do câncer de mama, por meio do 
rastreamento de mulheres assintomáticas, consiste na 
realização do exame clínico das mamas e da mamogra-
fia [4]. Dentre os métodos propostos, a mamografia é o 
único método de rastreamento que se revelou eficaz [2]. 
O Instituto Nacional do Câncer (INCA), apregoa que 
mulheres assintomáticas devem se submeter ao exame 
de mamografia de rastreamento no intervalo de idade 
entre 50 e 69 anos, com espaçamento máximo de 2 anos 
entre os exames [2]. Não obstante às determinações do 
INCA, a Sociedade Brasileira de Cancerologia [5] assim 
como a Sociedade Brasileira de Mastologia [6], reco-
mendam que os exames preventivos se iniciem aos 40 
anos de idade. Em que pese essa divergência, no que 
concerne à idade inicial para o rastreamento mamográ-
fico em mulheres assintomáticas, dados do Estado de 
São Paulo demonstram que com os critérios  adotados  
pelo  INCA se perdem pelo menos 17% dos casos de 
carcinoma iniciais que poderiam ser diagnosticados [7]. 

Em estudo realizado em 2010, constatou-se que os 
mamógrafos  adquiridos  com  recursos  públicos pode-
riam cobrir, se houvesse a gestão correta, toda popula-
ção de usuários, entretanto, atendiam somente de 15 a 
20% dessa população. O baixo número de mamografias 
feitas, não chegava a cobrir 20% da capacidade instala-
da dos equipamentos [7]. 

Portanto, esse artigo analisa o quantitativo de equi-
pamentos disponíveis para o sistema público de saúde, 
correlacionando com o provimento de cobertura diag-
nóstica na população feminina na faixa etária compre-
endida entre 40 e 69 anos. 
 
Materiais e métodos 
 

Foi realizado um estudo  epidemiológico com deli-
neamento ecológico cuja unidade de análise foi a inci-
dência do exame de mamografia de rastreamento em 
mulheres na faixa etária compreendida entre 40 e 69 
anos, distribuídas por unidades da federação em contras-
te com o número de equipamentos disponíveis para o 
sistema público de saúde. Para subsidiar o estudo, foram 
coletadas informações disponibilizadas pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pela Rede 
Interagencial de Informações para a Saúde (RIPSA) e 
em bases de dados do Ministério da Saúde (MS), mais 
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especificamente junto à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), Cadastro Nacional de Estabeleci-
mentos de Saúde (CNES), INCA, Sistema de Informa-
ção do Câncer de mama (SISMAMA) e Sistema de 
Informações sobre Mortalidade (SIM). 

Os estados brasileiros foram agrupados segundo in-
dicadores relacionados com o câncer de mama utilizan-
do análise de cluster com base no método hierárquico e 
critério de Ward. Este  critério tem como enfoque a 
variabilidade entre os grupos de estados. Os agrupamen-
tos são construídos considerando-se a variância mínima. 
Assim, o método de Ward gera grupos que possuem 
uma alta homogeneidade interna [9], [10]. 

Para a análise de agrupamentos, foram consideradas 
as seguintes variáveis: participação relativa (%) da 
população feminina com idades entre 40 e 69 anos em 
relação ao total da população; participação relativa (%) 
da população feminina com idades entre 40 e 69 anos 
em relação ao total da população que possui plano de 

saúde; Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); 
mamógrafos em uso no SUS: indicador construído com 
base nas recomendações do INCA e MS. Para o seu 
cálculo, utilizou-se a relação de um mamógrafo para 
cada 240 mil habitantes; participação relativa (%) de 
cada estado em relação ao total de casos novos de 
câncer de mama registrados; taxa de mortalidade por 
câncer de mama padronizada, por mil mulheres; 
cobertura (%): este indicador foi construído com base na 
quantidade de exames de mamografia realizados 
dividido pela população feminina com idades entre 40 e 
69 anos, no mesmo ano; capacidade de cobertura pelo 
SUS (%). Tendo em vista essa recomendação, esse 
indicador compara a capacidade atual de realizar 
exames de mamografia pelo SUS com a população 
feminina de 40 e 69 anos que demanda esse tipo de 
serviço (Tabela 1). As análises estatísticas foram 
realizadas a partir do aplicativo Statistical Package for 
the Social Sciences - SPSS®. 

 
Tabela 1 - Caracterização dos grupos segundo as variáveis consideradas na classificação hierárquica – “Método de Ward” 
 

Grupo Estatística 
População 
Feminina 

Plano de 
Saúde 

IDH 
Mamógrafos 

SUS 
Casos 
Novos 

Taxa 
Mortalidade 

Cobertura Capacidade 

1 

Média 11,71 17,62 0,67 2,35 1,02 7,63 3,95 0,57 

Mediana 11,50 18,40 0,67 2,10 0,77 6,62 3,75 0,59 

D. Padrão 1,62 2,92 0,02 0,75 1,23 3,83 1,86 0,15 

Mínimo 9,70 12,10 0,63 1,20 0,07 2,19 1,08 0,33 

Máximo 14,20 21,60 0,71 3,60 4,48 15,01 7,46 0,89 

2 

Média 13,83 17,87 0,70 3,47 1,81 10,47 5,03 0,71 

Mediana 14,00 17,35 0,71 3,05 1,33 10,14 5,09 0,64 

D.  Padrão 0,63 2,68 0,04 1,51 1,07 1,31 1,31 0,29 

Mínimo 12,80 15,20 0,65 2,00 0,91 8,94 3,06 0,41 

Máximo 14,40 22,10 0,74 6,40 3,61 12,05 6,98 1,26 

3 

Média 14,65 17,90 0,74 3,45 5,55 9,71 11,61 0,69 

Mediana 15,50 18,05 0,75 3,50 5,20 10,39 11,94 0,65 

D. Padrão 2,93 0,74 0,03 0,57 3,01 2,47 1,84 0,22 

Mínimo 9,20 16,70 0,67 2,60 1,73 5,72 8,33 0,48 

Máximo 17,70 18,60 0,77 4,20 9,12 11,95 13,89 1,12 

4 Medidas 14,40 28,40 0,82 2,00 1,61 12,99 3,50 0,38 

5 Medidas 9,20 17,80 0,71 1,10 0,07 7,67 23,41 0,33 

6 

Média 17,00 19,80 0,77 2,50 21,48 12,94 7,05 0,42 

Mediana 17,00 19,80 0,77 2,50 21,48 12,94 7,05 0,42 

D. Padrão 0,85 2,97 0,01 0,28 9,63 4,31 3,73 0,07 

Mínimo 16,40 17,70 0,76 2,30 14,67 9,89 4,41 0,37 

Máximo 17,60 21,90 0,78 2,70 28,29 15,98 9,68 0,47 

Fonte de dados básicos: RISPSA/MS, IBGE, INCA, SIM, ANS, CNES, SISMAMA.  
 
Resultados 

 
A análise de classificação hierárquica (Método Ward) 

sugere que os 26 estados e o Distrito Federal podem ser 
classificados em seis grupos distintos. 

Os resultados avaliados em uma análise inicial de-

monstraram os agrupamentos dos estados conforme as 
características similares e ainda conforme suas diferen-
ças. O Dendograma da Figura 1 expressa esse agrupa-
mento dos estados brasileiros. 
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Figura 1 – Dendograma da classificação hierárquica – 
“Método de Ward” 
 

Grupo 1: compreende os estados de MA, PA, RR, 
AM, TO, AC, RO, SE, AL, RN e BA. Esse grupo se 
caracteriza predominantemente por possuir os menores 
índices de IDH e baixa incidência de casos novos de 
câncer de mama. 

Grupo 2: compreende os estados de CE, GO, MT, PI, 
MS e PB. Esse grupo se caracteriza por possuir a maior 
capacidade instalada de mamógrafos (1,26) e também as 
maiores discrepâncias nesse indicador (0,41 – 1,26). 

Grupo 3: compreende os estados de ES, SC, MG, PR, 
PE e RS. O grupo possui o maior número de mamógra-
fos disponíveis para o SUS (3,5 vezes o mínimo estabe-
lecido pelo MS) e uma cobertura maior que os demais 
grupos (11,94%), ficando abaixo apenas do grupo 5. 

Grupo 4: compreende apenas o DF. Esse grupo se 
destaca pelo maior IDH, e por possuir a maior concen-
tração de mulheres com plano de saúde, além da pior 
cobertura de exames pelo SUS. 

Grupo 5: compreende o estado de AP. Esse grupo, 
embora tenha baixa capacidade instalada de mamógra-
fos (0,33), possui a maior cobertura populacional 
(23,41%). Se caracteriza ainda por possuir a menor 
concentração de mulheres na faixa etária estudada e, por 
consequência, baixa incidência de câncer de mama, o 
que evidencia que o grupo se encontra em momento 
diverso dos demais, no que diz respeito às transições 
demográfica e epidemiológica. 

Grupo 6: compreende os estados de SP e RJ. O gru-
po possui a maior concentração relativa de mulheres 
sujeitas a realizar a mamografia de rastreamento, maior 
número de casos novos aliados à maior mortalidade pela 
doença e menor cobertura de exames realizados. 

Embora todos os grupos possuam baixa cobertura de 
exames (variando de 3,5% a 23,41%), a quantidade de 
mamógrafos disponíveis para o sistema público de saú-
de em todos os grupos, supera o mínimo estabelecido 
pelo MS (variando entre 1,1 a 3,5 vezes mais que o 

mínimo estabelecido). A Figura 2 permite uma melhor 
visualização das discrepâncias e similaridades entre os 
grupos. 
 
Pop. feminina 40-69 anos (%) Plano Saúde 40-69 anos (%) 

IDH Mamógrafos em uso no SUS 

Casos novos Taxa de mortalidade 

Cobertura Capacidade 

 
Figura 2 - Caracterização dos grupos segundo as variá-
veis consideradas na classificação hierárquica – “Méto-
do de Ward” 
 
Discussão 
 

O INCA estabelece como parâmetro de produção 
dos equipamentos de mamografia, com uso de 80% de 
sua capacidade, 6.758 mamografias/ano. O país possui 
2.405 mamógrafos, operacionais, disponíveis para o 
SUS, o que possibilita realizar, cerca de 16.252.990 
exames de mamografia/ano. Sabendo que a população 
feminina do país compreendida pela faixa etária entre 
40 e 69 anos é de 22.510.819, observou-se que no ano 
de 2010, foram realizados apenas 2.205.914 exames o 
que equivale a 13% da capacidade instalada dos equi-
pamentos e 9,8% de exames junto à população alvo. 

Pesa ainda o fato de o país possuir, segundo dados 
do CNES, 107 equipamentos do SUS fora de uso [8] 
distribuídos por diversos estados. Tais equipamentos em 
conjunto, possuem a capacidade de produzir 723.106 
exames/ano se operacionais estivessem (80% da capaci-
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dade operacional). Disponibilizando todos os equipa-
mentos existentes no SUS (2.405 operacionais e 107 
fora de uso), seria possível atingir 16.976.096 exa-
mes/ano, suficientes para prover uma cobertura de 75% 
da população feminina entre 40 e 69 anos, 5% acima da 
meta de cobertura estabelecida pelo MS [3] para a popu-
lação de 50 a 69 anos, que é de 70%. 

A quantidade líquida de mamógrafos (número total 
de equipamentos reduzido daqueles fora de uso) dispo-
níveis para a população brasileira, em todos os estados 
atende às recomendações do Ministério da Saúde: 
1:240.000 habitantes [11] (ver Tabela 1), sendo que no 
grupo 2 há um estado que possui 6,4 vezes mais que o 
mínimo recomendado sem que esse fato seja convertido 
em eficiência na produção de exames. Ainda assim, 
verificou-se problemas na disponibilidade dos mamó-
grafos e aproveitamento da capacidade de produção de 
exames uma vez que a quantidade de exames realizados 
é ínfima, diante da capacidade instalada dos equipamen-
tos. Nesse aspecto há no grupo 3, estado que possui 
capacidade instalada para atender 110% da população 
alvo, alcançando, no entanto, apenas 6,1% das mulheres 
nesta faixa etária. 

Utilizando os mesmos parâmetros de produção indi-
cados pelo INCA [4] e considerando 100% do uso da 
capacidade operacional do equipamento, seria possível 
atingir, por mamógrafo, 8.884 exames/ano, 25% de 
exames a mais que a situação anterior. Com isso, os 
mesmos mamógrafos (2.405 operacionais e 107 fora de 
uso) caso estivessem em uso, produziriam 22.316.608 
exames/ano (99% da população alvo com equipamentos 
do SUS). 

 
Conclusão 
 

Decorre das características analisadas que os estados 
e o Distrito Federal, se encontram em momentos distin-
tos da transição demográfica e epidemiológica, onde 
aqueles que possuem os maiores valores de IDH, asso-
ciados ao maior envelhecimento populacional, possuem 
também as maiores incidências do câncer de mama, as 
maiores taxas de mortalidade e a menor cobertura de 
rastreamento mamográfico. Do lado oposto, os estados 
que possuem menor IDH e consequente menor número 
de mulheres na faixa etária alvo do estudo, alcançam a 
menor incidência de câncer de mama [2]. 

Nesse contexto, ainda que o país seja tão heterogê-
neo, inclusive em seu desenvolvimento econômico, a 
tecnologia necessária para a detecção precoce do câncer 
de mama está disponível em todos os estados no âmbito 
do sistema público de saúde, onde a quantidade de 
mamógrafos disponibilizados supera o número mínimo 
estabelecido pelo MS [3]. Paradoxalmente, todos os 
grupos de estados possuem baixa cobertura de exames 
de mamografia de rastreamento, fato que permite inferir 
que esta seja uma das causas do retardamento no diag-
nóstico destacado pelo INCA [3]. 

A quantidade de equipamentos fora de produção su-
gere planejamento inadequado e ineficiência na gestão 
do ciclo de vida da tecnologia. Nessa condição, os ma-

mógrafos estão expostos ao risco de se tornarem obsole-
tos antes mesmo de terem prestado sua função social, 
representando uma degradação de recursos públicos 
sabidamente insuficientes para todas as demandas do 
SUS. 

Por oportuno seria conveniente que o INCA atentas-
se para a possibilidade de ampliar a utilização dos ma-
mógrafos para 100% da sua capacidade operacional, 
possibilitando aumentar o desempenho na produção de 
exames de mamografia de rastreamento e permitindo 
alcançar as metas de cobertura populacional no país. 
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