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 O cancro da mama é o cancro mais 
frequente na mulher  (1 em cada 6 OB) 

 Em Portugal cerca de 4.400 casos/ano são 
detectados e ocorrem 1.500 óbitos/ano, por 
esta causa. 

 A probabilidade da mulher desenvolver 
cancro da mama, aumenta com a idade. 
Modelo Evolutivo (os cancros evoluem no 
decurso do tempo sem sintomas, (fase sub-
clínica) passando por transformação maligna 
local e finalmente invasão tecidular).  

 



 Tem sido demonstrado que a 

Mamografia de Rastreio tem influência na  

diminuição da mortalidade por cancro 
da mama. 

Fonte: Review-Overdiagnosis and overtreatment of breast cancerOverdiagnosis and overtreatment 

in service screeningEugenio Paci1 and Stephen Duffy 

Breast Cancer Research 2005, 7:266-270 (DOI 10.1186/bcr1339) 



Diagnóstico Precoce 
 A estratégia para redução da 

mortalidade e o sofrimento causado pelo 
cancro da mama 

 Aumenta a taxa de sobrevivência  

 Em estádios menos avançados, melhora 
a efectividade do tratamento,  

 Permite abordagens terapêuticas menos 
agressivas tais como a cirurgia 
conservadora e a técnica do gânglio 
sentinela 

 



 De acordo com os resultados de um 

estudo publicado no Journal of Medical 

Screening, o rastreio ao cancro da mama 

salva a vida de duas mulheres por cada 

uma que se submete a tratamentos 

desnecessários 
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PARCERIAS 

 

ACES BARLAVENTO 

USF 

DSP/ P 



Equipa e Grupo Coordenador 

 Núcleo Rastreios Oncológicos Algarve  

 DrªAna Picamilho 

 Eng Carlos Cardoso 

 Eng Ricardo Pereira 

 Diana Ferrinho 

 Dr. Francisco Aleixo Responsavel AOA (Radiologia:Director 
do Serviço de Radiologia  

 Dr.Teresa Figueiredo (Radiologista) 

 Dr.Gabriela Valadas (Cirurgia: Responsável Núcleo de 
Senologia 

  Dr. António Lagoa (Ginecologia: Responsável Núcleo de 
Senologia  

 Dr. José Parra (Director do Serviço de Anatomia 
Patológica 

 Técnica Radiologia, Eduarda Maria Lopes Francisco  
 Enfermeira Maria do Carmo Pereira 

 



 População alvo – ♀ 50 – 65/69 anos 

 Periodicidade – 2 / 2 anos 

 Rastreio Base populacional 

 



Objectivo Geral 

 A diminuição da Morbilidade e da 

Mortalidade específica por cancro da 

mama na população feminina dos 50 aos 

69 anos na região do Algarve” 



Objectivos Específicos 

 A detecção precoce 

 O aumento da taxa de sobrevivência 

 Aumento da taxa de adesão 

 Diminuição de abordagens terapêuticas 

mais agressivas 

 Melhorar a efectividade terapêutica 

 Implementar um sistema de controlo de 

qualidade 

 



Atribuições 
 A ARS Algarve, IP, responsável pela implementacao 

das políticas nacionais de saúde consagradas no 
Plano Nacional de Saúde, convoca a populacao 
alvo, paga os serviços realizados pela Associação 
Oncológica do Algarve, referencia as mulheres 
com mamografias positivas e avalia a qualidade e 
o impacto do conjunto do rastreio. 

 

  A Associacao Oncológica do Algarve, Instituicao 
Particular de Solidariedade Social, desempenha 
uma dupla função no programa, desenvolve uma 
importante acção de divulgação e mobilização 
social na luta contra o cancro, e por outro, é a 
entidade que garante a realização e interpretação 
das mamografias. 

 



Hospital de Faro, EPE e CHBA 
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Anatomia Patológica 

Oncologia 
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Realiza a 

Mamografia

Consulta de 

Aferição

Selecção 
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Envio de 

Convocatória

Adere? Não

Sim

Resultado 

Positivo?

Sim

Envio de Carta de 

resultado Negativo 
Não

Resultado da Consulta 

de Aferição

Referenciada ao Hospital 

(HF ou CHBA)

Notificada de 

Resultado Negativo

Notificada  Resultado 

em estudo
Em EstudoNegativo

Positivo

Selecção 

População Alvo

Excluída

Não

Início de Rastreio

Sim

Fim de Rastreio

Convocar para 

próxima Volta de 

Rastreio

Convocar para 

próxima Volta de 

Rastreio

Exclusão 

definitiva

Não

Fim de Rastreio

Sim



 

Resultados da 2.ª Volta do Rastreio  
(2008/2010) 

Total 

População Alvo Inicial 51.523 

População Excluída 8.193 

População Elegível 43.330 

Captação Compareceu 

Sim 
25.056 

Não 
18.274 

Mamografia 

 

Resultado 

 

Negativo 
24.479 

Positivo 
577 



 

Resultados da 1.ª Volta do Rastreio  (2005/2008) Total 

População Alvo Inicial 43.388 

População Excluída 2.603 

População Elegível 40.785 

Captação Compareceu 

Sim 
18.347 

Não 
22.438 

Mamografia 

 

Resultado 

 

Negativo 
18.010 

Positivo 
337 



 



 Verificou-se um aumento da taxa de adesão 

ao rastreio de 13%, passando dos 45% na 1ª 

volta para 58% na 2ª volta, aumento 

verificado em todos os concelhos, com 

excepção de Faro e Portimão que 

mantiveram os mesmos valores. Os concelhos 

do interior revelaram uma forte adesão e 

aumento em relação a anos anteriores, não 

existindo diferenças entre populações da 

serra e barrocal em relação ao litoral. 

 



 



 Do total de mulheres que aderiram ao 

rastreio, o número de mamografias 

positivas foi mais acentuado no ACES 

Central e no Sotavento se bem que em 

termos percentuais são valores baixos 

que oscilam entre os 0,5% e os 3%, o que 
está de acordo com os valores de outras 

regiões. 

 



 



 



 



 A distribuição por ACES revela um ligeiro aumento 
quer do número de mamografias positivas quer 
do nº de cancros diagnosticados, relacionado 
com o crescimento da taxa de adesão. 

 A demora média de envio de resultados dos 
exames após leitura é de cerca de 15  a 21 dias 
úteis e em caso de exame positivo após a 
realização da consulta de aferição a demora 
média entre o envio á consulta de senologia, 
avaliação, realização de exames 
complementares e eventual tratamento e 
resolução é de cerca de um mês a mês e meio 
em ambos os hospitais.  

 



População 
Alvo 

51.523 

 
Excluídas 

8.193 

 
População 

Elegível 
43.330 

Sim 
25.056 

 

Não 
18.274 

 
Positivas 

577 

 

Negativas 
24.479 

 

Em estudo 
38 

Negativas 
367 

 

Positivas 
130 

 

Faltaram 
42 

 

Benigno 
35 

 

Maligno 
85 

 

Em estudo 
6 

 

Perdidas 
6 

 

Mamografia 

Aferição imagiológica 

Hospital 

Nota: Existe a diferença de 2 utentes entre as positivas na aferição e o total de 

resultados hospitalares, uma vez que 2 utentes faltaram à aferição, mas depois foram 

tratadas em meio hospitalar 

2ª Volta 



 

Taxa de 
Adesão 

58 % 
58 de cada 100 mulheres convocadas e sem 
critérios de exclusão realizam a mamografia.  

Taxa de 
Aferição 

2,3 % 
2 mulheres de cada 100 que realizaram a 

mamografia precisam de investigação 
posterior.  

Taxa de 
Detecção 

3,39 %. 
Foram diagnosticados 3 cancros por cada 
1.000 mamografias.  

VPP 
Mamografia 

15 % 
Foram diagnosticados 15 cancros por cada 100 
mulheres com mamografia suspeita.  

VPP Aferição 71 % 
Foram diagnosticados 71 cancros por cada 100 
mulheres suspeitas na consulta de aferição.  

Cancros de 
Intervalo 

8 
Birads 2/2 (1.ª Volta) 3 /10 000 (valores 
inferiores aos de referência) 

2ª Volta 



 



População Alvo 
43.388 

 

Excluídas 
2.603 

 

População Elegível 
40.785 

Sim 
18.347 

 

Não 
23.232 

 

Positivas 
337 

 

Negativas 
18.010 

 

Em estudo 
0 

Negativas 
239 

 

Positivas 
89 

 

Faltaram 
9 

 

Benigno 
17 

 

Maligno 
62 

 

Em estudo 
0 

 

Perdidas 
10 

 

 

Mamografia 

Aferição imagiológica 

Hospital 

1ª Volta 



 

Taxa de 
Adesão 

45 % 
45 de cada 100 mulheres convocadas e sem 
critérios de exclusão realizaram a mamografia. 

Taxa de 
Aferição 

1,8 % 
Menos de 2 mulheres de cada 100 que 

realizaram a mamografia precisaram de 
investigação posterior.  

Taxa de 
Detecção 

4 % 
Foram diagnosticados 4 cancros por cada 
1.000 mamografias.  

VPP 
Mamografia 

22 % 
Foram diagnosticados 22 cancros por cada 100 
mulheres com mamografia suspeita.  

VPP Aferição 82 % 
Foram diagnosticados 82 cancros por cada 100 
mulheres suspeitas na consulta de aferição.  

Cancros de 
Intervalo 

4 

Foram consideradas negativas as mamografias 

de 4 mulheres que posteriormente 
desenvolveram cancro. 2 /10 000  (valores 
inferiores aos de referência) 

 

1ª Volta 



 

% Mamografias Positivas por ACES 1.ª Volta 2.ª Volta 

ACES Sotavento 2% 3% 

ACES Central 2% 3% 

ACES Barlavento 2% 2% 



% Cancros Diagnosticados por 

ACES das Mulheres Positivas 

 % Cancros Diagnosticados por ACES 1.ª Volta 2.ª Volta 

Sotavento 67% 89% 

Central 79% 61% 

Barlavento 59% 61% 



Resultados Consultas de 

Aferição 

1ª Volta 2ª volta 

Tumores benignos 21% 27% 

Tumores Malignos 68% 64% 

Perdidos 11% 5% 

Em Estudo 5% 



 A percentagem de neoplasias malignas 

diagnosticadas na população feminina 

rastreada foi de aproximadamente 2 

mulheres em cada 1000, verificando-se 

um aumento em relação ao primeiro 

período do rastreio que foi de 1,5 / 1000 

mulheres, o que está de acordo com o 

aumento da taxa de adesão. 

 



Modificações ocorridas 

durante os o PRCM 

 Aumento dos Recursos Humano 

 Centralização da Gestão do Rastreio – 

NRO 

 Atendimento em linha dedicada e 

marcação de exames através do NRO 

 Informação e.t. disponibilizada ás utentes 

e aos profissionais de saúde 

 Modernização Equipamento  

 



Modificações ocorridas 

durante os o PRCM 

 Campanhas de divulgação e 

sensibilização  

 Criação e modernização contínuas das 

bases de dados do Programa 

 Remodelação contínua do Programa de 

acordo com as necessidades (horário, 

transporte, articulação entre as parcerias)  

 



Conclusões 
 Aumento significativo das taxas de adesão. 

 A taxa de aferição 2,3% é reduzida, apresentando 
valores preditivos positivos elevados (VPP 
mamografia rastreio 15%) 

  A taxa de detecção (3 cancros diagnosticados 
por cada 1.000 mamografias) encontra-se dentro 
dos valores esperados. 

 O número de cancros de intervalo foi de 3/10.000 
mulheres rastreadas (4-6/10.000 ou inferior a a 6 e 
a 12 são valores internacionalmente aceites) 

 O aumento de Recursos Humanos do NRO na 
área de informática (2), e da AOA número de 
Técnicos de Radiologia(5) e de Radiologistas (3) 

 



Conclusões 
 O alargamento do Horário de funcionamento da 

Unidade Móvel 

 A aquisição de um sistema de informação de 

suporte ás Actividades Clínicas Hospitalares de 

Patologia Mamária 

 A demora média de leitura dos exames 

mamográficos e da referenciação e tratamento 

dos casos positivos identificados. 

 A articulação entre os serviços e os intervenientes 

no Programa de Rastreio 

 O desenvolvimento de uma plataforma de 

suporte aos programas de rastreios com 

informação dedicada aos profissionais de saúde 

e ao público através da página da ARSA, IP 

 



Propostas Futuras 
 Avaliação da possibilidade de realização das 

consultas de aferição no CHBA para as utentes do 

Barlavento e em Olhão ou no HF, EPE para as 

restantes, no sentido de facilitar a adesão ás 

consultas e evitar o abandono. 

 Avaliação do Sistema de Informação e apoio ao 

Rastreio, sendo que o existente não permite 

algumas funcionalidades de análise e gestão dos 

dados, uma vez que o faz por cada ciclo e não 

em conjunto, sendo necessária uma 

monitorização automática e continua dos 

resultados e a criação de bases de dados de fácil 

utilização por todos os intervenientes.  



Propostas Futuras 
 

 Aquisição do software VCBreast- sistema de 
informação, de suporte ás Actividades Clínicas 
Hospitalares de Patologia Mamária e integração 
com o sistema do rastreio, melhorando a 
monitorização e facilitando a análise dos dados. 

 Implementação da realização das consultas de 
aferição no CHBA, EPE para as mulheres dos 
concelhos da sua área de influência e avaliação 
da possibilidade de implementação da mesma 
situação para o HF, EPE 

 



Propostas Futuras 

 Aumentar a periodicidade das reuniões 
do grupo coordenador 

 Efectuar a divulgação dos resultados do 
rastreio através da RIS e de reuniões com 
os profissionais de saúde da região, como 
forma de reforço da articulação entre 
serviços e sensibilização para o rastreio.  

 Aumentar os recursos humanos de apoio 
ao atendimento de utentes no NRO 

 



Propostas Futuras 
 Efectuar estudos e a análise de dados no que respeita 

á avaliação da satisfação das utentes, á 

caracterização das mulheres não aderentes com 

identificação dos motivos e á caracterização e 

investigação dos casos de neoplasia detectados, bem 

como aos factores de risco subjacentes. 

 Efectuar análise de comparação de resultados com os 

dados do país e europeus. 

 Estabelecer com o ROR Sul uma maior articulação e 

partilha de informação, com realização de trabalhos 

em parceria. 

 Iniciar o estudo de nova campanha de sensibilização e 

divulgação do rastreio, através da elaboração de 

folhetos informativos, outdoors e outros materiais 

gráficos. 
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