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Nota Introdutória
As neoplasias, constituem a 2ª causa de morte no País, com profundo impacto nos doentes,
nos familiares, na sociedade em geral, traduzindo-se num elevado nº de anos de vida perdidos
e num consumo dos recursos de saúde do pais e das regiões.
As estratégias de actuação perante estas doenças, visam a intervenção nos factores de risco
identificados, a detecção precoce das lesões em estádios iniciais e a o tratamento em centros
integrados numa rede de referência a diversos níveis, desde a prevenção e rastreio ao
diagnóstico e tratamento, terminando na reabilitação e nos cuidados paliativos. A estratégia
global visa a diminuição da mortalidade e da morbilidade por cancro, a melhoria da qualidade
de vida e a satisfação dos utentes com os cuidados prestados.
O cancro da mama é o cancro mais frequente na mulher sendo que um em cada seis óbitos por
neoplasia é da responsabilidade deste tipo de cancro.
Em Portugal cerca de 3.600 casos/ano são detectados e ocorrem 1.500 óbitos/ano, por esta
causa.

Figura 1- Taxa de Mortalidade por cancro de mama País vs Algarve (Fonte: ROR Sul, DSPP
ARS Algarve, Julho de 2013 e INE Maio 2014)
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Figura 2- Imagem País Taxa de Mortalidade por cancro de (Fonte:DGS)
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Figura 3- Taxas de Incidência bruta de novos casos diagnosticados na região de Saúde do
Algarve (Fonte ROR Sul, DSPP ARS Algarve, Julho 2013)
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Figura 4- Taxa de incidência bruta por cancro de mama em 2010, por ACES (Fonte ROR Sul,
DSPP ARS Algarve, Julho 2013)

Figura 5- Taxa de incidência de novos casos na região do Algarve (Fonte ROR Sul, DSPP ARS
Algarve, Julho 2013)
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Figura 6- Taxas de Mortalidade Precoce Padronizada (<65 anos)- Tumor Maligno da Mama,
Estados Membros da EU, 2007-2011 Fonte: DGS- Portugal Doenças Oncológicas em Números 2013

6

Núcleo de Rastreio Oncológicos, ARS Algarve, IP

Figura 7- Taxas Incidência, Mortalidade e Sobrevivência 5 anos por tipo de Cancro no Mundo.
Fonte: GLOBOCAN 2012 (IARC) Selection of Cancer Survievllance (3/3/2015)
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A probabilidade da mulher desenvolver cancro da mama, aumenta com a idade. Os cancros
evoluem no decurso do tempo sem sintomas, (fase sub-clínica) passando por transformação
maligna local e finalmente invasão tecidular – Modelo Evolutivo.
Pode ser diagnosticado precocemente realizando uma mamografia. Quando diagnosticado
precocemente tem um excelente prognóstico. Assim um rastreio sistemático de base
populacional, assente numa estrutura organizacional que assegure a monitorização de todo o
processo, a partilha de informação entre os cuidados primários e os hospitalares, com controlo
de qualidade nos diferentes níveis é um dos alicerces das estratégias de saúde de uma região.
A prevenção, diagnóstico e intervenção precoce com monitorização de todo o processo e
integração numa rede de referenciação oncológica é essencial para a diminuição da morbimortalidade e para a melhoria da qualidade de vida das mulheres.
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O Programa de Rastreio do Cancro da Mama na Região
de Saúde do Algarve

Figura 8: Região do Algarve

Iniciado em Setembro de 2005 pela Administração Regional de Saúde do Algarve IP, em
parceria com a Associação Oncológica do Algarve, o Hospital de Faro EPE e o Centro Hospitalar
do Barlavento Algarvio EPE, realizou a 1ª volta de Setembro de 2005 a Janeiro de 2008, iniciou
a 2ª volta em Janeiro de 2008, terminando em Maio de 2010 e a 3ª volta de Maio de 2010 a
Julho de 2012, altura em que começou a 4.ª volta do rastreio que terminou em Julho de 2014.

O Actual relatório apresenta os valores e conclusões relativos à 4.ª volta do rastreio e
comparativamente com as voltas anteriores.

O rastreio do cancro da mama no Algarve, inicialmente era dirigido ao grupo etário dos 50 aos
65 anos de idade, na 2ª volta foi alargado até aos 67 anos e na 3ª volta até aos 69 anos, grupo
etário que se mantém nas posteriores voltas do rastreio.

As mulheres do grupo alvo recebem inicialmente uma carta informativa de que o rastreio
estará a decorrer durante um determinado período na sede do Centro de Saúde onde está
inscrita, posteriormente é enviada uma convocatória através de carta personalizada indicando
o dia e hora da realização do exame.
Existindo como motivos de exclusão os que seguidamente são apresentados:


Situação neoplásica anterior,



Falecimento;
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Mamografia noutro local e pretende continuar assim;



Motivos particulares;



Morada Desconhecida;



Mamografia Recente;



Impedimento Temporário.

O rastreio é efectuado numa unidade móvel que percorre todos os concelhos do Algarve, num
espaço de aproximadamente 2 anos. O exame consiste numa mamografia digital com duas
incidências/mama, bianual com dupla leitura independente.
É assegurado por profissionais de saúde que seguem e apoiam as utentes, desde o rastreio até
à conclusão de um eventual tratamento;

As mulheres aderentes ao rastreio, recebem também por carta os resultados da mamografia,
no caso de necessitarem de consulta de aferição recebem uma carta registada ou um
telefonema por parte do Centro Hospitalar do Algarve (Unidade de Faro ou Unidade de
Portimão) a convoca-las para consulta.

O Centro Hospitalar do Algarve abrangido pelas Unidades de Faro e Portimão dispõe de
equipas de referência e consulta de senologia para diagnóstico e tratamento das utentes
referenciadas, trabalhando em articulação com o NR e os centros de saúde.

O apoio administrativo é fornecido pela AOA desde Novembro de 2010, uma vez que o apoio
administrativo proveniente dos centros de saúde era difícil e descontinuado obrigando a
situação de recurso e aumentando a probabilidade de erro na inserção dos dados, dado o
espaço de tempo entre cada volta e a mobilidade dos recursos nos centros de saúde. Assim,
desde Novembro 2010 e por protocolo, a AOA comprometeu-se a dispor de apoio
administrativo com melhoria da qualidade do serviço prestado.

As consultas de aferição na 1ª e na 2ª volta realizaram-se no Centro de Saúde de Olhão. Na 3ª
volta as utentes dos concelhos de Alcoutim, Castro Marim, Vila Real de Santo António, Tavira,
Olhão, S. Brás de Alportel e Loulé, que tiveram resultado positivo na mamografia de rastreio,
realizaram consulta de aferição no Centro de Saúde de Olhão.
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Consignado no projecto inicial e no sentido de aumentar a qualidade do Programa de Rastreio
decidiu-se em reunião do Grupo Coordenador e com a aprovação do Conselho Directivo da
ARS Algarve, que a consulta de aferição se realizaria em âmbito hospitalar, tendo o então
CHBA iniciado o processo uma vez que dispunha das condições necessárias para o efeito, para
as utentes da 3.ª volta dos conselhos de Albufeira, Silves, Lagoa, Lagos, Monchique, Aljezur,
Vila do Bispo e Portimão. As utentes do concelho de Faro com resultado de mamografia ≥4 A
foram referenciadas directamente ao serviço de Senologia do então Hospital de Faro, sendo
que as restantes utentes com necessidade de realizar consulta de aferição tiveram de aguardar
que o HF reunisse as condições para a realização destas consultas.
O HF em virtude de não dispor de espaço dedicado necessitou de obras de remodelação, que
efectuou no final da 3ª volta ao abrigo do apoio de mecenato através do parceiro do programa
de rastreio a AOA.
O HF em virtude de não dispor de espaço dedicado necessitou de obras de remodelação, que
efectuou no final da 3ª volta ao abrigo do apoio de mecenato através do parceiro do programa
de rastreio a AOA.
A escassez de recursos humanos, nomeadamente na área dos médicos de radiologia fez com
que no âmbito do protocolo ARSA – AOA e com o protocolo AOA – HF, estes recursos fossem
financiados pela AOA, nas instalações do HF.
O motivo subjacente às mudanças da consulta de aferição no Centro de Saúde de Olhão, para
os hospitais foi a necessidade de actualização de equipamentos, o que seria um encargo
excessivo para a ARSA e maior acuidade diagnostica e facilidade de referenciação para as
utentes que necessitam de realização de consulta nos hospitais de referência da região.
Relativamente à 4.ª volta do rastreio as consultas de aferição foram totalmente realizadas no
Centro Hospitalar do Algarve- Unidade de Faro e Unidade de Portimão.

O Programa de Rastreio do Cancro da Mama da ARS Algarve IP foi distinguido com 1.º Prémio
na categoria Parcerias em Saúde dos Prémios Hospital do Futuro 2007/2008.
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Parcerias
O Programa de Rastreio do Cancro da Mama no Algarve promovido pela ARSA, IP resulta de
um protocolo de parceria entre a Administração Regional de Saúde do Algarve, IP, e os
Agrupamentos de Centros de Saúde, a Associação Oncológica do Algarve (AOA), o Centro
Hospitalar do Algarve.

A ARSA, IP, representante do Ministério da Saúde na Região do Algarve, é responsável pela
implementação das políticas nacionais de saúde consagradas no Plano Nacional de Saúde e
integradas nas estratégias regionais. Entidade gestora do Programa desenvolve a sua
intervenção na área do Rastreios através de um Núcleo Coordenador dos Rastreios na Região
do Algarve, dotado dos seguintes recursos:

Coordenador Regional do Núcleo, médica de Saúde Pública – Filomena Horta Correia
(desde 1 de Março de 2010), desenvolve esta actividade 3 dias por semana em
acumulação com as funções de Delegada de Saúde Adjunta do ACES Central em São
Brás de Alportel e na CVT de Radiologia.

Engenheiro Informático - Ricardo Pereira (de 1 de Julho de 2010 até 30 de Junho de
2011), tendo continuado em estágio voluntário a partir desta data até 30 de Novembro
de 2011 e ingressado em regime de Contrato em Termo Incerto a 1 de Julho de 2012
mediante protocolo de colaboração e cedência com o Centro Hospitalar de FaroUnidade de Faro. Responsável pelo apoio informático do NR, presta também apoio à
criação e desenvolvimento de software específico para o Núcleo de Rastreios.

Assistente Técnica – Diana Curinha Soares Almeida Ferrinho (desde Fevereiro de 2008).
Responsável pela gestão da agenda, emissão de convocatórias, gestão das consultas de
aferição e tratamento estatístico dos dados e indicadores do rastreio do cancro da
mama.

Assistente Técnica – Isabel Rute Silva Mendes (desde Março de 2012 até 1 de Maio de
2014). Responsável pelo apoio administrativo e atendimento do NR.

Assistente Técnica- Maria Conceição Fernandes Viegas Jesus (no Núcleo de Rastreios
desde 12 de Maio de 2014). Responsável pelo apoio administrativo e atendimento do
NR.
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Assistente Técnica – Ana Cristina Maria Labóia (desde Agosto de 2013) em Contrato
Emprego-Inserção, para apoio administrativo e atendimento do NR.

No âmbito do protocolo compete-lhe convocar a população alvo, responsabilizar-se pelo
pagamento dos serviços efectuados pela AOA, no âmbito do Programa, referenciar as
mulheres com mamografias positivas e monitorizar e efectuar a avaliação de impacto e de
qualidade do Programa RCM.

Os ACES através dos seus recursos humanos fornecem o apoio logístico auxiliar, colaborando
os seus técnicos de saúde na sensibilização das utentes para o rastreio, na divulgação do
programa e em caso de necessidade no processo terapêutico e de reabilitação.

A AOA, Instituição Pública de Solidariedade Social, é a entidade que garante a realização e
interpretação das mamografias, desenvolvendo em paralelo uma importante acção de
divulgação e mobilização social na luta contra o cancro.
Dotada das infraestruturas necessárias para o apoio logístico e administrativo para a leitura e
interpretação dos exame mamográficos, bem como de uma Unidade Móvel apetrechada para
o efeito, dispõe de uma equipa de técnicos para o rastreio composta por 3 médicos
radiologistas, seis técnicas de radiologia e 3 administrativos:

- Dr. Santos Pereira (Presidente A.O.A.);
- Dr. Francisco Aleixo (Médico Radiologista - Coordenador Técnico da A.O.A.);
- Dra. Teresa Figueiredo (Médica Radiologista);
- Dr. Jorge de Brito (Médico Radiologista);
- Técnica Eduarda Francisco (Técnica de Radiologia - Responsável pelas Técnicas de
Radiologia);
- Técnica Andreia Martins (Técnica de Radiologia);
- Técnica Emmie Cabrita (Técnica de Radiologia);
- Técnica Margarida Faria (Técnica de Radiologia);
-Técnica Marlene Teixeira (Técnica de Radiologia);
- Técnica Marta Simão (Técnica de Radiologia);
- Carla Almeida (Assistente Técnica);
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- Fernanda Godinho (Assistente Técnica);
- Paula Borges (Assistente Técnica);

O Centro Hospitalar do Algarve- Unidade de Faro e Unidade de Portimão, colaboram no
programa de rastreio, através da participação activa dos profissionais de saúde responsáveis
pela confirmação diagnostica e pelo tratamento dos casos prováveis detectados, através das
consultas de senologia.
O CHA- Unidade de Portimão, dispõe de uma Equipa Multidisciplinar para avaliação e
tratamento das utentes, integrado em três sectores: a Equipa de Tratamento Oncológico que
engloba a Cirurgia Geral, Radiologia, Anatomia Patológica, Oncologia, Radioterapia, e dispõe
de Enfermeira e Administrativa afetos ao serviço; serviços de Apoio à Equipa de Tratamento
Oncológico (PsicoOncologia, Medicina Física e Reabilitação, Consulta da Dor, Cuidados
Paliativos) e de uma Equipa Diagnostica composta pela Cirurgia Geral, Radiologia e pela
Anatomia Patológica.
A Cirurgia Geral engloba para esta área os seguintes sectores: Consulta de Senologia,
Coordenação de estudo e Tratamento Cirúrgico, enquanto a Radiologia efectua a Microbiopsia
ecoguiada/ esterotaxia, Estudos imagiológicos de estadiamento e a Marcação de lesões infraclínicas. A Anatomia Patológica efectua o estudo histológico da lesão, o estudo intraoperatório do gânglio sentinela, o estudo intra-operatório das margens em tumorectomia e o
diagnóstico histológico completo. A psico Oncologia acompanha os utentes e familiares
durante todo o período de doença das mulheres. É composto pelos seguintes elementos
responsáveis pela área:
- Drª. Fernanda Bastos;
- Dr. José Parra (Serviço de Anatomia Patológica);
- Dr. Francisco Aleixo (Director do Serviço de Radiologia);
- Dr. Jorge de Brito (Médico Radiologista);
- Enf.ª Alexandra Bento (Enfermeira do Grupo da Mama);
- Juliana Anastácio (Assistente técnica).

O CHA- Unidade de Faro, através do Serviço de Ginecologia Obstetrícia- Consulta de Senologia,
conta com o apoio dos serviços de Anatomia Patológica, Radiologia, Oncologia, Medicina Física
e Reabilitação e Consulta da Dor, presta os mesmos serviços, embora o faça através da
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articulação de serviços habitual, sem criação de uma estrutura física de equipa
multidisciplinar. É composto pelos seguintes elementos:
- Dr. António Lagoa (Responsável pelo Núcleo de Senologia);
- Enfermeira Sílvia (Enfermeira Núcleo de Senologia);
- Dina Rosário (Assistente técnica);
- Técnica de Radiologia Helena Boeiro;
- Brígida Gomes (Assistente técnica);
- Drª. Graça Afonso (Médica Radiologista);
- Drª. Mónica Diniz (Médica Radiologista).

Objectivos
O Rastreio apresentou desde o seu início como 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”.

Como objectivos secundários:


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
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A Equipa Coordenadora
A nível regional existe desde o início do programa uma equipa coordenadora com
representantes do Núcleo de Rastreios da ARSA, IP, da AOA e dos dois hospitais da região,
onde a nível técnico e operacional é efectuada a gestão do programa e a avaliação periódica
dos resultados do rastreio, no sentido de melhorar a articulação entre os diferentes serviços,
diminuindo os tempos de espera, garantindo a monitorização de todas as etapas do processo
por todos os técnicos intervenientes e desenvolvendo estratégias de investigação e melhoria
contínua dos serviços de saúde. A composição actual da equipa coordenadora é a seguinte:

Dr.ª Filomena Horta Correia
Dr. António Lagoa
Dr.ª Fernanda Bastos
Dr. Francisco Aleixo
Dr. Santos Pereira
Dr.ª Teresa Figueiredo
Dr. Jorge de Brito
Dr. José Parra
Técnica Eduarda Francisco
Enfermeira Sílvia
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O Circuito do Rastreio
O Rastreio com uma periodicidade bienal, é dirigido à população feminina inscrita nos Centros
de Saúde e Unidades de Saúde Familiar do Algarve, com idades compreendidas entre os 50 e
os 69 anos.

A convocatória é efectuada através de uma carta convite, personalizada com o dia e a hora
marcados, efectuada pelo NR da ARSA, IP, com possibilidade de alteração da marcação por
email ou por linha telefónica dedicada, a pedido das mulheres convidadas.
As mulheres não aderentes recebem uma nova convocatória, por carta, enviada pelo NR. O
exame é efectuado em todos os concelhos do Algarve, numa Unidade Móvel, sedeada no
Centro de Saúde, durante o período de tempo calendarizado para o efeito, tendo como base a
dimensão da população alvo.

Como se tem verificado em voltas anteriores o principal motivo de exclusão das utentes é
morada desconhecida, facto de que temos alertado os Centros de Saúde e Unidades de Saúde,
mas que continua a ser o principal factor de exclusão, o que leva à não aderência ao rastreio
por parte de 46% das utentes excluídas, por desconhecimento de que o rastreio se encontra
no seu Centro de Saúde.
No fim do ano 2014, a situação agravou-se podendo esta situação estar relacionada com a
implementação da base de dados a nível nacional- RNU.

Figura 9- Motivos de Exclusão
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Antes do exame é efectuado um pequeno questionário para avaliação dos factores de risco,
história pessoal e familiar e dados antropométricos, com fins de estudo.

Figura 10- Questionário realizado às utentes na Unidade Móvel

A mamografia digital é classificada de forma independente por dois radiologistas da AOA, com
formação específica e classificados segundo a classificação BI-RADS.
BI-RADS

Avaliação

1

Negativa (nada encontrado)

2

Achados benignos

3

Provavelmente benignos
Anomalias suspeitas

4

A - menor suspeita
B - média suspeita
C - maior suspeita

5

Alta suspeita de malignidade

6

Malignidade comprovada através de biópsia
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Quando da dupla leitura independente das mamografias resulta um BI-RADS ≥3 ou as leituras
não são coincidentes, realiza-se uma avaliação na reunião de consenso efectuada pelos três
radiologistas intervenientes no programa.
Os casos prováveis são reavaliados em consulta de aferição, incluindo história clínica, palpação
e realização de mamografia diagnóstica com ecografia mamária, realizadas no CHBA e no HF,
de acordo com a área de residência das utentes.
Todos os casos positivos detectados na consulta de aferição ficam em seguimento no
respectivo hospital.
Em todos os momentos a equipa coordenadora e os técnicos de saúde partilham a informação
e analisam resultados de molde a melhorar a adesão e a sensibilização ao programa de
rastreio.
Os resultados negativos são comunicados por carta às mulheres, sendo dado conhecimento,
via email, aos médicos de família e aos Directores Executivo e Clínico de cada ACES, no
terminus de cada concelho.

Os resultados das diferentes voltas quando o processo está terminado são divulgados pelos
parceiros e pelos profissionais dos Centros de Saúde da Região, estando prevista a realização
de reuniões periódicas por ACES entre o grupo coordenador do Núcleo e estes profissionais,
no sentido de melhorar o circuito informativo e de referenciação.
O NR tem uma página Web que disponibiliza aos profissionais de saúde da região, a
informação, os manuais e circuitos dos rastreios, a decorrer na região.
A gestão do programa é efectuada através de um software específico criado para o efeito
pelos técnicos da ARSA, IP (Access e folhas de cálculo Excel) e que permite a gestão da base de
dados por ciclos de dois em dois anos.
O circuito do rastreio é representado pelo fluxograma da figura 11 e o circuito da aferição pelo
fluxograma da figura 12.
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Figura 11- Fluxograma do Circuito do Programa de Rastreio do Cancro da Mama
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Figura 12 - Fluxograma do Circuito da consulta de aferição do Rastreio do Cancro da Mama
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Resultados
No presente relatório, a apresentação de resultados refere-se à 4.ª volta do rastreio com
apresentação dos resultados comparativos entre as voltas anteriores, de modo a permitir a
monitorização da evolução do programa.

Analisando comparativamente da 3.ª volta para a 4.ª volta existiu um aumento de apenas 1%
na taxa de adesão, dos 61% registado na 3.ª volta para 62% registado na 4.ª volta. Os
Concelhos do ACES Sotavento registaram um aumento da adesão, sendo isso visível pelo
aumento de 8% da adesão em Castro Marim e de 5% em Tavira, também o concelho de Faro
teve um aumento de 6% da adesão, sendo que apenas os concelhos de Olhão, Loulé, Lagoa e
de

Vila

do

Bispo,

revelaram

uma

descida

na

adesão

de

menos

de

2%.

Figura 13 – Gráfico Taxa de adesão ao RCM por concelhos e por ACES

Relativamente à retenção de utentes, o Rastreio do Cancro da Mama apresenta taxas de
retenção elevadas, nomeadamente se analisarmos a taxa de retenção entre as três voltas, que
apresenta um valor global de 85%, com um mínimo de 53% e um máximo de 99%, como se
pode verificar no gráfico que se segue:

Figura 14– Gráfico Taxas de retenção por concelhos

Do total de mulheres que aderiram ao rastreio, o número de mamografias positivas foi mais
acentuado no ACES Barlavento e Central se bem que em termos percentuais são valores
baixos, inferiores a 2%.

Figura 15 - Gráfico comparativo do nº de mamografias positivas por concelho e por ACES

Da 1ª para a 2ª volta verificou-se um aumento do número de mamografias positivas,
relacionado com o alargamento da faixa etária da população-alvo, que passou a ser dos 50 aos
67 anos e do crescimento da taxa de adesão.
Da 2ª para a 3ª volta, apesar do novo aumento da idade limite para realização do rastreio para
os 69 anos e do aumento da taxa de adesão, o número de mamografias positivas global
diminuiu. Esta situação deve-se ao facto de grande parte das utentes ter aderido às 3 voltas do
rastreio (ou pelo menos às últimas 2 voltas), o que permite um acompanhamento da utente ao
longo do tempo, com comparação da situação actual com exames anteriores, havendo assim
menor número de utentes com necessidade de realização de consulta de aferição e maior
acuidade e efectividade diagnostica. Na figura 10 pode-se verificar exactamente essa situação,
fazendo apenas uma ressalva ao ACES Barlavento onde existiu uma maior adesão ao rastreio
logo um maior número de mamografias positivas.

Figura 16 – Percentagem de resultados positivos por ACES
A demora média de envio de resultados dos exames após leitura é de cerca de 11 dias úteis e
em caso de exame positivo após a realização da consulta de aferição a demora média entre o
envio à 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.
Por vezes estes valores alteram-se devido a oscilação nos recursos humanos dos hospitais,
tendo no entanto diminuído a demora média desde a avaliação da mamografia de rastreio e o
resultado da avaliação de consenso.
A referenciação dos casos efectuada pelo Núcleo de Rastreios para as Unidades Hospitalares
da região é sempre prioritária e de resposta célere após contacto.

Figura 17 – Nº de Cancros diagnosticados por Concelho e por ACES

Na 4ª volta do rastreio foram diagnosticadas neoplasias em aproximadamente 90% das
mulheres consideradas positivas na consulta de aferição, verificando-se aqui um aumento em
relação às voltas anteriores, facto que está relacionado com a realização das consultas de
aferição em unidade hospitalar o que permite a realização de um maior número de exames,
logo permite um diagnóstico mais apurado.
Para efeitos de comparação na 1.ª volta esta taxa foi de 81%, na 2ª volta 70% e na 3.ª volta
75%.

A taxa de detecção na 4.ª volta do rastreio foi de 4,36‰ (foram diagnosticados
aproximadamente 4 cancros por cada 1000 mamografias).

Na análise da 4.ª volta, pode-se constatar que em relação aos resultados hospitalares, grande
parte das utentes referenciadas da consulta de aferição verificaram-se que tem situações
malignas, o que resulta na diminuição de situações benignas comparando com a volta anterior
do rastreio. Continua-se a verificar um certo abandono ou recusa na realização de exames por
parte das utentes, embora exista por parte do Núcleo de Rastreios e dos profissionais das
Unidades Hospitalares um grande empenho para que as utentes e seus familiares percebam a
necessidade da realização de exames ou de consultas. Essa informação é ainda passada ao
médico de família para que possa ter conhecimento e caso lhe seja possível ajudar no processo
de sensibilização da utente para a sua condição clinica.

Figura 18 – Resultados Hospitalares das utentes referenciadas após consulta de aferição
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1ª volta
2ª volta
3ª volta 4ª volta
Tumores Benignos
16%
30%
23%
9%
Tumores Malignos
68%
69%
67%
85%
Perdida
15%
4%
5%
5%
Figura 19 – Tabela percentual dos Resultados Hospitalares das utentes referenciadas após
consulta de aferição

Resultados das voltas do rastreio
1.ª Volta 2.ª Volta 3.ª Volta 4.ª Volta
Anos abrangidos
2005-2008 2008-2010 2010-2012 2012-2014
População Alvo Inicial
43.896
51.512
58.829
59.415
População Excluída
2.605
8.185
9.550
9.290
População Elegível
41.291
43.327
49.279
50.125
Sim
18.073
25.067
29.866
31.215
Captação Compareceu
Não
23.218
18.260
19.413
18.910
Negativo 17.734
24.490
29.378
30.698
Mamografia Resultado
Positivo
339
577
488
517
Negativo
237
401
299
328
Positivo
91
134
175
161
Aferição
Resultado
Em Estudo
0
0
0
12
Perdida
11
42
14
16
Benignas
15
40
44
15
Malignas
62
92
123
136
Hospital
Resultado
Em Estudo
0
0
0
2
Perdida
14
2
9
8
Figura 20 – Resultados Comparativos das 4 voltas
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1.ª Volta

2.ª Volta

3.ª Volta

4.ª Volta

Taxa de Adesão

44%

58%

61%

62%

Número de mulheres em cada 100 mulheres convocadas e sem critérios de
exclusão realizaram a mamografia.

Taxa de Aferição

1,9%

2,3%

1,6%

1,7%

Mulheres em cada 100 que realizaram a mamografia e precisaram de
investigação posterior.

3,43‰

3,67‰

3,98‰

4,36‰

VPP Mamografia

18%

16%

24%

26%

Número de cancros diagnosticados por cada 100 mulheres com mamografia
suspeita.

VPP Aferição

81%

70%

74%

90,1%

Número de cancros por cada 100 mulheres suspeitas na consulta de aferição.

Taxa de
Detecção

Cancros de
Intervalo

11

10

4

Descrição

Número de cancros diagnosticados por cada 1.000 mamografias.

A saber no
Número de mulheres que foram consideradas negativas e que que
decorrer da 5.ª
posteriormente desenvolveram cancro.
volta

Figura 21- Quadro Resumo 4 voltas

População Alvo
59.415
Excluídas

9.290

População Elegível
50.125
Mamografia

Não
18.910

Sim
31.215

Negativas
30.698

Positivas
517
Aferição imagiológica

Negativas
328

Positivas
161

Em Estudo
12

Faltaram
16

Pendentes
0

Hospital

Benigno
15

Maligno
136

Em estudo
2

Figura 22- Diagrama 4.ª volta

Perdidas
8

Na análise dos valores alcançados na 4.ª volta é de realçar que somente 2 a cada 100 mulheres
que efectuaram a mamografia necessitaram de investigação posterior com realização de
ecografia. Diagnosticaram-se cerca de 4 cancros por cada mil mamografias realizadas (valor
idêntico ao registado na volta anterior, uma vez que os valores foram de 3,92 na 3ª volta e
4,36 na 4ª volta, em cada 1000). Das mulheres com mamografias suspeitas em cada 100
diagnosticaram-se 26 neoplasias e por cada 100 mulheres suspeitas enviadas a consulta de
aferição a 90 foi-lhes diagnosticado um cancro.

Os cancros de intervalo que são cancros primários diagnosticados no intervalo que decorre
entre duas observações, ou seja o intervalo entre uma mamografia negativa e o exame de
rastreio seguinte, considerando-se como um indicador de performance da monitorização do
rastreio, considera-se internacionalmente aceitável num programa de rastreio valores
inferiores

a

6

mulheres

com

neoplasias

invasivas

por

cada

10 000/pessoas ano nos 12 meses seguintes após um exame negativo e inferiores a 12
mulheres com neoplasias invasivas por cada 10 000/pessoas ano nos 24 meses após um exame
negativo. Os valores encontrados na 1ª e na 2ª volta do nosso programa de rastreio foram
respectivamente de 11 e de 10 mulheres por cada 10 000 pessoas ano nos 24 meses após um
exame negativo, o que está muito abaixo aos valores considerados aceitáveis nas guidelines.

Comparativamente com a volta anterior, na 4.ª volta a taxa de incidência aumentou num total
de 10 Concelhos (Alcoutim, Vila Real Sto. António, Tavira, São Brás de Alportel, Silves, Lagos,
Monchique, Aljezur, Vila do Bispo e Portimão) e diminuiu nos restantes 6 Concelhos da região
(Castro Marim, Olhão, Loulé, Albufeira, Faro e Lagoa), como se pode verificar na figura
seguinte.

Figura 23 - Taxa de Incidência por voltas e por concelhos

O número de atendimentos telefónicos realizados pelo NRO tem vindo a aumentar mantendose numa média diária de 50 atendimentos/dia, com flutuações nos períodos festivos e de
férias.
Para a apresentação do relatório final da 4ª volta do Programa de Rastreio, além da finalização
dos processos das utentes em estudo, efectuou-se no âmbito do Grupo Coordenador a análise
do relatório preliminar, a análise dos dados estatísticos epidemiológicos e histológicos e
avaliação das características clínicas das neoplasias identificadas no rastreio.
A apresentação destes resultados e a informação aos profissionais de saúde da região será um
factor importante na sensibilização contínua para o programa de rastreio, assim como a
realização de estudos comparativos com outras regiões e a partilha de informação com o ROR
Sul, bem como a análise das taxas de mortalidade por esta causa em comparação com a
monitorização do programa de rastreio.

Custos de Execução do Programa
Os exames são pagos de acordo com a tabela existente para o sector convencionado.

Custos do Rastreio

O custo total do Programa de Rastreio, no que diz respeito ao protocolo com a AOA, na 4.ª
volta foi de 630.230,85€, o que corresponde a um aumento de 84.877,69€, comparativamente
à volta anterior, resultante do aumento da taxa de adesão.

Nº de Mamografias

Custo por

Total

Realizadas

Mamografia

1ª Volta

18.073

18,26€

330.012,98€

2ª Volta

25.067

18,26€

457.723,42€

3ª Volta

29.866

18,26€

545.353,16€

4ª Volta

31.215

20,09€

630.230,85€

Figura 24 - Tabela de Custos por Exame de Rastreio

Custo das consultas de aferição

A partir do concelho de Albufeira, ainda na 3.ª volta as consultas de aferição passaram a ser
feitas em âmbito hospitalar, o que permaneceu na 4.ª volta do rastreio, assim não existiram
acréscimos de custos ao Programa de Rastreio do Cancro da Mama com as utentes enviadas a
consulta de aferição.

Síntese Conclusiva e Recomendações
Em resumo consideram-se como pontos a realçar no programa de rastreio do Cancro da Mama
na Região do Algarve, os seguintes:


Aumento significativo das taxas de adesão.



A taxa de aferição 1,7% é reduzida, apresentando valores preditivos positivos elevados
(VPP mamografia rastreio 26%).



A taxa de detecção (4 cancros diagnosticados por cada 1.000 mamografias) encontrase dentro dos valores esperados.



Um diagnóstico e intervenção cada vez mais precoces.



Uma maior acuidade diagnostica.



O alargamento do Horário de funcionamento da Unidade Móvel.



A aquisição de um sistema de informação de suporte às 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.

Núcleo de Rastreio Oncológicos, ARS Algarve, IP
Como medidas e propostas de continuidade e melhoria do Programa de Rastreio do Cancro da
Mama, para o 5º ciclo já iniciado, preconizam-se as seguintes:


Criar e implementar o 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.



Implementar a utilização do software VCBreast- sistema de informação, de suporte às
Actividades Clínicas Hospitalares de Patologia Mamária e integração com o sistema do
rastreio, melhorando a monitorização e facilitando a análise dos dados, ou a resolução
legal da situação.



Manter a periodicidade das reuniões do grupo coordenador de 3 em 3 meses.



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.



Efectuar estudos e a análise de dados no que respeita à avaliação da satisfação das
utentes, à caracterização das mulheres não aderentes com identificação dos motivos e
à 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, através da disponibilização periódica de dados.



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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Realização de estudo, através da consulta ao SIARS, sobre a prescrição de mamografias
a utentes com idade coincidente com a população-alvo do Programa de Rastreio.

 Avaliação da necessidade de substituição do equipamento (mamógrafo), tendo em
conta o número de anos e a frequência de avarias ocorridas no decurso da 3.ª volta do
rastreio.

Falta ver resultados e conclusões
Faro, 23 de Fevereiro de 2015
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