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RESUMO

Este estudo objetivou analisar a Política Nacional de Controle do Câncer de mama e
a  produção  científica  brasileira  sobre  o  acesso  e  a  acessibilidade  aos  serviços
assistenciais de rastreamento da neoplasia mamária. Pressupomos que o processo
de planejar, de formulação e gerir políticas públicas envolve condições objetivas e
subjetivas.  A primeira  está  relacionada  aos  aspectos  estruturais  próprios  a  uma
determinada formação sócio-histórica, e a segunda remete a sujeitos que interagem
e  trazem  diferentes  concepções  acerca  da  realidade  trabalhada  o  que  resulta
estabelecimento  de  decisões  tomadas.  Assim  as  múltiplas  concepções  sobre  os
termos acesso e acessibilidade apresentam categoriais centrais e são orientadoras
dos  modos  de  pensar  e  também  norteiam  as  formas  de  agir  nos  serviços
assistenciais de saúde. A metodologia privilegiou: pesquisa exploratória, o método
dialético. Na coleta de dados, utilizou-se a pesquisa documental e bibliográfica, junto
a 30 documentos da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama, abrangendo
o  campo  da  saúde  da  mulher  na  atenção  básica/primária,  atenção  oncológica,
humanização da saúde, englobando aqueles relativos à legislação e aos livros de
cada política, 79 artigos publicados em periódicos da área  da saúde em âmbito
nacional e internacional, dos quais foram analisados um total de 109 publicações.
Para  análise  dos  dados,  adotou-se  a  análise  de  conteúdo.  Os  resultados  da
pesquisa apontaram as dimensões de análise do acesso: política, econômico, social,
organizacional,  técnica e simbólica,  demonstraram que,  na realidade brasileira,  a
atenção centrada no procedimento é hegemônica no SUS que, de algum modo, gera
a impossibilidade de realizar o controle do câncer de mama e de útero, refletindo na
formação acadêmica (profissional) de modo a reproduzir o ciclo do processo. O que
contradiz a finalidade maior da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama de
assegurar o acesso integral aos serviços qualificados para promover a prevenção,
rastreamento do câncer de mama, acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento
adequado,  qualificado  e  em tempo oportuno.  Que o  acesso  e  acessibilidade  na
perspectiva universal – para todos(as) – que está entremeado à realização de ações
intersetorializadas de todas as áreas governamentais – habitação, saúde, educação,
trabalho e renda, nutrição, abrangendo políticas públicas sociais e econômicas, que
poderiam  possibilitar  melhor  distribuição  de  renda,  fortalecimento  da  cidadania,
melhores condições de educação e habitação, entretanto essa estratégia não vem
sendo  realizada.  A ênfase,  mesmo  que  distorcida  das  ações,  revelaram  que  a
vontade política é de mantê-las circunscritas ao nível de atuação dos sistemas de
saúde e ainda na base da racionalização. O reforço no trabalho, enquanto elemento
educativo, também se destacou nos textos analisados. Observamos por conseguinte
um contínuo reforço dessas ideias e interesses dominantes. 

Palavras-chave:  Política  de  Saúde.  Câncer  de  Mama.  Acesso.  Acessibilidade.
Rastreamento.
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ABSTRACT

This study aimed to analyze the National Policy on Control of Breast Cancer and the
Brazilian  scientific  production  on  access  and  accessibility  to  healthcare  services
tracking of breast cancer. We assume that the process of planning, formulation and
management of public policies involves objective and subjective conditions. The first
is related to structural aspects themselves to a particular socio-historical formation,
and the second refers to subjects who interact and bring different conceptions of
reality crafted resulting property decisions. Thus the multiple conceptions of the terms
access  and  affordability  present  key  categories  and  guidelines  are  the  ways  of
thinking  and  also  guide  the  ways  of  acting  in  health  care  services.  The  favored
methodology: exploratory research, the dialectical method. During data collection, we
used the documentary and bibliographic research, along the 30 documents of the
National  Cancer Control  Mama, covering the field of  women's health in  primary /
primary care, cancer care, humanization of health, encompassing those in the laws
and books of each policy, published in 79 journals in the area of health in national
and international articles, of which a total of 109 publications were analyzed. For data
analysis,  we adopted the content  analysis.  The results  of  the research show the
dimensions of analysis of access: political, economic, social, organizational, technical
and symbolic, demonstrated that, in the Brazilian context, the focus on procedure is
hegemonic in the SUS that somehow generates the impossibility of make the control
of breast and uterine cancer, reflecting the academic (vocational) training in order to
reproduce the  process cycle.  What  contradicts  the main  purpose  of  the  National
Policy  on  Control  of  Breast  Cancer  to  ensure  full  access  to  skilled  services  to
promote  prevention,  screening  for  breast  cancer,  access  to  early  diagnosis  and
suitable, qualified and timely treatment. That access and affordability in the universal
perspective  -  for  all  (the)  -  which  is  woven  the  realization  of  intersetorializadas
actions  of  all  government  areas  -  housing,  health,  education,  work  and  income,
nutrition,  covering  public  social  and  economic  policies  that  could  enable  better
distribution  of  income,  strengthening  citizenship,  better  education  and  housing,
however this strategy has not been performed. The emphasis,  even the distorted
actions  revealed  that  the  political  will  is  to  keep  them  confined  to  the  level  of
performance of health systems, and on the basis of rationalization. The reinforcement
at work, as an educational element, also excelled in the analyzed texts. Therefore
observe a continuous strengthening of these dominant ideas and interests.

Keywords: Breast Cancer Health Policy. Access. Accessibility. Tracking.
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INTRODUÇÃO

A  proteção  social  no  marco  da  sociedade  capitalista  é  resposta  às

necessidades  da  classe  trabalhadora.  Entende-se  nesse  estudo  que  os  direitos

sociais e as políticas sociais1,  contraditoriamente,  resultam da luta histórica e da

correlação de forças entre o capital e o trabalho2. Ou seja, requer compreender o

movimento dinâmico e histórico da contradição da sociedade de classes. 

Sinalizamos  que  a  negação  dos  direitos  sociais  fazem  gerar  desproteção

social.  Que,  a  desproteção  social  está  expressa  nas  limitações  de  acesso  aos

serviços  assistenciais  e  manifesta-se  como  uma  das  expressões  da  Questão

Social3,  não  somente  pelo  impacto  epidemiológico,  mas  também  por  gerar

iniquidades4 em saúde.

O acesso aos serviços de saúde está materializado na Carta Magna de 1988.

Resulta da luta dos movimentos sociais, do Movimento pela Reforma Sanitária e dos

sujeitos políticos pela efetivação dos direitos sociais no marco da saúde. 

Neste  estudo  será  utilizado  o  termo  acesso  como  possibilidade  de

concretização  do  direito  social  à  saúde.  Nesse  sentido  o  acesso  aos  serviços

1Concorda-se com Behring quando diz que “é possível afirmar, com base na crítica marxista, que a
política social não se fundou nem se funda, sob o capitalismo, numa verdadeira redistribuição de
renda e riqueza. Observa-se que a política social ocupa certa posição político-econômica, a partir do
período  histórico  fordista-keynesiano.  Percebe-se  que  a  economia  política  se  movimenta
historicamente a partir de condições objetivas e subjetivas e, portanto, o significado da política social
não pode ser apanhado nem exclusivamente pela sua inserção objetiva no mundo do capital nem
apenas pela luta de interesses dos sujeitos que se movem na definição de tal ou qual política, mas,
historicamente, na relação desses processos na totalidade. Sem esse olhar, pode ficar prejudicada a
luta política em torno das demandas concretas dos trabalhadores, frequentemente obstaculizadas,
hoje pela alardeada ‘escassez de recursos’” (2007, p. 47).
2De acordo com Catani (2011,p.8) o capitalismo “corresponde a um determinado modo de produção
de mercadorias que emergiu no início da Idade Moderna, que encontrou sua plenitude no intenso
processo de desenvolvimento industrial  inglês,  ao qual  se chamou Revolução Industrial”.  O autor
aludido afirma que o modo de produção compreende tanto o modo pelo qual os meios necessários à
produção são apropriados, quanto às relações que se estabelecem entre os homens a partir de suas
vinculações  ao  processo  de  produção.  Para  esse  autor,  o  capitalismo  significa  não  apenas  um
sistema de produção de mercadorias, como também um determinado sistema no qual a força de
trabalho se transforma em mercadoria e se coloca no mercado como qualquer objeto de troca.
3Segundo  Iamamoto  e  Carvalho  (2003,  p.77),  “a  questão  social  não  é  senão  as  expressões  do
processo de formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário político da
sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do Estado. É a
manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual
passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e repressão”.
4Referem-se  a  diferenças  desnecessárias  e  evitáveis  entre  grupos  populacionais  e  que  são  ao
mesmo tempo consideradas injustas e indesejáveis. O termo iniquidade tem, assim, uma dimensão
ética e social.
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assistenciais de saúde corresponderá a possibilidade de concretização desse direito

quando responder às necessidades de saúde5, ou seja, o acesso como direito social

à saúde. 

Ressaltamos que o acesso aos serviços assistenciais, historicamente, faz parte

da  luta  dos  movimentos  sociais  organizados  e  dos  trabalhadores  pelo  direito  à

saúde. Essa luta teve avanços e recuos. Entre os avanços mais significativos, pode-

se citar a promulgação da Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), em

1948. Na declaração, no seu artigo 25, afirma-se: 

toda pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe assegurar e à
sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao
vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda quanto aos serviços
sociais necessários, e tem direito à segurança no desemprego, na doença,
na invalidez, na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade.

Destarte a relevância e o reconhecimento por parte dos movimentos sociais, de

que,  entre  os Direitos  Humanos (DH),  o  direito  à  saúde devesse  prevalecer  por

sobre outros interesses, fossem eles econômicos, científicos, de propriedade, entre

outros. Considera-se nesse estudo que o direito à saúde, bem como outros direitos

sociais levam-nos a pensar a articulação entre o Estado e a sociedade. Remete-nos

a  refletir  sobre  o  papel  do  Estado  na  garantia  da  proteção  social.  Igualmente,

também nos leva a pensar sobre a execução das políticas públicas6, em particular, o

acesso aos serviços sociais para a materialidade da proteção social.

No  Brasil,  com a promulgação da Constituição Federal  de  1988 (CF/88),  a

saúde passou a ser dever do Estado e direito do cidadão. Na esteira dos avanços na

constituinte,  está  o  princípio  da  universalidade  do  acesso  na  CF/88  que,

corresponde à cobertura do atendimento e acesso ao Sistema Único de Saúde de

toda a população e em todo seu ciclo de vida, gênero/raça/etnia, orientação sexual,

também estrangeiras (os) que estejam no país. 

5Travassos e Castro (2004, p. 218) definem como um “conceito relacionado ao estado de saúde de
indivíduos  e  grupos  populacionais.  Necessidade  de  saúde  percebida  pelos  indivíduos difere  da
necessidade de saúde  diagnosticada  por profissionais de saúde.  É um conceito relativo, pois varia
entre os indivíduos, os grupos, as culturas e ao longo do tempo. (...)”.  
6 Verificam-se avanços na ampliação do acesso aos serviços assistenciais de saúde ambulatoriais,
hospitalares,  policlínicas  ou  das  unidades  da  Estratégia  Saúde  da  Família  (ESF),  porém,
paradoxalmente, essa ampliação está atrelada ao grau de dependência dos estados e municípios ao
governo nacional.
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Vê-se que nesse sentido, a CF/88 determina a dimensão do dever estatal no

campo da saúde, de prestar atendimento em todos os centros urbanos, e regiões

rurais, mesmo àquelas populações isoladas geopoliticamente, nas áreas ribeirinhas,

população indígena, ciganos(as), população remanescente de quilombos, população

reclusa  em  regime  penitenciário,  também  à  população  de  rua.  Esse  princípio

determina  que  os  programas,  as  ações  e  os  serviços  de  saúde  devem  ser

concebidos para propiciar cobertura e atendimento universais, de modo equitativo e

integral.

Dessa forma, o Estado é juridicamente obrigado a dar curso às ações com

base  nos  princípios  e  diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  após  a

regulamentação do capítulo constitucional da Saúde, pelas Leis 8.080 e 8.142 de

1990.  Ressalta-se  que,  no  plano  internacional,  o  acesso  universal  aos  serviços

assistenciais de saúde teve também a influência da Conferência Mundial de Saúde,

realizada  em Alma-Ata  (Cazaquistão),  organizada,  em 1978,  pela  OMS.   (OMS,

1978). 

Na  Declaração  final  do  evento,  a  Atenção  Primária  de  Saúde  (APS)  é

considerada uma estratégia para se alcançar Saúde para Todos, no ano 2000 (SPT

2000), objetivo que tinha sido proposto pela OMS em 1976.  Essa conferência define

que o Estado deve redirecionar suas ações estratégicas, considerando obter:

1)  O  êxito  da  saúde  para  a  população  de  um  determinado  país
impacta e beneficia diretamente a população de qualquer outro país; 
2)   A saúde  e  a  proteção  dela  recomendada  nessa  Declaração  estão
apresentadas na perspectiva do direito7; 
3)  O  acesso  universal  à  saúde  representa  uma  forte  estratégia  de
significativa  importância  no  processo  de  construção  da  proteção  à
saúde além de orientar sobre o processo de construção do sistema público
universal   de   saúde,   ao   lado   de   outros   como   o   desafio   do
financiamento,  do  modelo  institucional,  do  modelo  de  atenção  à saúde,
da gestão do trabalho e da participação social. 

Na  Declaração  de  Alma-Ata,  vê-se  que,  as  estratégias  apontadas  estão

vinculadas às obrigações essenciais, orientadas pela Recomendação Geral (RG) nº

14/2000 e demarcadas pelo Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais

(2000)  apontam  para  um  possível  avanço  nas  transformações  no  SUS naquela

primeira década de sua criação: 

7 “Saúde é um direito humano fundamental,  (…) que, a Atenção Primária de Saúde baseia-se na
prática, em provas científicas e na  metodologia  e  tecnologia  socialmente  aceitáveis,  acessíveis
universalmente com a participação social (…)”. (OMS, 1978). 
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a) garantir o direito de acesso a bens e serviços, também instalações no
campo da saúde sob uma base não discriminatória;
b) assegurar o acesso à alimentação essencial nutritivamente adequada e
segura; 
c) garantir o acesso às condições sanitárias, água potável e à habitação; 
d) fornecer medicamentos essenciais, de acordo com o critério da OMS e 
e)  zelar  pela  distribuição  equitativa  de  bens  e  serviços,  instalações  no
campo da saúde.

Na análise dos objetivos da RG e a Declaração de Alma-Ata destacamos o

aspecto da proteção à saúde para além dos cuidados em saúde. Vê-se emergir a

perspectiva  universal,  com  mais  expressividade.  Remete-se,  portanto,  a  (re)

afirmação da DUDH, legitimada na CF/88, ou seja, assegura-se a responsabilidade

do Estado em prover e promover o acesso universal  a população aos diferentes

serviços assistenciais públicos não somente da saúde, mas para além das políticas

sociais  de  Seguridade Social,  quais  sejam:  educação,  trabalho,  lazer,  habitação,

transporte, renda, terra, cultura, outros. (NYGREN-KRUG, 2004, p.15). 

Vê-se  que  a  luta  pela  defesa  do  direito  ao  acesso  e  acessibilidade  na

perspectiva universal  aos serviços assistenciais gratuitos de saúde vincula a luta

pela defesa de outros direitos, assumindo um posicionamento de um projeto político

societário.  Identifica-se  que  o  Projeto  da  Reforma  Sanitária  Brasileira,  marco  na

política  de  saúde,  iniciado  nos final dos anos 1970, vem enfrentando a ofensiva da

ordem  do  capital,  denominado  de  contrarreforma  (Soares,  2012),  por  meio  da

privatização dos serviços públicos do  setor  saúde,  articulados  aos  interesses  do

mercado  (BRAVO,  2002;  TEIXEIRA, 2012). 

Cabe assinalar que o Banco Mundial propõe na agenda da  saúde,  a defesa

de  novo  modelo  assistencial  privatizado  através  de  Fundações  Estatais  e

Organizações   Sociais,   com   o   argumento   de   que   o   Estado   deve

estrategicamente agir8 na “contenção dos gastos com a racionalização da oferta, a

descentralização com isenção de responsabilidade do poder central e a focalização”

(BRAVO, 2002, p.200).

Na saúde, entre os anos de 1992 e 2011, identifica-se que vários programas e

políticas foram criados9. Destarte, em âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) vêm

8Dentro desta lógica, o Estado sob pressão, passa a assumir as garantias cada vez mais reduzidas
dos  serviços  assistenciais  de  saúde  com  a  população  marcada  socialmente  como aquelas(es)
que  não  podem  pagar  ficando  os  serviços  assistenciais  de  saúde  privados  para aqueles(as)
que denotam poder de consumo mediante as regras do mercado.
9O MS possui mais de 40 programas de saúde destinados a várias patologias e agravos à saúde.
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se realizando planejamentos e implementações de várias ações e serviços. Alguns

desses serviços e ações criadas são destinadas à detecção precoce do câncer, seja

em fase assintomática conhecida como pré-clínica (rastreamento), seja em período

sintomático com a presença de sintomas (diagnóstico) na fase clínica da patologia. 

Observamos  maior  intensidade  e  organização  voltada  à  prevenção  da

neoplasia mamária em mulheres a partir do ano de 2005 com a Política Nacional de

Atenção Oncológica e,  em 2006,  quando foi  instituído o  Pacto  pela  Saúde e  os

Parâmetros Técnicos para o Rastreamento do Câncer de Mama (INCA) do Ministério

da Saúde, diretriz da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama.

No período que corresponde a exatos 20 anos, vê-se que houve atividades

mais expressivas vinculadas à prevenção da neoplasia mamária. Considera-se que

vários fatores contribuem para reduzir as consequências causadas pela neoplasia

mamária,  entre  esses  fatores  identificamos  a  questão  do  acesso  aos  serviços

assistenciais de saúde, nele,  os insumos, condições de trabalho, planejamento e

gestão de sistemas e serviços, gerenciamento de serviços, participação de usuárias

(os) em movimentos sociais, movimentos feministas, entre outros. 

Porém, ao mesmo tempo, considera-se que, para alcançar um maior impacto

na redução das consequências, decorrentes do tratamento iniciado tardiamente e do

aumento da mortalidade, é necessário que o acesso aos serviços assistenciais de

saúde ocorram de modo mais efetivo, ou seja, em todas as etapas do programa de

rastreamento (exames de rastreamento, exames diagnósticos e tratamento).

Dito isso, a preocupação central deste estudo recai na efetivação do direito à

saúde,  na  busca  por  compreender  a  persistência  das  limitações  do  acesso  e

acessibilidade aos serviços assistenciais de saúde, motivando - nos proceder a uma

análise dos serviços de rastreamento do câncer de mama, à luz das concepções

indicadas  na  produção  científica  e  acadêmica  e  aquelas  adotadas  pela  Política

Nacional de Controle do Câncer de Mama. 

Pressupomos que o processo de planejar, de formular e gerir políticas públicas

envolve condições objetivas e subjetivas. A primeira está relacionada aos aspectos

estruturais próprios a uma determinada formação sócio-histórica. A segunda remete

a  sujeitos  que  interagem  e  trazem  diferentes  concepções  acerca  da  realidade

trabalhada o que resulta estabelecimento de decisões tomadas. Assim pressupomos

que existem distintas concepções sobre acesso e acessibilidade e que, dependendo
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destas  compreensões,  a  Política  Nacional  de  Controle  do  Câncer  de  Mama

(PNCCM),  mas  não  somente,  também  os  serviços  assistenciais  vão  sendo

planejados/construídos, ou seja as compreensões sobre o acesso e acessibilidade,

vão orientando os modos de pensar e as formas de agir nos serviços assistenciais,

também  refletem  no  desenho,  e  na   implementação  de  políticas  públicas  nas

diferentes áreas10 .Remete-nos por conseguinte à questão da intersetorialidade. Dito

de outro modo,  sinalizamos que nesse estudo buscou-se refletir  sobre o diálogo

entre as políticas de saúde, especificamente a PNCCM e as políticas voltadas para

as  mulheres,  por  meio  da  Secretaria  de  Políticas  para  as  Mulheres,  por  que

percebemos  que  a  intersetorialidade  se  apresenta  um  elemento  importante  no

processo de planejamento, formulação e gestão de políticas públicas.

Os  aspectos  inerentes  aos  termos  acesso  e  acessibilidade  aos  serviços

assistenciais  de saúde  foram  estudados,  considerando-se  três  eixos,  sendo  o

primeiro,  o  da  pesquisa  documental  (políticas  de  saúde  na  esteira da  Política

Nacional  de  Rastreamento  do  Câncer  de  Mama),  o  segundo,  o  da  pesquisa

bibliométrica  (utilizando mecanismos de  refinamento)  e  o  terceiro,  e  último o  da

pesquisa bibliográfica  (artigos publicados em periódicos).

As concepções que são consideradas teóricas, em síntese, correspondem a

um sistema repleto de categorias de percepção que influenciam nos modos de se

definirem  as  múltiplas  condições  de  ampliação  ou  restrição  de  acesso/

acessibilidade. Cada uma das condições representa uma parte da problemática, se

apresentam  caracterizadas  por  determinadas  concepções  e  dimensões,  com

implicações para o desenho e implementação de políticas públicas nas diferentes

areas11.

Consideramos que, para a definição de estratégias de intervenção voltadas à

ampliação do acesso e acessibilidade, exige-se a aplicação das concepções sobre

os termos acesso e acessibilidade, devendo levar em conta inclusive a construção

do desenho das estratégias de políticas públicas de controle do câncer de mama,

também do rastreamento,  diretriz  da Política Nacional  de Controle do Câncer de

Mama. 

10Nas áreas de educação, trabalho, lazer, habitação, transporte, nutrição/alimentação, entre outras e
a saúde. 

11 Áreas descritas na nota anterior.
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O  estudo  ora  apresentado  tem  como  objetivo  geral  analisar  como  as

concepções sobre acesso e acessibilidade se fazem presentes na estruturação da

Política Nacional de Controle do Câncer de Mama, fazendo um contraponto com os

da  produção  científica. Como   objetivos  específicos:  1)  Evidenciar  como  as

concepções de acesso e acessibilidade se fazem presentes na Política Nacional de

Controle do Câncer de Mama; 2) Captar as distintas concepções que existem sobre

o  acesso  e  acessibilidade  nos  artigos  pesquisados;  3)  Identificar  como  essas

concepções se fazem presentes e contribuem na estruturação dessa política. 

Dessa forma, elegeu-se nesse estudo responder a questão norteadora: - Como

as concepções de acesso e acessibilidade se fazem presentes na estruturação da

Política Nacional de Controle do Câncer de Mama e produção científica brasileira?

Nessa linha de pensamento, argumentamos que, quando propomos  analisar

como  as  concepções  sobre  acesso  e  acessibilidade  se  fazem  presentes  na

estruturação da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama,  fazendo um

contraponto com as concepções sobre acesso e acessibilidade apresentadas nos

textos  da  produção  científica,  foi  por  entendermos  que  a  produção   científica

brasileira  representa  o  meio12,  que  comunica  a  intencionalidade  presente  nos

documentos das políticas com a prática,  ou seja, com a execução da  política em

tela. 

Assim, ao fazermos esse movimento analítico / reflexivo sinalizamos que, as

produções  científicas,  também  os  documentos  das  políticas  públicas  são  a

materialização  da  produção  e  da  divulgação  de  informações  científicas  sobre

determinada área. Conforme Fleury e Ouverney (2008, p. 36), tais produções, dado

o caráter de legitimidade das informações científicas publicadas, 

assumem  em nosso  tempo,  a  divulgação  oficial  de  informação  sobre  a
natureza social,  biológica – física  e mental  –  do ser  humano assumindo
status de verdade incontestável e fixa noções sobre os potenciais, também
as limitações deste. Na vida cotidiana, isso pode interferir em relações de
trabalho,  em  práticas  profissionais,  em  relacionamentos  entre  e  com
profissionais -usuárias(os), familiares etc. (FLEURY e OUVERNEY (2008, p.
36)

Logo, para as autoras aludidas, quando estivermos construindo ou analisando

uma determinada política pública, é essencial lembrarmos que, 

12Sendo esse meio, procedente, das universidades, do campo acadêmico, também das instituições de
saúde, governamentais e não governamentais. 
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esse ato analítico, impulsiona um processo de apropriação, redefinição e
produção  de  significados  sociais,  na  medida  em que  ela  tanto  assimila,
emprega  e  redefine  significados  sociais  quanto  gera  novos  conceitos  e
formas  de  percepção  socioculturais  que  produzem  impactos  reais  na
estrutura social. (FLEURY e OUVERNEY (2008, p. 38)

Com  o  apoio  dessa  linha  de  pensamento,  estruturamos  a  hipótese  desse

estudo:  o  acesso  e  a  acessibilidade  aos  serviços  assistenciais  de  saúde  se

apresentam intimamente vinculados à proteção social no marco da saúde, ou seja,

as  limitações  de  acesso  e  da  acessibilidade  não  estão  associadas  por  si  só,  à

escassez de recursos, mas à perversa estrutura de desigualdade na distribuição de

renda,  que por  refletir  nas condições de  habitação,  educação,  trabalho  e  renda,

nutrição, transporte, e ainda, de forma imbricada, refletem nos modos e estratégias

de  proteção  social  em  saúde  e  na  determinação  social  da  saúde.  O  acesso  e

acessibilidade no marco da proteção social ficam por conseguinte na dependência

de serem atingidos nos resultados integrados e perceptíveis, somente pela via da

intersetorialidade. Dito de outro modo, pensar a questão do acesso e acessibilidade

aos serviços de rastreamento do câncer de mama, ainda, atrelar as questões que

determinam as desigualdades sociais, há de se associar, não apenas à escassez de

recursos, mas de se buscar refletir analiticamente pela via da intersetorialidade. 

Acreditamos que o  estudo pretendido e  seus resultados,  poderão contribuir

para  realizar  um movimento  potencializador  na  compreensão  da  relação  saúde-

sociedade, e na compreensão da persistência das limitações do acesso aos serviços

assistenciais  de  saúde,  inclusive,  que,  possa  inquietar  profissionais  da  saúde

atuantes na realidade brasileira.

De acordo com os objetivos propostos, foi escolhida como área de estudo a

Política  Nacional  de  Controle  do  Câncer  de  Mama.  Para  alcançar  os  objetivos

propostos, realizamos um estudo descritivo e analítico,  orientado  e  fundamentado

pelo  método dialético, ou seja, buscamos apreender nosso objeto de estudo em sua

historicidade,  atentando  para  suas  contradições  e  articulações  com os  aspectos

sociopolíticos, econômicos e ideoculturais da sociedade.

Para  coleta  de  dados  utilizou-se  as  seguintes  publicações:  documentos  da

Política Nacional de Controle do Câncer de Mama (PNCCM), e produção científica

brasileira da área de saúde. O recorte temporal é 2006, ano em que a PNCCM foi

instituída, também foi o ano em que a temática adquiriu maior visibilidade no cenário

nacional. O período limite para o término da coleta de dados foi  agosto de 2013
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(para  produção  científica  brasileira),  e  janeiro  de  2014  (para  os  documentos  da

PNCCM).  Portanto  o  período  compreendido  foi  2006-2014.  Nesse  período,  foi

registrado e analisado um total de 109 publicações sobre o tema em tela.

Essa  pesquisa  está  apresentada  em quatro  capítulos.  O primeiro  aborda  a

evolução da proteção social no Brasil, com as contradições presentes nas relações

sociais que se estabelecem entre o capital e o trabalho, e ainda apresenta a estreita

relação à complexificação das relações sociais e da força de trabalho, resultantes

das relações econômicas e políticas. Salienta-se que no campo da saúde a proteção

social vem sendo materializada no acesso da população aos serviços assistenciais.

O segundo trata dos conceitos sobre acesso e acessibilidade, suas diferenças

e  tendências  assumidas  pela  proteção  social  no  marco  da  saúde  no  país,

salientando  que  o  acesso  e  acessibilidade  aos  serviços  de  média  e  alta

complexidade permanecem predominantemente via setor privado. Ainda que essa

tendência é fértil  para elevação do lucro e proliferação dos planos de saúde e o

desembolso  direto.  Com  o  apoio  dos  dados  estatísticos  salientamos  que  a

manifestação  das  limitações  do  acesso  estão  nos  serviços  de  rastreamento  do

câncer, caracterizando na atualidade um problema no Brasil e do SUS, refletindo na

Política Nacional de Controle do Câncer de Mama.

O terceiro capítulo aborda a construção histórica da PNCCM, as requisições

decorrentes  da  relação  capital-trabalho,  a  partir  das  múltiplas  determinações  e

contradições que permeiam tanto a política quanto o sistema de saúde e ainda que

os determinantes tecnoassistenciais e políticos vem impondo barreiras ao acesso e

acessibilidade  também limitando a  universalidade  do  acesso  ao  direito  à  saúde.

Salientamos  que  assistimos  sem  precedentes  a  redução  do  direito  à  vida  e  a

mercantilização da saúde.

O  quarto  capítulo  detalha  os  procedimentos  da  pesquisa  incluindo  à

caracterização do estudo.  Destaque especial  é  dado ao rastreamento  diretriz  da

PNCCM, às ações estratégicas, concepções dos termos acesso e acessibilidade,

implicações na formação profissional e na execução dessa política. O estudo segue

mostrando que as respostas do acesso e acessibilidade no contexto acadêmico e

das políticas públicas são influenciadas pela ideologia do consumo, do processo de

mercadorização na saúde.
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Nas considerações finais, a leitura da realidade favorece a aceitação de tais

ideias e valores sociais dominantes de forma acrítica, com implicações no alcance

dos objetivos da PNCCM e programas sociais em execução. O estudo mostrou que

existe  toda  uma  estrutura  ideológica  que  vem  reforçando  e  naturalizando  essa

realidade, ou seja nos revela haver um contínuo reforço dessas ideias e interesses

dominantes, que reflete no trabalho, que emerge como elemento educativo nesse

processo.
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1 PROTEÇÃO SOCIAL E O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL

A proteção social é regulada pelo Estado e está estreitamente relacionada à

complexificação das relações sociais e da reprodução da força de trabalho, portanto,

resulta das relações econômicas e políticas.

Sinalizamos que nesse estudo utilizamos a concepção de Estado ampliado de

Gramsci  (Estado  =  sociedade  política  +  sociedade  civil).  Nessa  dinâmica,

entendemos  que  a  disputa  pela  hegemonia  ocorre  tão  somente  a  partir  do

reconhecimento  das  contradições  e  dos  conflitos  entre  as  duas  classes

fundamentais.  Ou  seja,  a  hegemonia  tem  função  significativa  na  direção  da

formação política  da  classe  trabalhadora  e,  ao  mesmo tempo,  orienta  a  luta  na

defesa dos interesses de classe. 

Vê-se que essa luta, emerge em defesa dos interesses de classe, ela ocorre a

partir do reconhecimento das contradições e dos conflitos presentes nas relações

sociais que se estabelecem na sociedade capitalista e só podem ser analisadas a

partir da  tradição marxista, que nos oferece uma leitura da dinâmica da sociedade

burguesa,  de  como  ela  se  produz  e  reproduz  e,  dentro  disso,  de  como  a

desigualdade social é inerente a estas relações sociais (BEHRING, 2007, p.28).

Destarte a proteção social é resultante dessa luta, sendo regida por meio de

leis13,  que procedem de pactos  firmados entre  as duas classes sociais  distintas.

Dessa forma, o Estado que institui as leis também assume o papel de mediador das

exigências nos trabalhadores, conformando um duplo movimento que, dependendo

da correlação de força que se estabelecem no processo de disputa pela hegemonia

de  uma  classe  sobre  outra,  por  vezes,  pode  favorecer  os  interesses  da  classe

dominada ou as reivindicações da classe trabalhadora. 

Compreendemos que, nas sociedades capitalistas, as reivindicações da classe

trabalhadora se materializam em políticas sociais14 que conformam os sistemas de

13Nota-se que as primeiras legislações de proteção social do mundo do trabalho como a mudança na
jornada semanal e a regulação do trabalho noturno, são fruto das lutas da classe operária, sendo as
legislações dela emergentes.  
14Concordamos com Behring (2007, p. 28) quando diz “ (...)  os fenômenos sociais são sínteses de
muitas determinações, o que exige romper os reducionismos, monocausalismos e a fragmentação.
Busca-se  uma  leitura  abrangente  e  totalizadora,  no  sentido  de  reconstruir  no  pensamento  os
processos que delineiam um determinado fenômeno social, seja ele um movimento social, um padrão
de  proteção  social,  uma  formação  social.  Nesse  sentido,  há  que  superar  algumas  dicotomias
recorrentes  nas  abordagens  da  política  social,  a  exemplo  de  economia/política;  objetividade  /
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proteção social.  Portanto, a política social “(...) é sempre um resultado que envolve

mediações complexas - sócio-econômicas, políticas, culturais, e sujeitos políticos /

forças  sociais/  classes  sociais  que  se  movimentam  e  disputam  hegemonia  nas

esferas estatal, pública e privada” (BEHRING, 2007, p.28).

Assim, o sistema de proteção social  é resultado das contradições presentes

nas relações sociais que se estabelecem entre o capital e o trabalho. Decorre do

processo da luta da classe trabalhadora pela incorporação, ampliação e efetivação

dos direitos sociais de cidadania conquistados no mundo do trabalho.  

O sistema de proteção social brasileiro é composto pelas políticas sociais que

integram a seguridade social - saúde, previdência e assistência social - asseguradas

a partir da Constituição Federal de 1988 (CF/88). No campo da saúde vem sendo

materializada no acesso dos(as) cidadãos aos serviços assistenciais. 

1.1 Evolução histórica dos sistemas de proteção social

Entendemos  que  o  melhor  caminho  para  refletir  teoricamente  sobre  um

determinado tema é considerar o debate existente entre os estudiosos que discutem

sobre a conformação histórica do Welfare State ou Estado de Bem-Estar Social15 e

das várias formas de política social que compõem os sistemas de proteção social ao

longo do século XX. Alguns autores16 consideram que os sistemas de proteção social

foram sendo materializados de forma distinta nas sociedades capitalistas sendo uns

mais extensos ou menos densos, outros com semelhanças e outros com algumas

diferenças na prestação de bens e serviços sociais. 

Fiori  (1997),  em suas  análises,  afirma que  mesmo com as  particularidades

históricas  no  desenvolvimento  dos  sistemas  protetivos  em  cada  sociedade,  é

possível distinguir três posições fundamentais:

subjetividade; produção / reprodução; Estado / sociedade civil”. 
15Nesse estudo, por vezes, utilizaremos o termo Welfare State utilizado na língua inglesa ou Estado
de  Bem-Estar  Social  utilizado  na  língua  portuguesa,  de  acordo  com  a  terminologia  e  conceito
empregado pelos autores citados.
16Não pretendemos fazer uma revisão sobre o assunto. Para entender a evolução histórica do Estado
de Bem-Estar Social, sugerimos consultar os autores podemos citar: os artigos “As três economias
políticas do  welfare state” (1991) e “O futuro do  welfare state  na nova ordem mundial” (1995) de
Gosta Esping-Andersen. Ver também artigo de Sônia Draibe e Liana Aureliano, “A especificidade do
Welfare State brasileiro" (1989).  Sugerimos também o texto “Estado de Bem-Estar Social: padrões e
crises” (1997) de José Luis Fiori. Consultar o texto de Marcio Pochmann (2004) intitulado “Proteção
social na periferia do capitalismo: considerações sobre o Brasil” (2004). 
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(...) a primeira,  com  menor  densidade  teórica  e  maior  preocupação
historiográfica,  privilegia  a  idéia  de  ‘proteção  social’,  enquanto  tal  e
isoladamente, e por causa disso isso tende a sublinhar a evolução mais do
que as descontinuidades na trajetória que vai das Poor Laws de 1536 a
1601  até  o  Plano  Beveridge.  A segunda,  bem mais  precisa  no  manejo
conceptual,  trabalha com a idéia de ‘políticas sociais’,  usa este conceito
indiferenciadamente  com  o  de  Welfare  e  vê  uma  nítida  continuidade  e
evolução  destas  políticas,  pelo  menos  a  partir  da  legislação  securitária
alemã.  Inscrevem-se  aqui  tanto  a  visão  clássica  de  MARSHALL (1964)
sobre a evolução em três tempos  civil, política e social  da  ⎯ ⎯ cidadania,
quanto  o estudo comparativo  mais  recente  de FLORA & HEIDEHEIMER
(1983), os quais localizam o início do welfare nos últimos três decênios do
século XIX, fenômeno que associam com o nascimento da democracia de
massas.  Uma  terceira posição que aparece defendida em escritos  mais
recentes  (ESPING-ANDERSEN,  1990;  MISHRA,  1999;  entre  outros)
sustenta,  pelo contrário,  a  existência de uma ruptura qualitativa entre as
políticas sociais anteriores à Segunda Guerra Mundial e o que veio a ser, a
partir do Plano Beveridge, o welfare state contemporâneo (FIORI, 1997, p.
132). [grifos nossos].

Esping-Andersen (1995, p.73) considera que, após a Segunda Guerra Mundial

a proteção da classe trabalhadora passou a ser gerida por leis estabelecidas por um

sistema que integravam o welfare state.  Assim, afirma o autor:

o Welfare State, uma das marcas da ‘era dourada’ de prosperidade do pós-
guerra, significou mais do que um simples incremento das políticas sociais
no  mundo  industrial  desenvolvido.  Em  termos  gerais,  representou  um
esforço  de  reconstrução  econômica,  moral  e  política.  Economicamente,
significou um abandono da ortodoxia da pura lógica do mercado, em favor
da exigência de extensão da segurança do emprego  e dos ganhos como
direitos  de cidadania;  moralmente,  a  defesa das ideias  de justiça  social,
solidariedade e universalismo. Politicamente, o welfare state foi parte de um
projeto  de construção nacional, a democracia liberal, contra o duplo perigo
do fascismo e do bolchevismo. Muitos países se auto-proclamaram welfare
states,  não  tanto  por  designarem desse  modo  as  suas  políticas  sociais,
quanto por promoverem uma integração social nacional.

Além disso, o autor observa que:

em seu período de maior glória, quase três décadas sucessivas após o final
da Segunda Guerra Mundial (1948-1973), o chamado Estado de Bem-Estar
Social  cumpriu  distintas  funções  estratégicas,  todas  consagradas  ao
enfrentamento  da  pobreza,  do  desemprego  e  da  desigualdade.  Durante
esse período, todavia, duas diferenças importantes se fizeram destacar nos
propósitos  de  atuação  do  Estado  de  Bem-Estar  Social:  de  um  lado,  a
experiência europeia ocidental, que demarcou fortemente seu propósito de
atuar  ex-post  sobre  as  iniquidades  produzidas  pelo  desenvolvimento
capitalista, por intermédio das políticas de natureza redistributivas (justiça
tributária  e  transferências  sociais);  e  de  outro,  a  experiência  norte-
americana, que enfatizou bem mais a atuação ex-ante sobre as iniquidades
geradas no capitalismo, por meio do sistema educacional e da regulação do
patrimônio e do fluxo de renda (imposto de renda negativo) (POCHMANN,
2004, p.4). 
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Pochmann (2004,  p.4),  em seus estudos, nos apresenta os três principais

motivos que explicam o Estado de Bem-Estar Social, bem como o seu avanço ao

longo do século XX, são eles:

primeiro, a motivação de característica pós-liberal – consolidada a partir da
Depressão  de  1929  –,  que  permaneceu  circunscrita  ao  ambiente  da
proteção social e voltada tão somente para os mais fracos, justamente por
serem  incapazes  de  viver  numa  sociedade  competitiva.  Segundo,  a
motivação de natureza mais corporativa, que visou conceder a distinção da
proteção social  a  determinadas categorias  ocupacionais consagradas em
decorrência de sua importância relativa no interior do mercado de trabalho.
Não se trata,  todavia,  da pressão por uma transformação substancial  da
sociedade, em busca da equidade social,  mas da manutenção do  status
daqueles que em algum momento histórico alcançaram ou continuaram a
mantê-lo  no  interior  do  mercado  de  trabalho. Por  fim,  a  motivação  de
natureza socialdemocrata, que privilegiou a redistribuição da renda gerada
por meio da montagem de uma estrutura secundária (fundos públicos), com
tributação progressiva sobre os mais ricos e transferências destes fundos
públicos para os mais pobres. Não se trata apenas de disponibilizar serviços
sociais (educação e saúde) a todos ou mesmo a garantia direta de renda
aos  pobres,  mas  de  fundamentalmente  retirar  das  forças  de  mercado  a
determinação exclusiva da expansão econômica e da gestão sobre a força
de trabalho.

Nesses  termos,  a  evolução  da  proteção  social  nas  sociedades  capitalistas

centrais apresenta historicamente  rupturas, continuidades e transformações. Além

disso,  é  marcada  por  categorias17 estruturais  se  fizeram  presentes  na  base  da

construção do Estado de Bem-Estar Social, a saber:

Lógica Industrial Moderna – O processo de industrialização constitui uma
das primeiras condicionalidades estruturais para a emergência do Estado de
Bem-Estar Social (...). Democracia de Massa – A partir da lógica industrial
orientadora  de  maiores  ganhos  de  produtividade,  houve  uma  interação
significativa de interesses comuns entre a classe operária e a classe média
(...).  Sociedade  Salarial  –  Como  terceira  condicionalidade  estrutural  na
emergência do Estado de Bem-Estar Social, destaca-se a conformação de
sociedades salariais nos países centrais, isto é, sociedades constituídas a
partir de mercados de trabalho organizados e assalariados, inclusive com
intervenção dos Estados (...).(POCHMANN, 2004, p. 5-6, grifos do autor).

Entretanto, Fiori (1997, p. 135) alega que: 

se a investigação mais recente permitiu esclarecer melhor a complexa rede
de  determinações  econômicas,  ideológicas  e  políticas  que  definem  e
diferenciam o Estado  de Bem-Estar  Social  contemporâneo dos  sistemas
anteriores de organização das políticas sociais governamentais, ela também
explicitou  melhor  as  diferenças  que  separam  as  várias  experiências
nacionais do mesmo  welfare state.  O modelo norte-americano tem muito
pouco a ver com o modelo nórdico, e este com o da Europa continental, e
de todos eles com o Japão. Para não falar de sua diferença com o welfare

17Cf:. Pochmann (2004). 
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que foi sendo construído em algumas periferias capitalistas, em particular no
caso latino-americano (...).  

Em seus estudos, Esping-Andersen (1991) sugere uma nova terminologia que

não se “distingue muito no essencial da que já havia sido proposta por Titmuss18”

(FIORI,  1997),  denominado  de  regimes  de  welfare  states, composto  por  três

modalidades –  liberal;  conservadora  e  social-democrata  -  e  definidas a  partir  de

critérios  de  qualidade  dos  direitos  sociais;  grau  em  que  o  sistema  promove  ou

reproduz a estratificação social e a forma em que se relacionam em cada um dos

casos e pelo Estado, o mercado e as famílias. 

No regime de welfare state liberal ou residual, “o Estado só intervém quando o

mercado impõe demasiadas penas a determinados segmentos sociais e onde os

canais 'naturais' de satisfação das necessidades - o esforço individual, a família, o

mercado, as redes comunitárias - mostram-se insuficientes” (VIANNA, 1991, p. 137).

O modelo meritocrático-particularista ou conservador se caracteriza por: 

vincular  estreitamente  a  ação  'protetora'  do  Estado  ao  desempenho  dos
grupos protegidos. Quem  merece,  ou seja, quem contribui para a riqueza
nacional  e/ou consegue inserção no cenário social  legítimo tem direito  a
benefícios  diferenciados  conforme  o  trabalho,  o  status  ocupacional,  a
capacidade de pressão etc. (VIANNA, 1991, p. 137).

O modelo social-democrata de welfare state, padrão institucional-redistributivo

de proteção social, no bem-estar social é visto:

como  parte  importante  e  constitutiva  das  sociedades  contemporâneas,
voltado para  a  produção e  distribuição de bens e  serviços sociais  'extra
mercado', os quais são garantidos a todos os cidadãos. Esping-Andersen
sugere  que  aí  se  revela  o  avanço  da  democratização  social  sob  o
capitalismo” (VIANNA, 1991, p. 137).

O modelo regime de welfare states apresentado por Esping-Andersen sugere

uma nova forma de classificação das distintas formas de proteção social, a partir da

capacidade de articulação e mobilização da classe trabalhadora junto ao parlamento

para reivindicar,  junto  aos parlamentos,  políticas sociais  que ampliem os direitos

sociais dos trabalhadores, sobrepondo-se aos interesses do capital e tornando-os

mais independentes do mercado. 

18A  tipologia  de  Titmuss  foi  elaborada  a  partir  da  distinção  clássica  entre  modelos  residuais  e
institucionais, cujos fatores determinantes são de ordem econômica. Os três modelos que compõem a
tipologia são: 1) o  residual welfare model of social policy; 2) o  industrial achievement performance
model of social policy e; 3)  o redistributive model of social policy. 
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Assim,  a  capacidade  de  conquista  da  classe  trabalhadora  depende  da

capacidade de organização dos sindicatos e das alianças políticas entre os partidos

na  ocupação  de  vagas  no  parlamento.  Nesses  termos,  o  poder  político  de

mobilização da classe trabalhadora fica dependente da habilidade dos partidos de

esquerda de estabelecer alianças de classes, mas ao mesmo tempo o movimento

dos trabalhadores fica sujeito ao grau de unidade do poder político dos partidos que

compõem a frente parlamentar de direita.

É nesse sentido que Esping-Andersen (1995, p.79) alega que os regimes de

welfare  states enfrentam  atualmente  grandes  e  variados  desafios,  sendo  alguns

inerentes a eles próprios e outros gerados por forças econômicas e macrossociais.

Dessa forma, para o autor:

há,  primeiramente,  uma  disjunção  crescente  entre  os  esquemas  de
seguridade  social  existentes  e  as  novas  necessidades  que  se
desenvolveram. Isso ocorre devido às mudanças na estrutura familiar (tais
como  crescimento  de  famílias  com  um  só  membro  responsável),  na
estrutura  ocupacional  (mais  diferenciada  e  heterogênea),  assim  como
mudanças  no  ciclo  de  vida,  que  está  se  tornando  menos  linear  e
padronizado na medida em que as pessoas se engajam em uma variedade
maior de atividades ao longo de suas vidas e são menos constrangidas por
estereótipo tradicionais de comportamento apropriados aos grupos de idade
ou gênero (ESPING-ANDERSEN,1995, p.79)

Argumenta-se aqui que os vários estudos sobre o welfare state nos revelam

que são as condições históricas distintas que moldam a sua conformação, ou seja,

são essas variações que indicam os padrões de redistribuição e as tendências das

relações  entre  os  sindicatos  e  o  sistema  político.  Assim,  nessas  distinções  e

variações  é  que  encontramos  as  raízes  e  condições  sociais  que  permitem  o

desenvolvimento  de  padrões  mais  progressistas;  mais  conservadores;  mais

universalistas, institucionalizados e estatizados; mais privativistas e residuais; mais

generosos ou mais seletivos e assistencialistas, na cobertura, na diversificação dos

benefícios e serviços distribuídos; mais autônomos ou mais atrelados em relação

aos mecanismos e dinâmica político - partidária e eleitoral; clientelistas de welfare

states.

Viana e Machado (2008, p. 647) analisam que:

os  modernos  sistemas  de  proteção  social  no  século  XX  surgiram  para
atenuar as diferenças sociais criadas pelo livre funcionamento do mercado,
principalmente  as  diferenças  de  salários,  renda  e  consumo  e  que  são
sempre  repostas  pelos  diferentes  momentos  de  funcionamento  dos
mercados e causa da produção de desigualdades (...).



31

Além  disso,  asseveram:  “como  se  sabe,  a  dinâmica  capitalista  produz

simultaneamente dois processos de natureza distinta: o da homogeneização social,

cuja  base é  o  assalariamento de massa,  e  o  de reiteração da heterogeneidade,

quando o mercado fomenta a produção de diferenças sociais”. (VIANA e MACHADO,

2008, p. 647)

Ressaltamos que, a partir do final dos anos 1970, após quase três décadas, o

Estado do Bem-Estar Social entrou em crise num ambiente econômico marcado por

profundas transformações nos modos de produção de base tecnológica em meio à

alta expansão do capital financeiro gerando vários obstáculos a sua continuidade

nos  países  de  capitalismo  central.  A  crise19 cíclica do  capital marcada  pela

flexibilização dos mercados e a precarização das relações de trabalho se, por um

lado, favoreceu o aumento da desigualdade de renda, pobreza e desemprego, por

outro lado, foi determinante para que o Estado burguês realizasse reformas políticas

com a finalidade de reduzir o seu papel.

Desse modo, a estratégia do Estado para superar a crise cíclica do capital é

reduzir  os  direitos  sociais  que  emergiram  das  lutas  da  classe  trabalhadora  por

melhores condições de vida e trabalho. Embora os direitos e as políticas sociais

daqui decorrentes estejam socialmente legitimados, estes passaram a não mais ser

totalmente garantidos na sua realização. Concordamos com Vianna (1991) quando

diz que o Estado é:

incapaz de produzir efeitos redistributivos nesse contexto, mesmo quando
reformado o sistema de proteção social experimenta uma ineficácia, cujas
raízes  estão  nas  distorções  verificadas  na  sequência  e  na  forma  de
incorporação dos atores ao cenário nacional. Ao invés de se organizarem
através  de  partidos  políticos  -  via  de  expressão  de interesses  desiguais
diante de uma instância que obriga a todos igualmente -, as identidades dos
grupos mais fortes se incrustaram dentro do Estado. Com isso, inviabilizou-
se o referencial do 'nós' inclusivo (as regras gerais se transformaram em

19 De acordo com Carcanholo (2010,p.2), a expressão crise, não tem o mesmo significado com o que
corriqueiramente se denomina crise: uma fase do ciclo econômico, especificamente aquele momento
onde o auge da acumulação do capital se reverte em recessão/depressão. O autor aludido citando
Marx, aponta que crise na expressão “crise cíclica do capital” está aí  aplicada com o sentido de
manifestação das contradições do modo de produção capitalista, ao mesmo tempo em que a unidade
nessas contradições é resposta. Assim, o seu significado contém toda a dinâmica dialética presente
nos  momentos  (processo)  de  acumulação  do  capital,  com  os  momentos  de  expansão  nessa
acumulação, onde ao mesmo tempo as contradições fundamentais são complexificadas, o que leva
às  rupturas  (momento  de  crise  –  no sentido  anterior),  que  acabam por  repor  (dialeticamente)  a
unidade daquelas contradições, que voltam a se complexificar, e assim por diante. Sinalizamos que, a
expressão [crise cíclica do capital], está sendo aí usada para expor a dinâmica contraditória (dialética)
do processo  de acumulação  do capital,  e  não apenas o  sentido  de uma etapa  do ciclo.  Assim,
acumulação de capital e crise cíclica são termos quase sinônimos, no sentido de que expressam.
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privilégios para alguns e penalidades para outros) e destituíram-se de força
política os canais reivindicatórios. O Estado pode, assim, posar de benfeitor,
mas dificilmente consegue exercer as funções de produtor e distribuidor de
bens públicos (VIANNA, 1991, p. 145).

Na América Latina, alguns sistemas de proteção social foram construídos com

diferentes modelos, nórdico, europeu e americano 20. Eles se apresentam de formas

distintas no que se refere ao público destinatário, à participação social e à regulação

institucional.  No que diz respeito  ao modelo de proteção social  latino-americano,

identificamos haver  um grande consenso sobre os tipos mais comuns de proteção

social na realidade Latino-americana, conforme os autores, temos:

(...) o modelo universal e o ocupacional / meritocrático, distinguindo-se um
do outro pela resposta que deram a quem proteger e como financiar essa
proteção:  no  modelo  universal todos  serão  cobertos  e  a  forma  de
financiamento é via impostos públicos; já no modelo ocupacional, somente
serão protegidos os trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho
e o financiamento da provisão será feito com aportes e contribuições de
trabalhadores,  empregadores  e,  às  vezes,  do  Estado.  As  razões  para  a
adoção  de  um  ou  outro  modelo  guardam  coerência  com  o  grau  de
heterogeneidade social,  o  papel  das instituições nos antigos modelos de
proteção social,  a força dos movimentos e partidos social-democratas ou
socialistas, o papel das ideias e as formas de difusão das mesmas pelas
elites etc.(VIANA; MACHADO, 2008, p. 651).

Consideramos que,  na sociedade salarial21 Latino-americana do século XX, a

proteção social que se estabeleceu como um sistema universal foi instituída como

um dos mecanismos de enfrentamento das expressões da questão social  e dos

conflitos  que  se  estabelecem,  a  partir  das  relações  sociais  contraditórias  entre

capital  de  trabalho  e  da  apropriação  da  riqueza  socialmente  produzida.  As

transformações ocorridas no mundo do trabalho e o recrudescimento da sociedade

salarial alteram as bases do sistema protetivo de inúmeros trabalhadores.  Assim,

novas requisições no mundo do trabalho são postas aos trabalhadores que veem a

20Para Draibe esses sistemas “(...) constituem-se em conjuntos bastante complexos de benefícios,
onde  se  tornou  cada  vez  mais  difícil  separar  aqueles  propriamente  securitários  do  conjunto  de
programas que atendem a outras demandas dos trabalhadores. Trata-se, portanto, de sistemas de
proteção  social  que  não  se  restringem  a  contratos  de  tipo  seguro-social:  incluem  programas
assistenciais sem bases contributivas, destinadas às camadas de baixa renda, cobrindo os riscos que
a sociedade vem gerando e que são considerados cruciais para sua própria reprodução” (1987, p.11).
21Embora saibamos que o tema sociedade salarial seja controverso, também estudado por vários(as)
autores(as),  adotamos nesse estudo as ideias  de Aglietta  e Brender  (1984),  quando comartilham
conceber  sociedade  salarial,  como  uma  sociedade  ordenada  por  principais  agentes  sociais  -
capitalistas, cientistas, trabalhadores(as) das empresas privadas e públicas – que juntos(as) agem no
sentido da obtenção do progresso material (crescimento) e do progresso tecnossocial fundidos em
um elo, numa mesma dinâmica que move (motor) um regime de acumulação, que reúne, de um lado,
funcionamentos locais na produção de objetos, de outro lado, práticas de normalização das relações
sociais.  Na  sociedade  salarial,  os  conflitos  são  regulados  por  instituições  estatais  (gestão
intervencionistas) e por instituições oriundas da sociedade civil (via sistema e negociação coletiva). 



33

sua  sociabilidade  alterada  nas  quais  se  evidenciam  ao  mesmo  tempo  avanços,

retrocessos e limites no âmbito da reprodução das relações sociais.

Nesse sentido, Costa (2009, p.694) afirma que:

no campo da política econômica nos anos oitenta,  a economia  brasileira
resistia ao processo de difusão e aprendizado de orientações normativas do
ajuste  macroeconômico.  As  decisões  de  política  econômica  respondiam
com  elevado  grau  de  autonomia  em  relação  às  orientações  e
condicionalidades  em  políticas  definidas  pela  comunidade  financeira
internacional.

É nesse cenário de mudanças econômicas e políticas mundiais que o sistema

de proteção social  brasileiro é transformado. O novo desenho de proteção social

envolve três políticas setoriais quais sejam, assistência social, saúde e previdência,

a partir do novo marco constitucional iniciado no ano de 1988.

1.1.1 A experiência brasileira de proteção social

A existência de sistema de proteção social com base em um padrão europeu

na realidade brasileira22 não é aceita por alguns pesquisadores da área de política

social.(DRAIBE, 2011). 

A autora  argumenta,  a partir de suas investigações23 sobre o tema, e garante

que “a tese da existência de um padrão brasileiro de proteção social, cuja edificação

obedeceu a  determinados  princípios,  pode ser  sustentada  através  da  análise  de

seus dois grandes eixos:  o perfil  de financiamento das políticas sociais (em seu

22Fiori  (1997, p. 136)  ressalta que “em nenhum caso a periferia capitalista, e latino-americana em
particular, aparece considerada nestas tipologias. Depois do estudo clássico de Wanderley Guilherme
dos  Santos,  Cidadania  e  Justiça (1979)  sobre  a  configuração  e  a  eficácia  das  políticas  sociais
brasileiras desenvolvidas,  sobretudo depois de 1930,  só muito mais recentemente novos estudos
comparativos  (AURELIANO;  DRAIBE,  1989;  KORNIS,  1994:  SOARES,  1995;  entre  outros)  têm
permitido avançar na construção do que poderia vir a ser o padrão periférico de política social. Estes
estudos  têm acumulado  preciosas  informações  sobre  organização  burocrático-institucional  e  sua
articulação  com  os  sistemas  sindicais  e  político-partidários,  assim  como  têm  aportado  novos  e
decisivos dados sobre volume de gastos, cobertura, formas de financiamento e gestão etc.”.
23Para Draibe “na periodização desse processo, verifica-se que, antes dos anos 70, tivemos uma
história de montagem do sistema, entre os anos 30 e os anos 60. E não é por acaso que este padrão
se edifica sob o regime militar, menos pelas características deste, mas muito mais pelo fato de termos
completado, ao final da década de 50 e início da seguinte, um ciclo da constituição do capitalismo no
Brasil: dificilmente se poderia pensar em sistemas unificados e financiados, como ocorreu no Brasil,
sem um processo de industrialização, com a formação de classes trabalhadoras urbanas, e de uma
massa de rendimentos urbanos que sustentasse financeiramente um sistema desse tipo. É verdade,
também, que, sob o regime militar, certas características do sistema foram exacerbadas (1987, p.12).



34

conjunto)  e as características de organização do sistema de proteção social”.   A

mesma observa que:

a política social brasileira - com uma única exceção  não tem sido examinada
em seu conjunto,  sob a ótica  analítica do ‘Welfare  State’.  As noções do
Estado de Bem Estar Social ou de Estado protetor parecem estranhas tanto
a realidade quanto às tradições científico-acadêmicas no campo da ‘social
policy’ ou ‘public analysis’. Mesmo semânticamente não dispomos de uma
tradução  destas  expressões,  tanto  assim  que  a  forma  corrente  de
designação da intervenção  social  do  Estado  é  feita  no  plural  –  políticas
sociais -  e setorialmente referida:  a política de previdência,  a política da
saúde, a política educacional, etc. São poucos e recentes os estudos que
têm tratado o conjunto das políticas sociais do Estado com categorias mais
densas, tais como ‘perfil de intervenção’, ‘padrão’ ou ‘sistema brasileiro de
proteção social’,  indicando ainda assim uma resistência ao tratamento já
clássico da questão (DRAIBE, 1987, p. 3).

Conforme  afirma  Pochmann  (2004),  os  países  considerados  periféricos  do

capitalismo mundial não registram grandes avanços nos sistemas de proteção social

e trabalhista como podem ser vistos nos países centrais ao longo do século XX, os

avanços não ocorreram nem mesmo quando estes foram hábeis em elevar as taxas

de suas atividades econômicas. O Brasil, para o autor, também se enquadra nessa

característica, “(...) por quase cinco décadas no século passado, foi um dos países

que mais rápido conseguiram expandir sua economia no mundo, sem obter, todavia,

resultados consideráveis no âmbito social” (POCHMANN, 2004, p. 7).

É importante lembrar que o modelo de crescimento econômico das décadas de

setenta  e  oitenta  não edificou  de forma suficiente  as bases para se  instituir  um

sistema  de  proteção  que  rompesse  com  os  limites  excludentes  dos  critérios

contributivos para a proteção social.

Assim,  a  construção  de  um  sistema  de  proteção  social  amplo  e  com

características  universais  foi  uma  das  demandas  centrais  do  processo  de

redemocratização  do  Estado  brasileiro,  após  duas  décadas  de  instauração  do

regime burocrático-militar, durante os anos 1980-1990. Os movimentos em prol da

democracia  alegavam,  dentre  outras,  as  limitações  de  cobertura  e  a  baixa

efetividade das políticas sociais. 

A  cobertura  e  acesso  universal  em  oposição  à  estrutura  ocupacional

meritocrático, o direito de todos aos serviços e benefícios sociais constituiu a base

sobre  a  qual  foi  erguida  a  estrutura  de  acesso  ao  sistema  de  proteção  social

brasileiro. Esse processo está atrelado à busca da recomposição da dinâmica de

acumulação  mediante  a  reestruturação  do  capital  incidindo  tanto  no  âmbito  da
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economia quanto no espaço da política, acarretando modificações na organização

dos processos de trabalho, das(os) trabalhadores(as),  na organização do acesso

aos  serviços  assistenciais  públicos,  ainda  no  redirecionamento  da  intervenção

estatal. É o momento em que se expande o ideário (neoliberalismo) com o intuito de

construir novas estratégias relacionais entre o mercado e a sociedade, incentivando

países a adotarem as suas políticas com ajustes nos moldes desse ideário.

A  esse  respeito  Soares  (2003)  nos  afirma  que,  as  políticas  de  ajustes

neoliberais fazem parte de um processo desencadeado em âmbito global, que se

desenvolve num contexto de globalização financeira e produtiva. Esse processo de

ajuste  global  na  economia  mundial  é  caracterizado  pela  busca  de  uma

reorganização  na  hierarquia  das  relações  nos  âmbitos  econômico  e  político

internacional, realizada por intermédio de medidas neoliberais gestadas no centro

financeiro e político.

E Behring (2007, p. 25) profere: 

na  América  Latina,  pode-se  identificar  uma  “virada  continental  para  o
neoliberalismo” no final dos anos 80, mediada pelas características políticas
e econômicas da região: o forte autoritarismo político e a pobreza. No Brasil,
temos uma espécie de chegada tardia do neoliberalismo, o que tem relação
com  a  força  do  processo  de  redemocratização  e  questões  político-
econômicas internas.

Ressaltamos ainda que, essas duas décadas de neoliberalismo,24 adquiriram

várias  nuanças  na  realidade  Latino-americana,  mas  alguns  elementos  estiveram

presentes  em  quase  todos  os  países  que  aderiram  ao  projeto,  a  saber:

remercantilização  da  força  de  trabalho;  limitação  da  ação  ou  desmontagem dos

sindicatos;  desregulação  dos  mercados  de  trabalho  e  a  privatização  de  serviços

públicos não exclusivos do Estado. Essas reformas se sucederam em tempos de

enorme recuo e desmobilização dos movimentos sociais de esquerda que acabaram

24Entendido  como  uma  política  e  teoria  econômica  que  entre  os  anos  1978  e  1980,  fez  sua
apresentação no palco mundial. Na China, em 1978, Deng Xiaoping abriu as portas para as reformas
do mercado. Em 1979 a Inglaterra adere ao modelo neoliberal durante a gestão de Margaret Hilda
Thatcher, bem como Paul Adolph Volcker, presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos da
América durante o governo de Jimmy Carter, que, no final do mesmo ano, coloca a política monetária
dos EUA no mesmo caminho; doutrina também assumida pelo 40º presidente dos Estados Unidos
Ronald  Wilson  Reagan,  nos  anos  1980.  Segundo  Behring  (2007,  p.  25)  apud  Anderson,  “o
neoliberalismo  é  constituído  por  ‘um  corpo  de  doutrina  coerente,  autoconsciente,  militante,
lucidamente  decidido  a  transformar  o  mundo  à  sua  imagem’,  ou  seja,  destinado  a  disputar
hegemonia”.
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por promover corte no financiamento de políticas de proteção social direcionou-as

principalmente para a população mais pobre.

Behring (2007, p. 26) assevera que:

em  fins  dos  anos  90,  o  resultado  geral  deste  programa,  que  repõe  a
negação da política e, em consequência, da política social, é desalentador.
Do  ponto  de  vista  social,  atesta-se  o  crescimento  da  pobreza,  do
desemprego e da desigualdade, ao lado de uma enorme concentração de
renda e riqueza no mundo. (...). Na América Latina temos um panorama no
qual sete postos de trabalho em 10 estão na informalidade; há 96 milhões
de  pessoas  com fome numa  região  sem crise  de  alimentos;  existiu  um
aumento da favelização entre 1990 e 2004 de 111 milhões de pessoas para
127  milhões;  e  o  desemprego  se  mantém  persistente  para  8%  da
população,  em  especial  a  juventude  (CEPAL,  2004)  Ao  lado  disso,
prevalecem  taxas  medíocres  de  crescimento  e  maiores  endividamentos
públicos  e  privados,  com  predomínio  do  capital  especulativo  sobre  o
investimento produtivo, do que o Brasil é um exemplo contundente: a dívida
pública chegou, em 2005, à casa do 1 trilhão de reais, com um pagamento
de 139 bilhões de reais de serviços da dívida no mesmo ano, sendo que o
gasto social chegou a 80,3 bilhões apenas (FBO, 2006). Do ponto de vista
político, observa-se uma crise da democracia, com visível esvaziamento das
instituições  democráticas,  por  uma  lógica  economicista,  autoritária  e
tecnocrática, assumida pelos poderes executivos, cuja maior expressão são
as práticas decretistas. No terreno da cultura, vê-se o aprofundamento do
individualismo, do consumismo e do pensamento único.

Destarte, consideramos que existe uma particularidade histórica nas formações

das sociedades  periféricas  e  dependentes como a Latino-americana  e  brasileira,

principalmente, no que diz respeito ao desenvolvimento do processo de reprodução

da força de trabalho e das políticas sociais. Essas peculiaridades se constituem de

múltiplas determinações sejam estruturais ou conjunturais; igualmente, as mudanças

no campo da proteção social só serão apreendidas se considerarmos os processos

sociais, econômicos e políticos que elucidam sua manifestação e transformações.

Concordamos  com  Mota  (2007,  p.  40)  quando  afirma  que  as  políticas  de

proteção social “(...)  são consideradas produto histórico das lutas do trabalho, na

medida  em  que  respondem  pelo  atendimento  de  necessidades  inspiradas  em

princípios e valores socializados pelos trabalhadores e reconhecidos pelo Estado e

pelo patronato”.

Dessa forma, a proteção social composta por um amplo sistema de políticas

sociais  possui  configurações  sócio-históricas  e  ídeo-políticas  correspondentes  à

forma como determinadas sociedades idealizam proteger a sua população. Nesses

termos,  abrange  todo  um  sistema  de  segurança  contra  riscos  do  trabalho
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assalariado, ou seja, danos e perdas individuais e coletivos, pessoal ou social que

afetam ou venham afetar a vida de todos os trabalhadores. 

Em geral, os sistemas de proteção social são implementados através de ações

assistenciais para aqueles impossibilitados de prover o seu sustento por meio do

trabalho, para cobertura de riscos do trabalho, nos casos de doenças, acidentes,

invalidez e desemprego temporário e para manutenção da renda do trabalho, seja

por  velhice,  morte,  suspensão  definitiva  ou  temporária  da  atividade  laborativa

(MOTA, 2007, p. 41).

A  proteção  social,  como  política  de  Estado,  é  resultado  da  luta  dos(as)

trabalhadores(as), enquanto classe fundamental, portanto, emerge de determinadas

condições  históricas  e  adquire  diferentes  configurações  em  determinadas

sociedades em decorrência do desenvolvimento do capitalismo. Assim, a proteção

social está condicionada à trajetória econômica e política e ao avanço da luta da

classe trabalhadora com amplos ou reduzidos sistemas de proteção. 

Destarte, no Brasil, a forma como a proteção social foi estruturada dependeu

da  modalidade  que  ela  foi  buscada,  também  adotada  e  esta  vem  refletindo  na

organização de vários sistemas como da educação, saúde, habitação, transporte,

nutrição/alimentação,  trabalho  –  inclusive  como  se  deram  cada  qual  sua

institucionalização. 

Os diversos sistemas de saúde brasileiros foram adotados/organizados a partir

do modelo de proteção social25 adotado, que segundo  Fleury e Ouverney (2008)

este teve a ver com a concepção de cidadania que a sociedade tinha no momento

histórico e político em que os vários sistemas, também o da saúde, foram sendo

conformados. 

Ao considerarmos tal afirmação, depreendemos que, um dos desdobramento

imediatos é de se assumir que a saúde corresponde ou mesmo é um dos direitos

sociais,  isso  significa  dizer  que,  a  plena  participação  da  população  política  na

sociedade  se  realiza  a  partir  de  sua  inserção  como  cidadãos  e  cidadãs,  como

sujeitos dessa construção. 

Isso porque, com base em  Fleury e Ouverney (2008), se a proteção social se

estrutura em diferentes formatos, também as políticas sociais são configuradas a

partir de variados formatos ou modalidades de políticas e instituições e são essas

25Na história brasileira, as formas/modalidades assumidas pela proteção social: assistência, seguro,
seguridade social.



38

estruturações que irão assegurar ou não o acesso da população a um conjunto de

serviços assistenciais,  para aqueles(as) que serão consideradas(os) legítimos(as)

usuários(as) dos sistemas de proteção social. 

Assim, Fleury e Ouverney (2008) proferem,

cada  sociedade  responde  à  necessidade  de  criar  políticas  de  proteção
social de acordo com os valores compartilhados, com suas instituições, com
a  relação  de  maior  ou  menor  peso  do  Estado,  da  sociedade  e  da
comunidade. Em cada contexto singular, com uma dada relação das forças
sociais,  emergirá  um  determinado  modelo  de  proteção  social  peculiar
àquela sociedade. (FLEURY e OUVERNEY 2008,p.09)

Nesse  sentido,  de  acordo  com  o  texto  acima  citado,  as  autoras  aludidas

apontam diferentes modelos que podem ser entendidos a partir da modalidade de

proteção social  que provê os critérios  de organização dos sistemas,  também da

incorporação das demandas sociais, que se dá por meio de uma institucionalidade

específica. São as seguintes modalidades da proteção social: a assistência social26,

o  seguro  social27 e  a  seguridade  social28.  No  Brasil  essas  três  modalidades  de

proteção  social  trazem  uma  noção  distinta: assim  respectivamente  tem-se  a

proteção  social  de  cunho  caritativo,  proteção  social  assegurada  mediante

pagamento prévio, proteção social como um direito social à saúde.

26Assistência social,  modalidade de proteção social cujo eixo central reside na assistência (social)
com   lugar em contextos socioeconômicos que enfatizaram o mercado com sua capacidade de ser
auto-regulável, sendo que o Estado deve ser restrito ao mínimo necessário para viabilizar a existência
do mercado. Nesse caso, as necessidades são satisfeitas de acordo com os interesses individuais e a
capacidade de cada um de adquirir os bens e serviços de que precisa. Os valores dominantes são a
liberdade, o individualismo e a igualdade de oportunidades, capazes de gerar condições diferenciadas
de competição no mercado.(FLEURY e OUVERNEY 2008,p.11)

27Seguro social, modalidade implantada por Bismarck, na Alemanha, tem como característica central
a cobertura de grupos ocupacionais por meio de uma relação contratual. Com base nos princípios da
solidariedade, que surgiram com a formação da classe trabalhadora industrial, não deixa de conjugar
estes  valores  com  o  princípio  do  mérito,  por  meio  do  qual  os  indivíduos  deverão  receber
compensações proporcionais  a  suas contribuições ao seguro.  Sancionado pelo  Estado,  o seguro
social tem uma forte presença da burocracia, que reconhece e legitima as diferenças entre os grupos
ocupacionais, em busca da lealdade dos beneficiários. A assistência é focalizada nos pobres, e o
seguro  social  está  voltado  para  grupos  de  trabalhadores  do  mercado  formal,  já  politicamente
organizados. O esquema financeiro do modelo do seguro social revela uma associação entre política
social e inserção no mercado de trabalho, já que recebe contribuições obrigatórias de empregadores
e empregados, como porcentagem da folha salarial, às quais vem se juntar a contribuição estatal.
(FLEURY e OUVERNEY 2008,p.12)

28Seguridade social, modalidade de proteção social, adotada voltando-se para designar um conjunto
de políticas públicas que, inspiradas em um princípio de justiça social, garantem a todos (universal)  o
direito a um mínimo vital, socialmente estabelecido. Sua referência histórica é o Plano Beveridge, de
1942,  na  Inglaterra,  onde  se  estabeleceu,  pela  primeira  vez,  um novo  modelo  de  ordem social
baseado na condição de cidadania, segundo a qual os/as cidadãos passam a ter seus direitos sociais
assegurados pelo Estado.(FLEURY e OUVERNEY 2008,p.13)
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É que de acordo com Fleury e Ouverney (2008), a depender da modalidade de

proteção social que venha a ser adotada por determinado país, serão distintas as

condições  políticas  implicadas,  e,  em  certos  casos,  o  acesso  aos  serviços

assistenciais  de  saúde,  poderá  ser  concebido  como  uma  medida  de  caridade

(assistência  social),  um  benefício  adquirido  mediante  pagamento  prévio

(previdência), ou como um direito social à saúde (seguridade social). Sinalizamos

que se os momentos históricos foram diferenciados, também os graus que compõem

as forças sociais (nacionais e internacionais): elas variam em consonância como o

contexto sócio-político-econômico.

Vê-se  que  a  proteção  social,  nesse  sentido,  consiste  em  respostas  às

necessidades sociais, satisfazendo-as ou não e, o Estado conforme Faleiros (1991),

constitui-se  de  lócus  de  ação  política  e  de  exercício  de  poder  marcado  pela

contradição em que as relações de forças nacionais e internacionais se relacionam e

auxiliam na configuração de situações específicas. 

O autor aludido aponta que a proteção social brasileira como política de Estado

– demanda uma análise de várias dimensões das relações de forças que participam

do  processo,  como  as  forças  internacionais,  as  relações  de  força  política  e

partidária.  E Fleury  e Ouverney (2008),  vão afirmar que,  aliado a isso as forças

sociais  estão  imbricadas  à  estrutura,  ao  grau  de  desenvolvimento  das  forças

materiais  de  produção,  que  são  preponderantes  em  determinadas  conjunturas

históricas.

Nesse  sentido,  é  possível  identificar  que  o surgimento  da  proteção  social

brasileira  ocorre,  entre  os  anos  1930  e  1945  [período  marcado  por  grandes

transformações  econômicas,  políticas  sociais  e  culturais  em  decorrência  das

alterações ligadas às áreas produtivas agro-exportadora e urbano-industrial] e, foi

com essas  transformações  que  surgiram as  primeiras  configurações  de  políticas

sociais  definidas  pelo  Estado  e  como  resultado  para  luta  dos  trabalhadores.  

Sinalizamos  aqui  o  período  ditatorial,  marcado  pelo  desenvolvimento

preponderante  de  forças  militares,  nessa  conjuntura  dos  anos  60:  cenário

propagador de consequências danosas para o país, afetando a proteção social, é

reflexo  desse  contexto  econômico,  social  e  político,  sua  aplicação,  em  vez  de

ocorrer a distribuição de renda prometida nos discursos dos governos a respeito das

propostas  de  ação  da  esfera  governamental,  assiste-se  ao  aumento  da
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concentração de renda e à redução do salário mínimo, tornando as condições de

vida cada vez mais precárias. Os programas de saúde nessa época eram restritos,

enquanto outros estavam em expansão, como àqueles voltados à mulher e criança:

o programa materno-infantil. Pedrosa (2005) nos aponta que sem exceção, todas as

políticas  e  seus  respectivos  programas29 se  apresentavam  verticalizados  e  sem

qualquer integração com outros programas e com ações propostas pelo governo

federal. 

Também as metas eram definidas em nível central e sem qualquer avaliação

das necessidades de saúde da população local, por isso não geravam maior impacto

nos indicadores de saúde da mulher, tampouco da população de um modo geral.

Que,  conforme  Corrêa  (1992)  tais  programas,  nesse  contexto  sócio-econômico-

político,  como  os  de  saúde,  educação,  entre  outros,  foram  identificados  com  a

“política de omissão”, sendo este fato interpretado apenas como parte de uma etapa

explícita de controle populacional E Bravo (2002) vai dizer que tais programa foram

desenvolvidos na perspectiva da privilegiação do setor privado. 

Segundo Mota (2007, p. 40), “(...) a despeito das iniciativas realizadas nos anos

40,  é  somente  a  partir  dos  anos  80  que  a  sociedade  brasileira  ensaia  a

institucionalização e constitucionalização dos primeiros passos em prol do exercício

da cidadania, de formas de democracia, da constitucionalização de novos direitos

sociais, trabalhistas e político”.

É a  partir  da promulgação da Constituição  Federal  de 1988 (CF/88)  que o

padrão de proteção social amplia-se com o conhecido no tripé Assistência Social –

Saúde - Previdência, configurando a perspectiva de seguridade social brasileira, que

se  alicerça  em  princípios  inseridos  no  modelo  bismarckiano30 e  no  modelo

beveridgiano31.

A vinculação da seguridade social no marco protetivo assinala que as classes

trabalhadoras “[...] ao lutarem e conquistarem os meios de reprodução da própria

29Tais  programas  foram  rigorosamente  criticados  pelo  movimento  feminista,  pela  perspectiva
reducionista de como orientavam a relação de profissionais de saúde com a mulher, também pela
concepção  restrita  de  acesso  aos  serviços  assistenciais  de  saúde  que  nesse  período  se
apresentavam voltados apenas para as questões do ciclo gravídico-puerperal, não possibilitando por
conseguinte, uma assistência em saúde para a mulher, abrangente a todo o ciclo de vida da mulher.
(OSIS, 1998) 
30Esse modelo é tido como o precursor das políticas sociais mundiais, surgindo na Alemanha durante
o reinado de Bismarck,  com a introdução das leis  de 1883 (seguro de saúde),  1884 (seguro de
acidentes) e 1889 (seguro de aposentadoria e invalidez). Modelo do sistema previdenciário que adota
o auxílio doença e seguro-saúde. 

31O termo retirado do Beveridge Report, o qual apresenta a proposta universalizante de seguro social.
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vida impõe ao capital e ao Estado o desenvolvimento de ações que se confrontam

com os interesses imediatos da acumulação” (MOTA, 2005, p. 25).

A modalidade de proteção social pela via da seguridade social, traz as duas

primeiras modalidades  assistência  e  previdência  com  a  saúde,  como  partes  da

terceira  modalidade  (seguridade  social),  introduzindo  desse  modo,  a  noção  de

direitos sociais universais como parte da condição de cidadania, antes restritos à

população beneficiária da previdência.

Poder-se-ia  afirmar  que  as  modalidades  de  proteção  social  e  das  políticas

sociais,  suas  estratégias,  instrumentos,  planejamento,  formatação  e  gestão,

produzem uma determinada ação que não se restringe apenas ao campo da saúde,

mas que irão rebater /refletir em amplos espaços da dinâmica social (econômica,

política,  cultural),  nas  diferentes áreas  de  educação,  trabalho,  lazer,  habitação,

transporte,  nutrição/alimentação,  entre  outras,  também  da  saúde,  ainda  podem,

igualmente, cumprir vários outros papéis, ou funções, além de seu objetivo básico de

resolver problemas de saúde. 

Remete-nos  por  conseguinte  a  duas  questões,  sendo  a  primeira, quando

enfatizamos os avanços da proteção social,  e de suas políticas sociais, podemos

concretamente  assistir  na  formulação  e  na  prática  a  adoção  de  estratégia  em

políticas sociais,  cada qual com seus princípios e núcleos temáticos, as ações e

serviços  que  serão  realizados,  o  acesso  a  essas  ações  e  serviços  assistenciais

planejados,  aqueles  já  geridos  com  seus  resultados  almejados,  também  os

responsáveis  pela  sua  execução,  outros  que  se  encontram  no  plano  da

intencionalidade,  ainda,  o  montante  dos  recursos  que  foram  disponibilizados,  a

origem deles, os indicadores que serão utilizados para avaliar sua execução entre

outros de natureza mais prática. A segunda questão está inserida na conquista dos

direitos sociais.

Outrossim,  os  direitos  sociais  são  fruto  da  luta  da  classe  trabalhadora  e

continuamente  ameaçados  pela  lógica  capitalista  que  exige  sua  redução  para

garantir o processo de expansão da produção do capital. Igualmente, essa redução

dos  direitos  sociais  gera  uma  desproteção  e  expressa  a  não  materialização  da

proteção social à saúde conquistada na Constituição Federal de 1988 (CF/88), seja

pela inexistência de serviços assistenciais, seja pelos poucos serviços de qualidade

prestados aos usuários.
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Nesse sentido, as características histórico-estruturais da sociedade brasileira

conferem  ao  sistema  de  proteção  social  especificidades  próprias  da  formação

socioeconômica, dentre as quais se destacam: a extrema centralização política e

financeira no nível federal das ações sociais do governo; a formidável fragmentação

institucional; o princípio do autofinanciamento do investimento social; o princípio da

privatização; a exclusão da participação da população nos processos de decisão; o

uso clientelístico da máquina do Estado (DRAIBE, 1997).

Para Teixeira (1987) no sistema de proteção social à saúde, como direito social

de cidadania, conformado a partir dos interesses da classe trabalhadora, vivencia na

atualidade  tendências  e  contratendências  no  que  se  refere  a  sua  retração  /

expansão,  pois a “(...)  intervenção estatal  sobre as questões sociais  encontra-se

quase sempre multideterminada” (TEIXEIRA, 1987, p. 48) pela presença de atores

com interesses contrários na arena política traz a tona conseqüências importantes,

conforme afirma Behring (2007, p. 34 - 5). Para autora, no capitalismo tardio “(...). O

desemprego  estrutural  acena  para  o  aumento  de  programas  sociais.

Paradoxalmente, a crise das estratégias keynesianas e as demandas do capital em

torno dos superlucros apontam para a diminuição dos gastos sociais”.

1.1.2 A saúde como direito social

A Constituição Federal  de 1988 (CF/88), ao instituir  a Seguridade Social  ao

articular  a  previdência,  a  saúde  e  a  assistência  social,  surgiu  como  uma

possibilidade real de concretizar um amplo sistema de proteção social.

a Seguridade Social, outra marca da contemporaneidade – que nada tem de
terrível  -,  se  encontra  também  submetida  a  tal  dinâmica  do  moderno.
Enquanto concepção de proteção social, completou recentemente sessenta
anos. Novíssima, portanto, diante da história. Mas, no frenesi da conjuntura
em curso, à beira do esquecimento a que crescentemente se preterem as
tradições.  Como se tivesse,  sempre,  ocupado o posto  que ocupa e,  por
inércia,  já  não  valesse  dispensa  de  atenções.  Ou  como  se,  por
desatualizada,  devesse  render-se  aos  modismos  da  reengenharia,  da
inovação, do ajuste, da competitividade, e tantos mais (VIANNA, 2008, p.
97).

A autora explica que,

no Brasil, pelo menos (e sobretudo), assim se sucede com a Seguridade
Social trazida à luz pela Constituição de 1988. Nem bem tendo dito a que
veio,  já  a  mandam  calar-se.  Nem  bem  completando  20  anos,  já  lhe
apresentam, como presente, as pesadas faturas da modernidade. Contudo,
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a modernidade  não se  afirma apenas  ‘desmanchando no ar  tudo que  é
solido’ (VIANNA, 2008, p. 97-8).
 

Nessa mesma linha de raciocínio, Boschetti (2008, p.103), assevera que “(...)

muitas de suas diretrizes e princípios foram abandonados ou sofreram duros golpes,

por  diversos  mecanismos  que,  ao  invés  de  ampliar  e  consolidar  seus  direitos,

caminharam no sentido de sua derruição” . A autora ainda argumenta que: 

praticamente  todos  os  princípios  constitucionais  estão  sendo
desconsiderados  profundamente:  a  universalidade  dos  direitos,  a
uniformidade e equivalência dos direitos, a diversidade de financiamento e a
gestão  democrática  e  descentralizada.  Esses  princípios  estão  sendo
gradualmente diluídos (BOSCHETTI, 2008, p.103). 

Destarte é nesse cenário de desmonte que o sistema e a política de saúde vão

se  consolidando  no  Brasil.  Dito  isso,  consideramos  que  as  políticas  de  saúde

resultam das relações sociais que se estabelecem entre as duas classes sociais

fundamentais  numa  determinada  sociedade,  portanto,  sua  conformação  é

historicamente permeada por contradições e disputas de interesses. A hegemonia no

campo sanitário  do  setor  privado de medicina  de  grupo,  serviços de assistência

hospitalar e de biotecnologias32 configura o desmonte do Sistema Único de Saúde

idealizado pelo projeto de reforma sanitária. 

No Brasil, a saúde como política de Estado passa a integrar o sistema protetivo

no século XX quando:

os sistemas de saúde tornaram-se cada vez mais complexos num contexto
de transformações nos perfis de saúde e doença, de mudança populacional
e  crescente  incorporação  tecnológica  (transição  epidemiológica,
demográfica  e  revolução  tecnológica).  Em  três  décadas,  o  setor  saúde
passou a ocupar um papel de destaque na economia dos países, gerando
emprego,  demandando  investimento,  movimentando  boa  parcela  de
recursos dos Estados (VIANA; MACHADO, 2008, p. 651).

Um sistema de saúde pode ser definido com base em sua abrangência:  a)

sistema  restrito,  onde  estão  inseridas  apenas  as  instituições  e  as  ações  sob

responsabilidade do Ministério da Saúde; b) sistema intermediário, que contempla

serviços assistenciais de saúde individual, bem como serviços de saúde dirigidos às

coletividades;  c)  sistema que abrange qualquer  medida cuja finalidade primordial

seja a melhoria da situação da saúde dos indivíduos e coletividades, incluindo nesse

32No Brasil,  o  sistema de saúde prevê a  relação entre  o  público  e o  privado,  sendo este  último
complementar,  cuja  finalidade  é  ampliar  o  acesso  aos  mais  variados  serviços  assistenciais  pela
população.
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processo as ações entre setores, de modo a garantir o acesso aos bens e serviços

disponíveis em cada sociedade para a manutenção e recuperação da saúde dos

indivíduos (OPAS, 2007).

Cabe assinalar que no Brasil,  o Movimento de Reforma Sanitária (MRS) no

processo de construção de sua proposta do projeto sanitário,  apontava questões

centrais significativas no final dos anos 1970, envolvendo um plano com operações

articuladas que indicavam maior engajamento no enfrentamento à lógica perversa

do capital.

Fleury  (2009, p.  746) analisa que as “bases teóricas que fundamentaram a

construção desse projeto da reforma sanitária podem ser encontradas na revisão da

concepção marxista do Estado e na elaboração de uma leitura crítica do campo da

saúde coletiva”.

Cohn analisa que, 

dentre  essas  experiências  foi  a  italiana  que  mais  fortemente  marcou  e
inspirou  o  movimento  da  Reforma  Sanitária  no  Brasil.  (...)  a  Reforma
Sanitária  vem  sendo  associada  à  de  movimento.  Isso  traz  implicações
importantes.  Movimento  significa  processo,  fenômeno  dinâmico  e
inacabado.  Sendo  um  processo  em  curso  e  sem  final  predeterminado,
demarcar seu início também é tarefa complexa (CONH, 1989, p.123).

Já Paim (2009, p.31) afirma que “a Reforma Sanitária surge como ideia, ou

seja, uma percepção, uma representação, um pensamento inicial. Vinculava-se de

um lado à critica feita aos limites do movimento ideológico33 da Medicina Preventiva

e, de outro, à busca de alternativas para a crise da saúde durante o autoritarismo”.

[grifos nossos]. Ainda para o autor a Reforma Sanitária como processo é entendida,

(...) como conjunto de atos relacionados a práticas sociais – econômicas,
políticas, ideológicas e simbólicas – pode ser analisado especialmente após
a 8ª CNS, com a implantação dos Sistemas Unificados e Descentralizados
de Saúde (SUDS), a instalação da Comissão Nacional da Reforma Sanitária
(CNRS)  e  o  desenvolvimento  dos  trabalhos  da  Assembleia  Constituinte,
Constituição  de  1988  e  conjuntura  pós-88.  Desse  modo,  o  processo  da
Reforma Sanitária brasileira pode ser analisado na conjuntura da transição
democrática e no período pós-constituinte (PAIM, 2009, p. 31).

33Chauí  (1980)  afirma que a ideologia  “indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que
devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem
sentir  e  como devem sentir,  o que devem fazer e como devem fazer.  Ela é,  portanto,  um corpo
explicativo (representações) e prático (normas, regras, preceitos) de caráter prescritivo, normativo,
regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação
racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão
da sociedade em classes, a partir das divisões na esfera da produção ” (CHAUÍ, 1980, p. 113).
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Paim  (2009,  p.  31,  grifo  nosso), assevera  ainda  que  “a Reforma  Sanitária

brasileira, enquanto reforma social concebida e desencadeada em um momento de

crise de hegemonia, defendia a democratização do Estado e da sociedade”. 

Bravo (2006) diz que o MRS também apresentava como proposta a defesa da

democracia, saúde como direito de todos; reestruturação do setor a partir da criação

do Sistema Único de Saúde (SUS).

A luta do movimento sanitário era para alterar a concepção de saúde como

sendo resultado do bem-estar físico e mental para um conceito ampliado34, saúde

como  resultado  dos  determinantes  econômicos  e  das  determinações  sociais  do

processo  saúde-doença;  alargamento  do  âmbito  de  proteção  constitucional

outorgado  ao  direito  à  saúde,  ultrapassando  a  noção  meramente  curativa,  para

abranger  os aspectos  protetivo  e  promocional;  institucionalização  de um sistema

único; garantia do acesso universal as ações e aos serviços de saúde, até então

assegurado  somente  aos  trabalhadores  com  vínculo  formal  e  respectivos

beneficiários;  e)  explicitação  da  relevância  pública  das  ações  e  dos  serviços  de

saúde, entre outros. A despeito da descentralização das ações e dos serviços que

nele se desenvolvem está igualmente submetido a uma única direção em cada nível

de governo (RAEFFRAY, 2005). 

Vale sinalizar que a política de saúde35 está consolidada no Sistema Único de

Saúde (SUS). Este sistema, que emergiu no final dos anos 1980, é resultado da luta

dos trabalhadores pelo reconhecimento da saúde como direito e dever do Estado.

Na CF/88 no artigo 196:

a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas
sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).

Consideramos que a construção histórica da universalidade do direito à saúde

na realidade brasileira  é  resultado  da  conjuntura  de distensão política  iniciada a

partir do fim dos anos 1970, começando uma articulação política contra a ditadura,

movimento pela anistia e Diretas Já, com as intervenções populares em defesa do

34No relatório final da VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS), o conceito de saúde é ampliado,
esta é definida como o resultado não apenas das condições de alimentação, habitação, educação,
trabalho,  lazer  e  acesso  aos  serviços  de  saúde,  mas,  sobretudo,  da  forma  de  organização  da
produção na sociedade e das desigualdades nela existentes. 
35Existem várias produções teóricas sobre a evolução histórica da política de saúde brasileira dentre
elas sugerimos: Cf.: FINKELMAN (2002) e  GIOVANELLA, et al. (2008). 
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projeto  de  reforma  sanitária  e  o  ingresso  da  política  de  saúde  no  sistema  de

seguridade social (TENÓRIO, 1996). 

Além  disso,  a  incorporação  do  conceito  de  universalidade36 nas  políticas

sociais,  particularmente  a  saúde,  também é  resultado  da  mobilização  da  classe

trabalhadora pela democratização da relação entre o Estado e a sociedade.

O direito à saúde passa a ser garantia fundamental do direito à vida, portanto,

requer do Estado a implementação dos princípios do SUS estabelecidos nos artigos

198 a 200 da CF/88. Dessa foram, a criação do Sistema Único de Saúde (SUS)

gerou  mudanças  no  sistema de antes instituídos  em nível  ordinário  (do Sistema

Nacional  de  Saúde,  criado  pela  Lei  no  6.229/1975  e,  já  em  1987,  do  Sistema

Unificado e Descentralizado de Saúde - SUDS) bem como apresenta desde a sua

instituição e configuração uma unicidade, o que o caracteriza como sendo um só e

único sistema, porém dual. Ou seja, o SUS é composto pelo subsetor público e pelo

subsetor privado este último complementar37 ao primeiro.                          

Consideramos que, se, por um lado, o atributo da unidade procura superar a

multiplicidade  presente  nos  sistemas  anteriores  caracterizados  por  graves

problemas de iniquidades no acesso por outro lado, sugere que o sistema, para dar

resolutividade às demandas de usuários(as) e para responder ao mercado, esse

deva se complementar  por  desembolso direto  da  população,  planos privados ou

mesmo mediante convênios e contratos com o gestor público. 

Assim, o SUS deve ser interpretado como um conjunto de ações e serviços de

relevância  pública,  portanto,  requer  que  indistintamente  todos  os  seus  princípios

constitucionais e as demais diretrizes sejam materializados. 

Os princípios  do  SUS são  instituídos  a  partir  de  uma rede  regionalizada  e

hierarquizada de ações e serviços de saúde, operando de acordo com o princípio da

descentralização  que  define  a  regionalização  para  atender  às  necessidades  de

adaptação da rede de assistência à saúde, às demandas da população e ao perfil

epidemiológico.

Entendemos  que  a  descentralização  da  assistência  à  saúde  se  dá

primordialmente pela execução da política de saúde pelos municípios e estados,

com regulação da União. Isso não exclui a atuação direta do ente central em certas

36Uma discussão mais  detalhada sobre  os fundamentos  da universalidade presente  nas  políticas
sociais da seguridade social brasileira é encontrada em Vianna (2009).
37Os serviços complementares são pautados por agências de regulação governamental.
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situações, quer seja para garantir a efetivação dos princípios constitucionais e das

ações com condições e qualidade no acesso, quer seja na distribuição de recursos

(financeiros).  No SUS os serviços de saúde são organizados a partir de três níveis

de atenção: básica (porta de entrada), média e alta complexidade, visando garantir

aos munícipes todos os serviços disponíveis na rede de atendimento assistencial. O

princípio da integralidade determina que a cobertura oferecida pelo SUS seja a mais

ampla  possível,  o  que,  evidentemente,  não afasta  a  existência  de certos limites,

sobretudo técnicos. A integralidade é pautada pelos princípios da atenção integral,

com  base  na  promoção  e  prevenção,  pelas  ações  de  vigilância  sanitária,

saneamento básico e pela garantia de um ambiente saudável. 

A participação da comunidade, princípio do SUS, está prevista pelo exercício

do controle social das políticas de saúde mediante os conselhos e conferências de

Saúde  nas  três  esferas  de  governo.  Os  Conselhos  de  Saúde  são  órgãos

permanentes e deliberativos que atuam no planejamento e fiscalização dos gastos

públicos, além disso, são paritários e compostos por membros representantes do

governo, prestadores privados, profissionais da saúde e cidadãos. 

A pluralidade na participação é  ainda mais  acentuada nas Conferências de

Saúde,  em que representantes de vários segmentos sociais  a cada quatro  anos

discutem e fazem proposições para as políticas de saúde em cada um dos níveis da

federação.  A participação  social  institucionalizada  em  conselhos  e  conferências

concretiza a luta pelo direito à saúde.

Importante também lembrar que a participação social incide junto à sociedade,

bem como atua junto aos órgãos reguladores como Agência Nacional de Vigilância

Sanitária (ANVISA), Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e o Conselho

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), conta com o apoio do Ministério Público,

PROCON, tribunal de contas, dentre outros.  A implantação de sistemas de saúde

universais, a Declaração de Alma-Ata e a proposta Saúde Para Todos no ano 2000,

refletiram  no  Brasil38,  no  reconhecimento  da  concepção  de  universalidade  no

acesso39, enquanto, um dos princípios e diretrizes do SUS.
38A universalidade ao acesso aos serviços de saúde, em âmbito internacional, tem nascedouro a partir
da assinatura da Carta das Nações Unidas, no qual o Brasil é signatário. Porém, a titularidade do
universal do direito à saúde só foi reconhecida  a partir da Constituição de 1988.
39Como está  expresso  no  Relatório  da  Conferência  Internacional  de  Alma-Ata  realizada  1978,  o
acesso aos serviços de saúde implica a prestação contínua e organizada de serviços para que toda a
comunidade tenha fácil acesso geográfico, financeiro, cultural e funcional. Deve ser mensurado não
só pelo seu aproveitamento ao nível  comunitário  como também pela medida em que podem ser
resolvidos  problemas  mais  complexos,  também  pelo  quantitativo  da  população  em  que
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No Brasil, afirma Paim (2002), a universalidade à saúde emerge nos anos  de

1950, com a implantação de programas de cobertura ampla como o Programa de

Interiorização  das  Ações  de  Saúde  Saneamento  do  Nordeste  (PIASS),  que  se

estenderam com as  Ações  Integradas  de  Saúde  (AIS)  e  o  Sistema Unificado  e

Descentralizado de Saúde (SUDS), essa expansão de serviços e ações para o autor

reforça o princípio da universalidade.  

A  universalidade  norteia  os  outros  princípios  que  conformam  o  SUS.  O

universal, conforme Paim e Silva (2010), concebido a partir da ideia presente nos

princípios da Revolução Francesa diz respeito a tudo aquilo que é comum a todos.

Tal concepção remete à questão do ideário de saúde como direito de todos e dever

do Estado.

Arango (2005) assinala que a titularidade do direito universal à saúde não há

de  ser  confundida  com  a  universalidade  de  acesso  ao  SUS,  que  poderá

eventualmente ser submetido às limitações frente às crises econômicas e políticas

nacionais e globais. Mas deve ter claro que o objetivo do princípio é a garantia da

equidade no acesso ao sistema em prol da redução das desigualdades sociais. 

Silva e Almeida Filho (2009, p. 221) asseveram que: 

ambos os termos ‘desigualdade’ (inequality) e ‘iniquidade’ (inequity) devem
ser  relacionados  a  ideias  de  justiça  de  acordo  com diferentes  tradições
teóricas.  Assim,  desigualdades em saúde podem ser  interpretadas como
resultado de diferentes formas de tratamento a indivíduos que pertencem a
categorias essenciais ou grupos sociais. Já equidade em saúde pode ser
interpretada como o resultado de políticas que tratam indivíduos que não
são  iguais  de  forma  diferente.  Nesse  sentido,  ‘equidade’  e  ‘iniquidade’
correspondem  a  conceitos  relacionados  com  a  prática  da  justiça  e  à
intencionalidade das políticas sociais e dos sistemas sociais.  

Para Paim e Silva (2010) a universalidade do acesso ao SUS supõe que todos

os(as) brasileiros(as) tenham acesso igualitário aos serviços de saúde e respectivas

ações,  sem  qualquer  barreira  de  natureza  legal,  econômica,  física  ou  cultural.

Entende-se  que  equidade40 no  acesso41 amplia  a  prestação  de  serviços  sem

destacar um determinado grupo ou segmento aliada à intersetorialidade que tende a

constitucionalmente lhe está assegurado o direito de acessar os serviços assistenciais de saúde em
quaisquer dos níveis do sistema de saúde (OMS, 1978).
40É importante  observar  que a  categoria  equidade não está  presente  no discurso  do movimento
sanitário, portanto não consta do Relatório Final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, bem como da
Lei Orgânica da Saúde. 
41Equidade em saúde refere-se às condições de saúde e consumo de serviços de saúde. 
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reforçar a garantia do acesso universal a partir do processo da gestão coletiva de

políticas sociais.

Arango (2005), a despeito das demandas de saúde da população, afirma que o

direito universal à saúde não perde o cunho individual por decorrer de sua relação

com o direito à vida42. Igualmente, para esse autor, a priorização da tutela do direito

universal à saúde no plano coletivo, no campo da sua efetivação, frente ao poder

público, não significa que o direito à saúde no plano individual, em face de outro

particular, possa ser negado pela condição desse direito de titularidade universal sob

a justificativa de ser tal medida para a redução das iniquidades43 em saúde.  

Paim e Silva (2010) dizem que é possível identificar sistemas universais que

buscam efetivar as ações de saúde para grupos e segmentos específicos tendo por

base o conceito de equidade44 cuja defesa é se tornarem mais justos, todavia nos

alertam que não se conhecem experiências de políticas focalizadas que resultassem

em sistemas universais. 

Nota-se que a universalidade no campo do direito social à saúde é um princípio

permeado por  contradições o  que nos remete à luta dos movimentos sociais na

defesa democratização da saúde e do Estado. 

Nesses termos, concorda-se com Bravo (2011) quando assevera que o sistema

brasileiro  de  saúde  desde  sua  criação,  apesar  dos  avanços,  vem ao  longo  dos

tempos  se  diferenciando  do  SUS  idealizado  pelo  Projeto  de  Reforma  Sanitária

daquele que está sendo materializado pelo Estado brasileiro. Consideramos que se

trata da velha e histórica estratégia de, ao se desqualificar o público, se fortalecerem

as bases ideológicas para hegemonia do setor privado. 

1.1.3 Universalidade do acesso e da acessibilidade no sistema único de saúde

Refletir sobre a universalidade45 do acesso e da acessibilidade aos serviços

assistenciais de saúde requer revisitar historicamente as diretrizes do Sistema Único

42Não é o fato de todas as pessoas vivenciarem problemas de saúde que torna o direito à saúde um
direito exclusivamente coletivo, nem mesmo o direito à vida é exclusivamente um direito coletivo.
(ARANGO, 2005)
43Sobre iniquidade e saúde Cf.: BARATA (2001).
44Por equidade entenda-se a introdução da diferença no espaço de igualdade.
45 As discussões acerca do acesso e acessibilidade aos serviços assistenciais como direito a saúde
passaram a ter maior visibilidade nas pesquisas acadêmicas, a partir da introdução do princípio da
universalidade no marco da CF/88, dentre os pesquisadores citamos: HORTELE et al. (2000); VIANA
e col. ( 2003);  TRAVASSOS e MARTINS (2004); NORONHA e col. (2008); TRAVASSOS e CASTRO
(2008); ASSIS e JESUS (2012).
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de Saúde (SUS) após 20 anos de implantação. Antes, porém, é necessário aqui

esclarecer que analisar o princípio da universalidade46 num sistema capitalista é uma

tarefa árdua.

Nas  últimas  décadas,  o  princípio  da  universalidade47 do  acesso  e

acessibilidade à  saúde tem sido negado ou mesmo substituído pela  focalização,

segmentação e seletividade pelos organismos internacionais como a Organização

Mundial de Saúde e Banco Mundial, por exemplo, por defender que o Estado deve

ser  mínimo para as políticas sociais  e a cobertura  dos serviços assistenciais  de

média  e  alta  complexidade,  mais  rentáveis  ao  capital,  devem  estar  sob

responsabilidade de empresas de planos e seguros de saúde.  

Concordamos com Vianna (2011, p.15), quando afirma que: 

já é lugar comum o reconhecimento – e até uma aceitação mal-disfarçada –
de que o Sistema Único de Saúde, o SUS, no Brasil,  embora concebido
constitucionalmente como um sistema universal,  é na prática um sistema
para os pobres, ou seja, focalizado. De forma semelhante, pouco a pouco
ganha  foros  de  unanimidade  a noção  de  que  política  social  é,  por
excelência, algum tipo de ação voltada para os excluídos (os pobres) e, por
definição, focalizada. Reconhecendo simplesmente, aceitando (mesmo que
disfarçadamente) ou concordando inteiramente, o fato é que, diante de uma
realidade que se apresenta como inevitável, os contendores do debate que
tanto  animou  militantes  e  estudiosos  da  chamada  questão  social em
passado recente parecem hoje, no mínimo, esquivos. Por desânimo de uns
e arrogância  de  outros,  as  discussões  esmoreceram,  permanecendo
restritas ora à fria refutação de dados empíricos, ora a uma morna queda de
braço entre opiniões diferentes, todas prisioneiras da indefectível referência
às práticas correntes no país.

Nessa perspectiva,  o  que  ocorre  hoje  é  que  a  universalidade  do  acesso  e

acessibilidade à saúde se dá pela expansão dos serviços de atenção primária à

saúde, porém, nas grandes cidades onde se concentra parcela das pessoas que

podem pagar pelos serviços privados, as unidades de saúde são territorializadas por

critérios  de  pobreza,  risco  e  vulnerabilidade.  Aqui  podemos  caracterizar  a

universalidade excludente48.

 Faveret e Oliveira (1990) apud Giovanella e Fleury (1996, p. 177) afirmam que:

46Na atualidade o centro do debate nas políticas sociais está entre focalização e universalidade, além
do papel social do Estado no capitalismo contemporâneo e o lugar da democracia-liberal.
47Segundo  Giovanella  e  Fleury  (1996,  p.177),  “um  dos  primeiros  princípios  concretizados  para
ampliação do acesso foi a universalização da atenção, passando toda a população a ter direito ao
acesso  aos  serviços  de  saúde  previdenciários  (próprios  ou  contratados),  até  então  restrito  aos
contribuintes da Previdência Social”.
48Esse conceito foi elaborado por Faveret Filho e Oliveira (1990). 
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a  universalização  alcançada,  porém,  tem  sido  caracterizada  como
excludente,  pois  o  movimento  de  inclusão  de  camadas  populares  não
contribuintes da Previdência Social foi acompanhado por mecanismos de
racionamento  dos  gastos,  com  consequente  deterioração  da  atenção
prestada,  o  que  teria  levado  à  auto-exclusão  das  camadas  médias  do
sistema de atenção público, propiciada pela difusão de novos mecanismos
de financiamento, ‘os planos de saúde privados’.

As  referidas  autoras  ainda  argumentam  que  “esta  ‘re-segmentação’  de

clientelas numa retradução da ‘cidadania regulada’ não pode, porém, ser dissociada

dos resultados, até o momento, da luta social pelo direito universal à saúde, nem

das formas de proteção anteriormente institucionalizadas” (p. 178).

Nessa perspectiva, entendemos que o princípio da universalidade do acesso e

acessibilidade não é apenas um dos elementos de um Estado assistencial, mas um

valor  ético  a  ser  fortalecido  e  defendido  como  um  projeto  emancipatório  de

sociedade. 

Sinalizamos que a construção da universalidade em qualquer política social,

deve  levar  em  consideração  as  especificidades  dos  diversos  segmentos

populacionais, assim a política voltada para o controle do câncer de mama têm que

contemplar  as  especificidades  dos  grupos  populacionais,  sendo as  mulheres  um

desses  segmentos.  Remete-nos  a  questão  de  apreender  como  se  dá  a

intersetorialidade (Políticas de Saúde – Políticas Nacional voltada para as Mulheres),

sob o argumento de que esta questão se constitui de um elemento importante para

construção social da universalidade do acesso aos serviços assistenciais públicos. A

esse respeito, nós abordamos mais adiante.

Cabe agora assinalar que, a ideia de uma construção social da universalidade,

sob as bases das dimensões ideológicas e culturais do neoliberalismo, requerendo

em seu constructo a mobilização permanente da classe trabalhadora. Requer ainda

a  valorização  das  dimensões  histórica,  política  e  cultural  do  princípio  da

universalidade do acesso como orientadora dos modelos assistenciais. Dito de outro

modo, em vez de focar preocupação apenas com a oferta de serviços para uma

“demanda  espontânea”,  as  instituições  de  saúde  precisam  proporcionar  “oferta

organizada” de serviços assistenciais de saúde, com reorientação da demanda num

dado território,  orientada  por  estudos e  pesquisas  que  identifiquem os  principais

problemas de saúde da comunidade no nível local (PAIM, 1993).

Conforme assinala Campos (1997b), a construção de um modelo de atenção à

saúde, que possibilite, viabilize a universalidade do acesso, pressupõe que, em tal
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construção,  houvesse  ampliação  da  rede  básica  de  saúde,  de  forma  que  esta

funcione como porta de entrada do sistema, que resolveria 90% da demanda clínica,

executando a maioria das ações de saúde pública, e que fosse integrada aos outros

níveis de atenção.

Tal construção, segundo Medeiros (1998), orienta os serviços básicos de saúde

para reconhecimento de grande importância  no que diz  respeito  à  ampliação da

oferta e universalização do acesso, mas, no entendimento do autor, essa construção

se apresenta  insuficiente para superar  os problemas de organização da rede de

saúde, segundo os padrões de necessidades da população, uma vez que o acesso

aos demais níveis de complexidade não está assegurado.

Desse modo, para que a universalidade do acesso à saúde seja garantida não

se vê ser possível dissociar a atenção primária dos outros níveis de complexidade,

por  exemplo,  a  assistência  hospitalar,  tampouco  a  realização  de  exames  ou

tratamentos em serviços complementares (SCATENA; TANAKA, 1998).

Destarte, com a proposta de reformulação do modelo assistencial do sistema

de saúde brasileiro, o Ministério da Saúde instituiu uma nova Norma Operacional

Básica (NOB 01/96) que entrou em vigor em 1998, na qual define duas formas de

gestão  municipal:  gestão  plena  da  atenção  básica  e  gestão  plena  do  sistema

municipal,  reforçando  as  atribuições  de  competências  entre  as  três  esferas  de

governo, sendo o município o principal responsável pela oferta de serviços e ações

de saúde (BRASIL, 1996).

Dessa forma, após a NOB/96, ocorreu grande adesão de municípios nessas

formas  de  gestão,  principalmente  na  gestão  plena  da  atenção  básica,  atingindo

91,7% dos municípios brasileiros em 1998 (SILVA, 1999).  Este fato se deveu ao

critério de financiamento, com aumento das transferências diretas da União para os

municípios habilitados, com base na população residente (BUENO; MERHY, 1997).

A NOB/ 96 definiu os campos de atenção à saúde,49 no âmbito do SUS, como

um conjunto de ações,  em todos os níveis  de governo,  para o  atendimento das

demandas pessoais e ambientais. Assim foram definidas como áreas de interesse

da saúde: a assistência, as intervenções ambientais e as políticas externas ao setor

(políticas macroeconômicas). 

49Para  o  custeio  da  assistência  hospitalar  e  ambulatorial  foram  criadas,  nesta  normatização,
modalidades  de  financiamento  conforme  os  níveis  de  complexidade  das  ações.  Desse  modo,  a
assistência ambulatorial  foi  subdividida em três níveis  de complexidade:  atenção básica,  atenção
especializada (média complexidade) e procedimentos de alto custo/complexidade.
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A assistência à saúde é o campo “[...] em que as atividades são dirigidas às

pessoas, individual ou coletivamente, e que é prestada nos âmbitos ambulatorial e

hospitalar,  bem como em  outros espaços,  especialmente no domiciliar”  (BRASIL,

1996).

Na atenção básica, estão os procedimentos e ações custeados através do Piso

da  Atenção  Básica  (PAB);  a  assistência  de  média  complexidade  tem  seus

procedimentos  financiados  pela  Fração  Assistencial  Especializada  (FAE);  e  os

procedimentos de alto custo/complexidade são custeados com base na Autorização

de Procedimentos de Alto Custo (APAC), todos formalizados por portarias do órgão

competente do Ministério da Saúde (SAS/MS).

O princípio da universalidade aos serviços de saúde ocorreu com expansão do

acesso  sendo  viabilizado  a  partir  da  criação  do  PAB  com  recursos  federais,

destinados à atenção básica, transferidos diretamente para os municípios,  sendo

uma parte  fixa  (per  capita)  e  outra  parte  variável,  em forma  de  incentivos  para

atividades  específicas,  entre  as  quais:  vigilância  sanitária,  Programa de  Agentes

Comunitários de Saúde (PACS) e Programa Saúde da Família (PSF). Entretanto,

nos  outros  níveis  assistenciais  (média  e  alta  complexidade),  o  financiamento

permaneceu de acordo com a produção realizada (BRASIL, 1996, 1997a).

Ressaltamos que a descentralização da gestão se mantém em processo, e que

medidas  para  ampliação  dos  repasses  automáticos  dos  recursos  financeiros  da

União  para  os  municípios  vêm  sendo  implementadas  progressivamente.  A

publicação,  em  2001,  da  Norma  Operacional  da  Assistência  à  Saúde  (NOAS

01/2001)  avança  nessa  direção,  principalmente  pela  ampliação  das  ações  da

atenção  básica  com  a  criação  do  Piso  da  Atenção  Básica  Ampliado  (PABA),

expandindo o número de atividades para a gestão dos municípios, e pela adoção de

estratégias  de  regionalização  da  assistência,  através  da  criação  de  pólos

microrregionais de referência local (BRASIL, 2001a).

Bueno e Merhy (1997) assinalam que a política de descentralização, embora

apresente  grandes  avanços,  ainda  mantém  equívocos  que  impedem  um  maior

avanço  na  consolidação  do  SUS,  principalmente,  porque  ainda  são  mantidas

medidas que ferem a autonomia dos municípios através de incentivos financeiros

verticalizados para o custeio de programas, principalmente o PACS e o PSF. Porém,

o crescimento da gestão plena do sistema de saúde, alcançado com processo de
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descentralização, conforme Gerschman (2012, p. 164), “(...) pouco têm avançado no

sentido de políticas mais universais e eqüitativas”.

Marsiglia (2012, p. 322) argumenta que: 

dentre  os  desafios,  constituem  importantes  obstáculos  para  a
universalização do sistema o tamanho, a diversidade e as desigualdades
entre  os  municípios;  a  fragmentação,  diferentes  desenvolvimentos  dos
sistemas locais e regiões de saúde com diversos níveis de incorporação
tecnológica;  as  condições  de  vida  e  trabalho,  o  perfil  epidemiológico,
demográfico  e  necessidades  de  saúde  dos  diferentes  segmentos  que
compõem a população.  Quanto  à realidade do acesso,  através da APS,
apesar  da  expansão,  encontram-se  ainda  falhas  na  disponibilidade  dos
serviços, tanto do ponto de vista de quantidade quanto de localização, nem
sempre  adequada,  e  dificuldades  com  o  sistema  de  transporte.  Na
acessibilidade:  existem  formas  inadequadas  de  funcionamento,  fluxos
interrompidos, rotinas e estratégias para conter ou contornar a demanda,
registros inadequados ou incompletos de informações sobre o usuário e sua
família; falta  ou inadequação de recursos físicos,  financeiros e humanos;
falta  de  planejamento  e  gerência  nos  serviços:  espera  excessiva  para
marcação de consultas e procedimentos, resultados de exames, definição
de  terapêutica  a  ser  seguida,  poucas  atividades  educativas,  com  e  na
comunidade.

Consideramos que existem diferentes desafios postos ao SUS na atualidade.

Os caminhos adotados da política de saúde, enquanto política social, vêm gerando

disputas entre correntes políticas divergentes em torno da concepção de saúde. A

tendência  SUS  democrático  defendido  pelo  movimento  de  Reforma  Sanitária,  a

tendência  SUS jurídico-formal  instituído  e  a  tendência  SUS para  os  pobres  que

defende  uma  assistência  primária  focalizada  que  segue  as  recomendações  da

política compensatória do Banco Mundial. 

Sobre essa última tendência que também defende a privatização dos serviços

públicos de média e alta complexidade, Vianna (2011, p. 22) afirma:

ora, essa concepção – e também não haveria espaço aqui para discorrer
sobre possíveis razões – não chegou sequer a se por em pé. Nos anos 80,
quando ela integrava a pauta de demandas na luta pela democratização no
Brasil,  parecia  tornar-se  dominante,  no  resto  do  mundo,  a  concorrente
minimalista, a concepção liberal por excelência, ainda que essa dominância
tenha  sido  mais  alardeada  do  que  praticada.  A  partir  dos  anos  90,
entretanto,  e,  sobretudo a  partir  da segunda metade da década final  do
século XX, a concepção liberal revisitada vai ocupar espaços cada vez mais
sólidos e amplos.

Não  obstante,  para  além  do  conjunto  de  dispositivos  constitucionais,  leis,

tratados e atos administrativos que compõem o campo formal da esfera sanitária,

entram em jogo diversos grupos de interesses de âmbito nacional da esfera privada

como  as  indústrias  de  biotecnologia;  farmacêutica  e  equipamento  de  saúde;
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associações predominantemente de profissionais médicos; empresas de seguros de

saúde; associações de hospitais; centros e redes de pesquisa, organizações não

governamentais, movimentos sociais e os grupos de interesses internacionais como

a Organização Mundial  do Comercio (OMC) e o Banco Mundial,  que opinam em

lobbies quanto as regras e normas que irão compor as modalidades de custeio da

saúde.

Entendemos que:

do ponto de vista da ampliação de direitos sociais e da definição de critérios
de acesso e elegibilidade,  é certo que  tendências universalizantes  foram
sendo  introduzidas  no  sistema.  (...)  Entretanto,  tais  tendências
universalizantes  -  que,  de  fato,  disseram  respeito  principalmente  à
ampliação das possibilidades de acesso aos subsistemas sociais - assim
como  a  expansão  massiva  do  sistema  e  a  oferta  de  serviços  sociais
publicamente  organizados  longe  estão  ainda  de  conferir  ao  sistema
brasileiro  características  do  tipo  “institucional-redistributivo”,  tendo  antes
reforçado seu caráter meritocrático-particularista (DRAIBE, 1987, p. 12-13).

O texto  acima apontado por Draibe (1987),  remete a questão da dimensão

política  do  acesso  e  acessibilidade  aos  serviços  assistenciais  de  saúde,  que  a

vinculamos ao modo de potencializar a Política Nacional de Controle do Câncer de

Mama (PNCCM) como direito social. Refere-se, por um lado, aos interesses que são

colocados  num  campo  de  forças  contraditórias,  que  seguem  imprimindo  a

intervenção no campo da saúde: fazem parte dessa teia, a avaliação/ponderação

dos preços e custos dos serviços assistenciais, onde o Estado se apresenta com

seu papel regulador. Ou seja, ao mesmo tempo que identificamos que, a dimensão

política do acesso emerge como sua forma de possibilitar avanços no campo da

saúde, dos insumos, tecnologias e insumos e aos critérios de expansão do acesso

aos serviços e tecnologias em geral. 

Também segue imprimindo formas de focalização do acesso aos serviços

assistenciais  públicos  no  campo  da  saúde.  A  exemplo  a  Política  Nacional  de

Controle do Câncer de Mama, que embora estejam nela presentes, os princípios

fundantes do rastreamento do câncer de mama, e finalidade de assegurar o acesso

integral - e universal para todos e todas - aos serviços qualificados para promover a

prevenção, rastreamento do câncer de mama, acesso ao diagnóstico precoce e ao

tratamento  adequado,  qualificado e  em tempo oportuno  dentre  eles,  princípios  e

finalidade são postas em cheque:  essa mesma política  segue sendo estruturada

como o recorte do acesso focalizado nas mulheres e em determinada faixa etária. 
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Na  verdade  são  desdobramentos  de  disputas  políticas  que  cercaram  a

aprovação da planificação do acesso e da acessibilidade na política aludida, que por

conseguinte, fizeram gerar acentuadas diferenças na função e propósitos do Estado,

no  provimento  dos  serviços  assistenciais  de  rastreamento  do  câncer  de  mama.

Sendo a compreensão dessas diferenças situada e vinculada a identificação dos

determinantes políticos desse processo, sobre o qual abordaremos mais adiante.

Concordamos com Marsiglia (2012, p. 321) quando diz que:

para  haver  acesso,  a  primeira  condição  é  a  existência  de  serviços  em
quantidade  e  qualidade,  isto  é,  depende  da  disponibilidade  de  serviços:
localização,  distribuição  geográfica  e  no  território,  de  acordo  com  as
necessidades da população local. Outra dimensão da categoria acesso é a
acessibilidade: organização, planta física, recursos humanos em quantidade
e qualidade adequadas, horário de funcionamento, acolhimento, capacidade
de adaptação  às  necessidades  diferenciadas  dos  usuários,  preocupação
com o estabelecimento de equidade, rotinas e protocolos preocupados com
a inclusão, valorização das tecnologias leves de trabalho (escuta, vínculo
etc.).

Dallari e Nunes Junior (2010, p. 10) afirmam que a saúde como direito social

tanto o acesso quanto a acessibilidade envolvem a proteção do ser humano, por

isso  estes  devem  ser  poupados  das  vicissitudes  do  modelo  econômico  e  da

segregação social. Pois, o acesso e acessibilidade aos serviços assistenciais têm

um caráter  redistributivo  da  política  de  saúde  e  não  pode  ser  restringido  a  um

conjunto de programas assistenciais territorializados. 

Cohn et al. (2002, p.81) consideram que as  dimensões políticas da categoria
acesso:

[...] oculta a essência de uma realidade que, em si mesma, é uma totalidade
complexa e indivisível.  Há, embutidas no conceito de acesso,  noções de
presença  física  de  recursos,  eficácia  ou  resistência  na  capacidade  de
produzir serviços úteis do lado de quem planeja e organiza; e há, do lado
daqueles para quem são idealizados e operacionalizados, o reconhecimento
de obstáculos, mas também capacidade de avaliação [...].

Entendemos que  o  acesso  aos  serviços  assistenciais  de  saúde permanece

deficitário daí a importância de se reconhecer o acesso como um direito social e na

perspectiva universalista. Não por acaso que a universalização do direito constitui

uma das principais questões de fundo que animam as disputas na arena política da

política de saúde. Além disso, a estratégia adotada pelo neoliberalismo50 para reduzir

50Projeto com bases na economia liberal que tem como princípios: a dominação do mercado como
uma instituição para alocação de recursos; a revisão do papel do Estado para mínimo, onde exista
interferência restringida na execução e regulação das políticas públicas; as decisões tomadas pelos
governos  por  meio  de  escolhas  racionais  positivistas;  ampliação  da  oferta  de  mercado  para  as
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os direitos sociais é um Estado mínimo para o social e máximo para o capital, a

ideologia alicerçada na concepção liberal propõe o desmonte das funções do Estado

executor e financiador de políticas sociais (PEREIRA, 2003).

Compreendemos que a subjugação do direito social ao acesso e acessibilidade

aos  serviços  assistenciais  de  saúde  aos  aspectos  econômicos51 é  uma  lógica

perversa. Pois, enquanto a economia diz respeito a um conjunto de processos de

produção, circulação, troca e distribuição de bens e serviços, a saúde envolve a

reprodução força de trabalho necessária à manutenção da vida dos indivíduos. 

A dimensão política do acesso e acessibilidade como direito universal  é um

campo  de  disputas  ideológicas  que  impactam  na  organização52 do  modelo  de

atenção à saúde da política de saúde e ao mesmo tempo no aparato institucional

que lhe dá concretude.

políticas sociais não exclusivas do Estado; redução dos direitos sociais preconiza que o indivíduo
deve assumir responsabilidade sobre o bem estar; individualismo sobre o coletivismo. 
51Segundo Nusdeo (2005),  na sociedade capitalista a distinção entre serviços públicos e serviços
privados é desprovida de base científica, já que toda atividade reconhecida como social é também
econômica, na medida em que se refere à aplicação de recursos quase sempre escassos para o
suprimento de determinadas ações.
52 No Brasil, o planejamento para a expansão do acesso e acessibilidade aos serviços assistenciais
de saúde corresponde à tomada de decisões político-administrativas por órgãos gestores  (Colegiados
decisórios de gestores envolvem o Conselho Nacional de Saúde, o Conselho Nacional de Secretários
Estaduais e Municipais de Saúde e as Comissões Intergestoras Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) que
visam aumentar a capacidade de resolutividade dos problemas de saúde da população a partir da
oferta de serviços governamentais ou não governamentais numa determinada área geográfica para
que todo cidadão tenha o “(...)  direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de saúde,
visando  a um atendimento mais justo e eficaz” (BRASIL, 2006).
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2  ACESSO E A ACESSIBILIDADE AOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE 

Nesse  capítulo,  buscamos  compreender  as  dimensões  técnicas  que

determinam o acesso e a acessibilidade aos serviços assistenciais de saúde. 

A priori  assinalamos  que  o  termo  acesso53 é  definido  como  a  distribuição

espacial  dos  serviços  em  territórios  de  saúde.  Dito  de  outro  modo,  a  questão

territorial sendo também apreendida como um espaço, reflete no planejamento do

acesso e sempre apresentará limites que poderão ser determinados politicamente

ou por ação de um determinado grupo de sujeitos sociais, que necessariamente não

estará convergente com o princípio da universalidade. Entretanto  cabe ao Estado

essa garantia. 

Assim, a busca em resolver a histórica concentração de oferta de serviços e

oferecê-los, a partir das necessidades e do perfil epidemiológico da população, em

lugares  são  considerados  estratégicos.  Nesses  termos,  a  acessibilidade  visa

acessar os serviços a partir do espaço compartilhado na rede de atenção à saúde. 

Jesus e Assis (2010) em seus estudos de revisão identificaram na literatura

vários usos do termo acesso, sendo que os mais frequentes daqueles referentes à

escassez  de  recursos  e  péssimas  condições  de  trabalho.  Os  autores  aludidos

afirmam que  em  geral  as  análises  sobre  acesso  se  apresentam  direcionadas  à

apresentação de dados estatísticos sobre o perfil epidemiológico de agravos e taxas

de mortalidade. 

Travassos e Martins afirmam que o termo  “acesso é um conceito complexo,

muitas vezes empregado de forma imprecisa, e pouco claro na sua relação com o

uso  de  serviços  de  saúde”  (TRAVASSOS;  MARTINS,  2004,  p.191).  As  autoras

argumentam que há divergência dos estudiosos que vão além do conceito e também

na metodologia  de análise.  Considerando que alguns centram seus  estudos nas

características  dos  indivíduos;  outros  enfocam  as  características  da  oferta;  uns

focam as características ou a relação entre os indivíduos e a oferta de serviços.

Estas ainda consideram que “há também discordâncias sobre se a avaliação de

acesso deve concentrar-se nos resultados ou objetivos finais (goals) dos sistemas

53O acesso universal é garantido pela Lei Orgânica da Saúde (LOS) nº 8.081/1990 e pela CF/88
quando juramenta que cabe ao Estado garantir “(...) condições que assegurem o acesso universal e
igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988).
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de saúde ou na relação entre os vários elementos que compõem o sistema para

atingir esses objetivos (TRAVASSOS; MARTINS, 2004, p.191).

2.1 Discussão conceitual sobre acesso na saúde

Consideramos que as análises sobre o acesso e acessibilidade aos serviços

assistenciais  de saúde devem contemplar  aspectos que envolvam as dimensões

políticas  e  técnicas  assistenciais  por  considerar  que  estas  dimensões  são

componentes fundamentais para refletir sobre como a população está utilizando os

serviços sociais públicos no marco da saúde. 

Entretanto, Jesus e Assis (2010) argumentam que, no processo de análise do

acesso, é necessário incorporar quatro dimensões: econômica, técnica, simbólica e

política, definidas no quadro 1 abaixo. 

Quadro 1 - Dimensões analíticas da categoria acesso aos serviços de saúde.
Acesso aos serviços de saúde

Dimensão
econômica

Dimensão técnica Dimensão política Dimensão simbólica

Equidade;
Racionalização;
Relação entre

oferta
e demanda.

Planejamento;
Organização;

Regionalização;
Hierarquização;

Definição de
fluxos;

qualidade;
Resolubilidade dos
serviços de saúde.

Políticas de saúde;
Conformação histórica do

modelo de atenção à
saúde;

Participação da
comunidade.

Percepções, concepções e
atuação dos sujeitos;

Representações sociais do
processo saúde-doença;

Representações sociais da
forma como o sistema de
saúde se organiza para

atender às necessidades.

Totalidade concreta

Buscar o equilíbrio
na relação oferta /

Demanda.

Organizar a rede
assistencial de

forma regionalizada
e hierarquizada.

Desenvolver consciência
sanitária e organização

popular.

Abordar as representações
sociais da atenção à saúde e

dos serviços de saúde

Universalização do acesso aos serviços de saúde

Fonte: Abreu de Jesus (2006) apud Jesus e Assis ( 2010).

Ressaltamos que essas 4 dimensões apontadas por Jesus e Assis (2010) são

todas significativas, mas é a dimensão  política que possibilita situar acesso como

uma categoria analítica. Devido ao processo de universalização das políticas sociais

com expansão da cobertura visando ao aumento do acesso, porém é imprescindível

articulações que envolvam as outras 3 dimensões apresentadas, pois só assim é
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que haverá confluência da materialidade das estratégias e ações de ampliação do

acesso. 

Consideramos ainda que a dimensão simbólica, proposta por Jesus e Assis

(2010),  apresenta  uma  concepção  de  acesso  como  resultante  da  interação  do

comportamento  individual  daqueles  que  procuram  os  cuidados  de  profissionais

dentro do sistema de saúde. 

Tal apontado no quadro 1 acima exposto, vê-se que essa concepção parece

convergir com a de Oliveira (2008), quando vincula acesso a atuação dos sujeitos,

na  forma  e  nos  modos  de  como  eles  se  organizam  para  construir  no  SUS,  a

disponibilização do acesso vinculando-o ao estado de garantia de direitos no uso de

bens  e  serviços  considerados  socialmente  importantes  como  os  de  saúde,  sem

quaisquer  obstáculos  físicos,  financeiros  ou  de outra  natureza,  para  atender  às

necessidades. 

Sinalizamos  que  Travassos  e  Martins  (2004)  concebem  acesso  no  campo

sanitário,  compreendendo  o  desdobramento  das  consultas,  a  interação,

comportamento  da  pessoa  ou  coletivo  de  pessoas  que  procuram  por  cuidados,

também  envolve  nesse  processo  o  comportamento  de profissionais  quando  da

prestação desses cuidados, dentro do sistema de saúde. As autoras argumentam

ainda  que  acesso “compreende  todo  contato  direto  –  consultas  médicas,

hospitalizações – ou indireto –  realização de exames preventivos e diagnósticos –

com os serviços de saúde”. (TRAVASSOS; MARTINS, 2004, p.190)

Vê-se nessa concepção de acesso acima descrita, haver certa proximidade

com a raiz etimológica do termo acesso: correspondente a “accessus“, “chegada”,

de accedere, “chegar em”; ainda, tomam como base a definição de acesso: como

“ato  de  ingressar,  entrada,  ingresso;  possibilidade  de  chegar  a,  aproximação,

chegada; possibilidade de alcançar algo” 54.

Notamos ainda que tais concepções também trazem a ideia de atendimento da

população,  e nesse  caso  abordam  aspectos  inerentes  ao  momento  em  que  a

população em atendimento expressa as razões e os motivos que as levaram ao

serviço  assistencial de  saúde.  Além  disso,  por  vezes,  relacionam  o  termo  aos

caminhos percorridos pela população na busca da resolução de sua necessidade,

54Dicionário Houaiss da Língua portuguesa. 
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convergindo com as análises sobre acesso vinculado ao contexto do Sistema Único

de Saúde (SUS), no marco do direito universal.

O direito universal ao acesso aos serviços assistenciais de saúde, de acordo

com Pustai (2004), para além de ser um direito garantido na Carta Magna de 1988,

vem pautando as discussões, debates e das reivindicações dos movimentos sociais.

Para a autora, a luta pelo direito à saúde é a defesa do direito ao acesso gratuito aos

serviços assistenciais de saúde e permanece sendo pauta da agenda política de um

novo projeto societário. 

Nesse sentido, vê-se que a universalização do acesso também se configura

como um dos instrumentos de luta para transformação da realidade de saúde da

população. Assim, o acesso emerge como uma categoria analítica permeada por

elementos históricos, contraditórios e de disputa hegemônica do modelo de atenção

à saúde. 

Campos  (1992)  afirma  que  o  acesso  é  um  elemento  do  pensamento

transformador dos sistemas de saúde voltados para as necessidades socialmente

determinadas e orientadores da consciência sanitária. Poder-se-ia dizer que acesso

é conformado num contexto complexo e reflete o desenho das políticas públicas e

da política em geral. Assim, o acesso é considerado um elemento disparador para as

políticas públicas e prevê intervenções confluentes com os objetivos ou finalidades

do processo de transformação da ordem estabelecida55.

Poder-se-ia  dizer  que a  ampliação do acesso aos serviços assistenciais  de

saúde reflete os projetos políticos sanitários tanto o público quanto o privado sendo,

portanto, reflexo do contexto social, econômico e político vigente. 

Nesse sentido, sinalizamos que o acesso universal aos serviços de saúde é

resultado de múltiplas determinações do real, assim deve ser analisado como um

processo em construção e presente nas relações sociais e no modo de produzir as

políticas sociais pelo Estado burguês. Isso significa dizer que o conceito acesso está

estreitamente relacionado ao de políticas sociais e suas instituições. 

Cohn (2006) diz que é na dimensão política,

que se observam os processos de tomada de decisão e imposição para a
sociedade pelo poder do Estado. Consequentemente, na esfera da política,
a  disputa  é  sempre  o  exercício  presente,  desde  que  observadas
determinadas regras do jogo, acordadas socialmente e reconhecidas pela
sociedade como legítimas, entre interesses particulares de distintos grupos

55Cf:.CAMPOS (1992).
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sociais  para  que  sejam  estes  contemplados  pelas  decisões  políticas,  e
assim impostos à sociedade; e ainda, que nesse processo se configurem
como interesses gerais para a sociedade como um todo, portanto não como
o  interesse  de  um determinado  grupo  específico,  mas  como  um  bem
público, respondendo ao interesse de todos (COHN, 2006, p. 234).

 
Assim  sendo,  a  dimensão  política  do  acesso  emerge  com  destaque  por

envolver  uma  pluralidade  de  interesses.  Nesses  interesses  estão  inseridos  os

políticos, econômicos, sociais, ideológicos e culturais estratégicos para materializar

as relações de poder  entre  determinadas frações de classes sociais  e  o Estado

numa dada organização social.

Dessa forma, observamos que acesso pensado como categoria de análise da

dimensão política  da política  de saúde possibilita  se compreender como vêm se

articulando os interesses

(...)  as  distintas  formas  de  organização  e  de  obtenção  de  lucro  das
diferentes  instituições  e  complexos  hospitalares,  ainda  como  esses
interesses  se  articulam com a  indústria  de  produtos  farmacêuticos  e
hospitalares, como se articulam com o sistema público estatal de saúde,
também  como  se  articulam  com  o  espaço  /  cidade  considerados
territórios necessários (COHN, 2006, p. 233).

2.2 Conceito de acessibilidade aos serviços de saúde

Na  Declaração  de  Alma-Ata56 (OMS,  1978),  a  acessibilidade  supõe  o

fornecimento contínuo e  organizado de assistência  para toda a  comunidade,  em

condições favoráveis sob o ponto de vista geográfico, financeiro, cultural e funcional.

Dessa forma, a acessibilidade aos serviços de assistência à saúde precisa estar

adequada na qualidade e suficiente em quantidade para responder às necessidades

reais  de  saúde  da  população.  Nesta  Declaração57 temos  04  formas  de

56A Conferência Internacional Sobre Cuidados Primários de Saúde Ocorrida em Alma Ata, capital da
antiga República Soviética do Cazaquistão. A Declaração de Alma-Ata afirma a saúde como direito
humano fundamental e que para ser atingido é necessária a fusão de vários setores da sociedade e
não só da saúde; que a desigualdade no estado de saúde da população é algo inaceitável; que a
proteção e promoção à saúde são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social de uma
nação; que a participação social nos cuidados em saúde – individual e coletiva – é um direito e um
dever; que os governos têm responsabilidades em relação à saúde da população.  
57Nesta Declaração são características da atenção primária: a) Refletirem as condições econômicas,
políticas  e  socioculturais  dos  países;  b)  Agir  sobre  os  principais  problemas  de  saúde  das
comunidades e ainda de acordo com suas necessidades;  c)  O agir  devesse ser  integrado e em
conjunto com: educação, nutrição, saneamento básico, planejamento familiar, imunizações, controle
de  doenças  endêmicas,  fornecimento  de  medicamentos,  entre  outros;  d)  Necessidade  da
intersetorialidade – refere-se à necessidade de união com outros setores que não só o da saúde; e)
Estimular  a  participação  comunitária  no  planejamento,  organização  e  controle  dos  serviços  e
cuidados primários; f)Requer o apoio, ou o suporte de sistemas integrados;g)Estimula o trabalho da
equipe de saúde e da comunidade.
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acessibilidade.  A acessibilidade  geográfica que,  é definida como a distância e o

tempo  necessário  para  percorrê-la  e  os  meios  de  transporte  para  tal  sejam

aceitáveis para a população. Acessibilidade  financeira que significa qualquer que

seja a forma de pagamento os serviços precisam estar dentro das possibilidades

econômicas da comunidade e do país.  A acessibilidade  cultural diz  respeito aos

procedimentos técnicos e administrativos utilizados estejam em consonância com os

aportes culturais da comunidade. Já acessibilidade funcional se refere à prestação

permanente  de  assistência  adequada  a  quem  dela  necessite  e  em  qualquer

momento de que dela necessitem (OMS, 1978).

Donabedian (1973) emprega o termo acessibilidade para se referir à qualidade

do que são acessíveis. O autor conceituou acessibilidade como um dos aspectos da

oferta  de serviços relativo  à  capacidade de produzir  serviços e  de responder  às

necessidades  de  saúde  de  uma determinada  população.  Ou  seja,  vincula-se  às

características  dos  serviços,  também  dos  recursos  de  saúde  que  se  encontrem

disponíveis que possam facilitar ou limitar o atendimento em saúde pelo indivíduo ou

grupos  populacionais.  Nesse  sentido,  a  acessibilidade  indica  também o  grau  de

(des) ajuste entre as necessidades da população e os serviços e recursos utilizados.

De tal modo, a acessibilidade não se limita apenas ao uso ou não de serviços de

saúde,  mas abrange a  adequação dos profissionais  e  dos recursos tecnológicos

utilizados às necessidades de saúde da população. (DONABEDIAN, 1973). 

Travassos e Martins (2004) a definem e a utilizam como sinônimo de acesso no

sentido de ato de ingresso ou entrada no sistema de saúde. Para Ferreira (2009) a

acessibilidade se refere à qualidade do que é acessível. Ou seja, a acessibilidade é

definida como a possibilidade de se alcançar os espaços e ambientes.

Oliveira et al. (2004) afirmam que acessibilidade diz respeito à forma como a

população utiliza  os serviços de saúde,  seu alcance em todos os três níveis  de

atenção à saúde ( primário, secundário e terciário ) em quantidade e qualidade, para

dar  resolutividade dos seus  agravos e  das necessidades por  saúde.  Os autores

entendem que as unidades de saúde devem ser localizadas de modo acessível pela

população, mas não somente na questão de estrutura e longitunidade das unidades

de saúde, mas igualmente pela capacidade de oferta.

Em se tratando de acessibilidade, Jesus e Assis (2010) orientam que devamos

analisar sob a ótica da articulação da população atendida. Pois, junto com o acesso,
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esta  se  constitui  numa  categoria  central  para  compreender  o  vínculo  entre  a

população  e  o  sistema  de  saúde.  A  acessibilidade  nessa  perspectiva  analítica

corresponde  à  relação  entre  localização física  dos  serviços  e  da  moradia  da

população que necessita de tais serviços. Nesse tipo de análise são considerados

os recursos disponíveis para transporte,  tempo de viagem, distância e os custos

(JESUS; ASSIS, 2010).

Bigdeli  e  Annear  (2009)  classificam cinco  categorias  principais  ao  tratar  de

acessibilidade como um mecanismo facilitador ou dificultador do acesso à saúde. Os

estudos sob essa lógica definem restrições ou limites denominados de barreiras de

acesso  aos  serviços  assistenciais  de  saúde  que  são  assim  classificadas:  São

consideradas barreiras de acesso à saúde: 

a)  barreiras  físicas,  relacionadas à distância,  meios de transportes disponíveis e

horários de funcionamento dos serviços restritos e possibilidade de longo tempo de

espera; 

b) barreiras financeiras, incluindo custos diretos e indiretos e encargos financeiros;

c) qualidade do atendimento, que pode ser subjetiva, e se refere às expectativas do

paciente, porém incluem também as condições objetivas, como habilidade clínica

dos profissionais de saúde, disponibilidade de medicamentos e equipamentos e o

funcionamento do sistema de referência; 

d) conhecimento do usuário ou barreira de acesso, quando há falta de informações

e serviços disponíveis, falta de confiança, de instalações e de pessoal e a falta de

mecanismos mínimos de participação da comunidade; 

e)  barreiras  socioculturais,  restrições  relacionadas  com  idade,  sexo,  crenças  e

preferências culturais (BIGDELI; ANNEAR, 2009).

Vê-se aí a relevância da abordagem de gênero, e as diversidades étnico-racial,

orientação sexual etc. no controle do câncer de mama na PNCCM.

Sinalizamos que quando há omissão ou falta da abordagem de gênero e dessa

diversidade,  estar-se-á  diante  de  barreiras  socioculturais  indicando aí  o  fator  de

acessibilidade. 

As barreiras ao uso de serviços de saúde impostas pelo local de residência

também estão relacionadas com as dimensões do país. Pois, a igualdade no acesso

aos  serviços  de  saúde  para  necessidades  iguais  é  dificílima  do  ponto  de  vista

geográfico,  pois  estes  estão  concentrados  em  determinados  espaços  urbanos,
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sendo mais acessíveis às pessoas que estão mais próximas deles do que àquelas

que estão mais distantes (CASTRO et al. 2011). 

Donabedian  (1973),  em  uma  de  suas  primeiras  publicações,  conceituou

acessibilidade como um dos aspectos da oferta de serviços relativos à capacidade

de produzir serviços e de responder às necessidades de saúde de uma determinada

população.  Ou  seja,  vinculando-a  às características  dos  serviços,  também  dos

recursos de saúde que se encontrem disponíveis que possam facilitar ou limitar o

atendimento em saúde pelo indivíduo ou grupos populacionais.  Nesse sentido,  a

acessibilidade indica o grau de (des) ajuste entre as necessidades da população, e

os serviços e recursos utilizados. 

Desse modo, a acessibilidade não se limita apenas ao uso ou não de serviços

de  saúde,  mas  abrange  a adequação  das(os)  profissionais  e  dos  recursos

tecnológicos  utilizados  às  necessidades  de  saúde da  população  (DONABEDIAN,

1973). O autor ainda considera haver duas dimensões de acessibilidade a socio-

organizacional e a geográfica, que apresentam peculiaridades sendo que a principal

delas é serem inter-relacionáveis (DONABEDIAN, 1973). 

Além disso, consideramos que nessas duas dimensões existem elementos e

condições que determinam a viabilidade do acesso aos serviços assistenciais de

saúde.

A acessibilidade sócio-organizacional refere-se  a todas as características da

oferta  de  serviços,  por  exemplo:  políticas  formais  ou  informais  que  elegem

usuárias(os) em função de sua condição social, situação econômica e o diagnóstico

(DONABEDIAN, 1973).

Na  dimensão  acessibilidade  geográfica  estão  envolvidas  as  condições  da

distância  entre  a  população  e  os  serviços  assistenciais  de  saúde.  Refere-se,

portanto, ao uso do espaço que pode ser medido pela distância linear, distância e

tempo de locomoção, custo da viagem, entre outros (DONABEDIAN, 1973).

Ressaltamos que nem sempre a alta acessibilidade geográfica é garantidora do

amplo acesso, isso porque há outros elementos que interferem no processo, como a

credibilidade  dos serviços prestados,  o  horário  de  funcionamento  da unidade de

saúde,  entre  outros,  que  podem obrigar  os  indivíduos  e  grupos  populacionais  a

buscarem acesso em localidades geograficamente mais distantes.
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Oliveira et al. (2004) apontam que há problemas conceituais e analíticos nas

duas dimensões acima,  uma delas é  a distância.  Considerada como barreira  de

acesso e tem impacto diferenciado, conforme o nível de complexidade dos serviços

demandados, ou seja, quanto mais especializados os serviços prestados na unidade

de saúde mais longos serão os trajetos a serem percorridos. Isso porque a divisão

da distribuição da rede de atenção à saúde na alta complexidade no país reflete as

condições  socioeconômicas  da  população.  Nesses  termos,  observa-se  a

necessidade de haver uma maior inter-relação entre a dimensão geográfica com a

sócio-organizacional.

De acordo com Fekete (1995) está inserida na dimensão sócio-organizacional

da acessibilidade a concepção de acessibilidade sociocultural, que se refere a um

conjunto  de  aspectos  vinculados  à  percepção  da  saúde,  sobre  o  próprio  corpo,

crenças, aspectos étnico- raciais, gênero, orientação sexual, ainda a confiança nos

serviços de saúde,  materializada no trato  (relacionamento)  entre  profissional  e a

pessoas em atendimento. 

A acessibilidade  sociocultural  pode  representar  uma  dificuldade  de  acesso

muito  importante.  Se  considerarmos que  a  linguagem,  por  vezes,  pode dificultar

entendimento da mensagem a ponto de anular seu conteúdo dependendo da forma

como for transmitida. Quanto à percepção de saúde, devemos ter claro que a noção

de estado de saúde difere muito entre pessoas de grupos sociais diferentes. Isso

depende  do  nível  de  formação  e  da  capacidade  para  entender  a  informação

disponível (FEKETE, 1997, p.118). 

Assim, essa dimensão envolve principalmente a relação entre a(o) profissional

e  a  pessoa  em  atendimento  na  unidade  de  saúde.  Ao  mesmo  tempo,  também

contempla aspectos da percepção da saúde e da confiabilidade no serviço de saúde,

mas não somente. Conforme Oliveira et  al.(2004) ainda devem ser considerados

outros elementos nessa concepção de acessibilidade como a educação geral  da

população e a inerente à formação profissional58. 

Fekete  (1995)  afirma  que  estão  inseridas  ainda  na  dimensão  sócio-

organizacional  da  acessibilidade  as  questões  que  dizem respeito  aos  modos de

58A educação  é  uma  condição  que  determina  comportamentos,  reflete  nas  atitudes  frente,  por
exemplo, a um determinado diagnóstico e, por vezes, faz emergir o sentimento de medo que faz levar
a fuga dos serviços de saúde. A formação profissional se constitui em um problema, pois profissionais
não preparados para lidar com a população de diferentes classes sociais também pode ser uma
barreira no acesso aos serviços de saúde. 
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organização,  e  de  gestão  por  exemplo,  dos  recursos  de  assistência  à  saúde;

funcionalidade dos serviços; rotinas, protocolos e normas dos serviços da unidade

que podem facilitar ou dificultar o acesso. Além disso, para a autora, o contato inicial

com a unidade de saúde no que se refere ao tempo de espera para marcação de

consulta  (filas)  e  os  horários  de  atendimento  também  impedem  ou  facilitam  o

acesso. Já Oliveira et al (2004), salientam que a acessibilidade poderá impedir ainda

mais o acesso se o tempo de espera pelo atendimento profissional especializado e

demora na realização dos exames laboratoriais e clínicos forem longos.

O  elemento  econômico  também  está  inserido  na  dimensão  sócio-

organizacional da acessibilidade. Conforme Fekete (1995), os custos de transporte,

dispêndio do tempo livre e falta ao trabalho correspondem também a gastos e custo

de viabilidade na busca por  serviços assistenciais  de saúde.  Este  elemento,  por

vezes, se constitui como dificultador ou facilitador do acesso e também está atrelado

a dimensão geográfica. 

Apesar  de  as características  sociais,  culturais,  econômicas  e  políticas  dos

indivíduos  e  grupos  populacionais  não  serem componentes  do  conceito  de

acessibilidade de Donabedian (1973), a relação destas com a busca e alcance do

atendimento de serviços é mediada pelo conceito de acessibilidade, no qual o autor

expressa  que  estas  características  interferem  na  oferta  e  uso  de  serviços

(DONABEDIAN, 1973).

Estas barreiras estão relacionadas com as necessidades  de circular/fluxo e

também com o desejo de realizar as atividades sociais, econômicas, trabalho etc.,

também se  relacionam à  questão  de  acessibilidade  e  dependem das  condições

físicas, da capacidade de pagamentos dos custos, do tempo e da oferta de meios de

transporte, das condições das vias públicas, do trabalho, da educação, alimentação,

habitação  entre  outros  (BRASIL,  2004a).  Por isso,  a  circulação  e  o  fluxo  são

diferentes entre as pessoas, classes e grupos sociais. Diante disso, Vasconcellos

(1986) afirma que o conceito da acessibilidade é o único capaz de capturar o padrão

de deslocamento social de forma convincente.

Cabe assinalar que, Travassos et al. (2000); Noronha e Andrade (2002); Motta

et al. (2008) e Dal Prá (2008) consideram, além do exposto acima, que, também é

determinante da acessibilidade o consumo de serviços de saúde que acontece em

função das necessidades e do comportamento dos indivíduos em relação a seus
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problemas de saúde, bem como das formas de financiamento e forma fragmentária

de  organização  dos  programas  e  das  políticas  públicas  gerais  e  específicas

destinadas à população. 

Consideramos que é justamente essa forma de organização da saúde por meio

das  políticas  públicas  específicas,  também  de  seus  programas  destinados  à

população,  que  quando  o  acesso  é  planejado  focalizado,  seletivo,  ou  seja  não

universal, vê-se ser perdida a ideia/a de concepção de acesso como direito universal

à  saúde. E,  além disso,  o  direito  universal  ao acesso  passa também a não  ser

considerado ou reconhecido perante outros programas e políticas sociais. 

Observamos  que  a  persistência  da  negação  do  acesso  na  perspectiva  do

direito  universal  ao  atendimento  na  saúde, seguindo  a  orientação  política  e

ideológica  do  neoliberalismo  de  redução  do  papel  do  Estado,  culmina  na

disponibilidade de serviços privados que atende aos interesses do setor privado de

saúde. Assim, é necessário ainda remeter à lógica da acessibilidade apenas para

viabilizar o acesso à reprodução da classe e frações de classe burguesa, conforme

argumentam Corrêa (1993) e Coutinho (2006). 

Outro aspecto importante a ressaltar é que as ações em saúde vêm sendo

direcionadas para uma contínua focalização e seletividade, que se materializam nos

programas e políticas públicas e destinadas aos segmentos mais  vulneráveis  da

população (DAL PRÁ,  2008).  Ou  seja,  é  no  viés  das  intencionalidades  legais  e

institucionais  que  de  forma  velada  se  consolida  a ruptura  dos  princípios  de

universalidade  do  acesso  e  de  outros  princípios  do  SUS,  como  a  integralidade

(BRASIL, 1990). 

Consideramos que a opção política dos(as) gestores(as) pela seletividade e a

focalização  na  saúde  induzem  a  população  a  buscar  o  atendimento  de  suas

necessidades59 de  saúde  no  setor  privado,  através  de planos  de  saúde  ou

desembolso direto.   

Dessa forma, assiste-se ao avanço do acesso à saúde pela via da expansão e

mercantilização dos serviços assistenciais privados de saúde.  Ou seja,  cada vez

mais o setor privado se fortalece à custa do desmantelamento do público-estatal da

área saúde. 

59As necessidades reais de saúde mobilizam a população a lutar por mais serviços assistenciais de
saúde.  A necessidade  em  saúde  pode  ser  apreendida  através  de  informações  procedentes  de
profissionais  seja  na  forma  direta,  relatórios  de  atividades,  conferencias,  fóruns  de  discussões,
registros em prontuários, entre outros (SASSI ; BÈRIA, 2001).
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Parece-nos ainda importante enfatizar que os interesses do capital privado do

setor saúde vai para além da sua expansão, pelo contrário, cada vez mais estão

buscando  alternativas  para  se  apropriar  do  fundo  público,  a  título  de  exemplo,

citamos  a  expansão  das  Organizações  Sociais  da  Saúde  em várias  localidades

brasileiras.

O  que  vimos  até  aqui  sobre  acesso  e  a  acessibilidade  aos  serviços

assistenciais de saúde nos conduz a compreender esse processo no campo  da

mercadorização da saúde. 

Conforme Vargas (2001), a produção, distribuição e consumo fazem parte de

um processo60 único, com a finalidade de produzir mercadorias61. Assim no campo

da saúde não teria sido diferente. 

Diante  do  exposto,  o  que  parece  importante  acrescentar  é  que  estão  em

disputa  pela  hegemonia  duas  concepções  distintas  de  sistema  de  saúde  um

universal e público e outro privado. Em defesa do primeiro, temos um movimento

nacional de resistência ao desmonte do público, segmentos sociais e profissionais

de saúde de diversas categorias profissionais, intelectuais acadêmicos ligados ao

Movimento de Reforma Sanitária que reconhece e legitima a saúde como direito

social  de  cidadania  e  a  necessidade  do  sistema permanecer  público,  gratuito  e

universal. Na defesa da segunda concepção, temos grupos de interesse ligados ao

projeto privatizante (DAL PRÁ, 2008, p.152).

O  projeto  privado  (hospitalocêntrico  e  curativo)  e  o  Projeto  de  Reforma

Sanitária  (público  e  universal)  –  ainda  disputam  a  hegemonia  com  um  terceiro

projeto o SUS Possível (focalizado e seletivo). Os três projetos atualmente em curso

não são homogêneos. O primeiro defende a privatização e mercantilização da saúde

pública e incentivo ao crescimento do mercado privado, configurando-se como uma

contrarreforma. O segundo defende a saúde nos preceitos da Reforma Sanitária, ou

seja,  universal,  gratuita,  democrática  e  dever  do  Estado.  O  terceiro  situa-se  por

60 A autora expressa que as análises sobre a sociedade capitalista por ótica das classes sociais e do
mundo do trabalho são significativas para entendermos esse processo, e assevera que ontem, hoje e
sempre haveremos de fazer uma releitura na produção de Marx, pois em cada contexto sociopolítico
haverá  formas  e  relações  atreladas  aos  consecutivos  apelos  do  consumo  que  vão  criando
necessidades que  raramente  alcançam o nível  de  satisfação.  Isso  porque,  inserido  na lógica  da
sociedade capitalista são criados círculos viciosos e virtuosos que regido pelo consumo contínuo vão
gerando maiores condições de acumulação do capital. Essa acumulação se amplia via exploração da
força de trabalho e da riqueza socialmente produzida.
61A produção de circulação de mercadorias são os principais pilares do capitalismo, já que são elas
que permitem a materialização do valor de uso e troca, portanto dão o sentido e as condições para
acumulação da mais valia e da exploração da classe trabalhadora. 
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defender a ampliação restrita, caracterizada pela expansão precarizada e focalizada

na população mais pobre. Consideramos ainda que o projeto de contrarreforma62 é

uma  barreira  ao  acesso  universal,  devido  ao  processo  de  expressiva

descaracterização  do  modelo  de  atenção  à  saúde  ao  adotar  a  focalização  e  a

seletividade como forma de ingresso ao sistema. 

Entendemos  que  existem  diferenças  entre  as  concepções  de  acesso  e

acessibilidade. Mas, antes de apresentá-las, no sub-ítem a seguir, é preciso deixar

claro que acesso se refere à busca pelo atendimento aos serviços assistenciais de

saúde. Acessibilidade tem o papel de suporte para tornar o acesso possível63.

 2.3 Acesso e acessibilidade: diferenças e tendências

Consideramos  relevante  observar  que  acesso  como  categoria  de  análise,

perpassa por um espaço repleto de determinações, orientando-nos para considerar

no processo de formulação e consequentemente na implementação das políticas

sociais, as relações que participam do processo político: as relações sociais e as

forças nacionais e internacionais objetivas ao grande desenvolvimento das forças

produtivas,  as  relações  de  força política,  também  de  partidos  (sistemas

hegemônicos dentro do Estado) e as relações políticas imediatas. Isso significa que

o acesso como categoria de análise é situada/localizada como condição significativa

às tomadas de decisão da construção das formas de acesso aos serviços públicos

de um modo geral, e os da saúde, inserido como diretriz na formulação das políticas

sociais, sendo que a acessibilidade se apresenta determinante na garantia desse

acesso.

Conceituar  as diferenças  políticas  e  ideológicas  de acesso e  acessibilidade

(mas sem reduzi-la ao contexto de surgimento de uma ou de outra) requer verificar

se  as  diferenças  de  fato  existem  e  se  acarretam  problemas  conceituais  e

62Nos discursos oficiais é colocada a necessidade de instituir a Parceria Público-Privada (PPP) para
melhorar a eficácia e a eficiência do setor. Para tal, criam-se múltiplas propostas que apenas variam
nas suas denominações, Organizações Sociais (OS); Organizações da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIPs); as Fundações Estatais de Direito Privado ou a recém-criada Empresa Brasileira de
Serviços  Hospitalares  (EBSERH).  Cabe  assinalar  que,  nas  ações  e  programas  do  Ministério  da
Saúde, identificamos que as iniciativas são prioritariamente voltadas para a ampliação do acesso e
acessibilidade para as camadas pobres da população foi a Estratégia de Saúde da Família (ESF),
Unidades de Pronto Atendimento (UPA) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 
63A acessibilidade tem por função de favorecer de modo apropriado e suficiente condições geográficas
e funcionalidade o acesso aos serviços de saúde pela população usuária. (OMS, 1978)  
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operacionais na condução da política de saúde. Concordamos com Narvai (2005, p.

1) quando adverte que: 

passar  como  gato  sobre  brasas  sobre  essas  questões,  digamos,
semânticas, para ‘ir direto ao ponto, tratar do que interessa, ocupar-se do
que  é  relevante’,  como às  vezes  se  faz,  não  ajuda  muito.  Ao contrário,
trunca  a  comunicação  entre  os  interessados  no  assunto  e  produz  uma
espécie  de  algaravia  sanitária  que,  a  pretexto  de  desenvolver  a  teoria,
aumenta a confusão, pois certos enunciados restam ininteligíveis.

Narvai (2005) afirma que, frequentemente, a comunicação se vê prejudicada

quando  os  termos  e  expressões  ficam  desgastadas,  pois  a  eles  são  atribuídos

sentidos variados. Assim, há risco de se verem esvaziados de significados.

Consideramos ser  significativa  outra  advertência  do autor,  quando assevera

que abordagens indiscriminadas de termos polissêmicos excluem a possibilidade de

identificar diferentes situações históricas que as desencadearam. 

Dito isso, reafirmamos ainda que a sistematização de um conceito com base

nas diferenças e tendências é, sem dúvida, um desafio para a(o) pesquisador(a).

Todavia, nenhuma análise em si garante a totalidade das produções sobre o tema.

Assim, não pretendemos com este estudo esgotar a questão e também não significa

que  iremos  criar  um  novo  conceito,  mas  na  medida  do  possível,  analisar  os

conceitos visando apreender a sua construção sociohistórica.

Dal Prá (2008) afirma que as condições de acesso e acessibilidade determinam

as  suas  especificidades  e  organização,  envolvem  limites  e  possibilidades  de

ampliação, orientar as ações e a formulação das políticas de saúde. 

Sobre as diferenças do acesso e acessibilidade, a primeira delas, com relação

ao acesso,  corresponde  à  busca  da  população  pelo  atendimento  aos  serviços

assistenciais de saúde. Diferindo de acessibilidade por apresentar a função de tornar

o  acesso  viável.  Nesse  sentido,  a  acessibilidade  envolve  a  localização  do

estabelecimento próximo da população a qual busca atendimento no SUS, ainda os

horários  e  dias  em  que  os  serviços se  encontram  abertos,  também  o  grau  de

tolerância para consultas não agendadas (demanda espontânea), mas não somente,

engloba ainda o quanto a população percebe todos estes aspectos.

A segunda delas, situa o acesso como elemento indicativo de facilidade ou

dificuldade com que as pessoas obtêm atendimento/cuidados de saúde, no tempo,

espaço e territórios necessários, se no setor privado ou no público, bem como a

especialidade médico-assistencial.  Enquanto que a acessibilidade nesse processo
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emerge com o caráter de qualificar esse acesso, ou seja, está voltada a qualificar os

serviços  mas  somente  daqueles  que  há  possibilidade  de  serem  alcançados,  ou

daqueles serviços que poderão ser atingidos, em que poderá haver a realização do

atendimento.  A  acessibilidade nesse  sentido  corresponde  a  possibilidade  dos

serviços assistenciais de saúde de serem alcançados pela população nos espaços e

nos ambientes.

A terceira diferença, quando analisamos as características do atendimento se

acesso universal, se focalizado, ou se seletivo prestado, trata-se por conseguinte da

categoria de análise do acesso. A acessibilidade emerge aqui como significativa por

abranger  a  adequação  das(os)  profissionais  e  dos  recursos tecnológicos

necessários  ao  atendimento  em  saúde  (tornando  viável  o  acesso:  universal,  ou

focalizado, ou ainda seletivo prestado). 

A quarta diferença, quando os estudiosos se referem ao acesso no sentido da

distribuição espacial e ambientes físicos. Já quando abordam a possibilidade de os

serviços assistenciais de saúde serem alcançados pela população considerando a

distribuição espacial  dos  equipamentos,  mobiliários  e  ambientes  físicos  aí  estão

abordando sobre a acessibilidade.

A quinta diferença, quando os estudiosos abordam o vínculo, as questões que

envolvem as atitudes, o relacionamento, também  a formação de trabalhadores(as)

da saúde e a qualificação para planejar, gerir e organizar os serviços assistenciais

de  saúde,  estão  tratando  de  acesso.  Nessa  quinta  diferença  a acessibilidade

apresenta  uma peculiaridade  com relação  ao  acesso.  A acessibilidade abordada

emerge como sendo a adequação dos(as) profissionais e dos recursos tecnológicos

necessários ao atendimento em saúde. 

Em termos de tendências, as autoras Giovanella e Mendonça (2008) assinalam

que  o  acesso  aos  serviços  de  média  e  alta  complexidade  permanece

predominantemente  via  setor  privado.  Dessa  forma,  essa  tendência  é  fértil  para

elevação dos lucros e proliferação dos planos de saúde e o desembolso direto. Além

disso,  nesses  níveis  de  atenção,  as  maiores  dificuldades  de  acesso  estão  nos

serviços de rastreamento, diagnose e tratamento de câncer, pois, apenas 6% das

unidades de saúde estão na rede pública (GIOVANELLA; MENDONÇA, 2008)
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Soares (2000) observa que as novas tendências em disputa em torno do SUS

afetam  diretamente  o  acesso  e  acessibilidade  aos  serviços  de  saúde  pela

população, quais sejam: 

a) ampliação restrita – expansão do SUS segue a ordem da focalização
do acesso, clivagem das estruturas e modelos sanitários, num processo
que segue distanciando-se cada vez mais da universalidade do acesso
na perspectiva do direito à saúde;

b) assistência  alicerçada  no  modelo  privatista,  focalizador,  seletivo,
centrado na doença – assistência que se apresenta incapaz de atender à
demanda; 

c) processo de mercantilização da saúde pública – privatização; 
d) promoção da saúde restrita – manifesta-se pela construção da crença

e propagação de que as práticas e comportamentos saudáveis são de
responsabilidade da população e no plano individual;

e) superexploração do trabalho nas unidades de saúde -  manifestado
pelos contratos temporários, para darem conta das metas estabelecidas
não  para  atender  as  necessidades  de  saúde,  mas  para  atender  as
necessidades do capital;

f) tecnificação da saúde -   com forte vinculação aos interesses do capital
– manifesta-se pela supervalorização das tecnologias, e técnicas como
estratégia de solução dos problemas do SUS, com uma forte vinculação
aos  interesses  do  capital  internacional  (sob  orientações  para  serem
adotados  processos  de  mercantilização  da  vida  e  ocultamento  das
contradições sociais, etc.);

g) tensionamento nos espaços de participação social vem ampliando-
se consideravelmente –  manifestando-se pelas desconsiderações às
deliberações  dos  fóruns  de  debates,  das  conferências  nacionais  de
saúde etc. 

A autora afirma ainda que essas tendências se materializam no dia a dia dos

serviços assistenciais de saúde como uma unidade contraditória. Assim, é urgente

investigar e buscar por estratégias de superação dos desafios no campo da saúde,

no sentido de serem eficazes e menos onerosas para o controle do processo saúde-

doença a todos os estratos sociais. 

Considerando as tendências acima referidas, vê-se a expressão do projeto de

contrarreforma do SUS, sendo o acesso focalizado e seletivo [formas de ingresso ao

SUS],  a  materialização  desse  projeto.  Dito  de  outro  modo,  é  no  contexto  da

contrarreforma que se assiste à restrição do acesso aos exames para rastreamento,

diagnose  e  tratamento  com  a  doença  já  instalada. Observamos  também  que

disseminar ser a população, a única responsável  pelo cumprimento das medidas

preventivas  determinadas  nos  programas  de  saúde  e  nas  políticas  públicas  no

campo  da  saúde,  é,  sem  dúvida,  uma  falácia  e  insurgem  para encobrir  a

desobrigação do dever do Estado com a saúde.
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2.4  Acesso  aos  serviços  de  saúde  de  rastreamento  de  câncer  de  mama:
necessidades, demandas e planejamento

A criação da Política Nacional de Rastreamento do Câncer de Mama (PNRCM)

repercutiu  no  acesso  aos  serviços  de  saúde,  condições  de  trabalho,  formação

profissional e influências teóricas, com rebatimentos na demanda e na relação com

movimentos sociais de portadores de patologias. 

A priori  cumpre situar que o rastreamento da neoplasia mamária, diretriz da

Política Nacional de Controle do Câncer de Mama, têm atualmente seus serviços

assistenciais  de  rastreamento  incluídos  nos  dois  primeiros  níveis  de  atenção  à

saúde – na atenção primária e secundária com apoio de equipes multiprofissionais. 

Nesse sentido, é importante também aqui  assinalar que, a partir  da criação

dessa  política,  a  saúde  da  mulher  e  do  homem  vem  passando  por  profundas

alterações, colocando a importância do trabalho em equipe, da intersetorialidade, da

integralidade, que abrem margem para atuações profissionais que tradicionalmente

não lhes eram conferidas relevância no setor, considerando nesse processo o marco

do direito à saúde, no valor social desse direito.

Starfield (2002, p. 60), se referindo à proteção social à saúde, situa o acesso e

acessibilidade  como elementos  estruturadores da  Atenção Primária  à  Saúde64,  a

saber:

a) Acesso – forma ou modo de compartilhar características e funções da
atenção primária com outros níveis dos sistemas de saúde. Isso porque o
acesso é a forma como a pessoa experimenta esta característica de seu
serviço de saúde, diferindo da acessibilidade, que é o ponto de entrada e
possibilita que a população chegue aos serviços de saúde. 
b) Acessibilidade - envolve a localização do estabelecimento próximo da
população a qual  atende os horários  e dias em que está aberto para
atender, o grau de tolerância para consultas não-agendadas e o quanto a
população percebe a conveniência destes aspectos.

A OPAS (2005), ao considerar esses dois elementos, ressalta a importância de

haver infraestrutura adequada, o que implica a ausência de barreiras geográficas,

financeiras,  organizacionais,  socioculturais,  estruturais,  étnico-raciais,  de  gênero,

entre  outras  diversidades,  com  relação  ao cuidado.  Além  disso,  observa  a

possibilidade de não existir somente a porta de entrada no sistema, mas também é

necessário construir outros laços mais profundos com a comunidade nos diversos

setores sociais. 

64 No Brasil é a porta de entrada ao SUS. 
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O acesso e acessibilidade convergem com a perspectiva da proteção social

quando  a  saúde  corresponde  a  uma  estratégia  de  defesa  da  vida  e  quando  a

organização  do  sistema  de  serviços  de  saúde  reordena  todos  os  recursos do

sistema para satisfazer as necessidades e demandas da população.

Nesses  termos,  a  ampliação  do  acesso  à  Estratégia  de  Saúde  da  Família

(ESF) estabelece maiores possibilidades de estreitar o vínculo com a comunidade e

fortalecer  a  responsabilidade sanitária  do  sistema.  Além  disso,  pode  produzir

alterações importantes no acesso e na resolutividade das demandas com ampliação

da oferta de serviços.

Starfield  (2002)  afirma  que  a  gestão,  ao  considerar  a  acessibilidade  como

prioridade  política,  deve  também  ter  a  capacidade  de  lidar  com  demanda

espontânea  (não agendada),  horário  de  funcionamento  flexível,  entre  outros.  A

autora ainda argumenta que, sendo a Atenção Primária a porta de entrada, é ela o

primeiro contato do indivíduo com os serviços assistenciais de saúde, este fato é

uma elemento relevante na organização ao acesso. Assim devem ser considerados

os  seguintes  elementos:  a) variedade  de  serviços65;  b)  definição  da  população

eletiva66; c) continuidade67 (STARFIELD, 2002, p. 61). 

Observa  ainda  a  autora  que  os  termos  e  suas  concepções  devem  ser

considerados  desde  a  elaboração, planejamento  e  organização  dos  serviços

assistenciais  de  saúde  da  Rede  de  Atenção  à  Saúde  (RAS),  com  vistas  à

resolutividade dos problemas de saúde (STARFIELD, 2002). 

A OPAS afirma que é necessário haver uma atenção abrangente e integrada, o

que significa  que  a  variedade dos  serviços  disponíveis deve  ser  suficiente  para

atender às necessidades de saúde da população (BRASIL, 2009b, p.19).  

Consideramos  que  as  análises  sobre  acesso  e  acessibilidade  podem,  por

vezes,  revelar  não  só  os  aspectos  referentes,  por  exemplo,  as  demandas,

planejamento  ou  organização  da  rede,  mas,  contraditoriamente,  essas  críticas

também podem revelar a recorrente desproteção do Estado. 

65Variedade de serviços diz respeito aos que estão disponíveis para a população, inclusive aqueles
que a população acredita que poderia ser ofertado pelo sistema de saúde.
66Definição da população eletiva corresponde à capacidade da equipe de serviços de conhecerem a
população para a qual é referência, suas necessidades e demandas.
67Continuidade consiste na forma como o cuidado é prestado ao longo da rede
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A Política  Nacional  de  Atenção  Básica  (PNAB) enuncia  que  o  acesso  e  a

acessibilidade são fundamentos da ação estatal para a garantia da proteção social

universal à população, pois cabe ao sistema de saúde:

possibilitar  o  acesso  universal  e  contínuo  a  serviços  de  saúde  de
qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e
preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e promovendo a
vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades
de  saúde.  O  estabelecimento  de  mecanismos  que  assegurem
acessibilidade e acolhimento  pressupõe uma lógica  de organização e
funcionamento do  serviço  de saúde  que  parte  do princípio  de  que  a
unidade de saúde deva receber e ouvir todas as pessoas que procuram
os seus serviços, de modo universal e sem diferenciações excludentes.
(BRASIL, 2012, p. 20-1).

Concordamos com Gerhardt (2006) quando afirma que as necessidades de

saúde  quando  acolhidas  conduzirão  ao  atendimento  nos  serviços  de  saúde.

Entretanto, para que isto ocorra é imperativo que seja possibilitado para usuários(as)

o acesso a todos os serviços nos três níveis de atenção à saúde. É importante ainda

ressaltar que a proteção da saúde dos(as) cidadãos(as) pelo Estado só ocorrerá na

medida em que os(as) usuários(os) forem buscando atendimento nos serviços de

saúde e estes(as) forem atendidos(as) de maneira integral pelas(os) profissionais de

saúde, com a garantia do fluxo do sistema de saúde, neste caso se faz necessário

haver uma maior interação entre demanda – acessibilidade -acesso - resolutividade.

Cabe ainda assinalar que o acesso na perspectiva da proteção social, ou seja,

na  perspectiva  da  universalidade  do  direito  à  saúde  é  uma  reivindicação  dos

movimentos sociais em defesa do Projeto de Reforma Sanitária, portanto, central no

processo de consolidação do SUS. Nesses termos, o direito à acessibilidade emerge

de forma significativa nesse processo, pois potencializa a proteção social. 

Segundo Fekete (1995), a acessibilidade nas dimensões sócio-organizacional,

geográfica e sociocultural poderá viabilizar a proteção social. Ao mesmo tempo, a

inexistência  de  acessibilidade  aos  serviços  compromete  a  expansão  ou  gera

restrições no acesso com sérios rebatimentos na resolutividade das necessidades

por saúde.

Travassos  (1997) aponta  a  necessidade  de  aprofundarmos  as  discussões

sobre o acesso e utilização dos serviços no sistema de saúde brasileiro. Para a

autora há ressalvas entre o acesso na perspectiva do direito à saúde e o acesso na

perspectiva  do  uso  quando  centrado  nos  procedimentos  que  potencializam  o
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consumo de serviços de saúde. Afirma que essas questões são distintas,  porém

estão  imbricadas.  Explica-nos  a  autora  que,  esta  inter-relação  ocorre  devido  ao

consumo de serviços de saúde, ficando o alcance da equidade condicionado ao

alcance dos hiatos mínimos (ou inexistência de hiatos) entre demanda individual e

necessidades de saúde da população. 

Nesse  sentido,  um  dos  desafios  posto  do  SUS  é  fazer  com  que  as

necessidades de saúde da população sejam levadas em consideração e não as

demandas individuais emergentes. Outro desafio é que o planejamento em saúde

com recursos humanos e financeiros é deficitário. Visto que estes são cada vez mais

reduzidos para atender às necessidades de saúde e da qualidade dos serviços. 
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3  POLÍTICA  NACIONAL  DE  CONTROLE   DO  CÂNCER  DE  MAMA  –  O
RASTREAMENTO 

Neste  capítulo  abordaremos  a  construção  histórica  da  Política  Nacional  de

Controle do Câncer de Mama (PNCCM), com ênfase nos determinantes políticos e

tecnoassistenciais do acesso e da acessibilidade aos serviços assistenciais do SUS,

numa  tentativa  de  compreendê-la  a  partir  das  múltiplas  determinações  e

contradições que a permeiam tanto a política quanto o sistema de saúde.

Para  compreender  o  processo  histórico  da  construção  da  PNCCM,  iremos

iniciar as nossas reflexões a partir da desigualdade e equidade no acesso à saúde.

Paim e Silva (2010, p. 3) afirmam que:

do ponto de vista etimológico, a palavra equidade está próxima da igualdade
e  ambas  têm  sido  frequentemente  usadas  como  sinônimos.  São
consideradas  um  contraponto  para  as  desigualdades,  sejam  as
socioeconômicas,  sejam  as  de  saúde.  Assim,  organismos  internacionais
admitem  que  equidade  implica  a  diminuição  das  diferenças  evitáveis  e
injustas, ao mínimo possível, e na oferta de serviços de saúde em função
das  necessidades  e  da  capacidade  de  pagamento.  No  entanto,  muitos
textos técnicos e artigos científicos usam a equidade sem preocupação com
a precisão conceitual.

As discussões e respostas políticas e institucionais que direcionam as ações no

campo da saúde apontam a persistência das iniquidades68 em saúde. Dessa forma,

as políticas sociais no marco da proteção social emergem para dar respostas ao

agravamento da questão social que geram, dentre outras expressões, a iniquidade

em saúde.

No  Brasil,  a  questão  da  equidade  do  acesso  passou  a  integrar  de  forma

sistemática nos documentos oficiais das políticas públicas no campo da saúde a

partir da segunda metade dos anos 1990, num contexto da introdução de medidas

de  ajuste  estrutural  da  economia  e  processo  de  redirecionamento  do  papel  do

Estado69 (BRAVO, 2006).  

68Segundo Paim e Silva (2010, p, 6), “  iniquidade, corresponde à injustiça, seja como negação da
igualdade no âmbito da superestrutura político-ideológica, seja como um produto inerente à própria
estrutura social”.   
69Bravo (2006) sinaliza que a racionalização do gasto público pelo Estado é prescrita pelas agências
multilaterais, partem do pressuposto da inadequação e ineficiência dos gastos sociais brasileiros, bem
como estes também são excessivos.



79

As iniquidades em saúde geram desigualdade no acesso desde o  desenho

organizativo do modelo de atenção à saúde. Dito de outra forma, os sistemas criam

estratégias  (por  dentro  do sistema)  para  dificultar  acesso universal  à  saúde que

acarretam um acesso focalizado e fragmentado70 por parte da população.

No Brasil, a saúde reflete o agravamento da questão social. Nesse sentido, é

relevante compreender o agudizamento das expressões das desigualdades sociais

no processo de adoecimento da população que resultam, entre outros, no aumento

das  iniquidades.  Nesse  espaço  contraditório  de  agudização das  expressões  das

desigualdades sociais e o avanço do SUS como política social, observa-se o avanço

da tendência ao acesso focalizado aos serviços assistenciais como resposta para as

necessidades  de  saúde  cada  vez  mais  complexas  e  urgentes.  Além  disso,  os

mecanismos de proteção social criados como forma de reduzir as manifestações da

questão  social  vêm sendo  residuais,  pontuais  e  marcados  pela  fragmentação  e

seletividade do acesso a serviços de saúde. 

Nesse estudo não é nossa intenção dar conta da revisão das concepções de

rastreamento  em  saúde  construídas  ao  longo  da  história.  Assim,  é  importante

afirmar que iremos inicialmente apresentar os vários significados dados ao termo

rastreamento que vem sendo adotado pelos(as) formuladores(as) da política e por

pesquisadores(as). É nossa intenção apontar as variações semânticas e políticas

que  perpassam  as  concepções,  sejam  aquelas  que  identificam  o  acesso  ao

rastreamento correlacionado aos determinantes sociais das condições de vida e ao

trabalho, sejam aquelas que o relacionam com indicação de procedimento técnico

centrado na doença. 

3.1  Análise  do  processo  histórico  de  construção  da  Política  Nacional  de

Controle do Câncer de Mama no Brasil

Primeiramente sinalizamos que tomamos a Política Nacional  de Controle do

Câncer  de  Mama  (PNRCM), como  resposta  do  Estado  as  elevadas  taxas  de

mortalidade em mulheres por neoplasia mamária. Outrossim, essa resposta não se

encerra  na  criação  da  política.  Também  é  imprescindível  assinalar  que  não

adotamos aqui  uma visão maniqueísta,  que percebe a PNCCM como uma mera

aplicação das orientações dos variados organismos nacionais e internacionais ao

70Essas dificuldades nas possibilidades do acesso correspondem à fragilidade na acessibilidade.
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discurso e à política em tela:  o discurso do rastreamento se forja num processo

dinâmico,  contraditório,  de  embates  entre  projetos  no  campo  sanitário  de  forma

ampla ou restrita, objetivando de algum modo responder às necessidades de saúde

da população – especialmente no que diz respeito ao acesso e acessibilidade aos

serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama. 

Neste sentido, identificamos nos referenciais teóricos das políticas públicas de

saúde, conforme pontuamos anteriormente, alguns  argumentos para a implantação

das política em tela,  no Brasil  vão ao encontro das necessidades da população,

tanto individuais quanto coletivas, apontando uma intencionalidade voltada para a

solução de problemas crônicos de saúde, como mortalidade por câncer de mama e

outros, e deixam vulneráveis tanto a população, as mulheres, quanto os serviços

assistenciais de saúde. No entanto, o que realmente ocorre em relação a PNCCM é

a má distribuição de mamógrafos, também de profissionais especializados, baixa

qualidade dos serviços assistenciais de rastreamento da neoplasia mamária,  e o

aumento  crescente  da  demanda  de  quimioterapia,  mastectomia,  radioterapia,

mamografia para diagnóstico, sem que, com isto, esteja resolvendo os problemas

sociais que têm se constituído em argumentos para justificar tais ações. 

Há que se atentar, portanto para o sentido do chamado rastreamento na política

em tela. Foi possível identificar uma ênfase ao termo rastreamento na International

Organization for Standardization, por meio da ISO 9000 criado no ano 2000, que

definiu  rastreamento  ou  rastreabilidade  como  sendo  a  "habilidade  de  rastrear  a

história de algo, uso ou destino de algo". É importante situar que rastreamento para

essas duas instituições apresenta um estreito elo com a função de rastrear. Nesses

termos, rastreamento é compreendido como ação de rastrear a história da patologia.

Na mesma perspectiva, o Regulamento nº 178/2002 da Comunidade Europeia,

traz  rastreamento  conceituado  como "a  capacidade  de  detectar  a  origem e  de

seguir o rastro de um gênero (…) um animal ou de uma substância, destinados a

ser incorporados (…)  com probabilidade de o ser, ao longo de toda fase de

produção, transformação e distribuição". (grifo nosso). 

Neste  bojo,  de  acordo  com  as  concepções  apresentadas  acima,  notamos

algumas  afirmações  e  sentidos  que  se  assemelham  com  a  definição  e  sentido

apontados  por  Ferreira  [s/d],  o  termo  rastreamento  apresenta  três  sentidos:  o

primeiro deles está relacionado à atividade de identificar algo durante o processo de
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adoecimento, que influenciará na escolha de determinado tratamento. O  segundo

sentido está vinculado ao ato de acompanhar algo durante o processo diagnóstico.

O  terceiro sentido se apresenta atrelado ao ato de desenvolver o rastreio como

prevenção do agravo.

Apesar  de  serem  afirmações  de  sentido  simples,  como  acompanhar  algo,

prevenir algo antes do agravo, notamos uma riqueza de significados, sob a lógica de

que determinados modos de agir,  o espaço do hospital,  da clínica especializada,

como locus desse rastreio é suficiente para não adoecer e nem morrer por causa do

câncer de mama, o que expressa o caráter pontual  e acrítico da concepção de

rastreamento, acesso, acessibilidade, subjacente ao discurso da vida.

Sant’Anna (1997), percorrendo o histórico da mulher com câncer, vai afirmar

que,  no  final  do  século  XIX  e  nas  primeiras  três  décadas  do  século  XX,  os

documentos técnicos do campo da saúde e as produções científicas originárias da

categoria médica apontavam o surgimento da patologia neoplásica com a falta de

limpeza, corporal e espiritual. 

Na abordagem higienista da história das neoplasias, os conteúdos orientadores

e medidas adotadas, visando evitar o adoecimento pelo câncer, eram a realização

pelas mulheres de hábitos rígidos de higiene pessoal e do ambiente. Os nexos que

faziam  sobre  a  história  do  câncer  era  o  lugar  sujo  propício  à  proliferação  da

doença71, dando a ela um caráter contagioso (SANT’ANNA,1997).

A mesma autora afirma que nesse período as pessoas acometidas do câncer

ocupavam  o  mesmo  lugar  social  das  pessoas  acometidas  por  sífilis,  lepra  e

tuberculose,  sendo isoladas  do  resto  da  sociedade  em  hospitais  voltados

especificamente para o cuidado desses enfermos. Tais locais (hospitais e asilos), na

maioria das vezes, eram mantidos por ações de caridade, proporcionavam reduzidas

condições de sobrevida a essas pessoas que se encontravam sob cuidados. 

Sant’Anna (1997) assevera que durante esse serviço assistencial prestado em

âmbito  hospitalar  transmitia  a  ideia  de  que  cabia  às  pessoas  internadas,  ali

permanecerem e que não mais voltariam para as suas residências e famílias, pois a

71O conceito de prevenção é definido como “ação antecipada, baseada no conhecimento da história
natural a fim de tornar improvável o progresso posterior da doença” (LEAVELL & CLARCK, 1976,
p.17). A prevenção apresenta-se em três fases: primária, secundária e terciária. A prevenção primária
é a realizada no período de pré-patogênese. A promoção e a proteção da saúde estão inseridas no
nível da prevenção primária e são definidas como um conjunto de “medidas destinadas a desenvolver
uma saúde ótima” (LEAVELL & CLARCK, 1976, p.17). 
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cura não seria alcançada.  Nesses termos, estar com câncer significava “esperar a

hora  da  morte”,  significava  também  que  não  havia  a  condição  estratégica  para

adoção de medidas de prevenção e proteção específica contra o câncer, apenas

cabia ser diagnosticado e as pessoas receberem cuidados paliativos até a morte. 

Com  a  evolução  da  sociedade,  esses  aspectos  foram  desmitificados  e

introduzidas modernas técnicas de definição de diagnóstico, tratamento e apoio aos

portadores  de  câncer  e  promoção  da  saúde.  Assim,  várias  formulações  de

rastreamento  em  saúde  foram  criadas  ao  longo  das  décadas.  A  primeira  foi

formulada por Wilson e Jungner (1968) e estruturada em 10 princípios, segundo o

documento do INCA (2009).

Os princípios do rastreamento no campo da saúde72 são: 

A condição é um importante problema de saúde pública;
I. Há um tratamento aceitável para os casos identificados;

II. A condição é passível de detecção em estágio inicial;
III. A história natural da condição é conhecida;
IV. Há um consenso político sobre quem deve ser tratado como paciente;
V. Prejuízos do rastreamento são pequenos em relação aos benefícios;

VI. Facilidades para diagnóstico e tratamento são disponíveis;
VII. Há um teste apropriado;

VIII. O teste de rastreamento deve ser aceitável à população;
IX. A relação custo-efetividade do rastreamento deve ser equilibrada em

relação aos gastos globais de cuidado médico (INCA, 2009, p. 37).

Wilson  e  Jungner  (1968)  consideram  que  05  desses  10  princípios  do

rastreamento  são  mais  significativos  por  referirem diretamente  às  dimensões  do

diagnóstico precoce e contemplarem em suas formulações mais de um dos outros

princípios, a saber:

I. A condição é um importante problema de saúde pública [ 1 princípios]
II. É disponível um bom teste de rastreamento [ 3, 8 e 9 princípios]
III. É possível lidar apropriadamente com os casos identificados [ 2 ,4, 5

e o 7 princípios]
IV. Os prejuízos são menores que os benefícios [6 princípio]
V. A relação custo-efetividade é apropriada para o sistema de saúde; [10

princípio] (INCA, 2009, p. 37).

Desses cinco princípios elencados acima, conforme INCA (2009), saíram os

princípios do rastreamento do câncer de mama, são eles:
1) O  câncer  de  mama  é  uma  importante  condição  de  saúde  [primeiro

princípio]
2) É disponível um bom teste de rastreamento [por contemplar o 3, 8 e 9

princípio]
3) É  possível  lidar  apropriadamente  com  os  casos  identificados  [por

contemplar o 2 ,4, 5 e o 7 princípio]
4) Os prejuízos são menores que os benefícios  [6 princípio]

72Esses posteriormente também alicerçaram os cinco princípios do rastreamento do câncer de mama.
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5) A relação custo-efetividade é apropriada para o sistema de saúde [10
princípio].

Esses princípios foram o alicerce para a construção do Programa Nacional de

Rastreamento do Câncer de Mama no SUS, bem como na definição da concepção

de rastreamento. 

As  ações  de  combate  ao  câncer  de  mama  em  mulheres  têm  seu  marco

histórico em meados da década de 1980, com a criação do Programa de Assistência

Integral à Saúde da Mulher (PAISM), que recomendava um cuidado mais amplo à

mulher para além da existente atenção durante a gestação e parto. 

Em 1986, o Ministério da Saúde cria o Programa de Oncologia do Instituto

Nacional  de  Câncer  (Pro-Onco)  estrutura  técnico-administrativa  da  extinta

Campanha Nacional de Combate ao Câncer. Esse programa tornou-se Coordenação

de Programas de Controle de Câncer,  em 1990, as linhas principais do trabalho

eram informação  e  educação  sobre  os  cânceres  mais  recorrentes,  dentre  estes

estava o câncer de mama. 

No final dos anos 1990, o Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo

do Útero e Mama (Programa Viva Mulher) deu início às ações para formulação de

diretrizes e estruturação da rede assistencial  na detecção precoce do câncer de

mama. Assim, para reduzir a mortalidade e a morbidade do câncer, esse programa,

voltou-se principalmente para detecção precoce. Para este fim estabelece que deva

haver  cooperação  entre  os  três  níveis  de  governo  visando  ao  suporte  técnico,

financeiro e recursos materiais (equipamentos) de maneira ordenada e contínua em

todas as unidades de saúde.

No ano de 2002, a Campanha Viva Mulher foi  ampliada e introduziu ações

voltadas ao controle do câncer de mama (INCA, 2002). Em 2003, por iniciativa do

Instituto  Nacional  de Câncer  (INCA) e  da Área Técnica de Saúde da Mulher  do

Ministério  da  Saúde  foi  consensualizado  e  descritas  as  recomendações  para  o

rastreamento populacional do câncer em todos os cantos do Brasil (BRASIL, 2013). 

Em 2004,  foi  lançado  o  Documento  de  Consenso  que  propôs  as  diretrizes

técnicas  para  o  controle  do  câncer  de  mama no  Brasil.  O passo  seguinte  foi  o

lançamento da Política Nacional de Atenção Oncológica em 2005. Nessa política

teve destaque o controle dos cânceres do colo do útero e de mama e sugerido que
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estes  fossem  componentes  fundamentais  dos  planos  estaduais  e  municipais  de

saúde. 

Neste  mesmo  ano,  foi  elaborado  o  Plano  de  Ação  para  o  Controle  dos

Cânceres de Colo  do Útero  e  de Mama 2005-200773,  que  propôs seis  diretrizes

estratégicas:  aumento  de  cobertura  da  população-alvo,  garantia  da  qualidade,

fortalecimento  do  sistema  de  informação,  desenvolvimento  de  capacitações,

estratégia de mobilização social e desenvolvimento de pesquisas.

Na perspectiva de estabelecer uma co-responsabilização das três esferas de

governo, objetivando o fortalecimento, integração e resolutividade do Sistema Único

de Saúde,  os(as)  gestores(as)  devem assumir  o compromisso  da  construção do

Pacto Pela Saúde74 (BRASIL, 2006c). Entre as seis prioridades previstas no Pacto

Pela Vida destaca-se o controle do câncer do colo do útero e da mama, visando

contribuir  para a redução da mortalidade por estes cânceres. Em se tratando de

controle  do  câncer  de  mama,  objeto  deste  estudo, os  municípios  devem  se

comprometer a ampliar para 60% a cobertura de mamografia e a realizar punção em

100% dos casos necessários, conforme o protocolo (BRASIL, 2006c)

Cabe  assinalar  que  para  o  controle  do  câncer  de  mama  é  fundamental  a

garantia  da  qualidade  dos  serviços  assistenciais  de  rastreamento  do  câncer  de

mama.  Nesse  sentido,  foi  criado  o  Projeto  Piloto  de Garantia  de  Qualidade  de

Mamografia, iniciado em 2006, de importância estratégica para a organização bem

sucedida do rastreamento populacional do câncer de mama. Lançado oficialmente

em 2007, pelo INCA, em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA), Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) e com as Vigilâncias Sanitárias

dos Estados, o Projeto aludido tem como objetivo avaliar os serviços de mamografia

do Sistema Único de Saúde, monitorando a qualidade da imagem, do diagnóstico e

da dose da radiação. 

Os  resultados  obtidos  com  a  avaliação  dos  serviços  contribuíram  para  o

lançamento do Programa Nacional  de Garantia de Qualidade de Mamografia em

março de 2009 (BRASIL,  2007).  A adoção dessa ação e  serviço voltado para o
73Neste período é publicada a Portaria GM/MS no 2.439, de 8 de dezembro de 2005, que institui a
Política Nacional de Atenção Oncológica conforme Brasil (2005), a qual reconhece o câncer como
problema de saúde pública e determina ações para o seu controle através de uma rede de atenção
oncológica. Dentre as diretrizes estabelecidas nesta Política destaca-se que o Plano de Controle dos
Cânceres do Colo do Útero e da Mama deve fazer parte integrante dos Planos Municipais e Estaduais
de Saúde (BRASIL, 2004a).
74Publicado  na  Portaria  no  399/GM,  de  22  de  fevereiro  de  2006,  no  qual  se  inserem  três
componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS
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controle do câncer de mama, foi  apreendido pela  Secretaria de Políticas para as

Mulheres75 (SPM),  que  apresentou  como uma das  metas  do  Plano  Nacional  de

Políticas  para  as  Mulheres  para  o  período  2013-2015:  Implantar  o  Programa

Nacional de Qualidade de Mamografia. 

Notamos no parágrafo anterior que o controle do câncer de mama e a mamografia

aparecem,  de maneira  clara  e  inequívoca,  o  reconhecimento e  compreensão de

gênero pelo Ministério da Saúde (MS). Em nossas observações a compreensão de

gênero pelo MS emerge como uma dimensão que determina o modo de nascer, de

viver, adoecer e morrer. Um bom exemplo desse processo está na formulação das

estratégias  de  implantação  do  programa  acima  aludido,  também  a  criação  de

mecanismos como a Política Nacional de Controle do Câncer de Mama. 

Apesar de, notamos nos textos dos documentos dessa política, também em

outras, um discurso medicalizante denotando uma lógica distorcida, equivocada no

que se refere ao termo rastreamento e o seu sentido de rastreio/monitoramento em

pessoas sadias, ou antes do surgimento da patologia: o rastreamento emerge como

voltado para diagnosticar patologias.

Notamos ainda nas ações descritas acima, voltadas para o controle do câncer

de mama, um certo  processo de patologização desses serviços,  ainda o  reforço

desse  processo  pela  SPM  de  modo  a  servir  de  expansão  para  a  medicina  em

direção ao cotidiano. Essa lógica se torna ainda mais perversa quando se divulga

que se pode reduzir a mortalidade por câncer na população feminina, por meio de

ações pontuais como  diagnóstico clínico da doença, tratamentos químico, físico e

cirúrgico, amputação das mamas, reconstrução cirúrgica das mamas. 

No  processo  histórico  da  construção  da  Política  Nacional  de  Controle  do

Câncer de Mama76 (PNCCM) devemos considerar a racionalização dos gastos com

inovações tecnológicas, adotada como estratégia na implantação do rastreamento

75A SPM a respeito do controle do câncer de mama, além de estabelecer como meta, monitorar a
implantação  do Programa Nacional de Qualidade de Mamografia, pontua como uma de suas linhas
de ação a redução da mortalidade por câncer na população feminina, com as respectivas ações: a)
ampliar o acesso com qualidade à mamografia no SUS, em especial na faixa etária recomendada (50
a 69 anos), com garantia de detecção e tratamento em tempo adequado; b) ampliar o acesso aos
tratamentos de  câncer  de  mama,  com celeridade  após  o  diagnóstico;  c)  ampliar  acesso  aos
tratamentos  de  recuperação e  reabilitação  após  tratamentos  cirúrgicos  de  câncer  de  mama
(mastectomias,  quadrantectomias);  d)ampliar  acesso à  reconstrução cirúrgica das mamas,  nos
casos clinicamente indicados, respeitando decisão das mulheres; e) Garantir o apoio psicossocial a
mulheres com câncer de mama. (BRASIL,2013,p. 38)(Grifos nossos)
76O controle  do  câncer  de  mama  engloba  ações  de  Promoção  da  Saúde,  Prevenção,  Detecção
Precoce, Tratamento e Cuidados Paliativos.
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do câncer  de mama, pois  envolve um conjunto  de decisões comuns a  todos os

programas financiados pelo Estado. 

No Brasil, em 2009, ocorreu o Encontro Internacional sobre Rastreamento do

câncer de mama com a presença de alguns dos melhores especialistas nacionais e

internacionais  da  área,  que  resultou  no resumo  executivo  com  recomendações

consensuadas, sendo instituído o rastreamento como diretriz da PNCCM, também

sobre  a  necessidade  de  avançar  na  implementação  de  rastreamento  de  alta

qualidade e de base populacional; detecção precoce pela mamografia; controle de

qualidade dos exames e seus laudos; racionalidade na escolha dos grupos etários e

de risco, dentre outras (BRASIL, 2009a).

O INCA destaca a semelhança entre as diretrizes do Programa Nacional de

Controle  do  Câncer  de  Mama  e  com  as  recomendações  de  especialistas

internacionais, por exemplo, a importância do uso da base populacional organizada

para a detecção precoce com mamografia; o caráter fundamental do controle de

qualidade dos exames e seus laudos e,  ainda, da racionalidade da escolha dos

grupos etários e de risco como alvo do rastreamento.

Na primeira década do século XXI, foram elaboradas normatizações, aparatos

legais  voltados  para  regulamentar  o  rastreamento  como  controle  do  câncer  de

mama. Nesse contexto, é publicada a Lei Nº 11.664 de 29 de abril de 2008, que

dispõe  sobre  a  efetivação  de  ações  de  saúde  que  assegurem  a  prevenção, a

detecção precoce, tratamento e o seguimento dos cânceres do colo do útero e de

mama no âmbito do SUS. 

De  acordo  com  a  referida  Lei  no  seu  artigo  1º,  o  SUS  deverá  assegurar

atenção integral à saúde da mulher incluindo amplo trabalho informativo e educativo

sobre as ações de controle do câncer, de modo a garantir a realização do exame

mamográfico de rastreamento a todas as mulheres a partir dos 40 anos de idade.

(BRASIL, 2008 b)

Cabe assinalar que, em 2009, temos o início da implantação do módulo do

prestador de serviços nos serviços de radiologia que realizam mamografia e nos

laboratórios de citopatologia e histopatologia que realizam exames para o SUS, e o

módulo  da  coordenação,  nas coordenações  estaduais,  regionais  e  municipais,

quando da conclusão das capacitações dos profissionais que deveriam manusear o

sistema.  O  INCA,  ainda  em  2009,  desenvolveu  um  instrumento  denominado
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“Parâmetros Técnicos para o Rastreamento do Câncer de Mama - Recomendações

para Gestores Estaduais e Municipais”, com o objetivo de subsidiar o planejamento

e a regulação das ações no rastreamento do câncer de mama; e, sobretudo, servir

de  referência  para  a previsão  e  estimativa  de  gastos  do  conjunto  mínimo  de

procedimentos a serem ofertados à população-alvo (BRASIL, 2011).

Assim, com base em Maggiolo e Perozo Maggiolo (2007) elaboramos o quadro

abaixo para identificar  os sujeitos  políticos  que  atuam na formulação da Política

Nacional de Controle do Câncer de Mama.

Quadro 2 – Sujeitos políticos na formulação da Política Nacional de Controle do  Câncer de
Mama

Esferas – lócus de governo, de liderança
s da sociedade civil nas quais se articula o

Estado
 [Lócus de atuação dos sujeitos]

Sujeitos políticos
[A quem/quens se atribui a competência para praticar um ato/ ação

a partir de motivo com finalidade determinada]

GOVERNAMENTAL

Três poderes que determinam toda a dinâmica social e política do País

Poder Executivo

Trabalhadores(as)  encarregados(as)  de  exercer  a  função  de
executar as leis, ou seja, colocar em prática as leis elaboradas pelo
Poder  Legislativo.  Administram  os  interesses  da  população  nas
esferas municipal, estadual e federal.

Poder Legislativo 

Trabalhadores(as) encarregados(as) de exercer a função legislativa
do estado, regulam as relações dos indivíduos entre  si  e com o
próprio  Estado,  mediante  a  elaboração  de  leis  nas  esferas
municipal, estadual e federal.

Poder Judiciário Trabalhadores(as)  voltadas(os)  à  administração  da  Justiça  nas
esferas municipal, estadual e federal.

NÃO GOVERNAMENTAL
Lócus da sociedade civil determinando a dinâmica de reorganização social em conjunto com o aparato

estatal /capacidade de mobilização

Mídia Trabalhadores(as)  encarregados(as)  de  agir  na  formação  da
opinião pública

Grupos  de  pressão  –  grupo  de  organização
manifestantes 

Conjunto de pessoas, representações, que se reúnem na defesa de
seus interesses junto aos órgãos de governo.

Estabelecimentos de organizações formais

Integram trabalhadoras(es) voltadas(os) a realizar intervenções de
caráter educacional, político, assistencial e assessoria técnica para
indivíduos  ou  populações  e  para  determinado,  segmento  da
sociedade, visando expandir a participação e propiciar com que os
sujeitos,  desencadeiem  coletivamente  processos  de
transformações  sociais  a  níveis  do  cotidiano,  (micro)  ou  a  nível
global (macro). 

Universidades, Centros de Pesquisa, trabalhadoras(es)  voltadas(os)  a  formação  de  profissionais,  a
pesquisa, a produção científica.

Movimentos Sociais
Integrantes de movimentos com objetivos determinados, a exemplo
o Movimento de Reforma Sanitária, Movimento de Mulheres, etc.

Empresas  e  corporações  internacionais,
nacionais

Indústrias  de  equipamentos  e  de  fármacos,  alimentos  etc.
Organismos internacionais (OMS,OMC,ONU, etc.)

Fonte: Dados da pesquisa documental. Elaboração própria. 

No quadro  acima,  percebemos a  heterogeneidade das(os)  sujeitos  políticos

envolvidas(os) na formulação da Política Nacional de Controle do  Câncer de Mama.
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Cabe assinalar  que  consideramos como  sujeito aquelas(es)  a  quem se atribui  a

competência para praticar um ato ou ação cada qual nos seus lócus de atuação. A

ação ou objeto que fazemos referência aí nesse mesmo quadro, corresponde ao

efeito/resposta/resultado que o ato produz, ou seja, o conteúdo da manifestação de

vontade estatal. Nesse meio, entre o praticar a ação ou objeto pela(o) sujeito está o

motivo que entendemos ser os pressupostos de fato e de direito, pois o motivo77 é o

que fundamenta a realização do ato/ação/objeto com uma finalidade determinada.

Sendo  que  a  finalidade emerge  em  dois  sentidos:  sentido  amplo,  sempre  o

atendimento do que for “interesse público”; no sentido restrito, é aquilo que a lei, em

cada caso, elege como fim. Os sujeitos políticos apresentados nesse quadro agiram

de modo articulado para o ato (objeto) que institui a Política Nacional de Controle do

Câncer de Mama, esse ato (a PNCCM) com a finalidade determinada e explicitada

no  documento  de  assegurar  o  acesso  integral  aos  serviços  qualificados  para

promover a prevenção, rastreamento do câncer de mama, acesso ao diagnóstico

precoce e ao tratamento adequado, qualificado e em tempo oportuno. 

Não obstante tal heterogeneidade das(os) sujeitos políticos, e espaços de agir

deles(as), que alertamos ser nessa heterogeneidade que a construção da PNCCM

foi ganhando força: foram pensados por exemplo, quais os parâmetros que serão

estabelecidos na política em tela, quais as concepções farão parte e irão contribuir

com a estruturação da política, assim, como quais serão as regras e as diretrizes

que farão parte e mesmo poderão articular intersetorialmente com as outras políticas

como a de assistência  social  e  saúde e a política  de segurança pública,  com o

judiciário que entrará com a aplicação da Lei. 

Outro aspecto muito importante nessa discussão são os novos custos que a

política  em  tela  provocará.  Sabemos  das  dificuldades  do  SUS  em  relação  ao

financiamento da saúde e sabemos também de movimentos no legislativo tendentes

a agravar esta situação. E nesse embate caloroso, nesse quadro destacamos que

cabe as universidades, centros de pesquisas, partidos políticos, movimentos sociais

(reforma sanitária, feminista, etc), partidos políticos, às organizações de defesa da

saúde e de defesa de direitos e aos cidadãos e cidadãs brasileiras mobilizarem-se

no sentido de garantir e manter um sistema de saúde universal, equitativo e integral

como afirma a Constituição Brasileira. 

77 Atenção porque o termo motivo não se confunde com a motivação (“exposição de motivos”), que
pertence ao âmbito das formalidades do ato.
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Cabe por  exemplo  aos sujeitos  que integram o Poder  Judiciário,  analisar  a

situação e agir com cautela nessa construção, com o objetivo de garantir o direito da

população, das mulheres, em âmbito do SUS, o acesso aos serviços assistenciais

necessários não somente ao rastreamento para a detecção do câncer de mama,

também ao  diagnóstico  precoce,  com acesso  aos  serviços  assistenciais  que  lhe

possa aumentar  significativamente as chances de cura. 

Esta  participação  de  sujeitos  políticos  na  formulação  da  politica  em  tela

possibilita incitar a discussão, também a busca de soluções para aumentar o acesso

aos serviços assistenciais, também o acesso ao envolvimento da sociedade civil e

das próprias mulheres nas questões com sua própria saúde. Contudo, é entre as(os)

sujeitos,  que  se  dará  uma  articulação  dialética  de  duas  vertentes  –  campo  do

conhecimento  técnico  ao  qual  se  vinculam e  forma  social  de  atuação –  que  se

estabelece a identidade de cada um(uma das(os) sujeitos políticos individuais que

integram  o  grupo  dos  trabalhadores(as)  em  cada  espaço/lócus  de  trabalho  –

espaços  da  esfera  governamental  e  não  governamental.  Devido  a  ela,  também,

podemos caracterizar, no âmbito dessas(es) trabalhadoras(es) sujeitos políticos, um

subgrupo composto por integrantes de cada um dos espaços descritos no quadro 4e

pelos assim denominados(as) de representantes do estabelecimento, da entidade,

do órgão onde trabalham, que integram o conjunto de cada estabelecimento, que

chamamos de espaços  focalizados.

Entendemos  que  nesse  processo  de  formulação  não  somente  da  PNCCM,

estão  presentes  condições objetivas  que  estão  relacionadas  aos  aspectos

estruturais  próprios a  uma  determinada  formação  sócio-histórica,  também  as

condições subjetivas inerentes as(aos) sujeitos que interagem e trazem diferentes

concepções  acerca  da  realidade  trabalhada  o  que resulta  estabelecimento  de

decisões tomadas nessa construção conjunta. 

Assim temos não somente a heterogeneidade de sujeitos políticos, também

heterogeneidade  de  concepções  que  são orientadoras  dos  modos  de  pensar  e

também norteiam as formas de agir nos serviços assistenciais de saúde. Dentre as

heterogeneidade de concepções se encontram as de acesso e acessibilidade e elas

irão  contribuir na definição da finalidade da política, se no sentido amplo ou se no

sentido  restrito,  com rebatimento  nas  diretrizes,  normas.  Outros  fatores  também

estão  interferindo  como  descrito  no  quadro  2,  entre  eles  a  capacidade  de
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mobilização da sociedade civil para garantir o direito da população e de todas as

mulheres  a  prevenção,  rastreamento,  detecção  precoce,  diagnóstico  precoce,

tratamento e recuperação do câncer de mama. 

Até porque a finalidade no sentido restrito (focalização) que marcou a atenção

obstétrica,  refletiu  em  outras  áreas  estratégicas,  como  nos  apontaram  Barsted;

Pitanguy, (2011)  o que impediu também a adoção de uma agenda mais ampla da

saúde da mulher em outras áreas estratégicas, como a de gineco-oncologia, não

tendo sido possível de ser incorporado a diversidade de gênero, raça, orientação

sexual, condição de deficiência.  

As ações conjuntas foram ganhando maior relevância e força política quando

foi  criada a rede de combate ao câncer78,  para  desenvolver  trabalho cooperado,

voltado  para  a  pesquisa,  prestação  de  serviços,  apoio  às  usuárias,  formação  e

controle  da  doença79,  um  marco  na  construção  da  política  de  controle  e  do

rastreamento do câncer de colo de útero. 

São desdobramentos da criação da rede: a) Criação do Grupo Permanente de

Trabalho,  formado  por  diversas organizações  envolvidas  no  desenvolvimento  de

ações na área de câncer de mama, contando com a participação das sociedades

científicas na área. Esse GPT foi formado com o objetivo de monitorar a implantação

das ações de controle do câncer de mama no país; b) Organização e realização de

encontros, seminários regionais, de capacitação de lideranças comunitárias, também

de conselheiros  municipais  (saúde,  educação e  assistência social;  c)  Articulação

com  os  institutos  de  direitos  do  consumidor,  Ministério Público,  Ordem  dos

Advogados do Brasil e a Comissão Intersetorial da Saúde da Mulher, com o objetivo

de garantir os direitos da mulher no que diz respeito ao rastreamento, diagnóstico

precoce, tratamento e à reconstrução mamária. As mulheres deverão ter acesso à

78Integra  a  rede:  Associação  Brasileira  de  Instituições  Filantrópicas  de  Combate  ao  Câncer;
Associação Brasileira de Hospitais Universitários e de Ensino; Confederação das Santas Casas de
Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas; Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde
Coletiva; Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde; Conselho Nacional de Secretarias
de  Saúde;  Fundação  Oncocentro  de  São  Paulo;  Fundação  do  Câncer;  INCA;  SUS/MS;  Instituto
Desiderata;  Instituto  Avon;  Instituto  Ronald  Mcdonald;  Sociedade  Brasileira  de  Cancerologia;
Sociedade  Brasileira  de  Cirurgia  Oncológica);  Sociedade  Brasileira  de  Enfermagem  Oncológica;
Sociedade  Brasileira  de  Oncologia  Clínica;  Sociedade  Brasileira  de  Psico-Oncologia  (SBPO);
Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica; e União Norte e Nordeste de Entidades de Apoio à
Criança  com  Câncer;  Sociedade  Brasileira  de  Radioterapia.  Fonte:  Disponível  em:
<http://www.redecancer.org.br/wps/wcm/connect/redecancer/site/home>
79A formulação do documento de Consenso para Controle do Câncer de Mama do INCA de 2004 teve
como  alicerce  evidências  e  em  estudos  internacionais,  onde  uma  política  de  rastreamento  está
implementada, como Canadá, Itália, Holanda e Noruega.
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informação,  por  meio  de  cartilha informativa  sobre  seus  direitos. d)  Estimular  a

criação de grupos de ajuda nos hospitais de referência para as mulheres com câncer

de mama (INCA, 2004).

Nesse cenário, vê-se que o INCA consolida a liderança no controle do câncer

no Brasil divulga, oficialmente, as Normas e Manuais Técnicos para o Controle do

Câncer Cérvico-Uterino e de Mama. Busca nesse período estabelecer um conjunto

de elementos essenciais que pudessem estabelecer uma base para um programa

de rastreamento (BRASIL, 2008a).

Para tanto preconiza a garantia de direitos legalmente constituídos e ampliação

do acesso aos meios e serviços de promoção, prevenção, assistência e recuperação

da saúde, de modo a reduzir a morbi-mortalidade por câncer na população feminina

organizando em municípios pólos de microrregiões, redes de referência e contra--

referência para o diagnóstico e o tratamento de câncer de colo uterino e de mama.

(BRASIL, 2004b). 

Esse  documento  afirma  que  se  as  ações  de  controle  do  câncer  forem

expandidas na população-alvo, a doença se apresentará cada vez mais por imagem

e menos por sintoma, a fim de que se ampliem as possibilidades de intervenção

conservadora e também aumente o prognóstico favorável.

No  Brasil,  atualmente  é  inexpressível  o  número  de  programas  efetivos  de

rastreamento para o câncer,  em destaque o de mama, o que vem dificultando a

detecção precoce, contribuindo com o aumento as taxas de incidência da neoplasia

em tela, também nos índices de mortalidade pela doença. Por esse motivo, se faz

necessária uma maior conscientização e sensibilização entre sujeitos políticos, as

mulheres,  profissionais  da  saúde  e,  principalmente,  entre  legisladores(as)  e

gestores(as)  das  políticas  públicas  para  prosseguir  com a  luta  pela  garantia  do

acesso ilimitado a todos e todas aos serviços de saúde. 

Cabe assinalar que atualmente na experiência internacional há vários países

com programas de rastreamento estabelecidos como Canadá, Holanda, Noruega e

Itália.  Nesses  países,  observa-se um  aumento  da  incidência  por  esse  câncer,

acompanhado da redução da mortalidade associado à detecção precoce devido à

introdução da mamografia de rastreamento e a oferta de tratamento adequado.

Com relação à detecção precoce do câncer de mama em mulheres, a partir dos

35  anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza que há 2 componentes
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principais nos programas de prevenção. O diagnóstico precoce é o reconhecimento

pela  pessoa usuária  dos serviços assistenciais  de saúde ou pelo  profissional  de

saúde de sinais e sintomas precoces do câncer, a fim de facilitar o diagnóstico antes

que a doença se torne avançada. Isso permite, em grande parte dos tumores, maior

eficácia e menor custo (financeiro, individual e social) associado ao tratamento. 

Já  o  rastreamento  é  a  aplicação  de  um  exame  em  uma  população

presumivelmente assintomática que se destina a identificar os indivíduos com uma

alteração sugestiva de  um  câncer  específico  no  período pré-clínico,  antes  que

tenha  desenvolvido  sinais  e/ou  sintomas relacionados à doença.  No quadro a

seguir,  podemos observar  as  recomendações brasileiras  para o  rastreamento  do

câncer de mama.

Quadro 3 - Síntese das Recomendações de Rastreamento do Câncer de Mama de Base
Populacional, adotadas pelo Brasil.

ALGUMAS QUEIXAS/ ALTERAÇÕES RECOMENDAÇÕES

Sintomas  como:  dor,  calor, edema,  rubor  ou
descamação da mama. Alteração na forma ou
tamanho da mama.

Avaliação  a  partir  de  quadro  clínico  instalado  e
referido  pela  mulher.  Rastreamento  por  meio  do
exame clínico da mama, para todas as mulheres a
partir  de  40 anos de idade,  realizado anualmente
(esse 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 da mulher).

Alteração na auréola ou no mamilo. Presença
de nódulo ou  espessamento  na  mama,
próximo a ela, ou na axila. 

Na faixa de 50 a 69 anos, além do exame clínico da
mama anual, a mulher deve fazer uma mamografia
a cada dois anos.

Sensibilidade  ou  saída  de secreção  pelo
mamilo,  inversão  do  mamilo  para  dentro  da
mama.

Exame  clínico  da  mama  e  mamografia  anual,  a
partir  dos 35 anos,  para mulheres pertencentes a
grupos  populacionais  com  risco elevado  de
desenvolver câncer de mama.

Enrugamento  ou  endurecimento  da  pele  da
mama (a pele apresenta um aspecto de casca
de laranja.

Garantia  de  acesso  a  diagnóstico,  tratamento  e
seguimento para todas as mulheres com alterações
nos exames realizados.

Fonte:  ABC  do  Câncer  –  Abordagens  básicas  para  o  controle  do  câncer  (BRASIL,  2011  a).
Elaboração própria.

Notamos  no  quadro  acima,  que  trata  da  síntese  das  Recomendações  de

Rastreamento do Câncer de Mama de Base Populacional, adotadas pelo Brasil, que

o rastreamento está aí recomendado frente a presença de sinais e de sintomas. Há

também  nesse  quadro  que,  as  recomendações  para  o  “rastreamento”  para  as

mulheres, com distinção de faixa etária. A importância desse quadro, para o nosso

estudo, está na concepção subjacente de acesso adotada pelo Ministério da Saúde:

acesso ao rastreamento do câncer de mama com a característica de focalizado na
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faixa etária e a partir de um quadro clínico. Contudo o Ministério da Saúde (BRASIL,

2010b, p. 17;BRASIL, 2011a.) esclarece que “deve haver uma clara distinção entre

rastreamento80 e  diagnóstico  de  doenças”.  Para  entender  melhor  a  distinção

considere que “quando um indivíduo exibe sinais e sintomas de uma doença e um

teste  diagnóstico  é  realizado,  este  não  representa  um  rastreamento”.  O

rastreamento é definido quando “(...) exames ou testes são aplicados em pessoas

sadias, o que implica, repetimos e enfatizamos, garantia de benefícios relevantes

frente aos riscos e danos previsíveis e imprevisíveis da intervenção”.

O MS considera quatro elementos fundamentais no rastreamento, a saber:

ACESSO:  o  rastreamento,  quando  apropriado  e  estabelecido  em  um
programa  organizado,não  constitui  modalidade  diagnóstica  nem
assistencial,  e  sim  um direito  assegurado  do  cidadão  a  uma  atenção  à
saúde de qualidade. Isso significa que ele não precisa de requisição de um
profissional  médico  para  a  realização  do  teste  ou  procedimento  de
rastreamento, visto que não se trata de diagnose de um quadro clínico, mas
sim de critérios estabelecidos que o habilitem a participar do programa, por
exemplo, a vacinação, com suas normatizações de idade e periodicidade.
AGILIDADE:  o participante  não precisa  entrar  na  rotina  assistencial  dos
serviços  de  atendimento  à  saúde  (de  APS)  para  a  realização  do
rastreamento  nem para  o  recebimento  do resultado,  a  não ser  que seja
necessário. É o equivalente ao usuário que vem se vacinar: cumpridos os
critérios técnicos estabelecidos, os serviços de APS devem esforçar-se ao
máximo para prover-lhe a vacinação rapidamente, sem agendamentos ou
dificuldades burocráticas.
MELHORES EVIDÊNCIAS: o rastreamento deve ser oferecido à população
somente quando comprovado que seus benefícios superam amplamente os
riscos e danos, dessa forma, permitindo detecção precoce e tratamento de
certas doenças. Entretanto, a adesão ao programa deve ser voluntária e
entendida como direito dos cidadãos.
INFORMAÇÃO:  o  participante  deve  receber  orientação  quanto  ao
significado,  riscos  e  benefícios  do  rastreamento,  bem  como  sobre  as
peculiaridades e rotinas do programa e dos procedimentos. No Brasil, temos
um bom exemplo nos centros de orientação sorológica para rastreamento
de  HIV  por  procura  espontânea  com aconselhamento  pré  e  pós-teste  a
respeito da doença. No caso do citopatológico, as mulheres devem receber
as  orientações  de  praxe  sobre  a  frequência  de  rastreamento,  sobre  os
procedimentos,  os  passos  posteriores  (recebimento  do  resultado  etc.).
Voltando ao exemplo da vacinação, a pessoa vacinada ou seu responsável
deve  ser  orientado  sobre  os  procedimentos,  efeitos  adversos,  objetivos,
periodicidade e assim por diante (BRASIL, 2010b, p.18-9, grifos do autor).

80Segundo o MS, “termo rastreamento, derivado do inglês screening, vem da ideia de peneira – do
inglês sieve –, rica em furos, ou seja, todos os programas possuem resultados falso-positivos e falso-
negativos. Contudo, a palavra screening ou check-up passou a ter um significado em nossa época de
algo sem furos e a expectativa do público intensificou-se tanto que qualquer grau de falso-positivo e
negativo é automaticamente assumido como erro do programa ou do médico (GRAY, 2004). Assim, a
demanda na nossa época exige que as provas sobre os danos potenciais sejam analisadas pelos
comitês nacionais de rastreamento” (BRASIL, 2010b, p. 17).



94

Hortale e Silva (2012, p.69-70, grifos nosso) ao mesmo tempo em que definem

o rastreamento, também afirmam que as ações devem ser organizadas a partir de

04 componentes.

rastreamento do câncer de mama é uma ação complexa que se inicia com a
definição  da  população-alvo  e  finaliza  com  o  diagnóstico  das  lesões
suspeitas  e  tratamento  das  mulheres  com  câncer.  Programas  de
rastreamento  consistem  em  diversas  ações  interdependentes  e  diferem
entre si pela composição dessas diferentes ações. As ações que compõem
os  programas  de  rastreamento  “organizado”  podem  ser  agrupadas  em
quatro componentes: componente populacional, componente relacionado
com o exame de rastreamento, componente clínico e componente gerencial.
O componente populacional envolve as ações de definição da população-
alvo, o registro ou cadastro dessa população e a busca ativa dos mesmos.
O  componente  relacionado  com  o  exame  envolve  ações  de  escolha  e
periodicidade dos exames de rastreamento e a garantia da qualidade dos
mesmos.  O componente  clínico envolve  a  organização  da  oferta  de
exames diagnósticos e do tratamento e o seguimento das mulheres com
exames de rastreamento  alterados.  O  componente gerencial envolve  a
regulação  da  rede  de  serviços  de  rastreamento  e  diagnóstico,  além  de
monitoramento e avaliação dos processos e resultados das ações por meio
de sistema de informação. 

O enfoque da promoção da saúde e a  proteção específica,  conforme Buss

(2000),  trazem  as  suas  ações  inseridas  na  prevenção  –  na  esfera  da  atenção

primária  – apontando as determinações sociais  da saúde,  configurando-se como

articulações  propositivas  que  consideram  os  fatores  determinantes  ou

condicionantes  da  qualidade  de  saúde,  a  necessidade  de  informações  e

conhecimentos  para  promover  a  autonomia  e  a  necessidade  de  acesso  às

tecnologias do cuidado com produção de vínculo entre profissionais e equipes de

saúde com a população. Já a proteção específica traz as suas ações em saúde e

serviços assistenciais destinados ao período de pré-patogênese. Assim, a proteção

específica requer medidas e estratégias específicas para estabelecer barreiras ainda

no período pré – patogênico voltado a impedir o curso da doença.

Nesse  cenário,  as  técnicas  de  exames complementares  cada  vez  mais

sofisticados foram sendo aperfeiçoadas refletindo nas ações preventivas com base o

rastreio. As pesquisas81 e seus desdobramentos no campo da saúde envolveram um

grande leque de áreas, foram construídos recursos poderosos para rastreamento na

prevenção de  doenças82,  incapacidade  e  morte  por  problemas  como cardiopatia
81Essas  pesquisas  foram temporariamente  interrompidas  com a  Segunda  Guerra  Mundial.  Neste
período, a vinculação inventor-invenção e a falta de comunicação científica entre os países quase
fizeram  desaparecer  a  prática  de  avaliações  clínicas  como,  por  exemplo,  a  colposcopia  e  a
termografia  no  mundo,  restando  como  núcleos  importantes  a  Suécia  e  o  Brasil  (RYAN,  1969);
(GUERRA, 2003).
82Este processo foi  decorrente  dos avanços das pesquisas epidemiológicas,  que conforme afirma
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isquêmica,  algumas formas de câncer,  doenças pulmonares obstrutivas crônicas,

etc. (TERRIS, 1996).

A  incorporação  de  alta  tecnologia  elevou  progressivamente  os  custos  dos

procedimentos, conduzindo os sistemas de saúde dos países em desenvolvimento a

uma crise estrutural. Esta crise gerou a necessidade de reformas nos sistemas de

saúde, possibilitando que as patologias que ficassem subalternas, a exemplo o lugar

do rastreamento do câncer de mama, passassem a ter destaque. (KOROLTHOUK;

STANLEY; STJERNSWARD, 1990).

Nesse processo para solucionar um problema já inscrito na agenda pública de

saúde, a formulação da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama a ser

desenvolvida nos três níveis de atenção e adequando-a às condições e contexto

socioeconômico das regiões do Brasil.

A  primeira  ação  seria  instituir  um  quadro  de  profissionais  de  saúde,  não

necessariamente médicos, que teriam o papel de promover atividades educacionais

e, do ponto de vista assistencial, identificar as mulheres cujas mamas podem não

estar  normais.  Não se atribuiria  a estes qualquer obrigatoriedade de estabelecer

diagnóstico de doenças da mama, porém deveria haver dependência de técnicos

especializados  e  de  disponibilidade  da mamografia  para  toda  a  população-alvo

(TEIXEIRA, 2001).

A segunda ação seria receber as mulheres com diagnóstico clínico incompleto

ou evidentes problemas na mama. O objetivo desta ação seria diagnosticar e tratar

as doenças benignas da mama e separar um subgrupo com o diagnóstico de câncer

da mama. Nessa ação é necessária atuação de um profissional de medicina com

experiência  clínica  em  mama  e  a  existência  de  alguns  métodos  de  diagnose,

principalmente a mamografia (TEIXEIRA, 2001).

A terceira  ação  teria  por  objetivo  receber  as  mulheres  com diagnóstico  de

câncer  da mama  e oferecer  assistência multidisciplinar e multiprofissional

(TEIXEIRA, 2001).

Nessa lógica, notamos que os(as) gestores(as) passaram a levar em conta a

melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população e a redução dos

gastos com assistência médica de alto custo. 

Terris  (1996),  muitos  desses  avanços  estão  atrelados  à  prevenção  das  doenças  degenerativas:
ambiente com radiações, substâncias químicas tóxicas e a estilos de vida como hábito de fumar,
consumo de alimentos gordurosos, de álcool e falta de exercício, limitações de acesso a serviços
assistenciais de saúde, sobretudo aos serviços que exigem tecnologia de ponta, mais sofisticadas.
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A concepção de rastreamento, embora possa apresentar tensionamento entre

os  setores  de  interesses  distintos,  também fez  emergir  algo  bastante  peculiar  à

organização dos serviços de saúde e da assistência à saúde centrada na doença, na

atenção curativa e na categoria médica. 

É  importante  aqui  esclarecer  a  criação  da  Política  Nacional  de  Controle  ao

Câncer de Mama83 (PNCCM) no SUS possibilita que as(os) profissionais de saúde

entendam a diferença entre diagnóstico e rastreamento, reflete a luta pela saúde da

mulher pelo acesso, acessibilidade e organização do atendimento no sistema de

saúde,  principalmente,  pela  hegemonia  do  modelo  médico-curativo  presente  nos

serviços de saúde que influencia e gera na população a crença de que as doenças

devam ser tratadas com procedimentos diagnósticos e terapêuticos de alto padrão

tecnológico. 

Assim,  dentre  os  desafios  postos  ao  PNCCM,  elegemos  a  forma  como  os

serviços de saúde estão organizados, a partir dos modelos assistenciais em disputa

no âmbito do SUS,

o sistema de saúde brasileiro é hoje,  palco de disputa entre modelos
assistenciais  diversos,  com  a  tendência  de  reprodução  conflitiva  dos
modelos hegemônicos, ou seja, o modelo técnico assistencial privatista
(ênfase  na  assistência  médico-hospitalar  e  nos  serviços  de  apoio
diagnóstico  e  terapêutico)  e  o  modelo  assistencial  sanitarista
(campanhas, programas especiais e ações de vigilância epidemiológica e
sanitária), ao lado dos esforços de construção de ‘modelos alternativos’.
Esse processo  tem  contemplado  tentativas  de  articular  ações  de
promoção,  prevenção, recuperação  e  reabilitação,  em  uma  dupla
dimensão, individual e coletiva, que passaram a ser operacionalizadas no
processo de distritalização dos serviços de saúde (…). Desse modo, ao
nível micro, vem se acumulando experiência na construção de “modelos
alternativos”  ao  modelo  hegemônico,  incorporando,  de  certa  forma,
métodos,  técnicas  e  instrumentos  provindos  da  epidemiologia,  do
planejamento  e das  ciências  sociais  em  saúde.  Estas  experiências
apontam  possibilidades  concretas de  construção  de  um  modelo  de
atenção à saúde voltado para a qualidade de vida (...) (TEIXEIRA; PAIM;
VILASBÔAS, 2002, p. 24).

Com  relação  a  esses  modelos  chamamos  a  atenção  para  a  proposta da

Vigilância em Saúde que supera, em muito, a perspectiva de integração entre as

83É  significativo  mencionar  que,  em  período  anterior  à  criação  da  Política  Nacional  de  Atenção
Oncológica,  as  neoplasias  gineco-oncológicas  já  haviam  sido  estabelecidas  como  componente
fundamental dos projetos, planos, programas estaduais e municipais de saúde. Essa política  procura
englobar toda uma linha de cuidados desde a promoção da saúde até os cuidados paliativos. Ainda
objetiva estruturar a nível nacional a Rede de Atenção Oncológica, uma rede de serviços organizada
de forma regionalizada e hierarquizada que garanta atenção integral  à  população e o acesso às
consultas e exames para o diagnóstico do câncer.
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vigilâncias  tradicionais  (clássicas)  na  saúde,  a  epidemiológica,  sanitária  e  mais

recente a ambiental por apresentar uma proposta mais ampla que considera novos

sujeitos, objetos, instrumentos de trabalho e formas de organização do sistema.

Entendemos que a recente Vigilância em Saúde propõe uma inter-relação entre

a  equipe  de saúde  e  a  população  a  partir  da  determinação  social  da  saúde,

planejamento  e  programação, formas  de  organização,  ações intersetoriais  e

resolutividade dos problemas de saúde. Essa proposta se organiza centrada não

apenas  na  doença,  mas  nas  questões  sociais  e  econômicas  que  envolvem  a

população mediante estratégias que potencializem a qualidade de vida.

Observamos como as mudanças propostas,  a cada tempo,  também de que

maneira  as  aspirações  sobre  a  política  de  rastreamento  do  câncer  de  mama

reveladas nos discursos, nos movimentos, nas manifestações, estiveram inseridas

no contexto socioeconômico. Este é o caso em que esses novos discursos que se

encontram expressos nos aparatos legais84, nos documentos da Política Nacional de

Controle do Câncer de Mama, e nas manifestações e reivindicações dos segmentos

organizados (Conselho Nacional de Saúde, FEMAMA, etc.) também no acúmulo da

produção acadêmica despontam como referência para a proposição de um plano de

ação para controle do câncer de mama (FEMAMA, 2011).

Segundo Czeresnia (2003), no campo da saúde a força hegemônica do modelo

centrado na doença (curativo) segue a lógica da prevenção pela clínica orientada

pelo mercado. Num contexto dessa hegemonia da racionalidade, centrada no agir da

categoria médica, “a incorporação da alta tecnologia elevou progressivamente os

custos dos procedimentos, conduzindo os sistemas de saúde dos países ocidentais

a uma crise estrutural” (CZERESNIA, 2003, p. 9).

Apoiamo-nos  em  Franco  (2007)  para  afirmar  que  essa  mesma  lógica  vem

alicerçando a construção das recomendações de contenção de gastos públicos e a

focalização das políticas sociais, bem como as normas de procedimentos baseados

nessas evidências nos três níveis de atenção à saúde. Além disso, a fragmentação

na prestação de serviços de saúde. 

Em  2011,  a  Presidenta  da  República  -  Dilma  Roussef  -  lança  ações  de

fortalecimento do Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e de

Mama.  Entre  os  objetivos  para  o controle  do  câncer  de  mama,  destaca-se  a

84Leis, portarias, decretos, manuais, programas do Ministério da Saúde e INCA, 
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ampliação do acesso aos exames de rastreamento (mamografia) da doença com

qualidade a todas as mulheres entre 50 e 69 anos – população alvo do programa e

reduzir, ao máximo possível, o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento da

doença, de forma a diminuir a mortalidade. Integram esse fortalecimento  as ações

de qualificação da rede de atenção para o controle do câncer de mama, como parte

desse  processo  está  a  implantação  do  Programa  de  Qualidade  de  Mamografia

(BRASIL, 2011 b).

3.2  Determinantes  políticos  e  tecnoassistenciais  que  influenciam  o

rastreamento do câncer de mama 

A  expressão  determinantes  políticos  refere-se  ao  modo,  formas  e

possibilidades de desenvolvimento criar e movimentar as políticas de saúde. Ideias,

interesses  são  colocados  num  campo  de  forças contraditórias,  que  seguem

imprimindo  a  intervenção  no  campo sanitário,  as  disputas,  os  embates  que  vão

cercando a discussão refletindo na elaboração do rastreamento do câncer de mama

como diretriz da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama, no provimento

dos serviços assistenciais dessa diretriz.

 A expressão  tecnoassistencial  advém da  combinação  dos  termos  técnica  e

tecnologia que, conforme Paim (2003a, p. 164), “corresponde à dimensão técnica

das práticas de saúde; incorpora a lógica que orienta as intervenções técnicas sobre

os problemas e necessidades de saúde”. O autor ainda orienta que as intervenções

técnicas no contexto do manejo assistencial em saúde devem ser compreendidas

como uma razão de ser, uma racionalidade ou uma lógica que norteia as ações. 

Jesus e Assis (2010) consideram que os determinantes tecnoassistenciais do

acesso e acessibilidade aos serviços de rastreamento do câncer de mama refletem

os modelos de atenção à saúde e orientam os modos de se planejar e desenvolver

as políticas públicas e definir as condições de ampliação ou restrição de acesso aos

serviços de rastreamento.

Os modelos de atenção à saúde orientam a organização do setor saúde em

uma  dada  sociedade.  Também  orientam  os  modos  de  planejar  os  serviços

assistenciais  de  saúde e  suas  ações  em saúde,  envolvendo nesse  processo  os

elementos tecnológicos e  assistenciais.  Ou seja,  é  uma forma de organização e

articulação  entre  os  diversos  recursos  físicos,  tecnológico,  trabalhadores(as)  no
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campo  da  saúde  disponíveis  para  resolver  os  problemas  de  saúde  de  uma

coletividade.  A direção  de  todo  esse  processo  é  conduzida  pelos  determinantes

tecnoassistenciais em saúde que por sua vez são definidas politicamente através de

um  campo  de  luta  envolvendo  diversos  sujeitos  (políticos),  num  processo  já

abordado  anteriormente  nesse  capítulo.  Cabe  assinalar  que  nesse  processo,

interesses são confrontados, culminando num ponto em que as decisões vão sendo

postas em relevo, quando então são determinadas – as regras do jogo – entre o

executivo, o legislativo, - toma as decisões, que como afirma Pasquino, (2010, p.

301-302): “apesar de tudo, com base numa seleção entre alternativas politicamente

aceitáveis e praticáveis, chega-se, finalmente a uma decisão”. 

Sinalizamos  que  para  a  seleção e  a  tomada  de  decisão  por  entre  as

alternativas  aceitáveis  e  praticáveis  são  utilizadas  estratégias  de  informação  de

estatísticas – sistemas de informação, desdobramento sobretudo da acumulação do

conhecimento (da epidemiologia), tais como os registros do aumento das doenças,

das taxas de mortalidade entre outros, para a partir de tais dados justificarem tal

processo,  escolhas,  indicação  de uso,  também  são  definidos  politicamente  os

elementos técnicos, à dimensão técnica das práticas de saúde,  também a lógica

que orienta as intervenções técnicas sobre os problemas e necessidades de saúde,

que são os próprios determinantes tecnoassistenciais.

Cabe assinalar que os determinantes tecnoassistenciais, influenciam o acesso

e acessibilidade aos serviços de rastreamento do câncer de mama no SUS, por

conseguinte  correspondem a diretivas da organização e prática de implementação

do  sistema  de  saúde  brasileiro,  das  políticas  de  saúde,  também  da  política  de

rastreamento do câncer de mama. 

O Ministério da Saúde em Brasil (2013) orienta o acesso e acessibilidade ao

rastreamento anual por meio do exame clínico das mamas de mulheres a partir de

40 anos de idade, ainda o acesso e acessibilidade ao rastreamento da neoplasia

mamária  por  meio  da  mamografia,  com  intervalo  máximo  de  dois  anos  para

mulheres  com  idade  entre  50  a  69  anos,  e  diagnóstico  precoce  em  período

sintomático, ou seja, na presença de sintomas clínicos (diagnóstico) da patologia. 

O  diagnóstico  precoce  por  meio  de  mamografia,  ultrassonografia

complementar, punção e biópsia da área em estudo para mulheres com alteração no
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exame de mamografia anteriormente realizado85, também deverá ser observado o

acesso  e  acessibilidade  ao  tratamento  e  seguimento  de  controle  do  câncer  de

mama.  As  mulheres  acima  de  69  anos  de  idade  nessa  recomendação  estão

excluídas.  As  mulheres  sadias  e  não  classificadas  em  risco  estão  excluídas  do

acesso ao rastreamento do câncer de mama na atenção primária. 

Com relação à idade das mulheres, estudos recentes baseados em revisões

sistemáticas  confirmam  haver  melhor  equilíbrio  entre  benefícios  e  riscos  do

rastreamento do câncer de mama nos grupos etários com idade igual ao da margem

acima referida (KÖSTERS; GOTZSCHE, 2008). 

Entretanto, a Preventive Services Task Force (USPTF) citada pelo Ministério da

Saúde em Brasil (2013) expandiu a recomendação do acesso e acessibilidade ao

rastreamento para as mulheres, ampliando a faixa etária para 70 a 74 anos, mesmo

reconhecendo  haver  menos  evidências86 sobre  os  benefícios  nessa  faixa  etária.

Além  disso,  em  função  da  reduzida  expectativa  de  vida  a  probabilidade  sobre

diagnóstico aumenta muito em mulheres com mais de 70 anos (USPSTF, 2009). 

Observamos  que,  para  as  mulheres  de  40  a  49  anos,  a  recomendação

brasileira adotada pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2013) é o exame clínico anual

e  a  mamografia  diagnóstica  em caso  de  resultado  alterado.  Todavia,  segundo a

OMS,  a  inclusão  desse  grupo  no  rastreamento  mamográfico  tem  hoje  limitada

evidência de redução da mortalidade (WHO, 2008,2010,2011). 

A USPSTF  considera  que  há  moderada  evidência  de  que  a  relação  risco-

benefício do acesso e acessibilidade ao rastreamento desse grupo etário é pouco

favorável,  e  não  recomenda  o  rastreamento  populacional  nessa  faixa  etária

(USPSTF, 2009). Por fim, apontam que as causas da pior relação risco-benefício do

rastreamento em mulheres na faixa-etária de 40 a 49 incluem a maior densidade

mamária que resulta em menor sensibilidade da mamografia, menor prevalência e

incidência do câncer de mama e uma maior proporção de cânceres de intervalo, ou

seja, cânceres que surgem entre rodadas de rastreamento (IARC, 2002).

Entretanto,  as  sociedades  da  categoria  médica  (na  maioria)  nacionais  e

internacionais defendem o uso da mamografia e orientam o acesso e acessibilidade

85O rastreamento é a busca pelo diagnóstico precoce, quando o resultado do exame é positivo não
implica  um  diagnóstico  definitivo.  Serão  realizados  outros  testes  para  confirmação  definitiva  do
diagnóstico para que se possa estabelecer uma informação segura do que está sendo pesquisado.
(ENGELGAU; NARAYAN; HERMAN, 2000).
86Se o rastreamento for realizado a cada dois anos, poderá causar mais danos se for observada a
periodicidade anual (USPSTF, 2009).
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ao rastreamento do câncer de mama, em mulheres assintomáticas, anualmente a

partir dos 40 anos de idade. A rede privada segue com o rastreamento em mulheres

com idade inferior a 35 anos com o recurso da imagem a partir da ultrassonografia e

complementada com a ressonância magnética (NELSON et al. 2009).

Existem controvérsias com relação à idade selecionada para a mulher  com

relação ao acesso ao rastreamento mamográfico, por isso o Ministério da Saúde

criou uma Lei em 2008, que entrou em vigor em 2009, que orienta as mulheres a

fazerem a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Contraditoriamente, mesmo

com essa orientação, o acesso e acessibilidade aos exames são limitados.

Nesse sentido, para superar as limitações no acesso e na acessibilidade, as

unidades  devem  estar  localizadas  num  espaço  territorial  para  que  a  população

possa  facilmente  acessá-las,  mas  não  somente.  É  necessário  também  que  a

população se identifique com a equipe de saúde das unidades. Para dar conta dessa

fragilidade  foi  criada  a  campanha  do  rastreamento  do  câncer  de  mama  com

unidades  móveis  (caminhões  com  mamógrafos  que  se  dirigem  para  áreas

mapeadas) sob responsabilidade da gestão municipal. 

Segundo  Iunes  (1995),  o  que  vem  regendo  o  planejamento  de  políticas

públicas no campo da saúde é uma concepção baseada em índices e cálculos, que

estabelecem metas de notificações epidemiológicas 87 para ser alcançadas (taxas de

cobertura,  taxas  de  metas)  que  divergem  da  concepção  da  universalidade  do

acesso. 

A esse  respeito  Applbaum (2006),  alerta  que  o  planejamento  se  apresenta

voltado para atender prioritariamente as necessidades dos serviços, refletindo na

alocação  dos  recursos  que  não  vem  obedecendo  aos  critérios  de  eficiência,

efetividade nem de equidade. O autor  ainda alega que persiste no século XXI a

lógica de que a doença é que rege os determinantes tecnoassistenciais e políticos.

Nesses termos, temos “um casamento do esquema de busca por lucros, no qual a

doença é encarada como uma oportunidade” (2006, p.2).  O autor  prossegue em

suas observações  afirmando que:  “negociantes  e  consumidores  no  Ocidente,  de

algum  modo  partilham  da  visão  comum  de  necessidades  e  dos  termos  de  sua

satisfação” e “essa aparente cumplicidade ajuda até mesmo os negociantes mais

87Para Iunes (1995) são criadas uma espécie de necessidade de índices e taxas que as políticas
sociais precisam atender. 
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agressivos  a  acreditarem  que  estão  prestando  um serviço  de  utilidade  pública”.

(APPLBAUM, 2006, p.2). 

Dessa forma, entendemos que os determinantes tecnoassistenciais e políticos

se impõem barreiras ao acesso e a acessibilidade e limitam a universalidade do

acesso ao direito à saúde.  Assim, afirmamos que se assiste  sem precedentes à

redução do direito à vida e a mercantilização da saúde.

Entendemos que os determinantes tecnoassistenciais e políticos podem adotar

modelos de atenção alicerçados em modelos como da promoção da saúde como um

novo paradigma de base  conceitual  para  a  organização das ações dos  serviços

assistenciais de saúde. Essa opção pelos(as) gestores(as) pressupõe um processo

de  formação  de  recursos  humanos,  fortalecimento  da  intersetorialidade  e  ações

amplas voltadas à população usuária. 

Um  projeto  que  envolva  os  determinantes  tecnoassistenciais  e  políticos

voltados para a consolidação do SUS e coerentes com os princípios do Projeto de

Reforma Sanitária, seja no que diz respeito à consciência sanitária, seja nos modos

de fazer política e de organizar o processo de trabalho. 
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4  O  DIREITO  AO  ACESSO  E  À  ACESSIBILIDADE  AOS  SERVIÇOS  DE
RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA

 

Ao  proceder  à  apreensão  do  objeto  de  estudo  em  sua  historicidade

consideramos  significativo  atentar  para  as  contradições  nele  existentes.  Assim,

exige-se do(a) pesquisador(a) rigor metodológico ao proceder a suas análises88 e

mediações teóricas na perspectiva crítica.

Dito  isso,  nesse  capítulo  discorre-se,  inicialmente,  sobre  os  caminhos

metodológicos  adotados,  definição  do  universo,  técnicas  e  etapas.  Em  seguida

procede-se à análise do material pesquisado sobre o acesso e acessibilidade aos

serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama no Brasil. Apresentam-se

os  resultados  e  as  discussões  com  base  na  literatura,  documentos  legais  das

políticas de saúde produzidos sobre o objeto de estudo em tela. 

4.1 Caminhos metodológicos

Este estudo exploratório é fundamentado pelo método dialético. Na pesquisa,

buscou-se  apreender  as contradições do  objeto  de estudo  em sua  historicidade,

atentou-se particularmente para as articulações ideopolíticas da proteção social das

mulheres  no  que  se  refere  ao  acesso  e  à  acessibilidade  aos  serviços  de

rastreamento do câncer de mama no Brasil e para o protagonismo dos movimentos

feminista e de mulheres. 

Nessa  perspectiva,  concorda-se  com  Lima  e  Mioto  (2007,  p.  39)  quando

afirmam que na metodologia:

o primeiro passo  se  caracteriza  pela  escolha  de  determinada narrativa
teórica que veiculará a concepção de mundo e de homem responsável  pela
forma  como  o  pesquisador  irá  apreender  as condições  de  interação
possíveis  entre  o  homem  e  a  realidade. Significa que existem diferentes
modos  de  entender  a  realidade, como também há diferentes posições
metodológicas que explicitam a  construção  do   objeto   de   estudo,   a
postura  e  a  dinâmica  que envolvem  a  pesquisa,  dando  visibilidade  aos
movimentos empreendidos pelo pesquisador nessa direção. 

Assim,  para  atingir  os  objetivos  da  pesquisa,  optou-se  pela  abordagem

qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados a pesquisa documental e

bibliográfica.

88Aspectos ideopolíticos, culturais, econômicos e técnicos assistenciais.
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Gil  (2008,  p.  27)  afirma  que  a  pesquisa  bibliográfica  tem  por  finalidade

“desenvolver,  esclarecer  e  modificar  conceitos  e  ideias”,  normalmente  envolve

levantamento de fontes primárias89. Pode ser realizada junto à pesquisa documental,

que trabalha com dados que ainda não ganharam tratamento analítico e ainda não

foram divulgados. 

De acordo com o autor, na pesquisa bibliográfica, os assuntos são abordados

por   diversos   autores,   por   exemplo,  por  isso  recebem  diversos  tratamentos

analíticos que são divulgados em revistas, artigos científicos, livros, dentre outros. 

Ainda  para  Gil  (2008),  a  pesquisa  bibliográfica  e  a  documental  são  muito

parecidas,  sendo  que  a  diferença  fundamental  se  refere  às  fontes.  Ou  seja,

enquanto a pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de material elaborado a

partir  das contribuições dos diversos autores, a pesquisa documental  se debruça

sobre material que ainda não sofreu processos analíticos. Ainda para o autor, ambas

seguem os mesmo procedimentos.

Cumpre  registrar  que  a  pesquisa  bibliográfica  se  distingue  da  revisão  de

literatura, que se constitui em pré-requisito para qualquer estudo, conforme afirmam

Lima  e  Mioto  (2007).  Segundo as  autoras,  a  pesquisa  bibliográfica  requisita  um

conjunto ordenado de procedimentos e deve-se considerar o objeto sobre o que se

pretende debruçar. As analistas recomendam que o pesquisador produza um roteiro

de análise  dos textos.  Este  deve estar  diretamente relacionado aos objetivos da

pesquisa  bem  como  ao  aporte  teórico-metodológico  adotado.  A  pesquisa

bibliográfica:

(...)  deve ter a finalidade de proceder a um exame minucioso das obras
selecionadas,  ocorrendo  sua  aplicação  separadamente  em  cada  obra,
sendo  que  seu  preenchimento  acontecerá  sempre  após  a  referida
sequência de leituras para o levantamento das informações (LIMA; MIOTO,
2007, p.5).

As autoras ainda indicam a necessidade de definir  alguns parâmetros para

escolha dos textos: o temático, o linguístico,  o cronológico e as principais fontes

(LIMA; MIOTO, 2007). 

89Fontes  primárias  são  textos  completos  como  livros,  teses,  dissertações.  Ou,  ainda,  relatórios,
diretrizes, legislação e outros documentos que contenham o seu conteúdo na íntegra, com dados já
analisados e publicados por meios escritos e/ou eletrônicos. 
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Nesses termos, para cumprir o objetivo de analisar como as concepções sobre

acesso e acessibilidade se fazem presente na estruturação da Política Nacional de

Controle  do  Câncer  de  Mama,  fazendo  um  contraponto  com  os  da  produção

científica. Definiu-se a pesquisa considerando três eixos: Eixo 1: Estudo documental

– documentos da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama; Eixo 2: Estudo

bibliométrico, com base na análise e movimento de refinamento da produção teórica

(científica)  na Scielo  e  BIREME;  Eixo  3:  Estudo bibliográfico,  estudo nos  artigos

publicados que discutem a temática no campo da saúde coletiva em publicados no

idioma português, espanhol e inglês.

Consideramos haver avanços das políticas na área de saúde da mulher; rede

de atenção à saúde; distribuição dos profissionais; avanços tecnológicos sobre o

rastreamento, mas principalmente, a universalidade do acesso e acessibilidade aos

serviços como direito de proteção social aos agravos à saúde. 

4.1.1 Etapas metodológicas

4.1.1.1 Etapa 1: delimitação das fontes primárias de dados

A priori definiram-se para o estudo documental e o bibliográfico as seguintes

fontes primárias, para a coleta de dados:

1) Documentos da Política  Nacional  de  Rastreamento  do Câncer  de Mama
abrangendo  o  campo  da  saúde  da  mulher  na  atenção  básica/primária,
atenção oncológica, humanização da saúde, englobando aqueles relativos a
legislação, e os livros de cada política. 

2) Artigos publicados em periódicos da área da saúde em âmbito nacional e
internacional.

3) Textos publicados nas Conferências Nacionais de Saúde e pelo Conselho
Nacional das Secretárias Municipais de Saúde (CONASEMS) e  Conselho
Nacional dos Secretários de Saúde (CONASS).

4) Documentos e livros produzidos por organismos internacionais da saúde.
5) Livros  e  capítulos  de  livros  que  envolvam  a  discussão  sobre  o  tema,

priorizando autores que atualmente são de referência na área.

A primeira fonte da base de coleta de dados engloba documentos que mantêm

uma organicidade com a Política Nacional de Rastreamento do Câncer de Mama no

Brasil, seja com relação à saúde da mulher,  a rede de serviços na área da atenção

oncológica, humanização da saúde e as legislações a elas vinculadas. 

A segunda fonte tem o foco na literatura, artigos indexados de abrangência

nacional  e  /ou  internacional  que  estão  refletindo  sobre  a  temática  com  certa
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regularidade temporal, a saber: Revista Latino Americana de Enfermagem; Câncer

Causes  &  Control;  Revista  Gaúcha  de  Enfermagem  (Botucatu);  Radiologia

Brasileira; Revista Associação Médica Brasileira; Revista Brasileira de Ginecologia e

Obstetrícia; Revista Escola de Enfermagem da USP, dentre outras. Ressalta-se que

a definição da fonte teve como parâmetro a escolha dos periódicos a lista Qualis de

publicações da CAPES (2012) com classificação A e B.

Na terceira  fonte  de  dados  optou-se  pelos textos de  livros  produzidos  pelo

CONASEMS e CONASS, bem como os relatórios finais das Conferências Nacionais

de Saúde publicados que tratam da temática em questão. Com relação às duas

últimas fontes, tivemos dificuldades para proceder a coleta dos dados, devido às

várias publicações com densidade teórica e tamanho dos textos. 

Considera-se  importante  tais  fontes,  porém  a  quantidade  de  livros,  e  de

capítulos de livros produzidos no âmbito nacional  e internacional  requereria mais

tempo  para  discussão  do  tema,  que,  em  virtude  das  diferenciações  entre  a

densidade  e  tamanho  dos  textos,  assim,  concomitantemente,  consideramos  que

alguns dos livros,  poderiam contribuir  muito mais para a análise dos achados da

pesquisa, do que resultou na não inclusão nos dados coletados. 

Ressaltamos  que  a  delimitação90 dos  documentos  da  política  e  dos  artigos

científicos teve como recorte temporal respectivamente o período 2006 – 2014, e

2006-2013, sendo 2006 o ano da criação da Política Nacional do Câncer de Mama

no Brasil.  

4.1.1.2 Etapa 2: redefinição da amostra e do banco de dados da pesquisa

Na Etapa 2, a primeira fase procedimental teve início com a redefinição91 das

fontes  primárias  a  partir  de  duas  premissas:  a  primeira  refere-se  aos  artigos  e

90Cumpre registrar que foram excluídos do universo da pesquisa os documentos que não abordavam
o tema acesso e acessibilidade aos serviços de rastreamento do câncer de mama. 

91É importante ressaltar que a fase de coleta de dados contribuiu tanto para o pesquisador definir
melhor o seu objeto de estudo - uma vez que as informações foram obtidas inicialmente nos permitiu
voltar ao material para obter informações adicionais - quanto para aprofundar no decorrer da análise
os aspectos que ainda se demonstraram confusos ou contraditórios. Assim, alguns procedimentos
que foram incorporados, quando da formulação do projeto para responder à pergunta inicial e aos
objetivos,  ao  mesmo  tempo,  por  questões  metodológicas,  outros  novos  procedimentos  foram
incorporados nessa fase de revisão da mostra necessários para superar as dificuldades que foram
sendo verificadas ao longo caminho escolhido que inviabilizariam a realização da pesquisa no tempo
previsto.
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documentos das políticas no campo sanitário cujos títulos apresentassem o termo

rastreamento do câncer de mama. A segunda premissa é consequência da primeira,

ou  seja,  as  fontes  primárias  em  que  os  termos  acesso,  acessibilidade  e

rastreamento  de  câncer  de  mama  não  se  debruçassem  diretamente  sobre  a

proteção social mediante a universalidade do direito à saúde foram descartadas. 

Assim, delimitou-se como fonte apenas:

1)  Os  documentos,  textos  e  artigos  que  incluíssem  no  título  os  termos
acesso, acessibilidade, rastreamento do câncer de mama, rede de serviços
de rastreamento; câncer de mama;
2) Os documentos, textos e artigos que incluíssem a discussão da proteção
social pela universalidade do direito à saúde da mulher no que se refere ao
acesso e acessibilidade aos serviços de rastreamento do câncer de mama.

 

É imprescindível anotar que, diante do fluxo irregular de atualização de alguns

documentos das políticas no campo da saúde (havendo uma menção sobre edições

no prelo para serem publicadas), o mesmo com relação aos artigos indexados (que

se  encontravam  com  edições  pendentes)  e  precisávamos  encerrar  a  coleta  de

dados, não podendo ficar dependendo da imprevisibilidade da atualização dos sítios,

definimos o prazo final da coleta dos dados nos artigos indexados para 31 de agosto

de 2013 e para os documentos das políticas no campo sanitário o prazo para 31 de

janeiro de  2014,  não  sendo  incluídas  as  atualizações  realizadas  depois  deste

período. 

Com a nova delimitação foram selecionados um elenco de  documentos que

tratam do marco legal brasileiro da proteção social à mulher: rastreamento do câncer

de  mama.  Cabe  sinalizar  que  em  um  quadro,  disponibilizado   no  apêndice  2,

apresentamos  o  marco  legal  no  campo  sanitário,  disposto  em  ordem/sequencia

cronológica  (por  ano  de  publicação  e  área)  no  campo  sanitário.  Ao  todo  foram

considerados 30 documentos publicados no período de 2006 a 2014 (janeiro). Cabe

sinalizar  também  que  a  identificação  dos  documentos  das  políticas  públicas  de

saúde  analisados,  ocorre  a  partir  das  siglas  PPS,  ainda  que,  no  apêndice  3,

dispomos a lista total dos 30 documentos das políticas públicas de saúde analisados

com as suas respectivas identificações. Além disso, cabe assinalar que construímos

um quadro com o total de 30 documentos das referidas políticas públicas de saúde,

sendo que o dispomos de acordo com a evolução cronológica (sequencia de suas

publicações por ano).
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Cabe  informar  que,  dispomos  os  30  documentos  das  políticas  públicas  de

saúde analisados, de acordo com marco legal e suas áreas específicas, sendo que

01  (um)  deles,  destacamos/explicitamos  no  rodapé  devidamente  sinalizado  e  os

demais perfazendo um total  de 29 documentos analisados, os apresentamos nos

quadros à seguir.

Assim  foi  possível  identificar  06  áreas,  referente  ao  marco  legal  dos  30

documentos analisados, foram elas:  

a)  Marco  legal  sobre  rastreamento  do  câncer  de  mama  -  diretrizes  de
controle de cânceres pelas secretarias estaduais e municipais, com um
total de 08 documentos de políticas públicas – dispostos no quadro 4; 

b)  Marco legal  sobre sobre  a organização da rede de atenção à saúde,
política de prevenção e tratamento do câncer de mama, plano nacional
de  saúde,  com  um  total  de  04  documentos  de  políticas  públicas  –
dispostos no quadro 5;

c)  Marco legal sobre regulação das políticas públicas de saúde,  com um
total de 13 documentos de políticas públicas dispostos no quadro 6

d) Marco legal sobre a Humanização da assistência à saúde, com um  total
de 02 documentos de políticas públicas – dispostos no quadro 7;

e) Marco legal sobre sistema de informação do câncer no SUS, e do câncer
de  mama,  com um  total  de  02  documentos  de  políticas  públicas  –
dispostos no quadro 8;

f)  Marco legal sobre controle social,  com apenas (01) um documento de
políticas públicas.

Notamos  que  no  período  de  2006  a  2014,  é  perceptível  o  quantitativo  de

publicações das políticas públicas de saúde vinculadas a saúde da mulher  com

relação a Política Nacional de Controle do Câncer de Mama. No quadro 4 a seguir é

possível identificar um total de 08 publicações sobre o rastreamento do câncer de

mama pelas secretarias estaduais e municipais.

Quadro 4- Marco legal do rastreamento do câncer de mama - diretrizes de controle
de cânceres pelas secretarias estaduais e municipais

MARCO  LEGAL ANO

BRASIL Ministério  da Saúde. Parâmetros  técnicos para programação de ações de detecção
precoce do câncer  da mama: recomendações para gestores estaduais  e  municipais. Rio  de
Janeiro: INCA, 30 p. 

2006

BRASIL Ministério da Saúde -PORTARIA No 779, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2008. Estabelece a
integração do Plano de Controle do Tabagismo e outros Fatores de Risco do Câncer do Colo do
Útero e da  Mama aos Planos Municipais e Estaduais de Saúde. 

2008

BRASIL Ministério da Saúde  - LEI No 11.664, DE 29 DE ABRIL DE 2008.  Dispõe sobre  a
efetivação  de  ações  de  saúde  que  assegurem  a  prevenção,  a  detecção,  o  tratamento  e
o seguimento  dos  cânceres  do  colo  uterino  e  de  mama, no âmbito do Sistema Único de

2008
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Saúde – SUS. 

BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Rastreamento, 95 p. 2010

BRASIL Ministério da Saúde -  PORTARIA No 558,  DE 24 DE MARÇO DE 2011 Constitui  o
Comitê  Técnico  Assessor  para  acompanhamento  da  política  de  prevenção,  diagnóstico  e
tratamento dos cânceres de colo de útero e de mama. 

2011

BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Controle dos cânceres do colo do útero e da mama. – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da
Saúde,124 p. 

2013

BRASIL Ministério da Saúde. Nota Técnica Conjunta. Rastreamento do Câncer de Mama, 5p. 
2013

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 189, DE 31 DE JANEIRO DE 2014 . Institui  o
Serviço  de  Referência  para  Diagnóstico  e Tratamento  de  Lesões  Precursoras  do  Câncer
do  Colo de  Útero  (SRC),  o  Serviço  de  Referência  para Diagnóstico de Câncer de Mama
(SDM)  e  os  respectivos   incentivos  financeiros  de  custeio  e  de  investimento  para  a  sua
implantação. 

2014

TOTAL 08

Fonte: Dados resultantes da própria pesquisa. Elaborado pela autora

É possível  identificar no quadro acima que, 01 (uma) publicação do ano de

2006 trata exclusivamente dos parâmetros técnicos para programação de ações de

detecção precoce do câncer da mama rastreamento do câncer de mama; 02 (dois)

documentos publicados em 2008 tratam das diretrizes de controle de cânceres pelas

secretarias estaduais e municipais; 03 (três) publicações sendo a primeira delas do

anos  de  2010 e  as  outras  duas,  são  do  ano  de  2013,  tratam das  diretrizes  de

controle  e  rastreamento  de  câncer  de  mama voltado  para  a  atenção básica;  01

(uma)  publicação  de  2011,  versa  sobre  as  diretrizes  de  tratamento,  controle  e

rastreamento de câncer de mama; 01 (uma) publicação de 2014, trata dos serviços

de referência para controle e rastreamento do câncer de mama e câncer do colo do

útero. 

Vê-se  nesse  quadro  que  na  área  de  rastreamento  do  câncer  de  mama  -

diretrizes  de  controle  de  cânceres  pelas  secretarias  estaduais  e  municipais,  foi

possível identificar um quantitativo de 08 publicações, perfazendo um total de 8%,

ou seja,  de um total  de 30 documentos  de políticas públicas analisados,  a  área

aludida, foi a segunda com relação ao número de publicações no período de 2006 a

2014, perdendo somente para a de regulação. 
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Notamos ainda que essa área foi a única área que encontramos publicações no

ano vigente (2014)

Quadro 5 – Marco legal de organização da rede de atenção à saúde, política de
prevenção e tratamento do câncer de mama, plano nacional de saúde

MARCO  LEGAL ANO

BRASIL. Ministério da Saúde - PORTARIA No 648/GM DE 28 DE MARÇO DE 2006. Aprova a
Política Nacional  de Atenção Básica,  estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a
organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes
Comunitários de Saúde (PACS).

2006

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer Mamografia: da prática ao controle.
Rio de Janeiro: INCA,109p. 

2007

BRASIL Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. II Plano
Nacional  de  Políticas  para  as  Mulheres.  Brasília:  Secretaria  Especial  de  Políticas  para  as
Mulheres, 204 p. 

2008

BRASIL, Política de Desenvolvimento Produtivo. Inovar, investir para sustentar o crescimento-
Mais Saúde/PACTI/PDE, 44p.

2008

TOTAL 04

Fonte: Dados resultantes da própria pesquisa. Elaborado pela autora

Observamos no quadro acima que, 01 (uma) publicação do ano de 2006 trata

exclusivamente organização da rede de atenção à saúde; 01 (uma) publicação do

ano de 2007, versa sobre a política de prevenção e tratamento ao câncer de mama;

01 (uma) publicação do ano de 2008 trata da política voltada para as mulheres;   01

(um) documento publicado no ano de 2008 que versa sobre o plano nacional de

saúde – Mais Saúde. 

Quadro 6 – Marco legal de regulação das políticas de saúde 

MARCO  LEGAL ANO

BRASIL.  Ministério  da  Saúde.  Diretrizes  para  a  Programação  Pactuada  e  Integrada  da
Assistência à Saúde, 148 p. 

2006

BRASIL. Ministério da Saúde. A política de regulação do Brasil. Organização Pan-Americana da
Saúde, 116 p.

2006

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Divulga
o  Pacto  pela  Saúde  2006  –  Consolidação  do  SUS e  aprova  as  Diretrizes  Operacionais  do
Referido Pacto.  

2006

BRASIL.  Ministério  da Saúde -  Portaria  no91/GM de 10 de janeiro  de 2007.  Regulamenta a
unificação do processo de  pactuação de indicadores e estabelece  os indicadores do Pacto pela
Saúde, a serem  pactuados por Municípios, Estados e Distrito Federal. 

2007

BRASIL. Ministério da Saúde - PORTARIA Nº 2.918, DE 13 DE NOVEMBRO DE 2007. Exclui  e
altera  procedimentos  da  Tabela  - SIA/SUS  e SIH/SUS. 2007

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 1.183, DE 3 DE JUNHO DE 2009  Altera a Tabela
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de Procedimentos, Medicamentos e  Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM do SUS. 
2009

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 2.048, DE 3 DE SETEMBRO DE 2009 Aprova  o
Regulamento  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS). 2009

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 1.856, DE 12 DE JULHO DE 2010 Altera a Portaria
No 1.183/GM,  de 3 de junho de 2009. 2009

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 1.654, DE 19 DE JULHO DE 2011. Institui,  no
âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde,  o  Programa  Nacional  de  Melhoria  do  Acesso  e  da
Qualidade   da   Atenção   Básica   (PMAQAB)   e   o   Incentivo  Financeiro   do   PMAQ-AB,
denominado  Componente  de Qualidade  do  Piso  de  Atenção  Básica  Variável – PAB  Variável.

2011

BRASIL  Ministério  da  Saúde.  Política  Nacional  de  Atenção  Básica  /  Ministério  da  Saúde.
Secretaria de Atenção à Saúde, 110 p. 2012

BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica: AMAQ,  134 p. 2012

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 1.253, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013. Altera
atributos de procedimentos na Tabela  de Procedimentos,  Medicamentos, Órteses,  Próteses e
Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde. 

2013

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 874, DE 16 DE MAIO DE 2013. Institui a Política
Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

2013

TOTAL 13

Fonte: Dados resultantes da própria pesquisa. Elaborado pela autora

Notamos  no  quadro  acima  que,  de  um  total  de  13  (treze)  documentos  de

políticas públicas de saúde na área de regulação; sendo que, 12 das publicações

foram do período de 2006 até 2013. 

Notamos ainda que em um mesmo ano foram publicadas cerca de dois a três

documentos de regulação das políticas de saúde. 01 (uma) publicação do ano de

2013, que versa sobre a regulação das políticas de saúde não restrita ao câncer de

mama, mas para as doenças crônicas de um modo geral. 

Vê-se aí ser na área de regulação, onde identificamos um quantitativo maior de

publicações:  aproximadamente 43% são de documentos de políticas públicas na

elaboradas e publicadas na área de regulação no período de 2006 até 2013.

Cabe  sinalizar  que  nesse  estudo  identificamos  um  quantitativo  menor  de

publicações  no  marco legal  sobre  a  Humanização da Assistência  à  Saúde e  no

marco que trata do Sistema de Informação do Câncer no SUS que apresentamos na

página à seguir:
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Quadro 7 -  Marco legal sobre a Humanização da Assistência à Saúde 

MARCO LEGAL ANO ÁREA

BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional
de Humanização da Atenção e Gestão  do SUS. HumanizaSUS na atenção
básica, 40 p. 

2009
Humanização  da
assistência  à
saúde

BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Política Nacional
de Humanização, 256 p. 

2010
Humanização da

assistência à
saúde

TOTAL 02

Fonte: Dados resultantes da própria pesquisa. Elaborado pela autora

No quadro acima, é possível notar-se que o marco legal sobre humanização da

assistência à saúde, que aborda a questão do controle do câncer de mama, tem

duas  publicações  apenas  (2009  e  2010),  ainda  que  após  esse  período  não

encontramos outras publicações versando a esse respeito. Lembramos que nossa

busca foi realizada até janeiro de 2014. Vê-se não haver movimento para elaboração

e publicação no Brasil, que trata da Política Nacional de Humanização.

 

Quadro 8 -  Marco legal do Sistema de Informação do Câncer no SUS, e do câncer
de mama

MARCO  LEGAL ANO

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 215, DE 25 DE JUNHO DE 2009 que
define  o  Sistema  de  Informação  do Controle  do  Câncer  de  Mama  (SISMAMA)
como  sistema  de  informação  oficial  do  Ministério  da  Saúde. 

2009

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 3.394, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013
Institui o Sistema de Informação de Câncer (SISCAN) no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS).

2013

TOTAL 
02

Fonte: Dados resultantes da própria pesquisa. Elaborado pela autora

Observamos no quadro acima 01 (uma) publicação do ano de 2009, que versa

sobre o sistema de informação sobre o câncer de mama,  e  01 (um) documento

publicado no ano de 2013 que versa sobre o sistema de informação do câncer de

um modo geral no SUS. Vê-se ser recente no Brasil documentos/publicações sobre

sistema de informação em saúde na área do câncer e neoplasia mamária.
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Com relação a publicação de marco legal sobre as políticas de saúde na área

de controle social, sinalizamos que identificamos apenas um único documento92 que

trata Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no SUS – Participa SUS

e  esse  documento  foi  publicado  pela  Secretaria  de  Gestão  Estratégica  e

Participativa. no ano de 2009. 

Após a definição dos documentos das políticas públicas de saúde, procedeu-se

com à delimitação dos artigos. Para essa fase da coleta dos dados foram definidos

os seguintes eixos:

1)  Periódicos indexados e disponíveis na web;
2)  Periódicos com descritores: acesso, acessibilidade, rastreamento do câncer

de mama, câncer de mama;
3)  Periódicos que se voltassem para a discussão da universalidade do direito

à  saúde  da  mulher  nos  diversos  espaços  da  política  de  saúde,  das
legislações e da Política Nacional de Rastreamento do Câncer de Mama;

4)  Periódicos  com  produção  científica  de  grande   divulgação   na   área
acadêmica  entre pesquisadores (as), docentes e discentes, profissionais de
saúde.

Utilizou-se  o  Scientific  Electronic  Library  Online,  mais conhecido  pela  sigla

SciELO 93 e  o   Centro  Latino - Americano  e  do Caribe  de  Informação  em

Ciências   da   Saúde  conhecido   pelo  acrograma  da  Biblioteca   Regional   de

Medicina - BIREME 94.  Ressalte-se que tanto o  SciELO quanto a BIREME foram

eleitos  por  suas  publicações  que  são  atualizadas  periodicamente  e  agregam

profissionais e pesquisadores(as) de diversas instituições nacionais e internacionais.

Além disso,  a  escolha também se deu pelo  fato  de serem fontes de difusão de

descobertas  científicas  e  informações  para  pesquisadores  (as),  discentes  e

profissionais  de  saúde.  A  bibliometria  se  refere  a  uma  análise  quantitativa  da

comunicação escrita, ou seja, consiste em análises dos padrões que aparecem na

publicação e utilização de documentos. As bibliometrias são usadas para identificar
92BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa.  Política Nacional de Gestão
Estratégica e Participativa no SUS – Participa SUS /  – 2. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 44 p. 
93SciELO “é um modelo  para a publicação eletrônica  cooperativa  de  periódicos  científicos na
Internet. Especialmente desenvolvido para responder às necessidades da comunicação científica nos
países em desenvolvimento e particularmente na América Latina e Caribe, o modelo proporciona uma
solução  eficiente  para  assegurar  a  visibilidade  e  o  acesso  universal  a  sua  literatura  científica,
contribuindo  para  a  superação  do  fenômeno  conhecido  como  'ciência  perdida'.  O  Modelo
SCIELO contém  ainda  procedimentos  integrados  para  medir  o  uso  e  o  impacto  dos  periódicos
científicos” (SCIELO, 2013, não paginado). Além disso, a escolha do SciELO deveu-se pela aceitação
na comunidade de pesquisadores como sendo um  índice   bibliográfico   relevante   da   literatura
relativa  às  ciências  da  saúde  que disponibiliza publicações, a partir  de 1982, dos países da
América Latina e Caribe. Cf.: http://www.scielo.br/.
94Centro especializado da Organização  Pan-Americana  da  Saúde  (OPAS)  e  Organização  Mundial
da  Saúde (OMS), orientado à cooperação técnica em informação científica em saúde. A sede da
BIREME  está  localizada  no  Brasil,  no  campus  central  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo
(UNIFESP), desde a sua criação, em 1967, conforme acordo entre OPAS e o governo brasileiro. 
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os artigos científicos, trabalhos e autores(as) mais importantes a respeito do tema

pesquisado. (BIBLIOMETRICS,2010)95 E foi a partir da bibliometria que realizamos

o estudo nos sítios aludidos. Por meio dessa análise foi possível levantar o que já

havia  sido  publicado  a  respeito  do  tema,  também  mapear  quem e/ou  quens já

escreveram, sobre o tema estudado. Além disso, essa revisão teórica a partir da

bibliometria,  permitiu  sabermos,  dentre  todos  os  artigos  publicados,  quais  foram

aqueles  considerados  principais  com  relação  ao  tema  em  tela.  O  estudo

bibliométrico  possibilitou  portanto  alcançarmos  a  etapa  seguinte:  da  pesquisa

bibliográfica.

 Segundo Lima e Mioto (2007, p.41), na pesquisa bibliográfica o investigador

deve eleger critérios para definição da amostra do estudo. Esses critérios servirão

de  guia  para  a  seleção  do  universo.  Para  tal,  as  autoras  sugerem  alguns

parâmetros: 

a)  parâmetro  temático  –  as obras  relacionadas  ao objeto  de estudo,  de
acordo com os temas que lhe são correlatos;

b) parâmetro linguístico – obras nos idiomas português, inglês, espanhol,
etc.;

c)  principais  fontes  a  serem  consultadas  –  livros,  periódicos,  teses,
dissertações, coletâneas de textos, etc.;

d)  parâmetro  cronológico  de  publicação  –  para  seleção  das  obras  que
comporão  o  universo  a  ser  pesquisado,  definindo  o  período  a  ser
pesquisado. 

 

Adotamos essa indicação de cinco palavras-chave para proceder à busca nos

Descritores  em  Ciências  da  Saúde  (DeCS),  a  saber:  acesso  aos   serviços   de

saúde96;  acessibilidade  aos  serviços  de  saúde97;  programas  de  Rastreamento98;

neoplasias da  Mama99 e  prevenção  de  câncer  de  mama100. Estes serviram para

95BIBLIOMETRICS,  2010.  Disponível  em:<http://www.ischool.utexas.edu/~palmquis/courser/biblio.html>.
Acesso em:  18 de agosto de 2014. 
96Termos descritos  ao DeCS como:  “Possibilidade de os indivíduos adentrarem e  utilizarem  os
serviços de atenção à saúde, com vistas à resolução de problemas que afetem a saúde. Dentre os
fatores  que  influem  nesta  possibilidade  incluem  considerações  geográficas,  arquitetônicas,  de
transporte, financeiras, entre outras”.
97Termo descrito no DeCS “possibilidade de os indivíduos adentrarem e utilizarem os serviços de
atenção à saúde, com vistas à resolução de problemas que afetem a saúde. Dentre os fatores que
influem  nesta  possibilidade  incluem  considerações  geográficas,  arquitetônicas,  transporte,
financeiras, entre outras”.
98O termo no  DeCS é  definido  como:  “Usado  com doenças  para  todos  os  tipos  de  diagnóstico,
incluindo exames, diagnóstico diferencial e prognóstico; exclui programas de rastreamento em massa
para os quais ‘prevenção e controle’ é usado. Exclui diagnóstico radiográfico para o qual ‘radiografia’
é  usada;  exclui  diagnóstico  cintilográfico  para  o  qual  ‘cintilografia’  é  usada;  exclui  diagnóstico
ultrassônico para o qual ‘ultrassonografia’ é usada”.
99Tumores ou câncer da mama humana.
100Termo definido  no DeCS como “Diagnóstico  precoce  do  câncer  de  mama,  que  está  ligado  ao
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realizar  o  primeiro  levantamento  dos  artigos  no  qual  foram  identificados  764

publicações no SciELO e 976 na BIREME, um total  de 1.740 escritos em língua

portuguesa, inglesa e castelhana.  

Na  segunda  fase  da  Etapa  2,  na  seleção  de  artigos  foram  reunidos  os

principais  trabalhos  a  partir  dos  descritores  eleitos,  porém o número  elevado de

publicações nos levou a rever os critérios de seleção dos periódicos.                 

Nesse  momento  optou-se  em  utilizar  como  base  de  coleta  os  artigos

publicados em periódicos da lista Qualis da CAPES (março de 2013) e utilizamos o

Webqualis101 para obter as classificações (A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5) e as áreas de

conhecimento dos artigos, a priori restringiu-se a pesquisa a área  de enfermagem e

saúde  coletiva. 

Com introdução desses  critérios  foram selecionados  07  periódicos  com um

total de 346 publicados em língua portuguesa de circulação nacional e internacional,

apresentados no quadro 9 a seguir:

  
Quadro 9 - Trabalhos selecionados por revista e pontuação no Qualis/Capes categoria

Enfermagem e Saúde Coletiva

REVISTAS
PONTUAÇÃO

QUALIS
QUANTIDADE DE

TRABALHOS
Revista Latino Americana de Enfermagem A1 96

Câncer Causes & Control A2 49

Revista Gaúcha de Enfermagem (Botucatu) B1 43

Radiologia Brasileira B2 32

Revista Associação Médica Brasileira B3 41

Revista Escola de Enfermagem da USP B4 32

Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia B5 53

TOTAL DE TRABALHOS 346

Fonte: Dados resultantes da própria pesquisa. Elaboração da autora.

Com base no estudo bibliométrico, durante refinamento após essa pré-seleção,

identificou-se que, no período de 2006 a 2013, foram publicados um total de 150

artigos na base de dados do SciELO e no sítio da BIREME foram identificados 192

publicações,  ou seja,  passou de  346  para  um total  de  342,  portanto  apenas  04

publicações não se enquadravam nos critérios e nos descritores eleitos. Na tabela a

seguir, pode-se observar a quantidade de publicações por descritores.

acesso  à  informação  para  as  mulheres,  à  conscientização  sobre  a  realização  do  autoexame da
mama, do exame clínico e do exame de mamografia, tríade na qual se baseia o rastreamento dessa
neoplasia” (MARINHO et al, 2003).  
101Disponível em: < http://qualis.capes.gov.br/webqualis/principal. seam>.
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Tabela 1- Artigos por descritores e base de dados, publicados entre os anos 2006-2013, no
Brasil.

DESCRITORES QUANTIDADE
SciELO BIREME

Câncer de mama 48 62
Prevenção do Câncer de Mama 41 56
Programa de rastreamento 31 47
Acesso aos serviços de saúde / acessibilidade 30 27
SUBTOTAL 150 192
TOTAL GERAL 342

FONTE: DADOS DA PESQUISA. ELABORAÇÃO DA AUTORA

Uma terceira fase da etapa 2 foi realizar mais um refinamento102 na base de

dados de coleta, a partir de outros critérios de exclusão pré-definidos voltado para

identificação daqueles que se apresentassem repetidos nas bases de dados.  

Com esse refinamento obteve-se um total de 79 publicações (Apêndice 3) na

base  de  dados  do  SciELO e  BIREME,  com a  seguinte  distribuição  na  tabela  2

abaixo. 

Tabela 2 - Artigos por descritores e base de dados publicados no Brasil, 2006-2013

DESCRITORES SciELO + BIREME subtotal

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Acesso/acessibilidade aos
serviços de saúde

1 3 5 2 6 13 4 1 35

Rastreamento - - - 4 4 4 2 - 14

Prevenção do Câncer de
Mama

- 1 - - 1 6 5 - 13

Neoplasia da mama - 7 5 - - 2 2 1 17

TOTAL GERAL 79

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração da autora

Identificamos que os artigos publicados estão distribuídos por todas as regiões

do País, sendo o Sudeste com 61; o Sul com 12; Nordeste 04; Centro-oeste e Norte

cada  com  1  um  artigo.  Esses  dados  demonstraram  que  o  predomínio  das

publicações está  no eixo Rio  de Janeiro  -  São Paulo,  capitais  em que ficam os

maiores centros de pesquisas e  instituições de ensino.  Com relação a  categoria

102Refinamento é um recurso metodológico que se utiliza após resultado da busca. São elementos que
nos possibilitaram rever os descritores dos documentos; data da publicação; área de conhecimento;
língua original; publicação nas duas bases simultaneamente, entre outros. 
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profissional  dos  responsáveis  pelas  produções  dos  artigos  publicados  foram:

enfermagem 44; medicina 32 e nutrição 03. 

Assim, a nossa amostra corresponde a  30 documentos que fazem parte do

acervo de textos que normatizam e regulam a execução da política  nacional  de

rastreamento do câncer de mama e  79 artigos indexados que foram publicados

entre  o  ano  de  criação  da  política  até  o  ano  de  2013 (para  os  artigos)  e  2014

(janeiro) para as publicações referentes à PNCCM).

4.1.1.3 Etapa 3: sistematização e análise dos dados coletados

Nessa etapa procedemos à análise dos dados, realizada através da técnica de

Análise de Conteúdo, considerada por Bardin (1979, p.44) “como um conjunto de

técnicas  de  análise  das  comunicações  que  objetiva,  pela  via  de  procedimentos

sistemáticos e objetivos e descrição do conteúdo das mensagens”. Franco (2007)

destaca que a mensagem revela um sentido e um significado que não podem ser

considerados isolados, mas vinculados às condições socioeconômicas e culturais

em que seus sujeitos estão submersos.

Bardin (1979, p.41) afirma que o “analista é como um arqueólogo. Trabalha

com vestígios: os documentos que pode descobrir ou suscitar. Mas os vestígios são

a  manifestação  de  estados  de  dados  e  de  fenômenos.  Há  qualquer  coisa  para

descobrir por e graças a eles”. Ainda para a autora, na análise qualitativa dos dados,

a  ausência  de uma dada característica  ou um conjunto  delas,  num determinado

fragmento de mensagem ou conteúdo, deve ser considerado pelo(a) pesquisador(a).

Sendo  assim,  “a  análise  do  conteúdo é  um conjunto  de  instrumentos  de  cunho

metodológico  em  constante  aperfeiçoamento,  que  se  aplicam  a  discursos

(conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (BARDIN, 1979, p.15).

A autora diz que é um jogo de produzir e operar efeitos analiticamente. Desse

modo, a análise de conteúdo configura-se como um conjunto de técnicas de análise

das  comunicações  que  faz  uso  de  procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de

descrição  do  conteúdo  das  mensagens  indo  em  busca  de  inferências  do

conhecimento e ao “ (...) conjunto das condições de produção que constitui o campo

das determinações dos textos” (BARDIN,1979, p.42).
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Optamos por seguir as fases indicadas por Bardin (1979) que se constituem de

algumas etapas  para  a  consecução  da  Análise  de  Conteúdo,  formadas  por  três

etapas subsequentes: 

a) pré-análise; 

b) exploração do material e; 

c) tratamento dos resultados, inferência e interpretação. 

A  primeira  fase  de  pré-análise103 constituiu-se  no  momento  de  agrupar  o

material  para  torná-lo  operacional.  Objetivou-se nessa etapa organizar  as ideias.

Nessa fase também realizamos a seleção dos documentos, seguidos os critérios104

indicados por (BARDIN, 1979). 

A segunda fase consistiu  na exploração do material,  na qual  compilamos e

categorizamos os documentos coletados. Além disso, procedeu-se à codificação do

material  e  à  definição  de  categorias  de  análise  -  universalidade,  acesso,

acessibilidade e rastreamento -, a partir dos agrupamentos conceituais. Em seguida

realizou-se a identificação nas unidades de registro (documentos),  os conteúdos,

temas,  palavras  ou  frases  para  dar  significado  aos  conteúdos  e  sentidos  das

mensagens.  Essa  etapa  foi  relevante,  pois  nos  permitiu  o  desenvolvimento  das

interpretações e ilações. 

A  terceira  fase  consistiu  no  tratamento  dos  resultados,  inferência  e

interpretação.  Nesta  etapa  ocorreram  a  condensação  e  os  destaques  das

informações para análise, na qual precedemos as interpretações, as reflexões e a

análises crítica dos resultados (BARDIN, 1979).

Assim, a partir de aproximações múltiplas e sucessivas ao objeto de estudo, a

partir  das  etapas  de  sistematização  e  tratamento  dos  dados,  oportunizou  a

pesquisadora  proceder  à  interpretação  dos  dados  e  rever  os  questionamentos

iniciais elaborados. 

103As atividades da pré-análise abrangem: 1) Leitura flutuante (estabelecer os documentos de coleta
de  dados,  o  pesquisador  toma  conhecimento  do  texto,  transcreve  entrevistas);  2)  Escolha  dos
documentos (seleção do que será analisado)  que deve seguir as seguintes regras:  exaustividade,
representatividade,  homogeneidade  e  pertinência;  3)   Revisão  das  hipóteses  e  dos  objetivos
(afirmações  provisórias,  que  o  pesquisador  se  propõe  a  verificar;  4)Elaboração  de  indicadores
(através de recortes de textos nos documentos analisados, os temas que mais se repetem podem
constituir os índices). 
104Os  critérios  sugeridos  pelo  autor  são:  1)  Exaustividade:  atentar  para  esgotar  a  totalidade  da
comunicação; 2) Representatividade: os documentos selecionados devem conter informações que
representem o universo a ser pesquisado; 3) Homogeneidade: os dados devem referir-se ao mesmo
tema; 4) Pertinência: os documentos precisam ser condizentes aos objetivos.
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Ressalta-se  ainda  que,  por  diversas  vezes,  procedeu-se  à  releitura  dos

documentos e textos, visando garantir o rigor científico da pesquisa qualitativa para

identificar em suas estruturas textuais conceitos e teses, para então analisá-los com

as categorias analíticas definidas nesse estudo.

4.2 Resultados e discussão

4.2.1  Concepções  de  acesso  e  acessibilidade  aos  serviços  de  saúde  de

rastreamento do câncer de mama

Cabe aqui assinalar uma característica presente nos estudos 105, o destaque  à

valorização  dos  registros  nos  bancos  de  dados  secundários,  administrativos  e

demográficos/epidemiológicos,  visando  à  produção  de  documentos  e  revisão  da

literatura106 científica nacional existente (AASS15; AASS17; R11),  que contribuam

para a construção de novas ações e políticas públicas. 

as  políticas  de  rastreamento  estão  fundamentadas  nos  achados  dos
estudos e das pesquisas, porém existem várias evidências de que o nível de
atenção dispensado nos ensaios e/ou estudos é melhor  do  que aqueles
oferecidos pelos próprios serviços de saúde,  tanto para o grupo controle
como para o grupo intervenção.  Por  essa razão a pesquisa em e sobre
serviços de saúde, sobre os serviços de rastreamento do câncer de mama,
devem adotar uma perspectiva coletiva, populacional107: o rastreamento na
comunidade para tão somente desse modo passar a ser efetivos 108. (PPS-
6,p.19).

105Ainda que muitas disciplinas possam contribuir  para a produção de conhecimentos capazes de
responder às questões formuladas nessa área temática, observa-se na literatura um predomínio de
estudos  referenciados  pela  medicina,  enfermagem,  epidemiologia,  avaliação  tecnológica  e
econômica, saúde pública, gestão e administração e ciências sociais e política. Quanto à metodologia
adotada  nesses  estudos,  observa-se  também  uma  pluralidade  de  abordagens,  com  predomínio
daquelas de natureza quantitativa, epidemiológicas e estatísticas, além de uma utilização crescente
das metodologias de natureza qualitativa.
106Observa-se  que  alguns  os  artigos  alertam para  a  baixa  produção  bibliográfica  brasileira  sobre
acesso  e  acessibilidade  aos  serviços  de  saúde.  Ressalva-se  ainda  que  nas  abordagens  das
pesquisas  nacionais  produzidas  predomine  a  perspectiva  de avaliação de programas específicos
como pré-natal e/ou saúde da família, em que ora enfatizam dimensões de gestão e financiamento
ora analisam indicadores gerais de desempenho do programa de base populacional (por exemplo:
número de consultas, cobertura), geralmente sem detalhamento das características dos serviços e da
assistência realizada. 
107Diferente da pesquisa clínica (biológica) que enfoca a pessoa em atendimento /avaliação e suas
relações com os diagnósticos, as condutas, o tratamento e o cuidado em uma perspectiva individual.
108Nesse sentido, quando se fala em rastreamento, deve-se pensar na visão de coletividade, e não
individualmente.  Isso  porque  se  faz  necessário  rastrear  uma  grande  quantidade  de  pessoas
saudáveis e assintomáticas para detectar alguns sinais de desvios com a condição pesquisada. Caso
a cobertura do rastreamento não seja de base populacional, o rastreamento na comunidade passa a
ser inefetivo (PPS-6, p.19).



120

(...)  produzir  informações  confiáveis  e  válidas  que  possibilitem  o
embasamento  do  desenvolvimento  dos  serviços  de  saúde  adequados,
efetivos,  eficientes  e  aceitáveis.  Também  que  possibilitem  avaliar  a
satisfação da população e de profissionais do SUS, não somente quanto à
existência  dos  serviços,  mas  o  atendimento  deles  no  âmbito  do  SUS.
(BRASIL, 2004, p. 24).

vê-se  que  esses  modos  de  conceber  os  serviços  assistenciais  de
rastreamento do câncer de mama são entendimentos que envolvem muitos
aspectos  e  uma  diversidade  de  áreas.  Há  uma  insuficiência  teórica  e
metodológica no campo do planejamento em saúde, que não acumulou na
maioria de suas áreas, conhecimento necessário para correlacionar os fatos
do adoecer e morrer com as tecnologias e ações de saúde adequadas à
modificação  da  situação  identificada.  Em  nosso  meio  a  incipiência  das
pesquisas de avaliação tecnológica em saúde, bem como das metodologias
de planejamento e programação, podem ser imputadas como parcialmente
responsáveis por esse déficit conceitual (PPS1, p.16-7). 

Acesso  é  a  disponibilidade  de  um  conjunto  de  serviços  assistenciais  em

atender  os(as)  usuários(as)  a  partir  de  suas  diversidades.  Essa  disponibilidade

deverá acontecer dentro do tempo e prazo adequados, voltados à resolutividade das

necessidades da população. Dito de outro modo, é a capacidade da população em

ser  atendida  quando  necessitar,  a  partir  da  oferta  de  serviços  assistenciais  de

qualidade e em quantidade, articulados e integrados entre si. 

Acessibilidade é a satisfação da população na oferta e qualidade dos serviços

assistenciais. Ou seja, significa o atendimento pleno as reais necessidades de saúde

a toda população usuária. 

Dito  isso,  a  nossa análise  demonstrou que,  de 30  documentos  12109 (39%)

aludem ao  acesso,  porém,  confundem-se110 com o termo acessibilidade.  Dito  de

outro modo: identificamos que o termo acesso, quando vinculado ao processo de

aceder aos serviços assistenciais de saúde, nos documentos das políticas de saúde,

mencionam /empregam o substantivo acessibilidade quando se referem à qualidade

do que é acessível. 

Outros mencionam o acesso como ato de ingressar, ora a acessibilidade com a

mesma  noção:  entrada  no  sistema  de  saúde.  Ainda  ambos  os  termos  se

apresentaram aplicados no sentido de indicar o grau de facilidade ou dificuldade

para obter os serviços assistenciais de rastreamento, sendo possível identificar nos

textos dispostos a seguir as dimensões de análise do acesso: política, econômica,

109PPS1; PPS2; PPS3; PPS 4; PPS5; PPS6 ; PPS 7; PPS8 ; PPS 9 ; PPS 11; PPS 13; PPS 14 .
110Essa  tendência  também foi  percebida  em estudos  realizados  por  Travassos  e  Martins  (2004),
Castro et al. (2011). 
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social, organizacional, técnica e simbólica. O debate teórico apresentado possibilitou

nos inserirmos em questões que se referem ao acesso aos serviços assistenciais de

rastreamento  do  câncer  de  mama.  Para  melhor  compreender  tais  aspectos,

estruturamos um modelo explicativo das dimensões111 de análise do acesso, a partir

de alguns textos das políticas de saúde analisados.

Quadro 10 - Modelo das dimensões de análise do acesso abordadas nos textos analisados

DIMENSÕES DE ANÁLISE

Política

Pactuação  entre  as
instâncias (Estadual  e
Municipal) 
Participação social 
Tomada de decisão
Acompanhamento do 
processo

O acesso à assistência é mais do que a implantação
de computadores, de equipe de trabalho, ou ainda de
normas e protocolos,  pois abarca também  relações
de gestores (as) com prestadores(as) de serviços, de
gestores(as)  e  prestadores(as)  de  serviços  com
gerentes  de  unidades  de  saúde,  de  gerentes  com
profissionais  de  saúde,  da  população  atendida  nas
unidades de saúde  e as suas distintas necessidades
de saúde. (PPS11)

Econômico
– social

Investimento  na  rede
pública por esfera de poder
e  níveis  de  complexidade
da  atenção  à  saúde
(fatores  de  acessibilidade)
social, econômico e física

O  acesso  deve  ser  redimensionado  de  modo  a
otimizar os recursos financeiros, tanto os da atenção
primária como da especializada. (PPS2, p.65)

Organizaci-
onal

Porta de entrada 
Fluxo de atendimento 
(fatores  de  acessibilidade)
geográfica 
Regulação  /  referência  /
contrarreferência 
Avaliação

O  acesso  aos  serviços  assistenciais  de
rastreamento  do  câncer  de  mama,  inserido  na
atenção primária por ser compreendido e reconhecido
como  espaço  de  produção  de  mudanças  no  SUS  e
coordenador, articulador dos serviços, ações e cuidado
em saúde, reformular os fluxos da população na rede.
(PPS8,p.17) 

Técnica

Acolhimento
Competência / habilidades
Projeto  de  assistência  em
equipe  (trabalhadores(as)
e famílias/população
Qualidade da atenção

Faz-se  necessária  a  elaboração  de  projetos  de
assistência,  reinventar  as  conexões, com
capacidades, habilidades para fazer gerar nos serviços
assistenciais  na  rede de saúde,  buscando articular  a
ação clínica  coletiva e a individual  na perspectiva  da
promoção da saúde. (PPS11, p.20)

Simbólica

Processo saúde-doença
Cultura 
Crenças
Valores
Subjetividade
Ideologias

O acesso aos serviços de saúde na atenção primária,
na  Estratégia  de  Saúde  da  Família  foi  ampliado,
passou  também  a  enfatizar  o  trabalho  em  equipe  e
estabeleceu  maiores  vínculos  com  a  população,  as
famílias  da  área  adscrita.  A  legitimação  da  atenção
primária  passa  pela  superação  dos  seguintes
desafios:  embate  público  x  privado;  fragilidade  na
construção da adesão; da crença na superioridade da
fragmentação  de  especialistas  que  se  apresenta
extremamente lucrativa, na medida em que diversifica
produtos e estimula demandas, refletindo na crença da
inferiorização da formação generalista. (PPS7,p.96)   

Fonte: Adaptado de Jesus e Assis (2010). Dados da pesquisa. Elaboração própria.

111Esse modelo foi elaborado a partir das orientações de Jesus e Assis (2010).  
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É  possível  identificar,  a  partir  dessa  estrutura/modelo,  levando  em

consideração os conteúdos abordados nos textos analisados das políticas de saúde,

que as  dimensões  de análise  do  acesso  não  somente  estão presentes,  mas se

congregam/articulam  para  o  atendimento  das  necessidades  (saúde,  serviços  e

econômicas) tendo como imagem objetivo uma determinada atenção à saúde. 

Notamos no quadro 10, especificamente na dimensão organizacional, o sentido

do acesso envolvendo a distribuição espacial de ambientes (  unidades de saúde,

área adscrita, rede de atenção e seu fluxo); na dimensões técnicas e simbólicas o

sentido abrangendo respectivamente,  a formação de trabalhadores(as) do campo

sanitário, suas qualificações para planejar, gerir e organizar os serviços assistenciais

de  saúde  (relações de  gestores  (as)  com  prestadores(as)  de  serviços,  de

gestores(as) e prestadores(as) de serviços com gerentes de unidades de saúde, de

gerentes com profissionais de saúde, da população atendida nas unidades de saúde

e as suas distintas necessidades de saúde,  o trabalho em equipe e estabeleceu

maiores vínculos com a população). 

Vê-se  que  as  dimensões  de  acesso  envolvendo  aspectos  políticos,

econômicos, sociais,  elas se dinamizam no estabelecimento de caminhos para a

universalização da atenção. Dissemos caminho, porque de acordo com o descrito no

quadro 6, o Ministério da Saúde reconhece que o acesso aos serviços assistenciais

de saúde na atenção básica de saúde, se apresenta restrito, limitado a área adscrita

das famílias com a Estratégia de Saúde da Família. Por outro lado o Ministério da

Saúde  também  reconhece  que   a  legitimação  da  atenção  primária  passa  pela

superação dos seguintes desafios: embate público x privado.(PPS7,p.96) 

Sinalizamos ainda que a importância  de termos apreendido esses aspectos

referentes as dimensões de acesso foi tão somente para refletirmos sobre as várias

concepções do termo acesso que se fazem presentes nos documentos das políticas

de saúde, reforçando o que apontamos no capitulo 2 desse estudo de que o termo

acesso  aos  serviços  assistenciais  de  saúde  é  um  tema  multifacetado  e

multidimensional. 

Sinalizamos  como  apontado  no  quadro  6,  que  o  acesso  aos  serviços

assistenciais de rastreamento do câncer de mama emerge no documento de política

de saúde [PPS2, p.65] como dispositivo organizador do sistema de saúde (SUS): “O
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acesso deve ser redimensionado de modo a otimizar os recursos financeiros, tanto

os da atenção primária como da especializada”. 

Esse mesmo aspecto foi identificado outros três documentos das políticas de

saúde  analisados.  Sendo  que,  a  acessibilidade  surge  como  elemento  facilitador

dessa organização para dar  o suporte necessário ao acesso e  o faz a partir  da

orientação em redes de atenção à saúde.

garantir  a  singularização  das  experiências  de  atenção  primária,  nos
territórios  municipais,  sem  com  isso  preterir  princípios  e  diretrizes
consensuados nacionalmente, entre outros, são apostas importantes para
que a atenção básica cumpra efetivamente com seu legado de democratizar
o acesso do sistema de saúde, ampliando sua eficácia e eficiência (PPS6;
PPS7;PPS8).

a acessibilidade surge com a função de possibilitar o acesso universal e
contínuo a  serviços  de saúde de qualidade e  resolutivos,  caracterizados
como  a  porta  de  entrada  aberta  e  preferencial  da  rede  de  atenção,
acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização
pela atenção às suas necessidades de saúde (PPS 14, p. 20).

Chamamos atenção especificamente para esses dois textos por apontarem o

acesso como dispositivo organizador do sistema de saúde (SUS). O conceito de

acesso que fundamenta a Política Nacional de Controle do Câncer de Mama nos dá

a compreensão do termo no campo do planejamento e organização territorial dos

serviços assistenciais. Entende-se ainda que essa concepção de acesso leva ao

princípio de equidade, por ser uma diretriz organizativa das ações e serviços de

saúde direcionados para grupos populacionais em desigualdade social: “o acesso

aos serviços de saúde de um modo geral precisa ser construído, ampliado a partir

do princípio da equidade. Esse princípio deve ser seguido na construção e execução

das políticas de saúde” (PPS3, p.09)

Um  outro  aspecto  que  observamos  a  respeito  da  concepção  e  sentido  do

termo acesso presente nos documentos das políticas de saúde analisados, vê-se

que o termo em tela,  esteve correlacionado à formação e prática profissional  no

desempenho e regulação do trabalho112. 

A acessibilidade se apresentou relacionada à competência ao profissional da

área da saúde de acordo com as suas funções. 

a formação profissional é recurso-chave para ampliar o acesso à população;
o desempenho consequente a formação e qualificação auxiliará a otimizar o

112O texto apresenta o termo acesso na sua dimensão (política) de análise articulada a dimensão
técnica e a organizacional. 
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tempo;  a  priorizar  e  programar  a  atenção  com  base  na  análise  das
necessidades de saúde da população. Essa organização contribui para que
a  ação  da equipe  seja  integrada,  multiprofissional  e  interdisciplinar,  com
fortalecimento  dos  vínculos  trabalhistas.  Assim  como para  a  garantia  de
continuidade  do  cuidado  (programático  ou  não),  reforçando  o  vínculo,  a
responsabilização e a segurança dos usuários. (PPS14, p. 61).

a  acessibilidade pressupõe  possibilitar  a  continuidade  da relação  clínica,
com construção  de  vínculo,  emerge  voltada  para  a  formação  e  trabalho
profissional,  na  sua  responsabilização  ao  longo do  tempo  e  de  modo
permanente, com a equipe e a população, acompanhando os efeitos das
intervenções em saúde e de outros elementos na vida da família e seus
integrantes,  ajustando condutas quando necessário,  evitando a perda de
referências  e  diminuindo  os  riscos  de  iatrogenia  decorrentes do
desconhecimento das histórias de vida e da coordenação do cuidado (PPS
11, p. 62).

Vê-se  nesses  textos  acima citados  que o  aspecto  da formação profissional

(sentido e concepção do termo acesso), que está inserido na dimensão técnica de

acesso, faz um elo com a ampliação do acesso, quando da formação do vínculo

profissional, o fortalecimento da equipe de trabalho, ou seja remete a questão do

funcionamento de unidades de saúde. 

Nesses termos, acesso é compreendido como um dispositivo orientador para

as pessoas obterem a assistência em saúde no período e espaço necessários. 

A acessibilidade é vista como o meio e as condições de utilização dos espaços

e ambientes físicos nos serviços assistenciais de saúde pela população. Vejamos:

o acesso, como indicativo para a população obter os serviços, envolve o
acolhimento, tanto da demanda programática, quanto da espontânea, em
todas as fases do desenvolvimento humano (infância, adolescência, idade
adulta  e  terceira  idade),  por  meio  de  ações  individuais  e  coletivas  de
promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e
reabilitação.  Essa  integralidade  da  atenção  também  se  expressa  numa
abordagem  que  não  se  limita  aos  aspectos  físicos  e  patológicos,
considerando também os condicionantes sociais de saúde (PPS 11, p. 64).

a  UBS  dispõe  da  acessibilidade  a  partir  de  meios  como  materiais,
equipamentos e instrumentos adequados para a promoção do acolhimento
e da atenção humanizada e integral a pessoas com deficiência, analfabetos
e idosos. Isso significa possibilidades de ampliação do acesso, equidade e
maior qualificação da atenção prestada. As estruturas físicas deverão estar
de acordo com a Norma Brasileira ABNT NBR 9.050/2004 (PPS14, p. 53).

Essas  concepções  nos  remeteram  pensar  sobre  o  acesso  na  perspectiva

restrita  de  deslocamento  e  inserção  na  rede  de  atenção  à  saúde  e  não  às

determinações sociais da saúde e condições de vida na sociedade capitalista. 

Também tais concepções sobre acesso e acessibilidade aos serviços de saúde

revelam os limites e as dificuldades apontadas na organização da rede de atenção,
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questões que abordaremos adiante, quando então faremos um contraponto desses

aspectos aqui abordados com os apresentados pelos artigos científicos, em termos

de concepção de acesso. 

Vejamos a esse respeito o que apresentamos no quadro 7 à seguir: 

Quadro 11 – Discussão conceitual sobre acesso e acessibilidade aos serviços assistenciais
de rastreamento em saúde e rastreamento do câncer de mama, nos artigos analisados no

período de 2006 a 2013

Termos Apenas citam Apresentam alguma
indicação conceitual

Não citam Total

Acesso

20 documentos:

AAASS2; AASS3;
AASS4;AASS5;
AASS8; AASS9;

AASS10; AASS11;
AASS12; AASS17;

AASS21; NM5;
NM6; NM8; NM12;

NM16; PCM4;
PCM5; R1; R8

22 documentos:

AASS6; AASS7;
AASS13; AASS14;
AASS16; AASS18;
AASS25; AASS26;
AASS30; AASS31;
AASS32; AASS33;
AASS34; AASS35;

NM17; R3; R4; PCM3;
PCM6; PCM7; PCM9;

PCM12

20 documentos:

NM1; NM2; NM3; NM4;
NM7; NM9; NM10;

NM11; NM13; NM14;
NM15; R2; R5; R6; R7;

R9; R10; R12; R13;
R14

62

Acessibilidade  01 documento: 

R11

11 documentos:

AASS1; AASS15;
AASS19; AASS20;
AASS22; AASS23;
AASS24; AASS27;

AASS28;AASS29;PCM8

05 documentos:

PCM1; PCM2; PCM10;
PCM11; PCM13

17

TOTAL 79

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria

Trouxemos o quadro 11 com o intuito de apresentar como o termo acesso,

presente nos 22 artigos científicos analisados, foi concebido. O total deles apontou o

termo acesso como sendo de difícil definição, por apresentar uma complexidade de

aspectos, desde a questão da comunicação no sentido de trato das(os) profissionais

de  saúde  com  a  população  em  atendimento,  até  o  uso  racional  dos  serviços

assistenciais de saúde. 

Dos 22 artigos científicos que abordaram alguma definição conceitual sobre o

termo acesso, em 04 artigos [R3,R4,PCM9,PCM12] foi atribuído o sentido de que o

acesso  era  difícil  de  ser  mensurado,  de  ser  avaliado,  dado  a  complexidade  e

subjetividade, de modo a gerar variações chegando a confundir e ou mesmo a se

sobrepõe em grande medida às definições de uso racional dos serviços assistenciais
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de saúde, sendo tal uso racional uma condição de total dependência da população,

da área adscrita na Estratégia de Saúde da Família, à obtenção do atendimento. 

Notamos que a expressão uso racional dos serviços assistenciais de saúde,

nesses  artigos,  ela  emerge  como  não  denotando  a  garantia  do  acesso  como

apresentada  pelos  documentos  da  política  de  saúde,  questão  apontada

anteriormente: o sentido dado ao termo acesso como uso racional, nesses artigos

envolvem outros aspectos como da observação dos horários do funcionamento dos

serviços,  os  serviços  que  se  apresentam fragmentados  posto  que,  há  o  dia  da

consulta  de  hipertensos  e  diabéticos,  outro  dia  é  destinado  ao  atendimento  das

crianças, um outro dia é realizado o pré natal, um outro dia é destinado a consulta

em saúde da mulher. Depreendemos que esse sentido de acesso atribuído ao uso

racional do serviço, está inserido na dimensão organizacional e técnica do acesso,

também na dimensão política sendo essa ultima a sua determinante. 

Nesse sentido, é que entendemos que essas abordagens conceituais devem

ser articuladas: a) aos processos de decisões 113 nos serviços de saúde de um modo

geral, que reflete nos de rastreamento do câncer de mama a ser realizado; b) aos

processos do planejamento e execução dos serviços na atenção à saúde, no que diz

respeito não somente ao exame de imagem para o rastreamento, mas aos demais

serviços necessários à abordagem entre  profissional,  à  população que busca os

serviços,  à  população  já  em  atendimento  na  unidade  de  saúde  e  à  própria

investigação  (3)  aos  resultados  do  rastreamento  realizado  e  à  continuidade  do

tratamento. 

Essas dimensões transitam em muitas áreas do conhecimento da atenção à

saúde e especialidades do cuidado à saúde, envolve o sistema e os serviços. Essa

particularidade não deve ser desconsiderada no momento do planejar, executar e

avaliar os serviços de rastreamento, o que nos possibilita apreendê-las a partir do

debate teórico e político. 

Duas  concepções  se  destacaram  na  investigação,  emergentes  tanto  dos

documentos  das  políticas  de  saúde  quanto  nos  artigos  científicos  analisados.  A

primeira  corresponde  a  um  conjunto  de  serviços  sanitários  e  socialmente

113 As questões que envolvem a tomada de decisão incluem: (a) Que tipo de rastreamento do câncer
de mama deve ser implantado/oferecido?; (b) Como os serviços podem e devem ser financiados?; (c)
Quais serviços na rede de atenção em saúde devem oferecer o rastreamento do câncer de mama? d)
Como deve ser realizado o rastreamento do câncer de mama?; (e) Qual a qualidade do rastreamento
do câncer de mama?
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necessários do SUS, que deveria ser definido por meio de um amplo movimento de

discussão na sociedade brasileira, tomando diferentes enfoques metodológicos, sob

a  liderança  do  Ministério  da  Saúde.  Esse  ponto  de  vista  foi  identificado  nos

seguintes  documentos  pesquisados  (PPS02,p.58;  PCM2;  PCM9;  AASS13;

BRASIL/CNS,2011).

A segunda  é  desdobramento  da  primeira  e  diz  respeito  à  relevância  das

opiniões dos(as) prestadores(as) e gestores(as) que assumem no debate sobre os

serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama, desde a implantação,

perpassando  a  execução  desses  serviços  até  os  processos  que  o  impacto  nos

sistemas de seguridade social  (previdência, saúde e assistência social), organismos

internacionais como a OMS e o Banco Mundial tem erigido, especialmente para os

países periféricos propostas de enfrentamento do câncer de mama 114.  

As  orientações  desses  organismos  são  dirigidas  à  busca  de  modelos  de

desenvolvimento  nos  campo  da  saúde,  educação,  habitação,  devam  estar

articulados  estrategicamente  para  que  possam  gerar  ampliação  de  acesso  da

população aos bens e serviços básicos. 

a  estratégia  de  ampliação  de  acesso  à  saúde  refere-se  ao  objetivo  de
proporcionar à população maior acesso a bens e serviços básicos, ou de
interesse socioeconômico, que afetam diretamente a qualidade de vida das
pessoas.  Essa  política  considera  como  programas  de  alta  importância
estratégica, como o Plano de Aceleração do Crescimento – PAC; o Plano
de Desenvolvimento da Educação – PDE; o Plano de Ação em Ciência,
Tecnologia  e Inovação  –  PACTI;  e  o  Plano Mais  Saúde  -  PMS,  para
mobilizar investimentos imprescindíveis e estruturantes de longo prazo (PPS
13, p. 17, grifos nossos).

Cabe assinalar  que,  para  conceituar acesso como um conjunto  de serviços

disponibilizados  pelo  SUS,  parte-se  da  concepção  que,  ao  ofertar  exames  por

procedimentos tecnológicos, significa avançar no direito universal à saúde mediante

prestação de serviços de saúde, estaríamos respondendo às reais necessidades de

saúde da população e não aos interesses dos representantes de prestadores de

serviços e do complexo industrial médico-hospitalares. 

Entende-se  ainda  que  ao  conceber  o  acesso  aos  serviços  assistenciais  de

rastreamento  do câncer  de  mama como resultado  dos espaços de produção da

saúde elucubra-se que não basta ter uma economia dinâmica com elevadas taxas

de crescimento e participação crescente no comércio internacional, se o modelo de

114Tanto na apregoada redução dos custos do Estado quanto no impacto nos sistemas privados de
saúde.
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desenvolvimento  não  romper  com  o  padrão  econômico  de  aumento   das

desigualdades e distribuir a riqueza socialmente produzida.

Observa-se  com  base  nas  análises  de  dois  artigos  científicos  [AASS1;

AASS15], que, se alcançar uma base técnica adequada para a ampliação do acesso

aos serviços assistenciais de saúde, com base na  efetividade do rastreamento do

câncer de mama, em termos de detecção precoce há de se pensar no planejamento

e  implementação  de  um  sistema  para  recepção  das  mulheres  com  exames

suspeitos, além de serem disponibilizados serviços de investigação subsequentes.

Nesse  sentido  é  imperativo  que  o  processo  de  fortalecimento  dos  mecanismos

institucionais  de  avaliação  tecnológica  em  saúde  sejam  revisitados  nos  campos

clínico,  econômico e social  em que ocorre a aplicação de tecnologias de saúde,

especialmente,  no  que  se  refere  à  segurança,  eficácia,  efetividade,  impacto,

implicações  éticas  e  políticas.  É  preciso,  sobretudo,  que  se  possa  fortalecer  a

unidade  de  avaliação  tecnológica  do  Ministério  da  Saúde  para  que  ela  possa

articular  uma  rede  nacional  que  envolva  Secretarias  Estaduais  de  Saúde  e

instituições acadêmicas e de pesquisa.

Outra  concepção  revelada  sinaliza  que  o  acesso  é  a  capacidade  de  a

população obter, quando necessitar, dos serviços assistenciais de saúde, das ações

e  cuidados  de  maneira  adequada,  o  que  requer  colocar  os  serviços  disponíveis

adequados às demandas da população. E a acessibilidade pode ser compreendida

pela característica da oferta dos serviços.  Ou seja, o acesso é a forma  como o

usuário  obteve  o  cuidado,  ou  seja,  se  foi  de  maneira  adequada  as  suas

necessidades de  atendimento nos serviços assistenciais de saúde (PPS1; PPS5;

PPS6; PPS7; PPS8)

Em 04 artigos científicos analisados, [R3,R4,PCM9,PCM12] identificou-se que o

acesso aos serviços assistenciais de saúde diz respeito aos próprios serviços de

saúde.  O sentido  do  acesso  emerge  como  elemento  indicativo  de  facilidade  ou

dificuldade  que  a  população  obtém  o  atendimento,  que  está  vinculado  ao

planejamento  gestão  e  organização  dos  serviços  de  saúde,  de  modo  que  a

acessibilidade  foi  concebida  com  o  caráter  de  qualificar  o  acesso  aos  serviços

assistenciais de saúde, mas somente daquele contingente populacional em que há a

possibilidade de alcançar o atendimento, envolvendo a localização, a capacidade de

atendimento com qualidade ou seja a adequação das(os) profissionais de saúde,
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também  os  horários  disponibilizados  para  o  funcionamento,  suas  rotinas

estabelecidas  etc,  que,  conforme  tais  artigos,  de  algum  modo  comprometem  o

atendimento em saúde nos serviços, como naquelas situações em que o horário de

trabalho coincide com o horário de funcionamento dos serviços, ou ainda das rotinas

com as fichas incompatíveis para a demanda, também o tratamento adequados.      

A   (in)  acessibilidade  também  emergiu  nesses  artigos  analisados entre  a

população que vive em condições precárias nas áreas rurais ou nas periferias das

grandes cidades não contando com as unidades de saúde e serviços, próximas a

suas moradias, estas áreas apresentam maior dificuldade da população acessar as

unidades de saúde para a assistência da qual necessita.[AASS1; AASS15]

Cabe sinalizar que 05 documentos (PPS1,p.21; PPS5, p.13; PPS6, p.19; PPS7,

p.15-16; PPS8, p.17) analisados assinalaram que a Estratégia de Saúde da Família

contribui  para  a  ampliação do acesso aos  serviços  assistenciais  de saúde,  num

movimento voltado para romper com a hegemonia do cuidado curativo. No entanto,

pondera-se  que  é  necessário  que  no  cotidiano  das  práticas  de  rastreamento  do

câncer de mama os(as) trabalhadores(as) da saúde identifiquem os desafios postos

e  tomem  para  si  essa  responsabilidade  de  imprimir  mudanças  no  setor  saúde

orientadas  pelos  princípios  e  características  organizativas  da  atenção  básica  da

ESF. 

Cabe  assinalar  que  identificamos  em  dois  artigos  científicos  analisados

[AASS7; AASS13; AASS14], que a ESF corresponde a um lócus do cuidado, . Nesse

espaço,  estão  imbuídas  questões  ideológicas  que  moldam  as  práticas  dos

profissionais  de  saúde a  partir  da  articulação  de  uma disparidade de  saberes  e

elementos, sejam eles científicos, culturais, sociais. Vê-se aí a dimensão  simbólica

do  acesso  interferindo  na  dimensão  técnica,  e  ambas  foram  apontadas  nesses

artigos  como  impactando  na  execução  da  política  em  tela  comprometendo  a

universalidade  do  acesso.  Notamos  que  no  espaço  da  ESF,  mas  não  somente,

persistem  a  materialização  do  poder  (simbólico),  no  ambiente  das  unidades  de

saúde que se manifesta como uma faceta da estrutura de dominação do discurso

científico/biomédico que transita transdisciplinarmente em todas as práticas sociais. 

Num contexto de permanente ajuste fiscal e de fragilidades no funcionamento

da  rede  de  atenção  à  saúde,  a  universalidade  do  acesso  aos  serviços  de

rastreamento do câncer de mama também é comprometida. Assim, a manutenção
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da universalidade do acesso e a integralidade no SUS requerem dos movimentos

sociais uma luta contínua. Além disso, a reorientação do modelo de atenção deve

ser embasada a partir da determinação social da saúde e os serviços assistenciais

de  rastreamento  do  câncer  de  mama devem enfatizar  a  promoção da  saúde,  a

qualidade de vida e do ambiente, a prevenção com ênfase na detecção precoce

para que seja assegurada a interrupção da doença, bem como a organização da

rede deve estar centrada na vigilância à saúde. Ou seja, o modelo de atenção à

saúde deve ser arquitetado para a qualidade de vida e embasado pelos princípios do

Projeto de Reforma Sanitária (PRS). 

 

são direitos reconhecidos da população, durante o atendimento nos serviços
assistenciais  de  saúde,  o  acesso  aos  serviços,  a  sua  subjetividade  e
referências culturais, garantindo respeito às questões de gênero, etnia, raça,
situação  econômica,  orientação  sexual,  e  a  grupos  populacionais  como
indígenas, trabalhadores, quilombolas, ribeirinhos, assentados e população
em situação de rua. No SUS, os serviços assistenciais de rastreamento do
câncer de mama devem ser potencializados pelo desenvolvimento de uma
Rede  de  Atenção  à  Saúde  reafirmando  como  estratégia  do  Estado  de
reestruturação  do  sistema  de  saúde,  compatível  com  um  modelo
assistencial (linha de cuidado para controle do câncer de mama) voltado a
organizar  e  articular  os  recursos  (humanos  e  financeiros)  nos  diferentes
níveis  de  atenção,  para  que seja  garantido  o  acesso  aos  serviços e  ao
cuidado  integral  tanto  no  que  se  refere  a  sua  organização,  quanto  na
qualidade e impacto  da atenção prestada,  representando o acúmulo  e o
aperfeiçoamento  da  política  de  saúde  com  aprofundamento  de  ações
efetivas para a consolidação do SUS, como política pública voltada para a
garantia da população do direito à saúde (PPS 8, p. 22-24).

Os princípios do rastreamento do câncer de mama apresentam-se rarefeitos

nos documentos analisados: apenas 01 documento faz abordagem vinculando aos

princípios  da  política  da  PNAO.  Porém,  vários  elementos  centrais  da  Política

Nacional115 do INCA (2009), tais como - disponibilidade do rastreio integral por meio

das redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, com respeito a critérios de

acesso à eliminação, redução e ao controle de fatores de risco físicos, químicos e

biológicos, à intervenção sobre seus determinantes socioeconômicos para integrar

ações de detecção precoce (rastreamento) do câncer a continuidade do rastreio na

perspectiva de cuidado -, aparecem em diversos artigos116 analisados.

115O INCA (2009) aponta como princípios do rastreamento do câncer de mama: 1) O câncer de mama
é uma importante condição de saúde; 2) É disponível um bom teste de rastreamento; 3) É possível
lidar apropriadamente com os casos identificados; 4) Os prejuízos são menores que os benefícios; 5)
A relação custo-efetividade é apropriada para o sistema de saúde;
116NM11;NM13;NM16;R8;R11;PCM4;PCM12.
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Outra  questão  revelada  pela  pesquisa  foi  a  necessidade  de  aumentar  a

produção do conhecimento nacional na área da atenção oncológica, a necessidade

de serem implementadas práticas de elaboração de parecer técnico-científico, para

dar o devido suporte às tomadas de decisão no que diz respeito à incorporação de

novas tecnologias no SUS, diretrizes relacionados à educação, à comunicação em

saúde,  voltada  a  promoção  da  saúde,  da  prevenção  e  do  controle  do  câncer,

diretrizes relacionadas à ciência e à tecnologia, à utilização da ATS para a tomada

de decisão no processo de incorporação, reavaliação ou exclusão de tecnologias em

saúde,  com  a  articulação  dos  diversos  setores  do  Ministério  da  Saúde,

estabelecimento de métodos e mecanismos para análise de viabilidade econômico--

sanitária de empreendimentos públicos no Complexo Industrial da Saúde, voltados

para prevenção e controle do câncer. 

Vários autores 117 sugerem que o rastreamento de câncer de mama na atenção

à saúde deve ultrapassar a abordagem focada no diagnóstico da doença, voltando-

se para questões que envolvem a detecção de algo ainda na fase pré clínica, em

fase assintomática,  com propensão a não enfocar a necessária  organização dos

serviços na perspectiva da integralidade  118 e nem da universalidade  119. Situação

identificada nos 14120 artigos que abordam sobre rastreamento em saúde incluindo o

de  mama,  e  nos  11121 artigos  analisados  que  abordam  exclusivamente  o

rastreamento do câncer de mama na atenção primária.

A relevância do rastreamento do câncer de mama é assumida como central no

debate da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama e demais políticas de

saúde  e  reflete  no  acesso  e  na  acessibilidade.  Por  conta  das  mudanças

demográficas e seu impacto nos sistemas de previdência social e saúde (tanto na

apregoada redução dos custos do Estado quanto no impacto nos sistemas privados

de saúde), organismos internacionais como a OMS, a OMC, e o Banco Mundial têm

erigido, especialmente para os países periféricos, propostas de enfrentamento das

DCNT,  que  afetam  a  população.  Ressalta-se  aqui  que  as  orientações  dos

organismos  de  modelo  de  desenvolvimento  socioeconômico  são  fundamentadas

pela concepção de focalização e seletividade na materialidade das políticas sociais. 

117AASS1,AASS3;AASS6;AASS11;PCM4,PCM12
118Sobre tal direção já tecemos considerações em capítulo anterior.
119abordado em capítulo anterior.
120R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8;R9;R10;R11;R12;R13;R14
121R1;R2;R3;R4;R5;R6;R7;R8;R9;R10;R11.
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Para além da defesa de políticas sociais focalizadas, o acesso universal aos

exames  mamográficos  de  rastreamento  do  câncer  de  mama  é  assinalado  nos

documentos e analisado como um direito social relevante para o enfrentamento do

agravo à saúde das mulheres (L15).

desenvolver principais ações para o enfrentamento das DCNT, com relação
ao  controle  do  câncer  de  mama  a  universalização  dos  exames
mamográficos  de  rastreamento  a  todas  as  mulheres,  a  partir  de  40
anos,  independentemente de renda, raça-cor, reduzindo desigualdades, e
garantia de acesso ao tratamento das lesões precursoras de câncer que
forem identificadas no processo de rastreio. (FEMAMA, 2011,grifos nossos).

Notamos que a defesa da universalidade do acesso das mulheres aos exames

mamográficos  é  abordada  nos  documentos (L2  ;  L14;  PPS7;  PPS8;  PPS11  e

PPS14) das políticas de saúde analisados,  conduziu-nos também a refletir sobre a

remuneração  por  procedimento  que  vem  há  longas  datas  sendo  combatida  por

alguns especialistas em economia da saúde. 

Nos  documentos  (L1;  L2;  L14;  PPS1;  PPS7;  PPS8;  PPS11  e  PPS14)  foi

possível  observar  um  direcionamento  das  políticas  de  saúde  voltado  para  a

reorientação do SUS numa perspectiva intersetorializada e com base na equidade122

na busca pela efetivação do acesso universal. Conforme pode ser observado nos

trechos expostos abaixo:

no âmbito da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, são
diretrizes das três esferas de governo (federal, estadual, municipal), realizar
a  articulação  interfederativa  para  pactuação  de  ações  e  de  serviços  em
âmbito regional ou inter-regional da Rede de Atenção à Saúde para garantia
da equidade e da integralidade do cuidado; definir fluxos de atendimento
à  saúde  para  fins  de  controle  do  acesso,  promovendo  a  otimização  de
recursos segundo a complexidade e a densidade tecnológica necessárias à
atenção à pessoa com câncer, com sustentabilidade do sistema público de
saúde (L14, grifos nosso).

Identificamos que o acesso aos serviços de rastreamento do câncer de mama

na perspectiva universal foi apontado em 01 documento da politica de saúde e em

05 artigos científicos analisados. Chama atenção que o acesso aludido, para ser

alcançado está atrelado à realização de ações intersetoriais de diversas áreas123 e

122Identificamos também que a temática equidade está presente em 8 (26%) dos documentos das
políticas de saúde analisados ( L1; L 14;PPS 1; PPS11; PPS14). Faz-se ilação aqui sobre a questão:
por que a equidade não está na centralidade das políticas e pesquisas acadêmicas do rastreamento
do câncer de mama? A resposta a essa indagação ficará em suspeição dada os limites do nosso
objeto  de  pesquisa.  O  debate  da  equidade  apresenta-se  expressivamente  vinculado  à  busca  da
justiça social, que se interpõe ao discurso da igualdade (MENDES,2011).
123Educação, saúde, habitação, segurança, alimentação, transporte entre outras. 
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esfera de governo e não somente através de ações circunscritas ao procedimento 124

do rastreamento (PPS8; ASS2; AASS18; NM8; PCM10; R11).

O Ministério da Saúde (PPS8) manifesta ser significativo que na estruturação

dos serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama -  universalidade do

acesso aos serviços assistenciais de saúde,  integralidade na atenção, trabalho em

rede -, a linha de cuidado do rastreamento deve estar articulada entre os diferentes

níveis de atenção à saúde e com a participação da população na construção das

medidas de fortalecimento da adesão aos serviços assistenciais de rastreamento do

câncer de mama.

Nesses  termos,  depreendemos  que  a  universalidade  do  acesso  deve  ser

garantida pela Rede de Atenção à Saúde (RAS) ao promover a integração sistêmica

de  ações  e  serviços  de  saúde  com provisão  de  atenção  contínua,  integral,

qualidade, resolutividade e humanização, bem como incrementar o desempenho do

sistema  em  termos  de  equidade,  eficácia  clínica  e  sanitária com  eficiência

econômica (PPS 8). Assim,  é provável que a não efetivação dos princípios do SUS

(universalidade, integralidade e equidade) na atenção básica impossibilita a garantia

do acesso da população aos serviços assistenciais (PPS 7). Pois,

construção reduzida de atenção primária não se dá por um equívoco de
interpretação, senão serve e se articula com grande funcionalidade à lógica
de sistemas segmentados de cuidado (CONASS, 2010), como é ainda o
caso brasileiro. A tradição brasileira de organização de sistema e práticas de
saúde  tem  como  referência,  sobretudo  a  partir  da  década  de  1950,  a
experiência norte-americana, que se baseia nos moldes preconizados pelo
Relatório Flexner: especialismo, foco na doença, uso intensivo de insumos
“biomédicos”, ação sobre o indivíduo. Este modelo resulta, entre outros, (1)
de uma concepção minimalista de política pública; (2) de uma concepção
restrita do processo saúde-doença e (3) de interesses mercantis de agentes
privados prestadores de serviços e produtores de insumos, bem como de
seguradoras,  que  vêem  neste  modelo  os  requisitos  necessários  para  a
ampliação da rentabilidade financeira e ampliação da acumulação privada
de capital (PPS 7 ).

Observamos que, para que a atenção básica possa comandar o rastreamento

do câncer de mama, é necessário que esta tenha recursos mobilizados e destinados

para a  organização de estratégias  concernentes  às  ações de vigilância  à  saúde

coletiva, por exemplo, execução de campanhas de prevenção de autoexame e/ou

mutirões para exame mamográfico.

124O rastreamento quando concebido como cuidado fragmentado por atribuições especializadas.
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Cabe ainda assinalar que, na dimensão do rastreio como cuidado, o Ministério

da  Saúde  (MS)  determina  que  os(as)  profissionais  de  saúde  precisam  ser

dotados(as)  de  atitudes  proativas  que  estimulem  a  mulher  aderir  às  ações

preventivas  e/ou  tratamento  da  doença125.  E  afirma  ainda  “devem  aproveitar  as

oportunidades da presença da mulher nas unidades básicas de saúde em todos os

atendimentos,  inclusive  enquanto  a  equipe  de  saúde  dialoga  sobre  outras

intervenções, potencializando dessa forma o seu papel de agente mobilizador” (PPS

8 ,p.23). 

A implementação dessa diretriz ministerial (PPS 5,p.7; PPS 8, p. 23) requer no

planejamento das ações de saúde que tenham como objetivo promover a melhoria

das condições de vida, a igualdade e os direitos sociais devendo o rastreamento do

câncer  de  mama  acontecer  na  perspectiva  do  acesso  universal  para  todas  as

mulheres, que na nossa compreensão a incorporação dessas discussões devessem

situar/abordar  as questões de gênero,  não devendo ser  uma ação pontual,  nem

mesmo centrada em procedimentos.

A esse respeito,  identificamos o debate  sobre a  abordagem de gênero nos

documentos das políticas de saúde analisados, e constatamos que em um deles

apresentam reconhecimento de tal abordagem como um direito da população.

 

As  mulheres  constituem  a  maioria  da  população  brasileira  e  são  as
principais usuárias do Sistema Único de Saúde. Conformam, portanto, um
segmento  social  fundamental  para  as  políticas  de  saúde,  especialmente
porque  as  históricas  desigualdades  de  poder  entre  mulheres  e  homens
implicam  em  forte  impacto  nas  condições  de  saúde  das  mulheres.
Associadas  às  questões  referentes  às  relações  sociais  de  gênero,raça,
etnia,  situação  de  pobreza,  orientação  sexual,  idade,  aprofundam  ainda
mais as desigualdades vividas pelas mulheres, exigindo do SUS cada vez
mais o olhar para este segmento da população.(BRASIL,2013, p.30)

são direitos reconhecidos da população, durante o atendimento nos serviços
assistenciais de saúde, garantindo respeito às questões de gênero, etnia,
raça, situação  econômica,  orientação  sexual,  e  a  grupos  populacionais
como indígenas,  trabalhadores,  quilombolas,  ribeirinhos,  assentados  e
população em situação de rua. (PPS 8, p. 22-24). 

Cumpre  mencionar  que  a  adesão  da  população  é  construída  tanto  pela

população usuária dos serviços quanto da equipe de saúde. A construção da adesão

125A população brasileira é de 190.755.799 habitantes, sendo 51,03% formada/composta por mulheres
conforme dados do IBGE do ano de 2010. A Política de Atenção Integral à Saúde da Mulher criada
em  2004  vem  promovendo  importantes  avanços  em  todos  os  ciclos  de  vida,  resguardadas  as
especificidades  das  diferentes  faixas  etárias  e  dos  distintos  grupos  populacionais.  (PPS8,p.23);
(BRASIL,2011)
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por  parte  da  população  será  potencializada  quando  ela  acreditar  que  a  equipe

poderá contribuir para a sua saúde e sentir que esta equipe se corresponsabiliza

pelo atendimento, pelo rastreio. Pelo lado da equipe profissional, a base da adesão

é  o  compromisso  com  a  saúde  dos  usuários  que  a  procuram  ou  são  por  ela

procurados, é o quanto aquela pessoa o afeta. Porém, a rotatividade de profissionais

de saúde nas unidades e equipes de ESF tem gerado descontinuidade das ações no

cotidiano dos serviços assistenciais de saúde e limitações no acesso o que provoca

dificuldades na construção da adesão (FEMAMA, 2010), (FEMAMA, 2011, p.11). 

E a esse respeito, Svensson et al. (2000) e Leite; Vasconcelos (1996) afirmam

que a  adesão aos  serviços  assistenciais  de  saúde  tem forte  correlação  entre  a

satisfação da população com os serviços de saúde. 

Nesse sentido, compreendemos que  promover adesão às campanhas e aos

serviços não se reduz ao acesso no procedimento centrado no exame mamográfico.

Mas deve-se pautar por consolidar o protagonismo da população usuária na busca

da ampliação do acesso ao rastreamento do câncer de mama e à informação, o

enfrentamento das discriminações e o estabelecimento do vínculo da população com

a equipe de saúde. 

A satisfação com os serviços assistenciais de saúde de um modo geral, bem

como o rastreio do câncer de mama devem estar também vinculados à qualidade da

assistência,  ou  seja,  acompanhamento  clínico-laboratorial/exames;  ações  de

educação  à  saúde;  acesso  às  informações  sobre  a  sua  condição  de  saúde;

adequação de outros serviços assistenciais às reais necessidades da população e o

compartilhamento  das  decisões  relacionadas  ao tipo  de tratamento da  patologia,

dentre outros.  

Para  Didier  e  Guimarães  (2007),  o  atendimento  à  população  nos  serviços

assistenciais  de  saúde  da  atenção  básica  demanda  uma  gestão  de  modelo

assistencial com habilidades de integração da equipe de saúde e integração com os

demais níveis de atenção secundária e terciária. Caso não ocorra essa integração,

para  a  reversão  desse  quadro  epidemiológico,  será  necessário  criar  políticas

governamentais que incluam modelos assistenciais eficientes de cuidado primário.

Requer, ainda, otimizar recursos financeiros, pessoal e logísticos existentes. Assim,

preservar as estruturas organizadas de forma ineficiente e com custos elevados,
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compromete a adesão, qualidade e ampliação do acesso à rede de assistência à

saúde. 

Os  autores  ainda  assinalam  que  a  adesão  assim  compreendida  remete  a

configurar um processo dinâmico em que as pessoas estão sujeitas às múltiplas

expressões  do  processo  saúde-doença  que  influenciam  na  continuidade  ou  na

interrupção  da  adesão.  Assim  promover  a  adesão  representa  um  desafio

permanente (DIDIER, GUIMARÃES, 2007).

Mendes (2012, p.144-145) argumenta que: 

a melhoria da saúde das pessoas na prevenção e controle das condições
crônicas  requer  transformar  um  sistema  de  atenção  à  saúde  que  é
essencialmente  fragmentado,  reativo  e  episódico,  respondendo  às
demandas de condições e eventos agudos, focado na doença, em um outro
sistema  que  seja  proativo,  integrado,  contínuo,  focado  na  pessoa  e  na
família, voltado para atender às necessidades de saúde e com ênfase na
promoção. Isso exige não somente determinar que atenção à saúde seja
necessária,  mas definir  planos e tarefas para assegurar que as pessoas
tenham  uma  atenção  estruturada,  planejada  e  provida  por  uma  equipe
multiprofissional. Significa introduzir novas formas de atenção que vão além
da consulta presencial face-a-face, como atenção compartilhada a grupo,
atenção  contínua,  atenção  por  pares  e  atenção  a  distância.  Requer,
também, um monitoramento padronizado e regular,  para que as pessoas
não fiquem abandonadas depois de deixar uma unidade de saúde. Há que
se buscar  o  incremento  dos  atendimentos  previamente  programados em
relação  aos  não  programados  feitos  por  demanda  espontânea.  A
alfabetização sanitária e a sensibilidade cultural são dois conceitos centrais
na atenção à saúde. Os prestadores de serviços de saúde devem responder
efetivamente às diversidades culturais das pessoas usuárias.

A manifestação  do  processo  de  mercadorização  da  saúde  pelo  complexo

industrial  também  se  apresenta  como  uma  preocupação  presente  em  alguns

documentos e artigos: 

certa voracidade de alguns produtores e de mercadores de equipamentos,
medicamentos e material de saúde (PPS13; AASS 25).

observa-se influência direta e indireta do complexo industrial, comercial e
midiático do setor saúde (PPS 13 ).

pressão  exercida  sobre  os  profissionais  de  saúde  desde  as  escolas  de
saúde,  seus  currículos,  professores  e  formadores  de  opinião  até  o
profissional responsável direto pela população em atendimento (PPS8).

4.2.2  Ações e estratégias de rastreamento do câncer de mama no Brasil 

O câncer é uma doença crônica degenerativa reconhecida internacionalmente

como uma ameaça à saúde das populações e ao desenvolvimento socioeconômico
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dos indivíduos. No Brasil, a taxa de incidência é 56,1% e de mortalidade, 11,9%

considerando  a  população  mundial,  ressalta-se  que  redução  dessas  taxas  vem

sendo  uma  prioridade  nos  discursos  dos  gestores  da  saúde  nos  três  níveis  de

atenção à saúde. 

No contexto mundial, segundo o INCA126, 

Holanda  é  o  país  com a  maior  incidência,  com uma taxa  de  incidência
ajustada  por  idade  de  90,2/100.000.  Nos  Estados  Unidos,  a  taxa  é  de
86,9/100.000.  Taxas  elevadas  também  são  encontradas  na  Europa,
Austrália,  Nova Zelândia  e  no sul  da  América  do Sul,  especialmente  no
Uruguai e na Argentina. As populações da África e da Ásia possuem, em
sua maioria, baixos valores de incidência. As taxas de incidência por câncer
de mama aumentam com a idade, alcançando seu pico na faixa etária de 65
a 70 anos. 

Conforme pode ser observado nos dados da tabela 3 abaixo.

Tabela 3 - Taxas de incidência e mortalidade por câncer de mama, por 100.000 mulheres,
em países selecionados, 2012.

REGIÃO\PAÍS INCIDÊNCIA MORTALIDADE
Taxa Bruta Taxa Padronizada Taxa Bruta Taxa

Padronizada
Reino Unido 164,5 95,0 36,7 17,1

Finlândia 162,9 89,4 31,3 13,6

Estados Unidos 145,6 92,9 27,5 14,9

Canadá 134,1 79,8 28,2 13,9

Austrália 128,0 86,0 25,7 14,0

Espanha 106,6 67,3 25,7 11,8

Japão 85,9 51,5 21,3 9,8

Brasil * 66,8 59,5 16,3 14,3
Brasil (dados oficiais) ** 56,1 - 13,5 11,9
Paraguai 37,1 43,8 13,0 15,6

Bolívia 15,7 19,2 5,8 7,2

Zâmbia 11,9 22,4 5,9 1,1
Fonte: INCA/ GloboCan. IARC (WHO), 2012

Nota: 
* Os dados do Globocan são diferentes dos dados das fontes nacionais por diferenças metodológicas no
cálculo das taxas.

** Referem-se à estimativa de incidência para 2014/2015 (INCA, 2013) e à taxa de mortalidade do ano de
2011 (Sistema de Informação sobre Mortalidade/Ministério da Saúde).

Na tabela acima, percebemos que a incidência de câncer de mama estimada

para o período de 2014/2015 se apresenta elevada, mas, é nos países do centro

capitalista onde ela se apresenta bem mais alta quando comparamos os dados com

os dos países latino-americanos. Estudos realizados por Frenk (2009) de “detección

temprana y combate a los prejuicios” reportam que nos países de centro capitalista,

126Disponíveis em:< http://www1.inca.gov.br/>. Acesso em: 12/02/2014.
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as  classes  sociais  mais  desprotegidas  socialmente  são  as  que  apresentam

incidência de câncer de mama elevada. 

Com relação aos dados descritos na tabela acima, cabe sinalizar a respeito

das  diferenças  metodológicas  apontadas  pelo  GloboCan,  justificando  as

discrepâncias dos dados estimados da incidência do câncer de mama nas mulheres

dos países latino americanos, com as dos países do centro capitalistas: chamamos

atenção por tal diferença que, se apresenta na esteira do processo metodológico ela

extrapola  a  esteira  dos  cálculos  estatísticos.  Nos  apoiando  em  Soleman  et  al.

(2006), quando nos apontam que as disparidades dos dados é emergente de fatores

como:  tipo  de  instrumento  adotado  que  podem  fazem  gerar  alguns  vieses127,

sobrecarga128 de trabalho no campo sanitário de órgãos governamentais na área de

epidemiologia, entre outros.

De acordo com o INCA129,  “a incidência por câncer de mama feminina vem

experimentando  um  crescimento  contínuo  na  última  década,  o  que  pode  ser

resultado de mudanças sociodemográficas e acessibilidade aos serviços  em países

desenvolvidos,  e  de  56%  (49  -  51%)  para  os  países  em  desenvolvimento.  Na

população mundial,  a  sobrevida média  após cinco anos é  de 61%”.  Na América

Latina, entre os países que apresentam as taxas mais elevadas de morbidade e

mortalidade por câncer de mama está o Brasil, Argentina e Uruguai. 

No Brasil, segundo o INCA130,

o câncer de mama é o mais incidente em mulheres, excetuando-se os casos
de pele não melanoma, representando 25% do total de casos de câncer no
mundo em 2012, com aproximadamente 1,7 milhão de casos novos naquele
ano. É a quinta causa de morte por câncer em geral (522.000 óbitos) e a
causa  mais  frequente  de  morte  por  câncer  em  mulheres.  No  Brasil,
excluídos os tumores de pele não melanoma, o câncer de mama também é
o mais incidente em mulheres de todas as regiões, exceto na Região Norte,
onde o câncer do colo do útero ocupa a primeira posição. Para o ano de
2014 foram  estimados 57.120 casos novos, que representam uma taxa de
incidência de 56,1 casos por 100.000 mulheres. A taxa de mortalidade por
câncer  de mama ajustada pela  população mundial  apresenta  uma curva
ascendente  e  representa  a  primeira  causa  de  morte  por  câncer  na
população feminina brasileira, com 11,88 óbitos/100.000 mulheres em 2011.
As regiões Sudeste e Sul são as que apresentam as maiores taxas, com

127Os fatores ligados ao instrumento e sua aplicação podem resultar em vieses de informação e de
classificação.(SOLEMAN et al.2006)
128quantitativo  insuficiente  de pessoal  técnico  que trabalham com grande número de informações
coletadas  nas  entrevistas.  Informações  que  são  sistematizadas  e  analisadas  por  dois  a  três
avaliadores(as), grupo pequeno de especialistas, resultando por vezes no retardo na disponibilização
dos dados para os sistemas de informação oficiais. (SOLEMAN et al.2006)
129Idem. 
130Ibidem
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13,67  e  13,18  óbitos/100.000  mulheres  em  2011,  respectivamente.
(INCA,2012)

O MS observa  que  os  indicadores  morbidade e  mortalidade  por  câncer  de

mama nos  homens131 também subiu  no  mesmo período.  Segundo  o  INCA132,  “o

câncer de mama é o segundo câncer mais comum e é o primeiro entre as mulheres

(cerca de um milhão de casos novos). Quando acomete homens, sua incidência é

muito baixa. Mais da metade dos casos novos ocorrem em países desenvolvidos”. 

No Brasil, a mortalidade na população de mulheres pelo câncer de mama que

afeta a população feminina pertencentes às duas classes sociais fundamentais e

suas frações de classes, acomete tanto as mulheres negras quanto as brancas, o

que requer atenção dos(as) gestores(as) da saúde para disponibilizar serviços de

rastreamento do câncer de mama considerando a cobertura populacional, demandas

e as necessidades de saúde. 

Na busca de identificar esse debate nos documentos das políticas de saúde, e

artigos  científicos  analisados  notamos  haver  em  100%  deles,  menção  ao

reconhecimento de que a promoção da melhoria das condições de vida e saúde da

população, não apenas das mulheres, em todas as fases do seu ciclo vital.

Especificamente  no  documento  analisado  o  [PPS4]  identificamos  como

recomendação reforçando a proposta do projeto da reforma sanitária em prol de um

modelo de sistema de saúde (público,universal  e equitativo),  com a garantia dos

direitos  sexuais  e  dos direitos  reprodutivos,  bem  como  dos  demais direitos

legalmente  constituídos;  também,  ampliar  o acesso  aos  meios  e  serviços  de

promoção, prevenção e assistência da saúde integral da mulher em todo o território

brasileiro, sem discriminação de qualquer espécie, resguardadas as identidades e

especificidades de gênero, raça, etnia, geração, classe social, orientação sexual e

mulheres com deficiência.(PPS4); (BRASIL,2013)

Assinalamos,  que  em  2004,  quando  o  PAISM  ganhou  status  de  Política

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher - PNAISM, apresentou seu objetivo

de “consolidar os avanços no campo dos direitos sexuais e direitos reprodutivo com

a preocupação em aperfeiçoar a atenção obstétrica e o acesso ao planejamento

familiar; melhorar a atenção nas intercorrências obstétricas e à violência doméstica e

131Refere-se a todos os tipos de câncer. Sobre o câncer de mama em pessoas do sexo masculino,
apenas um documento faz referência ao tema (PPS9) e apenas 1 artigo (PCM4) analisado aponta
que as taxas desse câncer apresenta um aumento, porém não muito significativo.
132Disponíveis em:< http://www1.inca.gov.br/>. Acesso em: 12/02/2014.
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sexual;  a  redução  da  morbimortalidade  por  causas previsíveis  e  evitáveis,  a

prevenção  e  o  tratamento  das  doenças  sexualmente  transmissíveis  incluindo  o

HIV/Aids;  o  câncer  de  mama  e de  colo  de  útero  e  o  tratamento  das  doenças

crônicas não transmissíveis”.(BRASIL,2013). 

Destarte  os  documentos  [PPS4]  e  em  Brasil  (2013)  apontam  que,  para

assegurar a qualidade do atendimento e ampliar o acesso aos serviços assistenciais

públicos  no  campo  sanitário,  a  promoção  da  melhoria  das  condições  de  vida  e

saúde da população o MS articulando com a SPM propuseram novos programas

como  o  Rede  Cegonha  e  o  Plano  de  Enfrentamento  à  Feminização  das

DST/HIV/Aids.

Acrescenta-se a isso, as Políticas de Atenção Integral à População Negra, às

Pessoas  com Deficiência,  à  População  Indígena,  à  População  LGBT,  de  Saúde

Mental, dos Trabalhadores(as), ou seja, vê-se aí que são políticas específicas que

apontam reconhecimento da diversidade e buscam dar respostas adequadas para

um atendimento de qualidade.

Entretanto  apenas  um  documento  o  [PPS4]  aponta  a  necessidade  da

intersetorialidade como estratégia para que esse conjunto de compromissos com as

mulheres  seja  alcançado,  esse  documento  afirma  ser  imprescindível  a

implementação  de  políticas  públicas  integrais, específicas,  transversais  e

intersetorializadas133.

Vale registrar  que o fato das estimativas da incidência do câncer de mama

apresentarem uma tendência a crescimento nas taxas brutas, essas mesmas taxas

também  são  reveladoras  de  que  o  acesso  aos  serviços  assistenciais  de

rastreamento do câncer de mama, não deve ser focalizado, essas taxas brutas que

apontam ascensão das taxas brutas estimadas de incidência do câncer de mama,

representam caráter emergencial e ético a ser assumido, pois o que se têm até o

133Embora a importância da intersetorialidade seja reconhecida em âmbito mundial, identificamos em
uma pesquisa elaborada no Canadá (2007) para a Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde da
OMS, abordando as experiências de ações intersetoriais do final do século XX e primeira década do
século XXI, envolvendo mais de 15 países, nos demonstrou que “há uma ampla documentação sobre
a necessidade de trabalho intersetorial,  da  intersetorialidade das políticas  públicas,  mas  há bem
menos investigações sobre experiências de implementação, avaliação e sustentabilidade do impacto
dos  esforços  intersetoriais  para  o  campo  sanitário.  No  Brasil,  a  intersetorialidade  emerge  como
caminho para a transformação do modelo assistencial e para a reorganização da atenção à saúde.
No entanto, as iniciativas são ainda muito incipientes e seus principais obstáculos no nível local estão
relacionados a força do projeto de governo, também ao poder local, como abordamos em capítulo
anterior. (McQUEEN; JONES,2007) 
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momento são mulheres desprotegidas socialmente, porque seus direitos sociais lhes

estão sendo negados. 

Por isso a importância e responsabilidade do Estado em intervir de maneira

articulada conforme diretrizes e princípios que norteiam as políticas de segurança

pública,  assistência  social,  saúde e  justiça,  ambas as políticas devem garantir  a

população,  a  mulher,  assistência  e  proteção,  ou  seja  a possibilidade  da

concretização do direito social à saúde.

Nos documentos sobre políticas de saúde e artigos analisados (PPS6; PPS8;

AASS1; AASS2;  AASS21), foi  observada uma preocupação com a elevação das

taxas de incidências, mas, principalmente, foi observada a preocupação com o medo

e o estigma do adoecer de câncer mamário pelas mulheres. O medo está associado

ao  plano  econômico  e  ocorre  devido  às  relações  e  condições  de  trabalho

estabelecidos que podem gerar desemprego e vir a prejudicar ou dificultar o acesso

aos  serviços  de  rastreamento  de  câncer  de  mama,  bem  como  a  manutenção

financeira até o termino do tratamento. 

os aspectos simbólicos relacionados ao seu caráter de detecção do câncer,
do ponto de vista físico e emocional, a disseminação do medo da realização
do exame entre a própria população, a soma das condições econômicas,
ambientais,  culturais  e  científicas  políticas  coletivamente  construídas  e
postas à disposição dos indivíduos para que estes possam realizar suas
potencialidades refletem no acesso sobre diversos ângulos e situações à
produção, à informação assim como à participação na tomada de decisão
que  induzam à melhoria das condições  de  vida   da  coletividade.(PPS6;
PPS8; AASS1; AASS2, AASS21)

Vê-se  aí  no texto  acima a lógica de  determinação da fabricação do medo.

Contudo, a lógica dessa determinação não se manifesta apenas desse modo, mas

na  lógica  de  produção  do  estigma.  Vê-se  persistir  o  Estigma  no  campo  da

subjetividade associado aos padrões hegemônicos da estética e beleza feminina,

identificado em estudo anterior, na dissertação de mestrado. (TENÓRIO,1996)

 Sinalizamos, que essa a lógica de determinação da fabricação do medo, age

na formação do corpo uma determinada construção – do estigma associado aos

padrões de estética e de beleza geradora de lucros. Para isso, é necessário lançar

mão de instrumentos que possam potencializar e disseminar algumas ideias como

por exemplo, que, o câncer de mama mata, que a mastectomia torna o corpo menos

belo. Essa produção de ideias nessa lógica de mantê-la presente na cultura persiste
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sendo  elaborada  e  disseminada  na  atualidade.  Trata-se  de  uma  lógica  que

instrumentaliza  vários  aspectos  da  vida  e  que  não  se  desenvolve  apenas  da

fabricação da prótese mamária em si, mas em toda a organização da vida humana.

Assim, nessa racionalidade, a mulher e seu corpo são construídos e analisados

acima de tudo por seu aspecto quantitativo, como também pelo estabelecimento dos

padrões estéticos hegemônicos de beleza presente nesse raciocínio, disseminados

por diferentes áreas de conhecimento científico, sobretudo aquelas relacionadas às

ciências:  biológicas,  saúde,  educação,  sociais,  econômicas  etc.  Nesse  sentido,

poder-se-ia  entender  o  corpo  da  mulher  como  o  arcabouço,  cuja  posse  é  pela

mulher, mas que sua forma é estabelecida pela lógica do registro dos índices, das

estatísticas, dos padrões estéticos e de beleza, qual define o seu valor. Assim, vê-se

que  as  dimensões  econômica  e  subjetiva  se  tornam  mais  complexas  quando

chegam a interferir no campo da autonomia das mulheres que se refere à tomada de

decisão sobre as estratégias de tratamento a seguir.

Identificamos  nos  textos  das  políticas  de  saúde,  especificamente,  nos

documentos PPS6;  PPS8; PPS10;  PPS12 analisados,  a  menção à  estratégia  de

abordagens por profissionais de saúde na esteira do fortalecimento da promoção da

saúde a partir da discussão da autonomia das mulheres na tomada de decisão sobre

as estratégias de rastreamento do câncer de mama e a adesão à rede de serviços

assistenciais de saúde. 

A participação  das  mulheres  com  tomada  de  decisão  é  considerada  uma

estratégia que se inicia no processo de prevenção do carcinoma mamário na fase

pré-clínica / assintomática. Os defensores dessa estratégia afirmam que não há um

só agente responsável pelo câncer de mama, pois consideram que ao longo da vida

o desenvolvimento da doença pode ter vários fatores, dentre eles, as ocorrências

genéticas, exposição a fatores de riscos, questões ambientais até o estilo de vida

(PPS6; PPS8; R7; R8).

Nos  documentos  e  artigos  analisados  (AASS21,  p.8;  R8;  R11;  R12),  a

prevenção e promoção da saúde e o rastreamento precoce devem ser estratégias

básicas para o controle do câncer e de outras patologias tendo como

(...)  requisito  essencial  um conjunto de atividades educativas constantes,
persistentes e dinâmicas para toda a população segundo seu padrão de
valores, e as atividades educativas devam priorizar a necessidade urgente
de mudança de comportamento, tanto por parte das mulheres, dos homens
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quanto dos serviços, priorizando a busca pela fortalecimento da saúde da
população, sendo assim não poderão centrar no exame em si mesmo.

Percebemos que existem certas particularidades134, em torno do acesso, que

tem relação às mulheres e aos serviços assistenciais de saúde: a população de um

modo geral e às mulheres com relação aos respectivos riscos à saúde, atrelados

aos  determinantes  e  condicionantes  sociais  –  modos  de viver,  condições  de

trabalho, habitação, ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços

essenciais. E aos serviços de saúde no sentido de serem resolutivos: com relação a

identificação dos riscos à saúde, necessidades e demandas de saúde, utilizando e

articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e coletivo, por meio de uma

clínica  ampliada  capaz  de  construir  vínculos  positivos  e  intervenções clínica  e

sanitária e na perspectiva da intersetorialidade. Sinalizamos que tal movimento não

significa, ou nos conduza a pensar que, as demandas que a população apresente,

sejam exclusivamente individuais, todavia tratar-se-á de serem identificadas como

desdobramentos do cenário de condições sociais que vem imprimindo a maioria da

população, como as condições precárias de vida e de trabalho. 

Ressaltamos que cabe ao Ministério da Saúde criar programas para avaliar,

monitorar e executar serviços de prevenção primária, secundária e de apoio social

para  mulheres.  Porém,  conforme  Bravo  (2006)  afirma,  assiste-se  quase  que

diariamente ao descumprimento dos dispositivos constitucionais e legais do SUS,

por parte do Governo Federal no que se refere à regulamentação e fiscalização das

ações e serviços de saúde em geral.

Não obstante, o Ministério da Saúde assinale nos documentos analisados que

a Política Nacional de Rastreamento do Câncer de Mama seja recente, sabemos

que, em períodos anteriores à sua criação, algumas medidas de rastreamento já

vinham  sendo  realizadas,  por  exemplo,  aplicação  de  técnicas  de  avaliação  de

imagem a partir dos sinais e sintomas na atenção secundária. 

134Estamos nos referindo às particularidades identificadas nos artigos pesquisados, como as mulheres
negras  apresentam  maior  risco  para  o  câncer  de  mama,  não  somente  pelas  questões  sociais,
também  de  ordem  genética:  nesse  grupo  pelo  fato  de  haver  menor  ocorrência  da  deleção
homozigótica  do  gene  GSTM1.  Assim  por  ser  negra,  parda  e  jovem  os  tumores  da  mama  se
apresenta  mais  agressivos,  as  respostas  se  apresentam  mais  demoradas  aos  medicamentos
administrados para tratamento. Outro aspecto que consideramos significativo são condições de risco,
que devem ser investigados durante o processo de rastreamento na execução das políticas de saúde:
história  de  câncer  de  mama masculino,  câncer  de  ovário  e  de  mama,  câncer  de  mama.  (NM3,
p.421;NM12,p.46;NM14,p.342-3; NM16,p.8-9).
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Entendemos que as questões que comprometem a concretização da Política

Nacional de Rastreamento do Câncer de Mama no âmbito do SUS são de outra

ordem,  quais  sejam:  a  ampliação  do  acesso  aos  serviços  pelo  cumprimento  de

metas e com base nas estatísticas epidemiológicas; rotinas dos serviços; prioridade

da  assistência  pelos  exames  de  imagem;  distanciamento  do  princípio  da

integralidade remuneração por produção (serviços centrados nos procedimentos).

Além disso, não houve mudanças significativas na condução da política, ou seja,

para além da evolução dos novos casos a cada ano ainda persiste a reprodução de

resultados por  metas,  calculadas em termos de percentuais  e  objetivos a  serem

cumpridos pelos gestores da política.

Nota-se que a estimativa de incidência para 2014/2015 do câncer de mama em

mulheres no Brasil  que estava em  56,1 (taxa bruta),  essa taxa ascende para 60

quando da estimativa para 2020. 

Conforme estudo de Vieira (2012) existe algo singular para todos os países na

tabela 3 anteriormente apresentada: a tendência ascendente da taxa bruta estimada

para a incidência do câncer de mama em mulheres, ou seja, quando no período de

2014/2015 se apresenta em  56,1 e para o período de 2020 estimam em torno de

60. A esse respeito, Frenk (2009) vai afirmar que, considerando-se a dinâmica das

contínuas mudanças ambientais, do processo de urbanização crescente e adoção

de estilos de vida favoráveis a carcinogênese, assim como o acúmulo de pessoas

idosas na população, essa taxa bruta devesse está ainda mais elevada do que esta

aí apresentada. 

Sendo importante assinalar que, além do  apontado anteriormente, quanto aos

dados  das  fontes  nacionais  se  apresentarem  díspares  devido  as  diferenças

metodológicas  com  relação  ao  cálculo  das  taxas  apontandas  pelo  GloboCan

(2012)135, ainda da questão dos sub-registros apontados por  Soleman et al (2006),

chamamos atenção para uma outro aspecto: se os índices estimados de incidência

do câncer de mama em mulheres e outros dados epidemiológicos específicos são

bastante  sub-enumerados  nas  estatísticas  oficiais,  as  informações  a  respeito  do

acesso aos serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama são muito

mais  ausentes-  não  identificamos  em  nenhum  dos  109  textos  analisados.  A

invisibilidade  social  dessas  estatísticas,  aparece  como  desdobramento  direto  do

135Disponíveis em:< http://www1.inca.gov.br/>. Acesso em: 12/02/2014.
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processo de naturalização e banalização desses dados e situações. Vê-se continuar

mantido  cotidianamente,  esse  processo  de  naturalização,  pela  forma  como  eles

aparecem  e  também  como  não  aparecem  nas  estatísticas  e  nos  sistemas  de

informação oficiais.

Ainda conforme Vieira (2012), a estimativa para 2020 são 1.050.000 mil casos

novos de câncer de mama em todo o mundo, sendo estimados 15 milhões de casos

novos anuais. No Brasil, documentos PPS8 e PPS11, o câncer de mama permanece

sendo a principal causa de morte por câncer na mulher. Entretanto, ressalta-se que

esse câncer incide também em homens, mesmo que em menor índice, o retrato do

sistema de assistência  com serviços de rastreamento  para a  neoplasia  mamária

devesse ser universal para todas e todos. 

Nesses termos, identificamos que quando o Ministério da Saúde afirma em dois

dos   documentos  analisados  [PPS6  e  PPS8] que  a  razão  de  não  se  identificar

redução nas metas de morbimortalidade pelo câncer de mama, está vinculada a

dificuldade de ser prevenida pelas mulheres, devido a particularidade desse tipo de

patologia ser de difícil  prevenção. Contudo, esses mesmos documentos sinalizam

que  as  estratégias  de  rastreamento,  inquéritos,  entrevistas,  aplicação  de

questionários  devessem  ser  realizados,  durante  o  atendimento  nos  serviços

assistenciais de saúde, sob o argumento de que profissionais de saúde, estariam de

um lado buscando identificar situações que possibilitem agravos, de outro, estariam

possibilitando que a população pudesse incorporar questões de hábitos e costumes

preventivos.  Assim  o  Ministério  da  Saúde  aponta  que  alguns  aspectos

potencializadores  de  riscos  estariam  sendo  de  algum  modo  afastados  pela

população. Desse modo profissionais de saúde e população estariam agindo como

promotores(as)  da  saúde.  Ou  seja,  planejar  e disponibilizar  serviços  em  vários

espaços  de  saúde  na  esteira  da  promoção  faria  gerar  mudanças  na  rotina das

mulheres antes do aparecimento do agravo à saúde.

Cabe ainda assinalar que o prognóstico do câncer de mama mundial, mediante

as  condições  de  acesso  aos  serviços  de  rastreamento  organizados  de  base

populacional,  é  considerado  bom.  Essa  afirmativa  fundamenta-se  na  adesão  do

rastreamento  planejado  a  partir  da  realização  de  exames,  modalidade  de

rastreamento  utilizado  em  vários  países  da  União  Europeia  além  dos  EUA.  A

realidade  brasileira  apresenta  uma inversão  com elevação constante  da taxa de
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mortalidade da neoplasia mamária, observa-se que o Ministério da Saúde adota a

modalidade de rastreamento oportunístico (VIEIRA, 2012). 

Paradoxalmente  a  estratégia  de  rastreamento  do  câncer  de  mama  -

modalidade de rastreio oportunístico - dentre outros fatores - vem contribuindo com

expressivo impacto na sobrevida da população de mulheres brasileiras identificada

em 67,8% aos cinco anos, decorrentes da manifestação do diagnóstico tardio dessa

patologia mamária, além de “acarretar a ampliação das desigualdades de acesso e

utilização  aos  exames  de  rastreamento,  inclusive  reproduzindo  um  fenômeno

mundial de priorização da mamografia (MMG)”, Silva, e Hortale (2011), confirmando

que,  na  evolução  global  para  o  atendimento  das  metas  estabelecidas  no  Plano

Nacional de Saúde para o Brasil, período 2012-2015, está difícil de ser atingida e

reflete na conjugação de múltiplas ações ao nível da prevenção primária, detecção

precoce, diagnóstico ao tratamento precoce (VIEIRA, 2012). 

Como  advertimos  em  capítulo  anterior,  há  distinções  teórico-prática-política

imanes  entre  as  ações  estratégicas  de  rastreamento  do  câncer  de  mama  intra

Ministério  da  Saúde,  recomendadas  pelas  várias  políticas  desse  espaço

governamental  da  esfera  federal.  Também  identificamos  discrepâncias  entre  o

Ministério da Saúde com as ações de rastreamento executadas no cotidiano dos

serviços  assistenciais  de  saúde,  resultantes  dos  estudos  realizados  por

pesquisadoras(es), professoras(es), publicados nos artigos científicos analisados. 

Notamos  que  enquanto  em  01  documento  analisado  [PPS6,  p.72-74],  o

Ministério da Saúde está recomendando o rastreamento oportunístico de câncer de

mama bianual para mulheres entre 50 e 74 anos; para as mulheres consideradas de

risco, a faixa etária estabelecida é a de 35 anos em diante, em 01 artigo científico

analisado, seus autores(as) apontam a necessidade do rastreamento populacional

para mulheres na faixa etária de 40 a 69 anos, para mulheres com 70 anos ou mais,

a  (mamografia)  de  forma  individualizada,  e  a  ressonância  magnética,  de  forma

individualizada para mulheres de alto risco Vejamos:

Na atenção primária: rastreamento oportunístico de câncer  de mama
bianual por meio de  mamografia para mulheres entre  50 e 74 anos. Em
mulheres  de  40  a  49  anos:  ECM  anual  e,  se  este  estiver  alterado,
mamografia; mulheres de 50 a 69 anos: ECM anual e mamografia de dois
em dois anos; Mulheres de  35 anos ou mais com risco elevado: ECM e
mamografia anual. (PPS6,p.72-74) Grifos nossos
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Rastreamento e exame Clínico das Mamas e Mamografia Anual: para mulheres a
partir  de  35  anos  de  idade,  pertencentes  a  grupos  populacionais com  risco136

elevado de desenvolver câncer da mama. Mamografia: para mulheres com idade
entre 50 e 69 anos de idade, com intervalo máximo de 02 anos entre os exames.
Mulheres com menos de 35 anos de idade: a ultrassonografia (USG) é o método de
escolha para avaliação das lesões palpáveis nesse grupo etário. Mulheres com 35
anos  de  idade  ou  mais:  a  mamografia  é  o  método recomendado.  O  exame
mamográfico  pode  ser  complementado  pela ultrassonografia  em  determinadas
situações clínicas, especificadas no documento137 de Consenso (PPS10, p.10-11).

Rastreamento  populacional  em mulheres  entre  40  e  69  anos: mamografia  –
Nessa  faixa  etária recomenda-se  a  realização  da  mamografia para  todas  as
mulheres, com a periodicidade anual. Ultrassonografia – de forma individualizada,
nas situações138.  Rastreamento populacional em mulheres acima de 70 anos:
recomenda-se  a  realização  do  rastreamento  com  a  mamografia,  de  forma
individualizada.  Ressonância  magnética:  de  forma individualizada,  em mulheres
com alto risco 139 para câncer de mama.(R4, p.3-6).

Nos  artigos  científicos  analisados  [NM14,  p.342-3;  NM16,  p.8-9  ],

identificamos que os(as) autores(as), apontam para necessidade dos exames como

ultrassonografia,  ressonância  magnética,  ainda  na  fase  do  rastreamento

populacional.  Que  a  ultrassonografia  tem  sido  utilizada  como  complementar  a

mamografia em mulheres de 50 a 69 anos, no âmbito do SUS, principalmente em

unidades  de  saúde  integrada  às  universidades.  Nesses  mesmos  artigos,

identificamos que na prática dos serviços privados os exames de ultrassonografia

são  realizados  nas  mulheres  com  idade  inferior  a  30  anos,  que  o  recurso  da

ultrassonografia  vem  sendo  adotada  como  complementar  à  mamografia,  que  a

ressonância  magnética  é  usada  no  rastreamento  em  mulheres  jovens,  com

caracterização de risco e também quando os achados nas imagens provenientes

dos dois primeiros exames apresentarem desvios de normalidade.(NM14; NM16)

Por fim identificamos que intra Ministério da Saúde em 02 documentos das

políticas  de  saúde  analisados,  são  apontadas  outras  recomendações  de  ações

estratégicas  para  o  rastreamento  do  câncer  de  mama:  em   (PPS12,  p.3),

136Mulheres com história familiar de, pelo menos, um parente de primeiro grau (mãe, irmã ou filha)
com diagnóstico de câncer da 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 da mama
bilateral ou câncer de ovário, em qualquer faixa etária; Mulheres com diagnóstico histopatológico de
lesão  mamária  proliferativa  com  atipia  ou  neoplasia  lobular  in  situ.  (PPS6;PPS8;PPS10,p.9).
Especificamente em PPS8: acrescentam obesidade (principalmente quando o aumento de peso se dá
após a menopausa) e sedentarismo.
137Documento de Controle do Câncer de Mama (Documento de Consenso, INCA, 2004).
138Pode ser considerada em mulheres com alto risco, especialmente naquelas em que o rastreamento
por ressonância magnética pode ser apropriado mas não pode ser realizado por qualquer razão.
Pode ser considerada em mulheres com tecido mamário denso, como adjuvante à mamografia.
139RM anual em mulheres com 40 a 69 anos a partir da confirmação da mutação genética, naquelas
com história de irradiação no tórax entre os 10 e 30 anos de idade; em mulheres com história pessoal
de neoplasia lobular carcinoma invasor de mama ou de ovário. 
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rastreamento em mulheres de 50 a 69 anos, a mamografia de dois em dois anos;

no documento (L15, p.1), mamografia em todas as mulheres a partir dos 40 anos

de idade. 

Notamos  ainda  que  a  expressão  universalização  do  rastreamento  está

presente em um dos documentos da política de saúde [PPS8, p.25-28 ]. Também

que em nenhum dos artigos científicos analisados, essa expressão se encontrava

presente.  Esse  documento  aponta  que,  o  Ministério  da  Saúde  determina  o

rastreamento  oportunístico  universal,  independentemente  da  renda,  raça/cor,

reduzindo desigualdades, e para isso terá que definir no âmbito do público (SUS), a

contratação e pactuação de serviços (conveniados). Vejamos,

Universalização  do  rastreamento: para  todas  as  mulheres,
independentemente de renda, raça/cor, reduzindo desigualdades, e garantia
de  100%  de  acesso  ao  tratamento  das  lesões  precursoras  de  câncer.
Organizar o rastreamento das mulheres de 50 a 69 anos em áreas cuja
elevada  ocorrência deste  tipo  de câncer  justifique esta  iniciativa.  Definir,
contratar e pactuar serviços (conveniados) também serviços de referência
para confirmação diagnóstica dos casos suspeitos (PPS8, p.25-28).

Notamos no texto acima, que a universalidade está aí caracterizando a  saúde

como um direito de cidadania, como um direito140 de todas as mulheres e um dever

do Estado. Assim o Ministério da Saúde, está concebendo acesso com o sentido de

abrangência de cobertura 100% das mulheres para o rastreamento do câncer de

mama,  ou  seja  a  concepção  de  acesso  quanto  a  característica  do  atendimento

(universal), também para o diagnóstico precoce da referida patologia. Nesse caso

está igualmente exprimindo a ideia de que o Estado tem o dever de prestar esse

atendimento à toda população de mulheres, pela via do público e do privado. Nesse

caso  tem-se  aí  a  concepção  de  acesso,  adotada  pelo  Ministério  da  Saúde,

materializada no documento da política de saúde, no sentido de se constituir de um

elemento  indicativo  de  facilidade  ou  dificuldade  com  que  as  pessoas  obtêm

140Esse texto ainda nos remete ao princípio da universalidade, instituído na CFB/1988, que assegura a
todas as pessoas o direito ao acesso das ações e serviços de saúde, que como vimos anteriormente
nos dois primeiros capítulos, esse direito era restrito a população assegurada à previdência social ou
àqueles(as) que eram atendidos(as) na rede privada. Trata-se portanto da ampliação da cobertura do
acesso, instituída pelo SUS, no que se refere ao seu financiamento, que foi regulada nos termos da
Constituição,  no art.  195,  quando assevera que,  “a seguridade social  será  financiada por toda a
sociedade  de forma indireta,  (...)  mediante  recursos provenientes dos orçamentos da união,  dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, (...)  da contribuição social dos empregadores e de
trabalhadores e sobre a receita de concursos de prognósticos”. 
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atendimento,  no tempo,  espaço  e  territórios  necessários,  se  no  setor  público  ou

privado, aspectos já abordados no capítulo anterior. 

Por conseguinte depreendemos que essa universalidade do rastreamento aí

apontada, implica que a sociedade ou seja as mulheres, participam do financiamento

das ações e serviços do SUS, mesmo que de forma indireta. 

Contudo, vê-se que essa expressão universalidade do rastreamento, descrita

no texto acima, se encontra no plano teórico-político intencional, não fazendo parte

do cenário do cotidiano dos serviços assistenciais de saúde, conforme identificamos

nos artigos141 científicos analisados: apesar de cada serviço assistencial de saúde

ter  uma área  de  abrangência  delimitada  no  município,  a  partir  da  Estratégia  de

Saúde  da  Família,  dessa  área,  profissionais  de  saúde  serem  designados(as)  a

prestarem assistência em saúde a uma parcela definida da população (famílias),

nesses  artigos   identificamos  que  a  busca  da  mulher  e  demais  integrantes  da

unidade  familiar,  para  acessarem  os  serviços  assistenciais  não  somente  os  de

rastreamento do câncer de mama, mas de outras especialidades, como cardiologia,

nefrologia, ou seja os serviços mais complexos situados na média complexidade,

esta busca se apresenta desafiadora, devido a disposição geográfica dos serviços

buscados  de  estarem  longe  das  residências,  porque  no  SUS  a  organização  e

lotação da na unidade de saúde, a partir da modalidade de ESF, de onde emergiu a

prescrição ou encaminhamento para o atendimento na média complexidade, não dá

a  liberdade  de  escolha  da  população  pelo  serviço  que  melhor  atender  as  suas

necessidades. 

Vê-se  também que,  esses  artigos aludidos  estão trazendo a  concepção de

acesso,  no  sentido  da  busca  da  população  pelo  atendimento  aos  serviços

assistenciais de saúde, que a população nesse caso se apresenta pressionada a

seguir o fluxo da rede, imposta pelo Ministério da Saúde. 

Ainda de acordo com esse artigos142 científicos analisados, aqueles serviços

assistenciais da média complexidade, que são considerados de qualidade, esses

serviços  por  vezes  não  é  oferecido  na  esfera  municipal,  o  que  acarreta  a

peregrinação da população por vários centros de maior complexidade, fora da esfera

municipal, por vezes até fora dos limites geográficos do estado, e assim o fazem até

141AASS1,  AASS3, AASS11, AASS15,AASS17, NM2, NM11,NM16, PCM12, PCM9, R1, R2, R3 R4,
R5, R8, R11   

142Cito os artigos na nota n° 143.
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conseguir  o  atendimento  desejado.  Isso  faz  gerar  desconforto,  deslocamentos  e

gastos  para  a  sua  concretização.  Dentre  outros  desdobramentos  são  apontados

nesses mesmos artigos,  a  não adesão das mulheres,  aspecto  que abordaremos

mais adiante nesse capítulo,  também as elevadas taxas de mortalidade como já

abordamos anteriormente.

Como mais adiante iremos tratar da questão da não adesão das mulheres aos

serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama, nesse momento vamos

realçar que que a dificuldade de acesso ao atendimento e a adesão ao tratamento

constituem  obstáculos  importantes  para  o  rastreamento  do  câncer  de  mama,

também para o diagnóstico precoce e o tratamento. A esse respeito,  Stein et  al.

(2009, p. 439) afirmam que essas questões devem ser consideradas na formulação,

planejamento e execução da PNCCM:

o câncer de mama é encontrado com maior frequência em mulheres de boas
condições  socioeconômicas  e  bom  nível  educacional.  Esse  achado  é
provavelmente relacionado ao estilo de vida, o que inclui:  dieta, idade do
primeiro filho, utilização de terapia de reposição hormonal e uso de álcool.
No entanto, a mortalidade é mais elevada em mulheres de grupos com baixa
condição  socioeconômica,  sugerindo  que  a  dificuldade  de  acesso  ao
atendimento e a adesão ao tratamento constituem obstáculos importantes
para o diagnóstico e o tratamento; história familiar e predisposição genética:
câncer de mama é o câncer mais frequente entre as mulheres no nosso
meio e também na maioria dos países desenvolvidos. Por isso, estima-se
que em torno de 10% das mulheres relatarão ter um  parente em primeiro
grau (mãe, irmã ou filha) com câncer de mama, dependendo da população
investigada”. 

Cabe sinalizar que os estudos de Ashton-Prolla et al. (2009) demonstram que

as mulheres negras apresentam maior risco para o câncer de mama, não somente

pelas questões sociais, também de ordem genética. Assim ser negra, parda e jovem

os tumores da mama se apresentam mais agressivos, as respostas se apresentam

mais demoradas aos medicamentos administrados para tratamento.

Concordamos  que  atualmente  o  controle  do  câncer  de  mama  no  Brasil

apresenta avanços, principalmente, na gestão do conhecimento com a introdução de

vários sistemas de informação143, por entendermos que a fragilidade institucional no

gerenciamento da informação compromete a condução da política no que se refere

ao financiamento de novas ações, serviços e projetos. 

Consideramos ainda que o pleno funcionamento do sistema de informação do

Ministério da Saúde, secretarias de saúde, Instituto Nacional do Câncer (INCA) e
143Com  relação  ao  sistema  de  informação  sobre  câncer  e  câncer  de  mama  temos  SISCAN  e
SISMAMA, como citado anteriormente.
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dos  serviços  de  saúde  (públicos  e  privados)  é  uma  condição  necessária  à

construção do acesso aos serviços de rastreamento e do perfil epidemiológico do

câncer de mama. 

Contudo  sinalizamos que mesmo diante das distinções teórico-prática-política

imanes que apontamos anteriormente, mesmo frente a essa condição acima citada,

o fato de termos identificado que entre as ações estratégicas de rastreamento do

câncer  de  mama intra  Ministério  da  Saúde,  em nosso  entendimento,  elas  estão

atreladas  as  características  de  atendimento  em  saúde  que  se  apresentou

hegemônica:  acesso  focalizado.  Cabe  aqui  assinalar  que  05  artigos  científicos

analisados [R3,R4,PCM9,PCM12] não absorvem essa concepção hegemônica. 

Essa concepção hegemônica do acesso, identificada nos documentos das

políticas de saúde, em nosso entendimento, reforça o modelo de atenção centrado

no procedimento, traduzido nessa concepção pela possibilidade de consumo que é

garantida pela distribuição planejada de recursos da rede de serviços. Dito de outro

modo, ocorre uma ação planejadora do Estado com base na localização adequada,

disponibilidade  e  articulação  funcional  dos  serviços  dispostos  em  rede  que  é

organizada, de acordo com uma demanda que é definida por território: estamos nos

referindo a Estratégia de Saúde da Família. 

Assim a  característica  de atendimento que se apresentou hegemônica -  do

acesso  focalizado,  territorializado  –  reforça  o  modelo  procedimento  centrado

(curativo) que  possibilita o consumo, que por sua vez, é garantido pela distribuição

planejada de recursos da rede de serviços. E 01 documento da política de saúde

analisado,  [PPS6,  p.72-74]  nos  possibilita  compreender  essa  questão,  quando  o

Ministério da Saúde recomenda a investigação diagnóstica, diante de anormalidades

identificadas, ou seja, diante da doença já instalada, com os sinais e sintomas144,

com exames complementares, tais como mamografia, ultrassonografia, punções e

biópsias e, eventualmente, encaminhamento da família que está vinculada a ESF,

para especialista na média complexidade (PPS6, p.72-74), 

Isso  nos  remete  por  conseguinte,  a  questão  da  prática  e  da  formação

profissional para o SUS, na importância da necessidade de construção de um novo

modelo  de  atenção  à  saúde,  que  seja  compatível  com  o  Projeto  da  Reforma

Sanitária,  por  que  o  que  se  apresenta  é  que,  essa  concepção  hegemônica  de

144Estamos aqui nos referindo àqueles sinais e sintomas com as recomendações do Ministério da
Saúde em Brasil (2011a), que apresentamos no quadro 3 em capítulo anterior.
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acesso está reforçando o modelo de atenção à saúde (procedimento-centrado) que

potencializa o projeto sanitário privado (curativo). 

Sinalizamos que a necessidade de mudança decorre de novas modalidades de

organização do mundo do trabalho em saúde, decorre portanto da dimensão política

do  acesso,  como  dispositivo  de  poder  impactando  nas  demais  dimensões,

intermediado pelos fatores de acessibilidade. Este ultimo está por sua vez atrelado

entre outros aspectos, a questão da formação profissional, as exigências em relação

ao  perfil  dos  novos  profissionais,  tendo  como  desafios  a  interdisciplinaridade  e

transdisciplinaridade na produção de conhecimento ou mesmo na necessidade de

as instituições de ensino superior reconstruírem suas funções. 

Para  tanto,  entendemos  que  rupturas  desse  modelo  (curativo)  serão

necessárias: esse modelo vem sustentando as práticas em saúde e grande parte

dos currículos da área de saúde no Brasil. Esse contexto nos conduz perceber  que

sendo  hegemônica,  propicia  uma  política  efetiva  de  educação  permanente,

chegando recheada de componentes ideológicos e políticos de modo a impactar na

formação profissional, estruturação da PNCCM, nas práticas em saúde e como o

trabalho é produzido no ato de cuidar das pessoas na rede SUS, essas questões se

apresentam embricadas. 

Contudo,  travestida  de  um  discurso  romanceado  esse  ideário  aí  exposto,

envolvendo  serviços  de  saúde,  trabalhadores(as)  e  população  que  busca

atendimento em saúde, emerge num imaginário que parece fazer uma construção

ilusória nos conduzindo a atrelar  formação profissional,  qualidade na assistência,

também os insumos, os equipamentos, os exames, e as consultas especializadas.

Assim, vê-se que discussões sobre o acesso atempado e resolutivo porque universal

vêm sendo travado na academia, nos movimentos sociais, nos conselhos de saúde,

conselhos da mulher, no interior das políticas públicas, considerando-o necessária

para a melhoria da qualidade dos serviços e a concretização de atendimento em

saúde compartilhado. 

Entretanto, duas observações trazemos aqui com relação as ações e serviços

de  rastreamento  do  câncer  de  mama  que  identificamos  nos  documentos  das

políticas  de  saúde  e  artigos  científicos  pesquisados  sinalizando  um  reforço  ao

projeto  da  reforma  sanitária.  Primeiro  já  demonstrado:  a  PNCCM,  objetiva

ultrapassar o acesso focalizado aos serviços de rastreamento, e assim se apresenta
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quando define a finalidade de assumir a concepção de acesso no sentido integral e

universal  aos serviços qualificados para promover  a  prevenção,  rastreamento do

câncer  de  mama, acesso  ao  diagnóstico  precoce  e  ao  tratamento  adequado,

qualificado e em tempo oportuno. Contudo as ações e estratégias programas, suas

diretrizes em saúde como a de rastreamento do câncer de mama, constituem um

modelo que delimita o objeto de intervenção no âmbito dos serviços como definidas

em  função  de  critérios  demográficos,  socioeconômicos  e  culturais,  o  que  vem

promovendo  o  reforço  da  focalização  com  o  estabelecimento  dos  recortes

populacionais  por  idade  e  condição  de  risco,  sobre  os  quais  são  planejadas  e

incididas as ações programáticas.

A segunda inserida em dois artigos científicos analisados, que apontam com

relevância  a concepção de acesso vinculada as questões referentes as atitudes,

relacionamento,  também a  formação  profissional  e  qualificação  para  formulação,

planejamento e execução das ações e serviços na esteira da prevenção, controle do

câncer de mama, assumida no debate do rastreamento dessa neoplasia no campo

das pesquisas, e que precisam fazer parte do debate na instância da formulação da

política  em  tela.  Nessa  perspectiva,  as  orientações  que  os  artigos  pesquisados

fornecem, elas estão  dirigidas à busca de um novo modelo de atenção à saúde no

qual a população possa ser parte ativa e contribuam para este fim de controlar a

neoplasia mamária em tempo hábil, com a detecção precoce.

Rastreamento: aplicação  de  instrumento  educativo  de  rastreio  junto  à
famílias e com fins de apoio terapêutico, para elaboração de proposta de
atividades  selecionadas  para  recuperar,  desenvolver  ou  reforçar  as
capacidades  físicas,  mentais  e  sociais,  objetiva  promover  a  saúde  e  a
reinserção social, melhorando a sobrevida das mulheres, de modo geral. Tal
estratégia poderá ser de extrema importância nas ações de promoção à
saúde  mamária  de  mulheres  sãs  como  também  na  prevenção  de
complicações  das  intervenções  inerentes  a  esse  rastreamento  (PCM12,
p.7).

Rastreamento  junto  as  famílias  com base  na  história  familiar:  buscando
identificar  aspectos  relacionados  a  situação  com  potencial  de  risco145

independente  da idade,  buscando investigar  sistematicamente a situação
dessa história e ainda englobar toda a população. Um dos maiores desafios
de  profissionais  de  saúde  é  melhorar  esse  rastreio  coletivamente  e
direcionar condutas terapêuticas mais individualizadas (NM3, p.421; NM12,
p.46; NM14, p.342-3; NM16, p.8-9).

145Câncer de mama masculino, câncer de ovário e o câncer de mama em mulheres. 
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Notamos  que  os  textos  acima  colocam  a  importância  da  política  em  tela

incentivar a superação da fragmentação do acesso, a superação também do modelo

procedimento-centrado.  Cumpre  assinalar  que  compartilhamos  com  essa

compreensão exposta nesses textos apreendidos dos artigos acima referidos, de

que essa abordagem e concepção de acesso pode contribuir para a participação

política,  desde  que  integre  as  dimensões  de  acesso  que  apresentamos

anteriormente. 

4.2.3 Rastreamento do câncer de mama na rede de atenção à saúde 

Nos documentos analisados vinculam o acesso aos serviços assistenciais de

rastreamento  do  câncer  de  mama  aos  princípios  do  SUS  universalidade,

integralidade,  intersetorialidade  e  descentralização.  No  entanto,  os  documentos

também apresentam uma concepção de serviços que é centrado nos procedimentos

ou seja, a determinados tipos de procedimentos. A análise também demonstrou que

alguns  documentos  que  não  mencionam  o  termo  rastreamento e/ou  serviços

assistenciais  de  saúde, ou  seja,  apenas  04  documentos  que  fazem menção  ao

termo rastreamento e também sinalizam apreensões de sentidos técnicos e políticos

atribuídos  a  esse  termo,  02  deles  também  abordam  a  atenção  básica,  atenção

oncológica e humanização da saúde (PPS 8; PPS 12) e 01 deles aborda a atenção

oncológica (PPS 10). 

Observamos que apenas 01 documento (PPS 9)  se refere à atenção básica,

atenção oncológica e humanização da saúde. Cabe aqui ainda assinalar que esse

documento é o único que aborda a questão da necessidade do rastreamento do

câncer de mama para mulheres e para homens. No mesmo documento (PPS 9), o

controle do câncer de mama é realizado mediante mamografia de rastreamento e

mamografia  de  diagnóstico,  forma  de  controle  foram  adotada  quando  do

reconhecimento pelo MS desde o ano de 2006. 

(…) mamografia de rastreamento é realizada em mulheres e homens não
apenas  para  rastreio  de  câncer,  também  no  pré-operatório  de  cirurgia
plástica. (…) Mamografia de diagnóstico é aquela que deve ser realizada
para investigação 146 quando já há sinais e sintomas de patologia (câncer ou

146Nódulo  palpável,  quando  em  mulheres  acima  de  30  anos  é  indicada  a  mamografia.  Já  a
ultrassonografia é o exame de escolha para avaliação de nódulos em mulheres com idade inferior a
30 anos. A ultrassonografia é o exame de escolha para primeira avaliação de nódulos mamários em
mulheres e em homens. Em mulheres a mamografia de diagnóstico é indicada quando há descarga
papilar espontânea, unilateral, de ducto único, "água de rocha" ou sanguinolenta são suspeitos de
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doença  glandular  etc.).  Apesar  de  pouco  frequente,  a  mama  masculina
também  pode  ser  acometida  por  doença  maligna,  que  se  expressa
radiologicamente  com  as  mesmas  formas  que  na  mama  feminina
(microcalcificações,  nódulos  etc.).  A  ginecomastia  é  outra  indicação  de
exame,  permitindo  diferenciar  a  ginecomastia  verdadeira  (aumento  da
glândula com a presença de parênquima mamário) da ginecomastia falsa ou
lipomastia (aumento da glândula por proliferação adiposa). (PPS 9, p. 13-
17)

Esse documento  (PPS 9,  p.  17)  edita  recomendações  aos  profissionais  de

saúde  e  alerta  sobre  adotar  práticas  de  promoção  da  saúde147 que  possibilitem

minimizar  o  potencial  do  diagnóstico  tardio,  frequente  no  cotidiano  dos  serviços

assistenciais de saúde,  que causa danos à população tanto de mulheres como de

homens. De um modo geral afirma que o acesso ao rastreamento é um direito à

saúde e um dever do Estado a ser garantido à população independentemente se

mulher  ou  se  homem.  Sugere  padronização  dos  relatórios  e  dos  sistemas  de

informação do controle do câncer de mama.

Destacamos que, sendo a neoplasia mamária uma patologia de longa duração,

por vezes, segue um curso aproximado de 10 anos para que sejam expressos os

primeiros sinais e sintomas, nos parece que o período do rastreamento mamário

deva  ter  um  tempo  para  realizar  a  educação  em  saúde  sobre  as  medidas  de

prevenção e de ações de promoção da saúde de redução e combate ao câncer de

mama. 

Cabe aqui assinalar que o processo de organização da Rede de Atenção (SUS)

requer a implantação de estratégias pelos gestores da saúde “  (…) que garantam

ações relacionadas ao controle dos cânceres do câncer de mama como o acesso à

rede  de  serviços  quantitativa  e  qualitativamente,  capazes  de  suprir  essas

necessidades em todas as regiões do País (PPS8, p.13, grifos nosso).

doença maligna e a mamografia está indicada para iniciar a investigação (PPS 9, p.17). 
147 No âmbito do SUS, a Política Nacional de Promoção à Saúde tem entre seus objetivos promover a
qualidade  de  vida  e  reduzir  a  vulnerabilidade  e  os  riscos  à  saúde  relacionados  aos  seus
determinantes  e  condicionantes  –  modos  de  viver,  condições  de  trabalho,  habitação,  ambiente,
educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. Além disso, visa ampliar a autonomia e
a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o poder público, no cuidado integral à
saúde, e minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda e qualquer ordem (étnica, racial, social,
regional,  de gênero,  de orientação/opção sexual,  entre outras).  Nesse sentido,  o governo federal
lançou  o  Plano  de  Ações  Estratégicas  para  o  Enfrentamento  das  Doenças  Crônicas  não
Transmissíveis (DCNT) no Brasil,  2011–2022 que aborda quatro principais doenças,  quais sejam:
doenças do aparelho circulatório,  respiratórias crônicas,  diabetes e câncer; e os fatores de risco:
tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividade física, alimentação inadequada e obesidade. Os
objetivos do plano são: promover o desenvolvimento e a implantação de políticas públicas efetivas,
integradas, sustentáveis e baseadas em evidências para a prevenção e o controle das DCNT e seus
fatores de risco (PPS6).
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Identificamos que dos 12 documentos que citam o termo rastreamento, apenas

05 deles (PPS 1; PPS 6; PPS 11;  PPS 14; L14)  abordam a atenção básica, a

humanização da saúde e a atenção oncológica como elementos complementares.

Apenas 01 documento (L 13) aborda apenas a atenção básica. Notou-se que 06

documentos (L5; L6; L7; L9; L12; L13) somente aludem ao termo rastreamento, ou

seja, não abordam a política de atenção básica, política de atenção oncológica e a

política de humanização da saúde.

garantir o acesso a exame de citologia e colposcopia no controle do câncer
de mama garantindo o acesso a exame de imagem para rastreamento e
diagnóstico, bem como implantar o exame de peniscopia como estratégia de
prevenção no Programa de Saúde do Homem (BRASIL, 2012, p. 47). 

oferta adequada de ações e serviços em relação às diferentes fases da vida
da mulher, com ênfase nos procedimentos diagnósticos de câncer de mama
e colo uterino; serviços de mastologia para a realização de reconstruções e
reparações mamárias, além da disponibilização de próteses (BRASIL, 2008,
p. 108).

4.2.4 Serviços assistenciais e rastreamento do câncer de mama no Brasil

No Brasil, os serviços assistenciais de saúde da atenção gineco-oncológica-

preventiva  são  apontados  como  relevantes  na  perspectiva  de  prevenção,

tratamento, redução e cura de agravos à saúde da mulher. Consideramos que a

relevância está em ser uma estratégia de prevenção voltada à identificação precoce

de sinais do câncer em mulheres assintomáticas. 

Analisamos nos documentos que versam sobre política de controle de câncer

de mama e nos artigos que abordam o tema serviços assistenciais de rastreamento

do câncer de mama quais são as perspectivas teóricas que permeiam o debate atual

sobre rastreamento. Constatamos que,  do total  de 109148 documentos analisados

75149,  ou seja,  68,1% não fazem menção ao termo rastreamento; 14150 textos ou

13,7% faz referência ao termo rastreamento de patologias, dentre elas o do câncer

de mama e 19151 ou 18,2% especificam cânceres ginecológicos (câncer de colo de

14830 documentos referentes a políticas de saúde e 75 artigos indexados.
14914 documentos das políticas de saúde e 61 artigos analisados.
15013 documentos das políticas de saúde e 02 artigos pesquisados.
151Apenas 01 documento analisado das políticas de saúde, aborda a necessidade de rastreamento de
neoplasias nos homens, mas este não menciona a detecção precoce sob a forma de rastreamento
nesse  grupo  populacional.  01  dos  artigos  analisados  sugere  rastreamento  do  câncer  de  mama,
voltado também para homens. 
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útero e câncer de mama) com indicação conceitual. Conforme pode ser observado

na tabela 4 abaixo.

Tabela 4 - Termo rastreamento nos documentos analisados

Não citam

PPS 2; PPS 3; PPS 4; PPS 5; PPS 7; PPS 13 - L1; L2; L3; L4; L8; L10;
L11;L16-AASS1,  AASS2,  AASS3,  AASS4,  AASS5,  AASS6,  AASS7,
AASS8,  AASS9,  AASS10,  AASS11,  AASS12,  AASS13,  AASS14,
AASS16,  AASS18,  AASS19,  AASS20,AASS21,AASS22,  AASS23,
AASS24,  AASS25,  AASS26,  AASS27,  AASS28,  AASS29,  AASS30,
AASS31,  AASS32,  AASS33,  AASS34,  AASS35  -  NM1,  NM2,  NM3,
NM4,NM5, NM6, NM7,NM9, NM10, NM12, NM14, NM17- PCM1, PCM2,
PCM3,  PCM4,  PCM5,  PCM6,  PCM7,  PCM8,  PCM9,  PCM10,
PCM11,PCM12,PCM13,R12,R13,R14.

75

Mencionam o termo como
procedimento

PPS 1;PPS9 ;  PPS  11;  PPS  14   -  L5;  L6;L7;L9;L12;  L13;  L14,L16,
R9,R10. 14

Apresentam indicação
conceitual para além de

procedimentos

PPS6; PPS8; PPS10; PPS12 – AASS15, AASS17, NM8, NM11,  NM16,
R1 10

TOTAL 109

Fonte: Dados da pesquisa. Elaboração própria 

O mesmo não ocorreu em relação à expressão  serviços assistenciais de saúde.

Dos 109 documentos analisados 66152 ou 61% mencionam a expressão  serviços de

saúde ou  serviços  assistenciais  e definindo-os  como  procedimento;  24153 desses

documentos ou 21,8% fazem alguma indicação conceitual sobre serviços assistenciais

de saúde; 18 154 desses documentos (17,2%) não citam, também não fazem nenhuma

abordagem  sobre  serviços  assistenciais  de  saúde,  entretanto,  ao  considerarmos  o

quadro  8,  nota-se  que apenas  um documento  (PPS 13),  não faz  menção ao termo

rastreamento,  mas também não o faz  com relação a  expressão serviços  de saúde,

conforme descritos na tabela 5 a seguir:

Tabela 5 - Abordagem sobre serviços assistenciais de saúde
DOCUMENTOS  SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE

Não citam  PPS 12;]- [L6; L9; L10; L12 – AASS10- NM1; NM2; NM3; NM4; NM10; NM12;
NM14 – PCM1; PCM11; PCM13 – R1; R9;R12

19

Mencionam  o  termo
concebendo  serviço
como procedimentos

 PPS 2; PPS 3; PPS 4; PPS 5; PPS 7; PPS 8; PPS 9; PPS 10; PPS 11; PPS 13;
PPS 14 -  L1;L3;L4;L5;L7;L8;L13;L14;L15;L16 ,  L17 – AASS7;  AASS8;  AASS9;
AASS12;  AASS14;  AASS15;  AASS16;  AASS17;  AASS19;  AASS20;  AASS21;
AASS22;  AASS23;  AASS24;  AASS25;  AASS26;  AASS27;  AASS28;  AASS29;
AASS30; AASS31; AASS32; AASS33; AASS34; AASS35 – NM5; NM6; NM7; NM8;
NM9; NM13; NM15; NM17; PCM6; PCM7; PCM8; R2; R3; R4; R5; R6; R7; R10;
R13; R14.

66

Apresentam  alguma
indicação conceitual

PPS  1;  PPS  6–  L2;L11  -  AASS1;  AASS2;  AASS3;  AASS4;  AASS5;  AASS6;
AASS11; AASS13; AASS18; NM11; NM16; PCM2; PCM3; PCM4; PCM5; PCM9;
PCM10; PCM12; R8; R11 24

TOTAL GERAL 109

Fonte: elaboração própria 

15221 são textos normativos sobre a política de saúde e 45 artigos indexados.
15304 são textos normativos sobre a política de saúde e 20 artigos indexados.
15403 são textos normativos sobre a política de saúde e 14 artigos indexados
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Notamos na tabela acima que não obstante 66 documentos, ou seja,  61 %

mencionem as expressões – serviços de saúde/serviços assistenciais de saúde –,

porém, não aprofundam o significado teórico ou político do termo, como veremos

adiante. Entretanto, 24 documentos da política de saúde mencionam e definem o

que seja serviços assistenciais de saúde.  Cabe ainda assinalar em 04 documentos

analisados  concernentes  à  política  de  saúde  fazem  referência  específica  aos

cânceres  ginecológicos  (câncer  de  colo  de  útero  e  câncer  de  mama)  nota-se

indicação conceitual amparadas por duas perspectivas que envolvem visão técnica,

organizativa e política do termo155. Vejamos:

rastreamento  é  a  aplicação  de  um  exame  em  uma  população
presumivelmente assintomática. Destina-se a identificar os indivíduos com
uma alteração sugestiva de um câncer  específico no período pré-clínico,
antes que tenha desenvolvido sinais e/ou sintomas relacionados à doença
(PPS6, p.21) 156.
rastreamentos são testes e/ou exames aplicados em pessoas sadias, sendo
necessário  algumas  vezes  serem  repetidos  e  enfatizamos,  garantia  de
benefícios relevantes frente aos riscos e danos previsíveis e imprevisíveis
do processo de intervenção (PPS6; PPS8; PPS10).

Os textos das políticas de saúde que trazem alguma indicação conceitual sobre

rastreamento apontam duas modalidades de rastreamento em saúde: oportunístico

e organizado. Ressalta-se que, por vezes, o rastreamento organizado emerge com a

denominação de rastreamento populacional. 

O  rastreamento  oportunístico  consiste  na  solicitação  de  exames  de

rastreamento  de  forma  não  sistemática.  Geralmente,  são  solicitados  em  uma

consulta  realizada  pela  pessoa  usuária  dos  serviços  assistenciais  de  saúde  por

algum outro motivo de saúde ou  em consulta de rotina (STEIN,et al 2009).

155No rastreamento do câncer usam-se diversas técnicas de coleta de material e de informações, por
exemplo, questionários,  inquéritos,  entrevistas,  aparelhos  portáteis  para  medir  marcadores
sanguíneos,  como  a  glicose,  colesterol,  sensores  clínicos  para  exames  da  mama,  exames  de
laboratório, mamografias etc. Nos laudos desses exames vêm descrito os limiares ou pontos de corte
para  designar  a  condição  se  há  agravo,  ou  se  está  saudável  (ENGELGAU,  NARYAN,HERMAN,
2000). Os documentos (PPS6, PPS8, PPS10) analisados afirmam que quando os resultados dos
exames  no  processo  de  rastreamento  vêm com o  resultado  positivo,  nem sempre  implicará  um
diagnóstico  fechado,  isso  porque  são  exames  voltados  a  selecionar  as  pessoas  com  maior
probabilidade de apresentar o agravo à saúde.
156No documento PPS6 pode-se observar uma crítica ao OMS por inserir o rastreamento na esteira da
prevenção. Conforme Stein et al (2009, p.438), esses indivíduos necessitam continuar a investigação
para confirmar ou descartar o diagnóstico de câncer. Vê-se ainda que difira de Diagnóstico precoce: é
o reconhecimento pela pessoa usuária dos serviços assistenciais de saúde ou pelo profissional de
saúde de sinais e sintomas precoces do câncer, a fim de facilitar o diagnóstico antes que a doença se
torne avançada. Isso permite, em grande parte dos tumores, maior eficácia e menor custo (financeiro,
individual e social) associado ao tratamento.
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O Ministério da Saúde adotou o rastreamento oportunístico que: 

(...)  está  orientando  o  acesso da população,  a  partir  de  sua  procura  ao
serviço de saúde por algum outro motivo e o profissional de saúde aproveita
o  momento  para  rastrear  alguma  doença  ou  fator  de  risco  durante  o
atendimento.  Essa forma de proceder  tem sido  a  tônica  da maioria  dos
serviços de saúde no Brasil. (PPS6, p.23).

O MS mesmo adotando o rastreamento oportunístico contraditoriamente alerta

sobre a  realização do rastreamento oportunístico pelos profissionais de saúde nos

serviços assistenciais da rede de atenção primária, pois estes “(...) são mesclados

com a abordagem clínica cotidiana, quer por iniciativa do paciente, quer por iniciativa

do profissional ou por demanda institucional local" (PPS6, p.97). Além disso, observa

ainda  que  esse  rastreamento  apresenta  desvantagens  como  “(...)  além  de  ser

menos efetivo no impacto sobre a morbidade e a mortalidade atribuídas à condição

rastreada,  também  é  mais  oneroso  para  o  sistema  de  saúde  como  um  todo”

(PPS6,p.23).

Ressalva-se  que  com  o  resultado  positivo  de  exame  de  rastreamento

oportunístico o usuário deverá realizar outro teste157 com a finalidade de confirmar o

primeiro resultado (com maior especificidade para a doença em questão). Esse teste

confirmatório,  ainda  que  pertença  à  etapa  de  rastreamento  oportunístico  é

necessário para que possibilite estabelecer o tratamento específico  (PPS6; PPS8).

No Brasil,  uma das  razões  para  a  adoção da  modalidade  do  rastreamento

oportunístico,  apontado  em  um  dos  documentos  analisados  sobre  políticas  de

saúde, é o uso do sistema de informação de base populacional pelo Ministério da

Saúde como um aparato para o rastreamento organizado. 

O  sistema  de  informação  de  base  populacional  faz  registros  dos  dados

longitudinalizados,  linha  de  rastreamento  centrada  na  população.  No entanto,  os

sistemas de informação disponíveis como, por exemplo, o Sistema de Informação do

câncer  de  mama e  Sistema  de  Informação  do  câncer  do  colo  do  útero

(SISMAMA/SISCAN)  apenas  disponibilizam  os  registros  de  informação

transversalizados centrados nos procedimentos e não na população.  

Brasil ainda não dispõe de um sistema de informação de base populacional,
item importantíssimo para um rastreamento organizado, que é o sistema de
informação  longitudinal  em  saúde  (registra  o  cuidado  que  as  pessoas
recebem ao longo do tempo); o que se tem à disposição é um sistema de

157Uma mamografia que traz em seu resultado dados sugestivos de neoplasia deve ser seguida de
uma biópsia e confirmação diagnóstica por anatomopatológico (PPS6; PPS8).
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informação transversal  que  registra  exames realizados e  não estabelece
conexão  com  os  sucessivos  exames.  Assim,  o  sistema  disponível  não
permite identificar as mulheres que estão em falta com o rastreamento para
chamá-las  a  repetir  ou  fazer  pela  primeira  vez  os  exames.  Uma
consequência direta disso é que o programa de rastreamento vigente não
tem controle  sobre  quem está  fazendo  os  exames e  tampouco  sobre  o
intervalo em que os exames têm sido realizados. Esse cenário é típico de
um programa oportunístico, ou seja, as normas vigentes não são seguidas,
pois a maioria das mulheres realiza exames quando procura os serviços de
saúde por alguma outra razão (PPS8, p.51).

Observamos  que  o  acesso  e  acessibilidade  à  informação  necessários  à

dinâmica dos serviços assistenciais ficam à margem da implementação da Política

Nacional do Rastreamento do Câncer de Mama (PNRCM). Embora, se considere

que a política é recente, não se pode dizer o mesmo com relação aos sistemas de

informação158 que antecedem ao ano de 2006159. 

É necessário considerar que, apesar de reconhecer os avanços científicos no

campo da medicina, porém, paradoxalmente a esses avanços, o rastreamento do

câncer, tendo por base a tecnologia por imagem, contribui significativamente para

expansão  da  estrutura  produtiva  da  indústria  nacional  e  internacional  de

equipamentos  médico-hospitalares  e  insumos  laboratoriais  na  área  da  medicina

privada.

Nesses termos, 

privilegiando o registro da produção individual, além da reaproximação com
as  raízes  de pagamentos  por  produção.  Sendo  assim, a  leitura  é  a
produtividade individual. A velocidade da produção pode variar em função
de problemas apresentados pelos usuários. Os momentos de produção e
consumo ocorrem simultaneamente, além de envolverem pessoas distintas.
(PCM3, p.1654)

Na  realidade  brasileira,  como  apontam  os  artigos  analisados,  a  atenção

centrada  no  procedimento  é  hegemônica  no  SUS  que,  por  vezes,  geram  a

impossibilidade  de  realizar  o  controle  do  câncer  de  mama  e  de  útero.  O  que

158No  país,  persistem  sistemas  desarticulados  de  base  de  dados  que  não  potencializam  a
comunicação necessária e nem se apresentam com responsabilidades definidas quanto à coleta,
análise e disseminação das informações. A mesma prática informacional aplicada para o controle dos
serviços de produção da saúde e do controle das patologias,  em que se observam informações
redundantes.  
159Em 2009 foi  implantado pelo MS o sistema de informação do câncer  de mama. O sistema de
informação sobre  câncer  de mama (SISMAMA) desenvolvido  pelo  DATASUS em parceria  com o
INCA, que propunha quando do começo de sua implantação, produzir informações voltadas a auxiliar
no melhor planejamento, monitoramento e avaliação dos serviços, programas e política de saúde,
apresentam  informações  fragmentadas,  desestruturadas,  com  insuficiência  de  sistematização  de
dados.  Persiste  desintegração  das  bases  de dados  necessárias  ao  apoio  dos  serviços  no SUS.
(MORAES; GOMEZ, 2007). 
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contradiz a finalidade maior  da Política Nacional  de Rastreamento do Câncer de

Mama, a saber:

de  assegurar  à  mulher  o  acesso  integral  aos  serviços  qualificados  para
promover  a  prevenção,  rastreamento  do  câncer  de  mama,  acesso  ao
diagnóstico  precoce  e  ao tratamento  adequado,  qualificado  e  em tempo
oportuno. (PPS8,p. 23).

Ao tomarmos como resposta do Estado as elevadas taxas de mortalidade em

mulheres por neoplasia mamária, vê-se que não se encerra na criação da política.

Entende-se que a criação da política sem assegurar a universalidade do acesso e a

acessibilidade aos serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama retira

todo o seu significado político de proteção social em manutenção e reprodução da

vida. 

Consideramos ainda que a universalidade do acesso como princípio e diretriz

do SUS, requer respostas estatais e governamentais urgentes para certos agravos à

saúde da classe trabalhadora, usuária do sistema. A materialidade da finalidade da

PNCCM,  mediante  o  acesso  e  acessibilidade  aos  serviços  vai  além  da  sua

abrangência  territorial  ou  base  populacional,  requer  respostas  governamentais

voltadas  a  articular  ações  intrassetoriais  a  rede  de  serviços  assistenciais  e

intersetorial com as demais políticas. 

Contudo nos artigos científicos analisados, identificamos uma expressiva crítica

à  ausência  e  prática  de  intersetorialidade  em  rede,  apontam  para  a  falta  de

interdisciplinaridade  entre  as  unidades  de  saúde  na  atenção  básica  e  média

complexidade, quando dos encaminhamentos das mulheres para especialistas em

mastologia, para os exames de imagem, também os bioquímicos e histopatológicos,

como consequência a fragmentação nas intervenções e até  o  distanciamento da

mulher do caminho que buscou iniciar o rastreamento da neoplasia mamária. 

Em nossas observações, a fragmentação nos serviços assistenciais de saúde,

na  atenção  básica,  tem  como  elemento  indutor  o  acesso  caracterizando-se

focalizado,  que  por  sua  vez  faz  gerar  uma  limitada  capacidade  de  tomada  de

resoluções, que conforme Barsted e  Pitanguy (2011), esse processo se constitui de

aspectos institucionais, organizacionais, diversos interesses financeiros e comerciais

incompatíveis  com  o  interesse  público  de  um  modo  geral  e  das  mulheres,  são

dificultadores  da  prática  de  profissionais  de  saúde:  uma  prática  profissional

fragmentada e descontextualizada da realidade, que por sua vez dificulta o processo
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de liberação das mulheres, são dificultadores da autonomia da mulher e de algum

modo impeditivas da necessária articulação intersetorial entre os serviços e políticas,

também da  invisibilidade  de  gênero  nas  políticas  públicas  de  saúde.  Essas  são

desdobramentos da heranças recebida pelo SUS, que interfere no funcionamento

adequado do atual  sistema, fazendo gerar um reviver da de uma diversidade de

manifestações de desproteção social, num processo repetitivo e sofrido, na mulher

com maiores agravantes decorrente das desigualdades de gênero. 

Partindo  do  entendimento  de  que  as  questões  apontadas  pelas  autoras

aludidas estão inseridas na questão cultural, social, de segurança, de justiça com

foco  nos  direitos  sociais  no  marco  da  saúde,  depreendemos  que  isoladamente

nenhum  profissional  de  saúde,  mesmo  gestor(a)  público  terá  sucesso  no

enfrentamento da questão levantada. 

Assim neste  estudo,  entendemos e defendemos as  ações  e  estratégias  de

serviços como de rastreamento do câncer de mama, de caráter multiprofissional e

intersetorial, centrado nas necessidades  de saúde, resolutivos, que pressupões um

trabalho  articulado  e  em  rede,  com  a  expressiva  capacidade  organizativa  dos

diferentes  grupos  que  compõem  o  setor  e  que  darão  o  tom  do  debate,  como

abordamos em capítulos anteriores.  

Em 09 legislações complementares PNCCM, foi  possível  identificar algumas

particularidades  significativas  para  o  termo  rastreamento  e  sua  vinculação  com

acesso quanto  a  característica  de atendimento focalizado.  Esses achados nos a

existência das duas facções no campo da saúde, já abordada anteriormente: uma

delas inserido na esteira do projeto da reforma sanitária e a outra, que é pautada na

lógica do mercado, do projeto privado (curativo), propondo a focalização de ações

concentradas em grupos mais vulneráveis e a oferta de cesta básica de ações e

serviços como abordamos anteriormente. O significado político e técnico do termo

rastreamento  nesses  documentos  analisados,  quando  impactado  pela  segunda

facção está  alicerçado na concepção de  acesso ancorada na  função de serviço

especializado,  fragmentado.  Assinalamos  que  tal  concepção  também  vem

alicerçando ao projeto do SUS possível que de algum modo vem reforçar o ato ou

desempenho  de  que  uma  das  partes  o  SUS  que  oferece  /  disponibiliza  e  a

população que faz uso do serviço, sendo estes demarcados pela oferta centrado no

procedimento, aspectos já abordado anteriormente, mas que aqui retomamos e as
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elencamos nos trechos a seguir, para que possamos sentir o peso desse modelo na

política em tela: 

I. L1 - Abordam os serviços como procedimentos. Centram a atenção nos
procedimentos. Aprova e divulgam as diretrizes, metas, taxas de cobertura
dos procedimentos; 

II. L2-Centram a atenção nos procedimentos. Estabelece o quadro de metas
e orienta as atribuições comuns das (os) profissionais de saúde, também
as específicas (agentes comunitárias de saúde, auxiliar e técnica (o) de
enfermagem,  auxiliar  de  consultório  dentário,  dentista,  enfermeiro(a),
médica(o)  técnico(a) em higiene dental.

III. L3- estabelece os indicadores pactuados com base nos procedimentos.
IV. L4-  Exclui  e  altera  procedimentos.  Apresenta  em algumas  situações  a

descrição do procedimento.
V. L8- Aponta diretrizes operacionais do Pacto pela Saúde. Atenção centrada

em procedimentos. 
VI. L10-Constitui  o  Comitê  Técnico  Assessor  para  acompanhamento  da

política de saúde na prevenção, diagnóstico e tratamento dos cânceres de
colo de útero e de mama.

VII. L11- Trata do PMAQ e de seu objetivo de induzir a ampliação do acesso e
a melhoria da qualidade da atenção básica, com garantia de um padrão de
qualidade  comparável  nacional,  regional  e  localmente  de  maneira  a
permitir  maior  transparência  e  efetividade  das  ações  governamentais
direcionadas à Atenção Básica em Saúde.

VIII. L15  –  os  serviços  são  concebidos  como  procedimentos:  aponta
especificamente para os procedimentos – exame citopatológico do colo
uterino a todas as mulheres, exame mamográfico a todas as mulheres,
sendo o primeiro enquanto o segundo determina a idade das mulheres a
partir  dos  40  (quarenta)  anos  de  idade,  os  subsequentes  exames
citopatológicos  do  colo  uterino  e  mamográficos,  etc.  Não  menciona  a
população de homens.

IX. L16  –  serviços concebidos como procedimentos.  Nessa  publicação,  os
programas  têm como objetivo  fortalecer  ações  voltadas  ao  diagnóstico
precoce e à confirmação do câncer de colo de útero e do câncer de mama.

Os serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama envolvem vários

serviços na rede da atenção à saúde nos três níveis de complexidade.

é ressaltado no componente da atenção primária/básica que o rastreamento
deve ser realizado de acordo com os protocolos e as diretrizes federais ou
de acordo com os protocolos locais, baseado em evidências científicas e na
realidade locorregional. As ações e os serviços de rastreamento do câncer
de mama devem ir além da mamografia, exigindo acesso das mulheres à
confirmação diagnóstica quando nos laudos, os resultados forem sugestivos
de  suspeição  diagnóstica,  requerendo  a  abordagem  investigativa  em
unidades de saúde inserida na média complexidade, na atenção secundária
(PPS6; PPS12, p.3-4).

é  fundamental  a  estruturação  de  laboratórios  de  referência  para
citopatologia  e  histopatologia  para  avaliação do material  coletado.  Esses
laboratórios devem seguir as recomendações técnicas do Instituto Nacional
do  Câncer  (Inca),  especialmente  no  que  tange  à  produção  anual  e  às
técnicas que devem ser disponibilizadas. Os laudos devem ser liberados
agilmente,  permitindo  que  as  condutas  sejam  realizadas  em  tempo
oportuno. É fundamental que esses laboratórios estejam integrados com o
sistema  de  informação,  para  que  os  resultados  sejam  vinculados  aos
cadastros das usuárias. Os serviços de radiodiagnóstico são responsáveis
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por realizar mamografia e outros exames de imagem conforme organização
regional (PPS8, p.31).

Observamos que a execução da Política Nacional de Rastreamento do Câncer

de Mama deve  estar  presente  nos planos de  saúde que  regem o  cotidiano dos

estabelecimentos assistenciais na rede de atenção. Os documentos analisados para

ofertar  serviços  de  qualidade  e  em  quantidade  recomendam  a  ampliação  das

unidades e das equipes de saúde orientadas pela lógica da política de saúde da

mulher,  humanização  do  atendimento,  coerência  técnica  e  uso  de  protocolos

clínicos, etc. 

Cabe  assinalar  que  identificamos  nos  artigos  científicos  analisados,  uma

preocupação com os aspectos sociais das mulheres.

o reconhecimento das manifestações das questões sociais e enfrentamento
delas  e  atendimento  das  necessidades  de saúde estão estreitamente
vinculados aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), em especial
aos conceitos de integralidade e equidade, na medida em que exigem por
parte das equipes de saúde o esforço de tradução e atendimento dessas
necessidades, exigindo ações articuladas e complementares, no cuidado de
cada profissional, de cada equipe e da rede de serviços de saúde, que, por
sua  vez, dependem de  informações  atualizadas, concretas  e  específicas
dos diversos segmentos da comunidade (PCM5,p. 1763 ).

No Brasil,  nas últimas décadas, assistimos a um progressivo desmonte dos

direitos  de  proteção  social,  que  alcança  a  política  de  saúde.  Nota-se  que,  no

ordenamento  burguês,  a  saúde  não  vem  sendo  considerada  no  campo  das

necessidades  sociais,  pelo  contrário,  a  saúde  é  diluída  em respostas  por  vezes

pontuais e restritas às possibilidades financeiras. 

Nos documentos analisados identificou-se que  no Estado brasileiro,

(...)  a lógica  da  oferta  de  serviços  fragmentados,  que  advém da  visão
compartimentada  das  necessidades  sociais, dificultando  a  apreensão
integral das complexas dimensões que compõem o cotidiano dos indivíduos
e das  coletividades.  Tal  modalidade  de  oferta  atendia  aos interesses
corporativistas  e  produtivistas  das  ‘múltiplas prestações  de  serviços’,
resultando  na  criação  e manutenção  do  caos  na  demanda  (PPS3,  p.7;
PPS7, p.18).

A lógica organizacional da atenção básica orientadora da vigilância em saúde

para todo território brasileiro é a ampliação do acesso aos serviços assistenciais de

saúde, bem como orientar as práticas de saúde, portanto, 
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(...) tem sido apontada como estratégica para a reorganização e ampliação
da efetividade dos sistemas de saúde em diferentes países, posição que
também tem sido adotada no Brasil organizada em todo território nacional,
com a tarefa de viabilizar uma orientação muito significativa na construção
da efetividade das práticas de saúde convergente com a universalidade do
direito à saúde: todo/a cidadão/ã tem o direito a uma equipe que lhe cuida,
com  a  qual  estabelece  fortes  vínculos  terapêuticos,  sustentáculo  de
processos de corresponsabilização no cuidado, produzir interferências nos
determinantes  sociais  e  condicionantes  do  processo  saúde-doença,
alterando-os,  modificando  as  cadeias  produtivas  das  doenças  e  dos
agravos.(BRASIL/CONASS, 2010; PPS 7, p.12). 

No Brasil,  o  conceito  de  atenção básica  adotado  pelo  Ministério  da  Saúde

considera  os  determinantes  socioeconômicos  da  saúde  (alimentação,  moradia,

saneamento,  meio  ambiente,  renda,  trabalho,  educação,  transporte  etc.).  Cabe

assinalar que essa concepção não promove a superação do modelo hegemônico

biologicista,  pois  alguns  profissionais  de  saúde  ainda  atuam  embasados  por

abordagens do modelo médico embasado no paradigma flexneriano160. 

E Sarreta e Bertani (2005) vão afirmar que:

na realidade, os serviços de atenção básica, mais próximos da população e
da sua realidade, acabam se restringindo à execução de tarefas dentro da
lógica do capitalismo. Portanto, observa-se que apesar dos avanços postos
pela  mudança  de  paradigma  da  política  de  saúde,  os  atendimentos
continuam sendo feitos dentro do modelo verticalizado tradicional, sem que
haja qualquer manifestação de visão de mundo sociohistórica (SARRETA;
BERTANI, 2005). 

Entendemos ainda que o paradigma tradicional do agir em saúde, os custos

crescentes e a desresponsabilização do Estado são manifestações marcantes da

lógica de mercado que refletem na organização dos serviços de saúde. Remete ao

que abordamos anteriormente que a concepção hegemônica do acesso de caráter

focalizado reforça o modelo procedimento-centrado e fortalece o projeto sanitário

privado (curativo),  que   possibilita o consumo, que por sua vez, é garantido pela

distribuição planejada de recursos da rede de serviços.  Nesse caso, a luta pelos

princípios  do  Projeto  de  Reforma  Sanitária  permanece  atual  e  sugere  que  a

160O  modelo  de  medicina  voltado  para  a  assistência  à  doença  em  seus  aspectos  individuais  e
biológicos,  centrado no hospital,  nas especialidades médicas e  no uso intensivo  de tecnologia  é
chamado de medicina científica ou biomedicina. Modelo flexneriano, em homenagem a Flexner, cujo
relatório,  em 1911,  fundamentou  a  reforma das faculdades de medicina  nos EUA e Canadá.  As
principais propostas do relatório são: definição de padrões de entrada e ampliação, para quatro anos,
da duração dos cursos; introdução do ensino laboratorial;  estímulo à docência em tempo integral
expansão  do  ensino  clínico,  especialmente  em  hospitais;  vinculação  das  escolas  médicas  às
universidades;  ênfase  na  pesquisa  biológica;  vinculação  da  pesquisa  ao  ensino;  estímulo  à
especialização médica; controle do exercício profissional pela profissão organizada.
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construção  do  modelo  de  atenção  à  saúde  seja  fundamentado  nas  reais

necessidades de saúde da população. 

Ressaltamos  que  a  decisão  do  MS é  relevante,  como apontado  em vários

documentos 161, em iniciar o rastreamento do câncer de mama na atenção primária

tendo  como  referência  a  rede  de  serviços  assistenciais  de  média  e  alta

complexidade.

Identificamos em alguns documentos que a organização do sistema de saúde,

deve ser pautado pela equidade na oferta de serviços considerando que para  “(...)

viabilizar  a  extensão  de  cobertura  de  serviços  com  qualidade  em  nome  da

universalidade, que não deve ser confundida com iniciativas que oferecem serviços

de  baixo  custo,  precários  e  de  caráter  compensatório  e  focalizante”.  (PPS3,p.9;

PPS6; PPS7).

Nesse sentido, a equidade a ser construída é a que: 

pressupõe  a  garantia  de  acesso  de  qualquer  pessoa  em  igualdade  de
condições  aos diferentes  níveis  de  complexidade  do sistema,  de  acordo
com  a  necessidade  de  cada  situação  fica  assegurado  que  as  ações
coletivas desenvolvidas pelo Estado em parceria com os profissionais de
saúde serão dirigidas por prioridades ampla e publicamente reconhecidas.
Alcançar  este  estágio  de desenvolvimento  se  configura  um dos grandes
desafios do Brasil (AASS20, p.118).

O câncer de mama é apontado em 31 documentos sobre as políticas de saúde

e  nos  75  artigos  analisados  como  uma  patologia  que  atinge  pessoas  de  todas

classes sociais, definida como uma das doenças crônico-degenerativas atrelada ao

processo  de  envelhecimento,  ao  aumento  da  longevidade  e  as  várias  formas  e

processos de exposição a riscos e agravos dela decorrentes.  

A  questão  é  que,  na  realidade  brasileira,  em  determinados  grupos

populacionais essa situação de adoecimento se apresenta ainda mais acentuada

dada a (des)proteção social  do Estado e do aumento da concentração de renda e,

consequente  aumento  da  desigualdade  socioeconômica,  agravando-se  pelas

iniciativas que disponibilizam serviços de baixo custo, de caráter compensatório e

focalizante, apontado anteriormente: não há serviços e programas públicos de saúde

direcionados para as necessidades da população, e que os serviços existentes são

precários e sem qualidade, preponderam ações de natureza técnica (procedimento –

161PPS 1; PPS 2; PPS 3; PPS 4; PPS 5; PPS 6; PPS 7; PPS 8; PPS 11; PPS 12; PPS 13; PPS 14 -
L1; L2; L3; L8; L11; ;L13; L14.
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centrado).(AASS11,R3,R8); (CORRÊA et al, 2011). Dentre os diversos fatores que

vem imiscuindo tal processo, tem-se àquelas heranças recebidas pelo SUS, fruto do

modelo  hegemônico  de  atenção  à  saúde  de  enfoque  curativista.  Também  da

formação  de  profissionais  de  saúde,  nas  diferentes  categorias  que  trazem  seus

currículos ainda com o alicerce flexneriano: a consequente prática fragmentada de

profissionais,  atendem  por  conseguinte  aos  interesses  de  mercado  que  se

apresentam contraditórios ao SUS constituinte. A esse respeito abordamos logo a

seguir.

4.2.5 Rastreamento do câncer de mama e a formação profissional dos trabalhadores

da saúde

O nosso estudo se apoia nas pesquisas realizadas por Sassi e Bèria (2001) e

CORRÊA et  al,  (2011), quando  identificaram  em  suas  pesquisas  que,  entre  as

demandas  colocadas  para  os  profissionais  da  saúde,  predominam  claramente

aquelas de natureza técnica (procedimento – centrado), e ainda que tais demandas

apresentem como parte do trabalho profissional dar resposta às necessidades dos

usuários que acessam os serviços162 assistenciais de saúde. Também os estudos de

Magalhães Júnior e Oliveira (2006), quando ao debaterem os desafios enfrentados

na construção da universalidade do acesso aos serviços assistenciais de saúde, no

marco da proteção social do direito á saúde, a relação médico com a pessoa em

atendimento ainda pautada na mercantilização e  fragmentação da população em

atendimento;  ainda  a  fragilidade  das  instituições  de  ensino  na  formação  de

profissionais de saúde aptos(as) a equacionarem problemas de saúde - doença de

uma parcela significativa da população. 

Tais  aspectos  e  cenário,  também  refletem   a  persistências  do  padrão  da

formação dos profissionais de saúde sobretudo a formação médica163, por manter-se

subordinada “às exigências do mercado de trabalho de recorte liberal, que valoriza

o(a) especialista e tende a formá-lo(a) hegemonicamente com uma visão estanque

162São considerados serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama, os estabelecimentos
de saúde, públicos ou privados que atuam de forma complementar ao SUS: unidades fixas e móveis
de  radiologia  com  serviço  de  mamografia  ,  laboratórios  de  citopatologia  e  anatomia  patológica;
unidade básica de saúde, policlínicas, sendo que as solicitações do rastreamento mamográfico, do
exame citológico da mama, devam ser feitas por meio do acesso ao SISCAN (PPS 6, p. 72 e 73; PPS
8, p.89;PPS 10, p.8 ; PPS 11, p. 101).
163A  grave  competição  intracategorias  [especialidades  médicas]  e  intercategorias  [médicos  e
outros(as) profissionais]
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do(a) usuário(a) e desvinculada dos princípios do SUS”. (MAGALHÃES JÚNIOR e

OLIVEIRA , 2006, p.55) 

Em nossas observações, por se apresentar travestida de um discurso inovador,

o ideário promocional e de controle do câncer de mama, na política em tela e demais

políticas de saúde, seja na atenção básica com a Estratégia de Saúde da Família,

seja  nos  demais  níveis  de  complexidade  de  atenção  em  saúde,  tal  discurso

progressista promitente parece esconder sob aparências enganosas, as abordagens

funcionalistas  e  conservadoras  que  concede  a  persistência  da  ordem  social;

exercendo uma ação repressora e subordinante sobre profissionais de saúde na

prática e também na academia durante  o processo de formação,  reforçando por

conseguinte a mercantilização da saúde. 

Esse  contexto  e  cenário  foi  identificado  em  alguns  artigos  científicos

analisados:  as(os)  autoras (es)  desses artigos,  a respeito da prática  profissional,

apontam  para  a  persistência  da  fragilidade  do  processo  de  atendimento  na

Estratégia de Saúde da Família, nos encaminhamentos para a média complexidade,

também no desafio de estabelecerem vínculos entre profissionais de saúde com a

população,  fundamental  na  adesão  ao  tratamento.(AASS3,  AASS11,  R8);

(MAGALHÃES JÚNIOR e OLIVEIRA , 2006)

Um outro artigo científico analisado, apontou para a dificuldade apresentada na

a  política  de  financiamento  da  atenção  secundária  permanecer  pautada  no

pagamento individual de procedimentos, fazendo gerar graves estrangulamentos na

oferta das consultas especializadas e nos exames de média complexidade. (R11)

Cabe-nos  sinalizar  que  no  cotidiano  de  trabalho  exige-se  a  meta  e  o

cumprimento de indicadores referentes à realização de procedimentos, o que em

nossa  compreensão  compromete  a  reflexão  e  a  leitura  crítica  acerca  dessas

questões. Além disso, na própria organização do SUS fica evidenciado, por vezes, o

aligeiramento da consulta, definição do diagnóstico para adesão ao serviço, seja nas

etapas de rastreamento, seja para o tratamento. A esse respeito abordaremos na

sequencia desse sub-ítem.

Não  obstante,  reconhecemos  que  a  ampliação  do  acesso  mediante

extensão/acréscimo dos números de equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF)

e  do  Núcleo  de  Apoio  a  Saúde  da  Família  (NASF);  Programas  de  Residências

Multiprofissionais; Serviços de Pronto Atendimento; Rede de Urgência e Emergência
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e num contexto de ampliação dos serviços de rastreamento do câncer de mama,

conforme apontam Machado, Batista e Nogueira (2011), considera-se que o campo

da  formação  profissional  ainda  requer  mais  atenção  tanto  do  MS  quanto  das

instituições de ensino superior. 

Consideramos importante que profissionais de saúde nos serviços assistenciais

de saúde desenvolvam e promovam um plano de capacitação para as ocorrências

dos sinais  e  dos sintomas do câncer de mama; para rastreamento da neoplasia

mamária  para  mulheres  e  homens  na  perspectiva  do  direito  à  saúde.  Assim,

pressupõe-se ser necessário estabelecer um processo de planejamento, execução e

avaliação  continuada  dos  riscos  de  adoecimento,  pela  ocorrência  do  não

rastreamento e a contenção da patologia já instalada e diagnosticada.

Contudo, os documentos das políticas de saúde analisados, que são objeto de

estudo na formação acadêmica e  orientadores para condução das atividades de

formação durante a aulas práticas, e, ainda norteadores na execução da política em

tela,  vê-se que a concepção de acesso na sua tendência  à individualização e  a

focalização da assistência e com caraterística estritamente curativa, ser afirmada em

todos os documentos das políticas de saúde analisados. Para ilustrar, trouxemos um

texto  extraídos  de  dois  desses  documentos,  para  possibilitar  percebermos  com

clareza que há focos de ações entre profissionais que lhe dão marcas nos modos de

trabalharem  às  suas  profissões,  marcando  que  entre  as  suas  atribuições

sabidamente  diferentes  dada  as  exigências  de  cada  categoria  profissional,

identificamos uma certa singularidade: à de responder às exigências da lógica de

planejamento normativo o “produtivismo” : 

No Setor Saúde no âmbito do SUS, tem como objeto geral a produção de
todas  as  ações  de  saúde  e,  em decorrência  disto,  tem como principais
objetos:  os  estabelecimentos  (envolvendo  estrutura  física,  equipamentos,
profissionais,  categoriais,  habilitação  a  graus  de  complexidade,
especialização  etc.);  as  relações  contratuais;  o  exercício  das  várias
profissões de saúde; a oferta e a demanda por serviços;  os protocolos
assistenciais  com  as  respectivas  orientações  dos  fluxos  de
atendimento, a produção, a venda, a incorporação e o uso de insumos,
medicamentos  e  de  outras  tecnologias;  condições  de  trabalho  e
ambientes relativos ao Setor Saúde; além do controle e da avaliação dos
custos  e  gastos  em  saúde,  atravessadas  por  múltiplos  interesses  e
finalidades mercantis. (PPS2;PPS8) 

No cotidiano dos serviços as práticas de planejamento concentram-se muito
mais  na  resolução  pragmática  de  problemas  do  que  propriamente  na
produção de novos contextos,  são indutoras da prática nas unidades de
saúde. A organização das políticas centradas na produtividade,  adotadas
pela  gestão  de  muitos  municípios  e  também  pelos  estados  e  Governo
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Federal,  contribui  para  um  “produtivismo”  voltado  para  o  aumento  de
produção de procedimentos, sem, necessariamente, implicar em produção
de  saúde  e  melhor  qualidade  de  vida.  A  lógica  desse  planejamento
normativo o “produtivismo” e a racionalidade gerencial hegemônica, atuam
de forma sinérgica produzindo uma prática de planejamento, nos serviços
de saúde, muitas vezes burocrática e pouco participativa, separando muito
claramente os momentos de problematização, de eleição de objetivos e a
proposição de ações. (PPS 3;PPS7) ; ( MERHY, s/d)

Assim,  diante  da prevalente  tendência  à  individualização  da  assistência  em

caráter estritamente curativo centrado na produtividade tanto nas unidades de saúde

quanto  nos  domicílios  em  detrimento  daquelas  que  devem  priorizar  a  atenção

integral com base na proteção do sujeito, qualidade dos equipamentos sociais da

comunidade  e  uma  prática  profissional  construída  na  indissociabilidade  entre  a

clínica e a promoção da saúde, são manifestações da organização, planejamento e

execução  da  política  em  tela,  conforme  apontam  os  documentos  [PPS6;  PPS8;

PPS10; BRASIL/CNS, 2011].

Cabe  assinalar  que  os  indicadores  e  as  metas  estabelecidas  a  partir  dos

procedimentos  são  pactuados  e  devem  obrigatoriamente  ser  cumpridos  pelo

município, sob pena de ser notificado e desabilitado se não forem atingidas.

são  critérios  que  devem ser  seguidos,  o  preenchimento  dos  campos  do
SISCAN  de  que  trata  as  recomendações  para  cadastramento  dos
estabelecimentos de saúde de onde emergirão as solicitações dos exames
de rastreamento.  São também critérios a serem seguidos como requisito
para o repasse de recursos financeiros de custeio referentes à realização
dos  procedimentos:  mamografia  unilateral,  e  bilateral,  citopatológico  de
mama, anatomopatológico de mama, de acordo com os indicadores e metas
pactuadas na esfera municipal (L14, p. 2).

os  estabelecimentos  de  saúde  que  não  realizar  todo  rol  de  serviços
(procedimentos) e o quantitativo mínimo164 de procedimentos de que trata o
anexo III  será  notificado e  desabilitado.  A desabilitação será  processada
pela edição de ato específico do Ministro da Saúde, com indicação do ente
federativo desabilitado, nome e Código do serviço desabilitado e o tipo de
habilitação  cancelada.  Após,  desabilitado  ficará  obrigado  a  restituir  os
valores de que trata o § 1o referente ao período de 12 (doze) meses no
quais  não  tenha  cumprido  os  quantitativos  mínimos  de  todo  rol  de
procedimentos de que trata o anexo III. (L 16, p. 1).

164A produção mínima anual a ser atingida, por estabelecimento cadastrado/habilitado como Serviço
de Referencia de Diagnóstico do Câncer de Mama (SDM), foi estabelecido de acordo com o porte
populacional  do  Município  ou  da  região  de  saúde,  ou  seja,  são  critérios  populacionais  para  a
habilitação dos serviços SDM: municípios com população a partir de 150.000 habitantes agrupados
em série:  a)  150.000 a 299.999 (60 biópsias/  exérese de nódulo  de mama ;3.000 –  exames de
mamografia bilateral para  rastreamento; 300 exames de mamografia unilateral etc.) ; b) 300.000 a
499.999 (80 biópsias/ exérese de nódulo de mama) ; 3.500 – exames de mamografia bilateral para
rastreamento; 400 – exames de mamografia bilateral para rastreamento etc.; c) mais de 500.000 (100
biópsias/  biópsias/exérese  de  nódulo  de  mama)  ;  4.500  –  exames de  mamografia  bilateral  para
rastreamento; 550 exames de mamografia bilateral para rastreamento etc.  (L16, p.07). 
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Observamos  que  o  processo  de  trabalho  nos  serviços  assistenciais  de

rastreamento do câncer de mama é extremamente diversificado quanto à estrutura

organizacional  e  técnica  que  inclui  desde  consultórios  individuais  e  unidades

básicas,  clínicas especializadas e unidades de média complexidade,  laboratórios,

hospitais, terciária e especializada até ações gerenciais voltadas para dar suporte ao

rastreio de detecção precoce da patologia em foco.

Observamos ainda em dois  artigos científicos analisados [AASS15;AASS17]

que, a formação e atuação de profissional se apresenta atravessada pelo modelo

hegemônico médico-procedimento-centrado,  também que,  alguns políticos podem

estar fazendo uso da ESF, dos serviços assistenciais e desse modo de organização

de  serviços,  gerador  de  limitações  de  acesso  às  ações,  ao  atendimento  nas

unidades de saúde, como “trampolim” político165.

 

Apesar  das  legislações,  as  mulheres  ,infelizmente,  também  sofrem  com
práticas de corrupção eleitoral  envolvendo a saúde,  seja no atendimento
especializado,  seja  na  distribuição  de  medicamentos  e/ou  tratamentos
garantidos pelo Estado. São muitos os crimes de compra de votos usando à
saúde como moeda de troca,  manifestos nas irregularidades no uso dos
recursos,  na  tentativa  de  troca  de  votos  por  serviços  médicos,
odontológicos, medicamentos,  dentaduras,  cadeiras de rodas, laqueadura
de trompas, suposto benefícios na fila de transplantes e outros. Casos de
corrupção  eleitoral,  como  tentativa  de  compra  de  votos,  devem  ser
denunciados ao Ministério Público da sua cidade. (MCCE,2010, p. 11-12)

Vale registrar que essas questões ultrapassam os limites desse estudo. Por ora

o que sinalizamos é  que todos esses pontos  correspondem a expressão de um

cenário que torna visível o processo de trabalho profissional. Cabe assinalar também

que, não se transforma processo de trabalho profissional com uma ampliação de

vagas e categorias que chamamos de assistência por especificidade horizontalizada

(várias áreas e categorias profissionais) e especificidade verticalizada (aqui fazemos

referência à variedade de especialistas nas diferentes categorias profissionais) ou

com a incorporação de novas tecnologias para as etapas da detecção precoce.  

É importante comentar que as etapas de detecção precoce envolvem desde as

ações voltadas à prevenção, ao rastreamento, diagnóstico até a assistência de alta

complexidade.  Essas  etapas  de  acordo  com  a  Política  Nacional  de  Atenção

165Algo que é feito não com o objetivo declarado, mas com a finalidade de obter algum ganho político
como por exemplo àquelas cesarianas realizadas para fim de esterilização, pagamento por fora para
profissionais da rede pública ou conveniada, troca da laqueadura por voto nos períodos eleitorais.
Para  maiores  detalhes,  acessar:http://www.procriar.com.br/uploadfile/Folha%20-%20Esterilizacao_e_moeda
%20eleitoral.pdf    
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Oncológica abrange o controle do câncer e devem estar integradas em redes de

atenção  oncológica  com  o  objetivo  de  reduzir  a  incidência  e  a  mortalidade  por

câncer. 

Cabe  assinalar  que  as  ações,  atividades  e  atendimento  à  população  na

atenção primária, conforme Parada et al.(2008) aponta ao firmar ser precípuo que,

profissionais de saúde e gestores(as) atuem com responsabilidade e sensibilidade

em cada etapa do atendimento individual  e coletivo, maneira prática e planejada

adequada à organização do serviço.  Entretanto,  cabe ressaltar  que essas ações

estão situadas para além da realização de exames (procedimentos), ou seja, refere-

se também à questão do acesso à informação, hábitos de vida, lazer,  prática de

exercícios  e  prevenção das  doenças  crônicas,  condições  de  risco  para  doenças

crônicas degenerativas, entre outras, e refletem os modelos de atenção tradicionais,

fortalecendo o projeto sanitário privado (curativo). Isso porque persiste no ideário do

SUS, e em suas políticas de saúde, subjacente a concepção hegemônica de acesso

(focalizado),  a  abordagem  conservadora  e  funcionalista,  que  favorece  a

mercadorização da saúde. 

Além disso, a análise dos dados da pesquisa revelou que a localização dos

serviços especializados e  distribuição dos profissionais  qualificados concentrados

nas  metrópoles.  Vê-se  aí  a  concepção  de  acesso  apontada  no  sentido  de

distribuição  espacial  e  ambientes  físicos,  também  a  (im)possibilidade  desses

serviços  de  serem  alcançados  pela  população,  considerando-se  o  modo  que  o

acesso é concebido e dessas concepções estarem impactando na estruturação e

execução da política em tela. 

 Sinalizamos, que na academia, universidades, a abordagem conservadora e

funcionalista, segue a lógica flexneriana da formação profissional,  que favorece a

mercadorização  da  saúde,  ela  subalterniza,  exerce  papeal  repressor  por  sobre

profissionais  que  executam  a  política  de  educação  MEC.  Cabe  destacar  que  o

cenário  e  espaço  de  aprendizado  e  de  formação  profissional  é  o  mesmo  da

execução das políticas de saúde e que, tais pressões também são exercidas sobre

profissionais executores(as) das políticas de saúde no SUS. 

Contudo nesse mesmo campo de formação profissional, identificamos em um

dos  artigos  científicos  analisados  que,  nos  últimos  anos,  vem  sendo  imprimido

esforços pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, ações estratégicas na
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esteira  curricular  voltado  a  reverter  a  lógica  flexneriana  na  formação.  Tem  sido

observado esforços  por  exemplo  em prol  da  modernização  curricular  Pró-saúde,

quanto  incentivo  as(os)  alunas(os)  do  Pet-saúde,  além  de  realização  de  cursos

ofertados  e  financiados  para  profissionais  de  saúde  que  já  atuam  nos  serviços

públicos. Outrossim, nesse mesmo artigo científico analisado, as autoras apontam

que são investidas recentes, geradoras de experiências parciais.  

Nesse sentido, o processo de trabalho nos serviços assistenciais de saúde,

dentre eles os de rastreamento do câncer de mama que inseridos no SUS constitui-

se em objetos de ação que requer categorizações, análises e avaliações quanto ao

seu impacto e controle do câncer de mama.

4.2.6  Dificuldade  das  mulheres  em  aderir  à  estratégia  de  detecção  precoce  do

câncer  de  mama  ou  empecilhos  no  acesso  e  acessibilidade  aos  serviços

assistenciais de rastreamento?

Entendemos que o acesso e acessibilidade aos serviços assistenciais como

resultado da organização do sistema contribuem para criar vínculos e adesão da

população  aos  programas,  estratégias  e  ações  de  saúde.  Vários  mecanismos

podem  ser  criados  para  estimular  a  adesão  ao  rastreamento  e  contribuir  para

aproximar  os  usuários  dos  serviços,  são  exemplos:  canais  de  socialização  de

informações;  instituir  grupos  de  adesão166;  qualificar  a  escuta  e  o  atendimento

individual;  ampliar  interconsulta  e  a  consulta  conjunta;  realizar  atividades

socioeducativas  em  sala  de  espera;  criar  espaços  de  rodas  de  conversa  e  de

atendimento diretamente observado. 

O  termo  adesão  aos  serviços  assistenciais  de  rastreamento  do  câncer  de

mama  é  mencionado  em  apenas  05  dos  30  documentos  investigados.  Nos  79

artigos  pesquisados,  diferentemente  dos  documentos  das  políticas  públicas,

correlacionam  o  termo  a  uma  diversidade  de  aspectos  que  classificamos  nas

dimensões:  individual;  coletiva;  serviços  e  patologia.  A  análise  dos  dados

demonstrou que o termo adesão está correlacionado à manifestação da não ou falta

166Grupo de adesão corresponde a uma estratégia promotora da adesão. Habitualmente são grupos
abertos e conduzidos por profissionais de saúde da equipe de saúde da família, nos quais o tema
adesão ao rastreamento do câncer de mama, aos demais serviços assistenciais é abordado, assim
como os demais temas de interesse do grupo. 
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de adesão decorrente da falta de acesso ou do acesso fragmentado aos serviços de

rastreio do câncer de mama. 

Apresentamos abaixo, no quadro 12 as dimensões sobre termo adesão nos
documentos pesquisados e artigos analisados.

Quadro 12 - Abordagens e significado do termo adesão nos documentos analisados, Brasil,
2006/2014

ABORDAGENS [aspectos]

In
d

iv
id

u
a

l
 C

o
le

tiv
a

Biológico: limita a faixa etária a partir de 35 anos

PPS 6

Cognitivo/psicológico: há menção de sentimentos de medo, ansiedade das mulheres.

Comportamental/familiar/gênero/étnico-racial:  as  melhores  evidências  revelam  que  a
adesão deve ser voluntária e entendida como direito da população.

Socioeconômico: desigualdades sociais

Q
u

a
lid

a
d

e
 d

o
s 

se
rv

iç
o

s Educação em saúde: programas preventivos e de promoção da saúde. PPS 8

Vínculo com a população adscrita: interação entre a população e equipe de saúde. Os
profissionais de saúde precisam está dotados de atitudes proativas estimulando a adesão
desde as ações preventivas até o tratamento da doença. Devem aproveitar as oportunidades
da  presença  da  mulher  nas  unidades  básicas  de saúde  em  todos  os  atendimentos
potencializando o seu papel de agente mobilizador. 

PPS 8

Gestão  de  serviços: acesso  imediato  aos  procedimentos  de  rastreamento  dos  casos
suspeitos, o que implica ampliação da oferta de serviços de mamografia e demais suportes
diagnósticos,  para  acesso  ao  tratamento  adequado  e  oportuno.  Deve  iniciar  na  atenção
básica para alcançar os resultados alterados e maximizar a cobertura dos procedimentos
baseado em evidências.

PPS8 
PPS14

S
e

rv
iç

o
s 

e
m

 R
e

d
e Acesso à informação: socializar e ampliar o conhecimento para a população e profissionais

de saúde sobre as questões que envolva as ações de rastreio.
PPS6
PPS8

Gestão  dos serviços: gerencia  e  planejamento  flexíveis,  com escuta  ativa  para facilitar
formação de vínculos e aumentar a adesão. Considerar a história e sentidos de vida das
pessoas. 

 PPS6

Clínica ampliada: implica no aumento de adesão e  participação.  A contratualização dos
serviços  alcança  alta  taxa  de  adesão  e  pode  ser  mais  compatível  com  os  custos  do
rastreamento. 

PPS1 
PPS6
L11

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela pesquisadora.

Notamos  nesse  quadro  acima,  alguns  elementos  centrais,  identificados  nos

documentos das políticas de saúde analisados, para fazer um debate sobre acesso

e acessibilidade.  Ressaltamos que o termo adesão voluntária, nesse quadro está

citada e encontra-se presente em apenas 01 documento do Ministério da Saúde: a

adesão voluntária que emerge no documento analisado [PPS8] é concebida como

um direito da população. 

Notamos que a abordagem e aspectos da adesão extraídas dos documentos

das políticas de saúde analisados, ela aponta aspectos sobre os termos acesso e

acessibilidade. Contudo apesar de termos identificado tal abordagem e aspectos da

adesão  nesses  documentos,  não  identificamos  uma  apreciação  analítica:  os
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aspectos da adesão presentes nos textos das políticas de saúde analisados, foram

apresentados  descritivamente,  como  fazendo  parte  do  cotidiano  dos  serviços

assistenciais de saúde, das famílias, da população usuária exclusivamente do SUS. 

É  o  caso  dos  documentos  PPS7;  PPS8;  PPS11  quando  assinalam  que,

segmentos  populacionais,  por  exemplo,  as  mulheres  com  baixa  escolaridade,

desempregadas  e  desprotegidas  socialmente  relataram  ter  mais  dificuldades  no

acesso  e  da  acessibilidade  aos  serviços,  consequentemente,  a  adesão  ao

rastreamento do câncer de mama. Essas dificuldades inseridas são determinantes

para o impacto efetivo do rastreamento do câncer de mama na linha de cuidado para

a  detecção  e  tratamento  precoce.  Também  quando  apontam  descritivamente  a

distribuição desigual de serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama

contribuindo para baixa adesão.  

Cabe assinalar que quando nos documentos PPS6; PPS8; PPS11, algumas

reflexões, elas se apresentam atreladas a alguns efeitos perversos da distribuição

desigual que refletem na adesão das mulheres às estratégias e ações de rastreio, a

saber: 1) propagação da ideia de que o câncer de mama não tem cura; 2) difusão da

noção de fatalidade do câncer de mama; c) reprodução social da opinião de que o

tratamento compromete a qualidade de vida; d) o tratamento exige mudanças no

cotidiano, por produzir fadiga e reduzir as atividades coletivas durante o tratamento;

e) custo elevado do tratamento; f) entre outros.

Destarte,  em  nossas  observações,  essas  abordagens  sobre  a  adesão

apontados  nos  documentos  das  políticas  de  saúde  analisados,  elas  demandam

análise quando identificamos estarem apontando aspectos sobre as concepções dos

termos acesso e  acessibilidade.  Isso nos motivou  construir  esse quadro.  Nele  é

possível  visualizar  por  exemplo  a  dimensão  organizacional do  acesso,  na

abordagem  sobre  a  qualidade  dos  serviços  assistenciais  de  saúde  quando  o

Ministério da Saúde nos aponta reconhecer a necessidade do acesso imediato aos

procedimentos de rastreamento dos casos suspeitos de câncer, também a dimensão

política  do  acesso,  quando  o  MS  aponta  para  a  necessidade  de  maximizar  a

cobertura  dos  serviços,  a  contratualização  deles,  de  seus  profissionais

especializados  e  qualificados,  para  alcançar  alta  taxa  de  adesão,  tendo  de  ser

compatível com os custos do rastreamento. 
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Vê-se aí nessa abordagem a concepção do acesso no sentido de distribuição

espacial e de ambientes físicos, e ainda a dimensão política do acesso quando nos

documentos analisados apontam que necessidade da disponibilidade dos serviços

se  apresentarem  oportuna  e  a  preços  acessíveis,  a  exemplo  à  modalidade  de

rastreamento adotada no Brasil: rastreamento oportunístico.

Cabe assinalar que na esteira da dimensão política do acesso, das concepções

de acesso no sentido de se apresentar um elemento indicativo ou dificultador com

que a população obtém o atendimento nos intervalos definidos  e  no  período de

tempo indicado e possível dos exames de rastreio, das consultas, disponibilizadas e

em condições adequadas, a maximização da cobertura aí apresentada está atrelada

a  tais  concepções  voltando-o  para  o  consumo  dos  serviços.  O  planejamento  e

organização do acesso sendo apresentado e afirmado pelo  Ministério  da Saúde,

com base no consumo informado pelos municípios, ainda que para determinados

agravos,  as  solicitações  dos  serviços,  a  ampliação  e  maximização  da  cobertura

deles, são postas em uma previa análise e liberadas pela vigilância epidemiológica:

a partir das taxas brutas de incidência da doença, da mortalidade por determinada

patologia  entre  outros.  Entre  eles,  estão  os  exames  de  imagem  como  as

mamografias.  Vê-se  que  no  Brasil,  a  mamografia  é  considerada  um  bem  de

consumo e não um insumo básico de saúde, o que favorece a desarticulação dos

vários serviços na rede de atenção (básica,média e alta complexidade).

Vê-se aí  nesses aspectos também a questão da acessibilidade,  quando da

concepção  no  sentido  de  seu  caráter  de  qualificar  os  serviços,  mas  somente

daqueles  que  há  possibilidade  de  serem  alcançados  ou  daqueles  serviços  que

poderão ser disponibilizados, em que poderá haver atendimento.  

Assim, é possível  identificar nesse quadro que as concepções de acesso e

fatores de acessibilidade assumidos pelas políticas de saúde, seguem norteando e

estruturando a política em tela, seguem marcando não somente o rastreamento do

câncer  de  mama,  mas  os  serviços  assistenciais  de  saúde  de  um modo  geral.  

Entendemos ainda que a adesão da população ao rastreamento do câncer de

mama  possibilitará  o  acesso  aos  serviços  assistenciais  para  continuidade  do

tratamento subsequente. Mas é preciso que exista a disponibilidade de atendimento

nos serviços assistenciais para as consultas, avaliações clínicas, exames de rastreio

e  ações  de  promoção  da  saúde,  mesmo  aqui  considerando  as  dificuldades  de



177

acesso e acessibilidade aos serviços assistenciais de rastreamento especializados

(mastologistas, radiologistas) devido à grande demanda, principalmente, nos centros

urbanos.     

Observamos que é prioritário o estabelecimento de estratégias que busquem

ampliar a adesão a partir de ações equânimes, pois estas podem garantir que um

maior  número  de  pessoas  tenha  suas  necessidades  específicas  atendidas  ao

acessarem os  serviços,  consequentemente,  o  risco  à  saúde será  reduzido  e  as

pessoas com menos probabilidade de adoecimento.  Os documentos pesquisados

PPS7; PPS8; PPS11 também advertem que, para que a adesão seja significativa é

necessário  melhorar  a  qualidade  do  atendimento  para  responder  as  suas

necessidades de saúde com os serviços assistenciais  que os satisfaçam.  Nesse

sentido  vê-se  a  concepção  de  acesso  no  sentido  de  envolver  aspectos  do

relacionamento do trato de profissionais com a população, na esteira da dimensão

simbólica do acesso.

No quadro 12 vê-se nos documentos examinados, PPS8 e PPS14, a proposta

da  Política  Nacional  de  Rastreamento  do  Câncer  de  Mama  no  SUS  seguir  as

seguintes estratégias para  ampliar a adesão: 

a) informar às famílias a proposta do SUS sobre as políticas públicas sociais no

marco da saúde; 

b) privilegiar a subjetividade da população adscrita que busca atendimento; 

c) modificar o modelo hegemônico de atenção à saúde centrado na doença e no

procedimento-centrado; 

d) selecionar profissionais de saúde com habilidades e potenciais para estabelecer a

criação e o fortalecimento de vínculos com as famílias, dentre outras.

Ao  identificarmos tais  aspectos  de  abordagens,  depreendemos que,  parece

haver aí atrelada a concepção de acesso no sentido de envolver aspectos subjetivos

como  privilegiar  a  subjetividade  da  população,  profissionais  de  saúde  com

habilidades e potenciais para estabelecer a criação e o fortalecimento de vínculos

com as famílias. Também remete a concepção de acesso no sentido de organizar os

serviços  e  contar  com  a  formação  profissional  qualificada  num  movimento  de

transformar o modelo hegemônico de atenção à saúde centrado na doença e no

procedimento-centrado. Notamos aí concepção de acesso fundada nas proposições
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do Movimento de Reforma Sanitário, mostrando aí nesse debate contribuições para

fortalecer o projeto do SUS (do MRS). 

Contudo,  notamos  também  que  a  concepção  de  acesso  presente  nesses

documentos [PPS8 e PPS14], ao aludirem as dimensões organizacional, técnica e

simbólica do acesso, ela aponta para a concepção hegemônica de acesso quando

sinaliza o recorte focalizado na população ao mencionarem a expressão adscrita.

 Cabe assinalar que a dificuldade de adesão transcende o acesso à realização

da mamografia. Esta deve ser compreendida na sua forma mais ampla e envolvendo

outros aspectos como a fragilidade dos vínculos; horários e formas de agendamento

nas  unidades  de  saúde;  condições  de  infraestrutura  das  unidades  de  saúde,

qualidade da interconsulta167;  consulta conjunta  e  atendimento individualizado em

cas e/ou serviço168. 

Todavia  esse  tom  que  aqui  colocamos  não  deve  ser  entendido  como  um

movimento  romanceado,  mas  deve  ser  compreendido  como  um  processo  de

negociação  entre  a  população,  profissionais  de  saúde,  envolvendo  também

aqueles(as) da gestão pública. Isso porque entendemos que a adesão corresponde

a um processo dinâmico que abrange as dimensões pessoa/população, os espaços

dos  serviços  assistenciais  no  que  diz  respeito  a  organização,  gestão/rotinas,

educação em saúde, também a interação/relacionamento, conforme estruturamos /

dispomos nesse quadro aludido. Porém identificamos não haver tal disponibilidade

na prática, considerando o quadro 12 disposto à seguir atrelados aos textos dos

artigos  científicos  pesquisados:  os  artigos  pesquisados  apontam  haver

desvirtuamento dos preceitos originais do SUS, quando dão ênfase a burocratização

por meio do modelo de gestão pública, que se apresentam de tal modo gerando

limites  no  funcionamento  do  SUS,  inserido  nessas  limitações  o  acesso  e  a

acessibilidade.

167Interconsulta  corresponde  ao  atendimento  em pares  ou  mais  profissionais  de  saúde  de  áreas
distintas que discutem, refletem sobre o processo do rastreamento. 
168Estratégia efetiva no manejo da população nas avaliações clínicas, consulta nas unidades de saúde
da família e/ou no domicílio. Essa estratégia requer se realizar observação por parte de profissional
de saúde ou não,  os  agendamentos,  as  solicitações,  como estão sendo cumpridas,  refere-se ao
comparecimento nas datas e horários com possíveis remanejamentos visando ao estímulo à adesão.
Notamos que essa estratégia precisa ser mais explorada, com definições sobre a identificação das
populações que podem ser estimuladas com essa estratégia: pessoas menos escolarizadas, pessoas
com  fácil  estrutura  social,  integrantes  das  famílias  da  área  adscrita  que  estejam  reclusas  em
penitenciárias.  
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 Os artigos que abordam a não adesão das mulheres à estratégia de detecção

precoce  pelo  rastreamento  apresentam  a  seguinte  abordagem  que  podem  ser

observadas no quadro 12 seguir:

     
 Quadro 13 – Abordagem da não - adesão nos artigos pesquisados. Brasil, 2006 - 2013

ABORDAGENS [aspectos]
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Biológico: Ter idade entre 40 e 60 anos; 70 anos ou mais

AASS15
AASS17

NM2
PCM12
PCM9

R1
R2
R3
R4
R5
R8

R11

Cognitivo/psicológico: medo em ter a doença e falta de motivação para seguir
as recomendações do rastreio; extravio dos documentos de RG ou mesmo não
dispõe  desse  documento,  por  não  ter  a  própria  certidão  de  nascimento;
desmotivação de ir às consultas; conflito entre a informação de saúde, rastreio
e o estilo de vida.

Comportamental / familiar/gênero/étnico-racial:
Falta e/ou chega atrasado à consulta na atenção básica, e as prestadoras de
serviços  de imagem; e  aspectos culturais  que dificultam o  entendimento  do
rastreamento; Cuidar dos filhos e netos; dificuldade em seguir os horários da
unidade  de  saúde  e  horários  das  obrigações  familiares  e  com  as
responsabilidades  no  trabalho; homens  compartilham  não  ser  necessário
porque  o  câncer  de  mama  é  um  problema  de  mulher;  mulheres  negras
apresentam maiores dificuldades do que as não negras a comparecerem às
consultas e aos exames de rastreamento (mamografia).

Socioeconômica: problemas  financeiros;  baixa  participação  social;  baixa
escolaridade; não compareceram à consulta para evitar a falta no trabalho; não
comparecem às prestadoras de serviços de rastreamento (exames de imagem)
por estas serem localizadas longe de suas residências.

R
a

st
re

a
m

e
n

to
 d

o
 c

â
n

ce
r 

d
e

 m
a

m
a Educação em saúde: ações insuficientes sobre o controle do câncer de mama AASS1

AASS17

Relacionamento: Barreira  na  comunicação  profissional  –  pessoa  em
atendimento; Abordagem de equipe descoordenada;  rotatividade  elevada de
profissionais de saúde com ênfase no(a) médica(o); profissional não transmite
confiabilidade/  confiança; falta  de  mastologistas,  falta  de  profissionais
(radiologistas),  sentir  que  o  agendamento  e  as  consultas  são  um processo
gerador de estresse. 

R1
R3
R8

Gestão: falta de acesso às consultas nas policlínicas, horário de funcionamento
da unidade de saúde (8 ás 12 e 14 às 17h) apenas de segunda a sexta feira e
ainda a decisão por apenas uma manhã e /ou uma tarde por semana, não
poder decidir na escolha da data e horário dos exames de rastreamento, falta
de pessoal em algumas policlínicas.

AASS15
AASS17

R1
R3
R8
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e Educação em saúde: Educação insuficiente sobre o controle da avaliação da

saúde e doença.
AASS1
AASS3
AASS11
AASS15
AASS17
NM11
NM16

R8
R11

Relacionamento: Barreira  na  comunicação  profissional  –  pessoa  em
atendimento; Abordagem  de  equipe  descoordenada; O  profissional  não
transmite confiabilidade/ confiança; sentir que as consultas são um processo
gerador de estresse.

Gestão: agendamento  e  consulta  com médico  domiciliar  com lapso  de  2-8
semanas; falta de acesso a exames, material clínico e laboratorial; inexistência
de pessoal nas policlínicas.

Fonte: Dados da pesquisa. Elaborado pela pesquisadora.
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Notamos nesse quadro 13, alguns elementos centrais que aqui entendemos

ser  significativo  fazer  um  debate  sobre  acesso  e  acessibilidade.  Isso  porque

abordagem da não adesão, identificamos algumas concepções sobre esses termos

e  que  no  nosso  entendimento  estão  impactando  na  execução  das  políticas  de

saúde, também na PNCCM.

A priori,  cabe  sinalizar  que  a  abordagem  da  não  adesão,  exposta  nesse

quadro,  foi  apreendida  dos  artigos  científicos  analisados,  e  aqui  trazemos,  no

sentido  de  aspecto  comportamental  que  em  nosso  entendimento,  pode  ser

intencional ou não intencional, da população que busca o SUS (individual e coletivo)

também  profissionais  de  saúde.  Ainda  que  consideramos  tais  aspectos  do

comportamental, um problema (invisível)  de saúde pública. Dissemos isso porque,

apesar de termos identificado tal abordagem e aspectos da não adesão nos artigos

científicos  analisados,  não  encontramos  em  tais  artigos  qualquer  apreciação

analítica.  Tais  aspectos  da  não  adesão  são  dispostos  na  produção  científica

analisada como fazendo parte do cotidiano dos serviços assistenciais de saúde, das

famílias, da população usuária exclusivamente do SUS.

Assim,  apesar  de  nos  artigos  analisados  e  apresentados  no  quadro  12,

seus/suas  autores  e  autoras  apontarem  sobre  a  não  adesão  e  ainda  dessa

expressão está sendo comumente utilizada, ela demanda análises especialmente

quando  vê-se  estarem  apontando  aspectos  das  concepções  sobre  acesso  e

acessibilidade.  E  foi  isso  que  intencionamos  buscar  com  tais  abordagens  e

aspectos. Ou seja a importância desse quadro está em identificarmos por exemplo a

dimensão simbólica do acesso, na questão do medo individual/coletivo da população

em ter a doença, a falta de motivação para seguir as recomendações do rastreio, o

conflito  entre a informação de saúde, rastreio e o estilo de vida, e a questão da

acessibilidade  quando  da  (im)possibilidade  dos  serviços  serem  acessados  pela

população, seja quando ela não dispor da documentação (RG), seja pela questão

dos  serviços  não  estarem  disponíveis  (horários  integral)  também  pela

incompatibilidade do horário dos serviços com os horário de trabalho/ocupação da

população. Ainda pelas dificuldades financeiras etc que indicam a materialização da

desproteção  social  da  população  aí  estudada  e  apresentada  nesses  artigos

científicos pesquisados indicados no quadro em tela. 
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Outra importância desse quadro está em possibilitar identificarmos a dimensão

organizacional do acesso, na abordagem sobre os serviços assistenciais de saúde e

sobre  o  rastreamento  do  câncer  de  mama,  respectivamente  na  questão  do

relacionamento (barreira na comunicação profissional  – pessoa em atendimento),

também quando identificamos a rotatividade elevada de profissionais de saúde com

ênfase no(a) médica(o), falta de mastologistas, falta de profissionais (radiologistas),

e  da  gestão  (agendamento  e  consulta  com médico  domiciliar  com lapso  de  2-8

semanas; falta de acesso a exames, material clínico e laboratorial; inexistência de

pessoal  nas  policlínicas).  Vê-se  aí  nesses  aspectos  também  a  questão  da

acessibilidade,  quando  da  (in)adequação  de  profissionais,  suas  atitudes,  trato,

comportamento  estão  impactando  no  atendimento  em  saúde.  Ainda  em

acessibilidade,  é  possível  visualizar  o  caráter  da  qualificação  dos  serviços,  da

qualificação profissional necessária ao atendimento em saúde, contudo está não se

faz presente (faltam as especialidades na atenção básica e na média complexidade).

Vê-se aí nesse quadro 13 que, as questões de restrição de acesso e fatores de

acessibilidade limitando o acesso, marcando não apenas o rastreamento do câncer

de mama, mas os serviços assistenciais de saúde de um modo geral, tal abordamos

nos capítulos 2 e 3 desse estudo.      

Cabe assinalar que, esse quadro 13 ao nos apontar tais aspectos e fatores de

acessibilidade  também  nos  oferecem  pistas  a  partir  desses  mesmos  fatores  de

acessibilidade, representando a força motora para o acesso acontecer de tal modo,

assim  limitado  e  caótico.  Por  outro  lado,  esse  cenário  nos  orienta,  quando  ao

apontar  essas  fragilidades,  lacunas,  hiatos  na  organização e  funcionamento  dos

serviços  assistenciais,  que  se  constituem  de  caminhos,  para  seguirmos  na

construção do SUS, também na superação dos desafios aqui já abordados.

Mesmo com todos esses problemas verificados até aqui, a Estratégia de Saúde

da Família, em nosso entendimento, aparece no cenário das políticas de saúde no

Brasil, com capacidade de seduzir amplas camadas da população, sob o impacto

das questões sociais. 

 Percebe-se que o mesmo campo teórico articula os dois movimentos, ou seja,

as bases conceituais utilizadas da epidemiologia e da construção de uma prática

ordenada pela vigilância à saúde. Esse núcleo de saberes e práticas em saúde está

articulado à formação do que Mario Testa nomeia de “sujeitos epistêmicos”, que têm
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se constituído em protagonistas hegemônicos no interior do movimento pela reforma

sanitária  no  Brasil.  Neste  sentido,  os  dois  lados  encontram-se  na  esfera  do

conhecimento estruturado.

O comprometimento da adesão, gerador da manifestação da falta da adesão, é

apontado  por  alguns  profissionais,  como sendo  o horário  de  funcionamento  nas

unidades de saúde da família na atenção básica, também nas unidades de saúde da

média complexidade, ou seja, famílias cadastradas na área adscrita, poderiam não

comparecer aos serviços porque trabalham, ou porque não tinham com quem deixar

as(os)  filhos(as).  Portanto  alguns  aspectos/pontos  frágeis  poderiam  ser

solucionados. Também sendo a proposta de exame mamográfico com a finalidade

de rastreamento na fase assintomática, porque a maioria dos serviços assistenciais

de  rastreamento  do  câncer  de  mama,  permanece  atrelado  à  prescrição/médica.

Conforme artigos analisados, existem mudanças a esse respeito: unidade de saúde

da família, em que o agendamento das consultas e dos exames são planejados com

as famílias  e  em horários  acordados  em ambas as  partes.  Também os  exames

mamográficos,  que,  em  determinadas  unidades  de  saúde,  já  estão  sendo

agendados pela mulher diretamente à unidade em que será realizado. 

Contudo  são  sutis  mudanças,  mas  nada  irá  transformar  socialmente  e  em

grandes proporções quanto o acesso universal à saúde, no contexto da concepção

ampliada, com políticas públicas intersetoriais que assegurem o desenvolvimento e

a proteção social.

Esse é um desafio importante. Entretanto, apesar de ter tido a situação acima

citada, em alguns artigos pesquisados, identificamos com a análise da produção,

que o principal entrave está sobretudo em um trabalho que não vem ultrapassando o

sentido das necessidades materiais. O trabalho deve consistir,  principalmente, na

busca pelos sujeitos, incidindo num trabalho a longo prazo. Vê-se aí mais uma vez

sendo evidenciada a necessidade do reconhecimento da diversidade e de serem

buscadas mais respostas adequadas para o acesso e acessibilidade aos serviços

assistenciais  de  rastreamento  do  câncer  de  mama.  Nesse  sentido,  essa  análise

confirma a proposta da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama no SUS

englobando todos os níveis de atenção e complexidade.

Atualizar a resposta ao rastreamento do câncer de mama no Brasil, em função

de  transformações  mais  expressivas,  impõe  a  implantação  do  processo  de
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rastreamento populacional,  com inclusão de serviços que possam potencializar  a

clínica ampliada e envolver os diversos programas e níveis de atenção do SUS. É

fundamental a integração dos serviços especializados com a Estratégia de Saúde da

Família e de Agentes Comunitários de Saúde, garantindo a equidade e integralidade

no rastreamento. Todavia, é preciso perseguir a sincronia em tais serviços por meio

da  gestão  do  sistema,  envolvendo  as  áreas  técnicas  da  atenção  em  saúde  da

mulher, atenção em saúde do homem, saúde da família, atenção básica, atenção ao

rastreamento em onco-ginecologia (mama) em âmbito nacional, estadual e municipal

–  em  um  processo  compartilhado  e  articulado,  otimizando  as  capacidades  dos

sistemas no SUS.

Essa estruturação da Política Nacional de Controle do Câncer de Mama, das

demais  políticas de saúde,  requer  a  construção  de consensos  entre  os  distintos

sujeitos  em  relação  à  definição  de  atribuições  e  estratégias,  constituindo  assim

esforços  de  atenção  multiplicados  e  complementares.  Estamos  nos  referindo  às

várias  abordagens  e  indicações  dos  serviços  assistenciais  de  rastreamento  do

câncer de mama, presentes em diferentes documentos orientadores da dinâmica e

funcionamento desses serviços todos eles recomendados pelo Ministério da Saúde

e aqui muitos deles já mencionados.

Uma perspectiva  que  encontramos  em alguns  artigos  analisados  foi  que  a

fragilidade dessa política, como a de outras, acaba se apresentando também como

uma política  de jeitinhos,  o que fragiliza a intersetorialidade169 como proposto  no

modo  de  intervir  com  as  famílias,  ou  seja,  que  os  serviços  sejam  dialogados,

compartilhados na busca por uma ação mais total com o sujeito: educação, saúde,

trabalho, assistência social e demais políticas. Tal enfoque que persiste tem relação

com o legado patrimonialista, coronelista que analisamos no primeiro capítulo.

Porém, entendemos que, sendo essa a forma adotada à articulação da rede

tão necessária, não se sustenta na prática, apresentando, ainda, uma desarticulação

dos  serviços  realizados,  comprometendo  o  acesso.  Assim,  as  ações  não  se

cruzam/articulam e continuam sendo fragmentadas, assim como a atividade com as

famílias  da  área  adscrita  e  porque  reforça  para  cada  setor,  a  área  continua

169Esses  artigos apontam que  alguns  profissionais  de  saúde,  mesmo percebendo  algumas ações
desse tipo, reconhecem que às vezes torna-se a única maneira de fazer alguma coisa da política
funcionar. 
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desenvolvendo seus serviços isoladamente,  com a finalidade de cumprir  com as

taxas, indicadores e metas estabelecidas e pactuadas. 

Outros  dois  artigos  apontaram  que,  na  prática,  os  serviços  assistenciais

permanecem excessivamente burocratizados, fazendo gerar construções subjetivas

na população como  incapacidade de conseguir algo, de ser consultada, avaliada

clinicamente,  necessitando  de  alguém  que  fale  que  interceda  por  ela.(ASS15;

AASS17).

A equipe de saúde da família, que teria a função de encaminhar, de viabilizar o

acesso  aos  serviços  assistenciais  de  rastreamento  do  câncer  de  mama  na

perspectiva da universalidade do direito à saúde, também de potencializar, através

do estímulo a autonomia dos sujeitos, da população atendida, mas nesse processo é

essa equipe que é situada como principal responsável pela ação e não a população.

Nesse espaço, como abordamos anteriormente, e a(o) profissional de saúde que é

colocado a responsabilidade por solucionar todos problemas, num processo histórico

de subjugação da população às rotinas e ditames do sistema. 

Dessa forma, a população sai da média complexidade, retornando à unidade

de saúde da família, para continuar recebendo a cesta de serviços, que nem sempre

corresponde a cesta de necessidades de saúde. 

Nesses  artigos,  ainda,  asseveram  que  a  intersetorialidade  acaba  não

funcionando da maneira como deveria. Os serviços assistenciais de rastreamento do

câncer de mama  continuam sendo instância de negociação e trocas políticas em

alguns municípios, com função eleitoreira, candidatas(os) financiam transporte das

mulheres  para  realizarem  tais  serviços  onde  estão  implementados.  Como  já

abordado anteriormente.

A proposta das políticas de saúde nos documentos analisados reflete a atuação

de uma gestão pública que desconsidera a população como sujeitos, nem mesmo

como  uma  importante  e  significativa  construção  da  universalidade  do  acesso  e

acessibilidade. 

a ESF na atenção básica, destinada a promover o acesso aos serviços
assistenciais  de  rastreamento  do câncer  de  mama com a  delimitação
territorial,  direciona-se  prioritariamente  à  grande  parcela  da  população
que  se  encontra  com  dificuldade  de  acesso  à  alimentação,  moradia,
saneamento básico, saúde, educação, trabalho e renda. O Ministério da
Saúde  considerando  esta  situação  como  produto  de  uma  lógica  de
mercado  capitalista  e  do  correspondente  processo  de  exclusão  da
produção e da geração de renda, as políticas sociais constituem-se como
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estratégia de proteção social diante da violação dos direitos básicos de
cidadania. (PPS11).

Todavia,  notamos  que  a  proposta  do  Ministério  da  Saúde,  por  meio  da

implantação da ESF, apresenta um movimento também da perspectiva do campo do

direito à saúde, as propostas de trabalho com famílias desprotegidas socialmente.

Nesse sentido, as(os) profissionais de saúde na ESF devem referenciar famílias que

fazem parte de seu território de abrangência para outras políticas além da saúde

como a de assistência social. Outrossim, essa desproteção social não se apresenta

determinante do comportamento e atitude da não adesão aos serviços assistenciais

de saúde como apontam os artigos pesquisados. Aqui trazemos tais considerações

por assim estarem presentes nos artigos pesquisados, mas, por ora, assinalamos

que não concordamos com ela. 

a não adesão é consequência da fragmentação dos serviços assistenciais
de saúde, envolvendo um cardápio  de serviços assistenciais,  pontuais
centrados na doença e cura e ainda não corresponde a necessidade de
saúde da população (AASS17).

Vê-se que persiste na história da construção do sistema de saúde brasileiro um

predomínio  de  atendimento  a  partir  da  doença,  que  sobrecarrega  a  média

complexidade e também uma elevado atendimento as demandas emergenciais170, o

que na nova proposta desse sistema foi reiterada com a perspectiva do acolhimento

e de alcance com a criação das UPAS e das Upinhas. Chama atenção que para

essas unidades o acesso é facilitado pela acessibilidade de horários, pois funcionam

24 horas. Os CAPS também estão num processo de redimensionamento de seus

horários voltando-se para atender  a  população com funcionamento de 24 horas.

Todavia as unidades de saúde da família permanecem com a acessibilidade restrita

às 8 horas diárias. Permanece o acesso concebido com o entendimento restrito à

porta de entrada.

a equipe de atenção básica oferece acolhimento humanizado a todos a
população do seu território com escuta qualificada, classificação de risco
e vulnerabilidades, definição de critérios para agendamento programado
de  consultas,  pronto-atendimento  de  ocorrências  imprevistas  durante

170A Unidade de Saúde dispõe dos materiais e equipamentos necessários ao primeiro atendimento
nos casos de urgência e emergência, especificamente para um primeiro atendimento de emergência,
entendido como abordagem inicial de agravos que apresentam risco de vida e que, por essa razão,
exigem assistência imediata da equipe de profissionais de saúde, para a recuperação do estado de
saúde ou estabilização/suporte de vida, com vistas ao encaminhamento seguro para outro ponto da
Rede de Atenção à Saúde (PPS14, p.63)
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todo o horário de funcionamento da unidade e a todos os usuários do
território,  ainda  que  possam ter  períodos  de  concentração  do  esforço
conjunto da equipe, garantindo, assim, a acessibilidade e resolutividade
com  referenciamento  para  outros  dispositivos  da  rede  de  atenção,
quando for o caso, durante todo o horário de funcionamento da unidade e
a  todos  os  usuários  do  território,  ainda  que  possam  ter  períodos  de
concentração  do  esforço  conjunto  da  equipe,  garantindo,  assim,  a
acessibilidade e resolutividade. A equipe utiliza os dados do acolhimento
para  orientar/reorientar  o  planejamento  das  ações  com  base  nas
ofertas de serviços (PPS14, p. 63).

Esse  texto  nos  aponta  para  persistência  do  modelo  tradicional  da  atenção

primária,  com resposta  restrita  do  acesso  aos  serviços  e  refletindo  na  proteção

social no marco da saúde. Ainda remete a multiplicidade de experiências quando me

encontrava exercendo a função de enfermeira assistencial

 de saúde, quando docente durante as aulas práticas em maternidade e unidade de

saúde da família, também remete à experiência profissional na Coordenadoria da

Mulher de Olinda. A seguir apresento algumas delas. 

Na  primeira  delas,  no  exercício  profissional  como  enfermeira  em  serviço

público171 assistencial de saúde, também na Coordenadoria da Mulher de Olinda,

pude  verificar  que  um  equipamento  sofisticado  de  ultrassom,  instalado  na

maternidade  de  baixo  risco,  estava  continuamente  desligado.  A  população  de

mulheres que necessitava desse equipamento para avaliação clínica, proveniente do

pré natal de baixo risco, e mesmo da demanda da própria maternidade, não tinha

acesso  por  falta  de  profissional  qualificado  para  manuseá-lo.  Para  realizar  os

exames,  algumas  das  mulheres  arcavam  com  as  despesas  por  conta  própria

quando não as suas famílias. 

A segunda situação está atrelada à rotina que orienta a equipe de saúde da

família,  a  limitar  o  acesso  da  população  da  área  adscrita  aos  preservativos

masculino e feminino. Essa determinação vem da gestão sob o argumento de que

inexistem tais produtos em quantidade suficiente para a demanda das famílias da

área adscrita. Raras vezes, chegava à unidade uma determinação em caráter de

urgência, para que na ESF, também nas demais unidades de saúde,172 que em razão

de  haver  um  excessivo  número  de  caixas  com preservativos,  numa ordem  que

variava de 700.000 a 970.000 unidades de preservativos masculinos e de 689.000 a

720.000 preservativos femininos. 

171Municipal de Olinda
172USF, Centros de Saúde, Serviços de Pronto Atendimento, Policlínicas, Maternidade, os CAPS AD,
CEVAO, NUPAV, UPA, SAMU, Unidade Móvel, Ouvidoria, Farmácias, Hospitais etc.. 
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A terceira ocorreu com contraceptivos hormonais orais - CHO, quando também

chegou  comunicado  na  USF  e  demais  unidades  de  saúde  determinando  que

profissionais  médicas(o)  prescrevessem  tais  CHO,  para  dar  conta  do  elevado

estoque  que  o  município  de  Olinda  havia  recebido  de  Recife,  sob  pena  de

ultrapassarem da validade, caso não fossem colocados em disponibilidade.

A quarta experiência está atrelada à outra maternidade localizada em Recife,

local em que trabalhava, exercendo a docência junto a acadêmicas de enfermagem

do 6º período da UFPE. Nessa maternidade, havia um cardiotocógrafo, de modelo

muito antigo, somente profissionais formados há muitos anos utilizavam nas suas

avaliações  obstétricas.  A  partir  da  aposentadoria  de  tais  profissionais,  esse

equipamento foi mantido desligado por um longo período de tempo prejudicando o

seu desempenho. Além disso, não havia mais pessoal  da área técnica para sua

manutenção.

A  quinta  e  última  situação  ocorreu  durante  as  sessões  de  estudo  e  de

investigação do óbito materno, no comitê de que faço parte.  As mulheres desse

estudo não haviam tido acesso ao exame de ultrassonografia pela inexistência da(o)

profissional173 qualificada(o)  nos  fins  de  semana  e  feriados.  Fato  ocorrido  em

instituição, levando a óbito três mulheres pela falta de acesso a exames na rede de

atenção.  Ressalta-se que as mulheres nessa situação eram negras e viviam em

situação de pobreza.

Identificamos que tais situações são manifestações de questões sociais que

refletem no processo saúde-doença,  que reflete na proteção social  em saúde.  A

esse respeito, a OMS (2008) aponta que o acesso corresponde a uma forma de

regulação  do  Sistema  de  Saúde,  que,  estando  orientado  na  perspectiva  da

universalidade  do  direito  à  saúde,  tem  impacto,  reflete  contribuindo  com  o

fortalecimento da proteção social no marco da saúde, ainda que o acesso restrito,

fere  a  integralidade  de  atenção,  fragmenta  os  serviços  e  contribui  para  o

enfraquecimento dos vínculos e adesão. 

Cabe assinalar  que observamos haver  num mesmo documento orientações

para  a  permanência  dessa  dualidade  de  modelos  de  atenção  primária.

Considerando  esses  documentos,  a  força  da  expressão  da  acessibilidade:  tais

documentos  estão  regulando  o  Sistema  de  Atenção  à  Saúde  conduzindo  a

173Trabalhador especializado em ultrassonografia. 
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duplicidade de modelos: um deles buscando o acesso restrito e proteção social em

saúde limitada, o outro buscando o acesso universal e a proteção social no marco

da saúde. A acessibilidade viabilizando uma duplicidade de acesso.

Ressaltamos que esse segundo modelo de atenção primária traz o marco da

ESF, sua expressão no Brasil é de 59,5 % e situa a unidade de saúde da família

nesse mesmo documento, apresentando um contexto atualizado de atenção à saúde

da  família,  trazendo  a  acessibilidade  orientadora  da  organização  dos  serviços,

também  da  estruturação  dos  processos  de  trabalho  da  equipe  de  saúde  no

diagnóstico  situacional  do  território,  ações174  e  serviços  assistenciais  em  um

determinado território adscrito, voltado para atingir a resolutividade a partir de um

planejamento de  ações e de serviços integrados e horizontalizados, com normas e

rotinas  bem  estabelecidas  em  cronogramas,  fluxogramas  e  protocolos  clínicos

direcionados para dar suporte ao acesso. 

O  acesso  emerge  então  como  um  dispositivo  transformador  da  realidade,

quando a  partir  de  fatores  de  acessibilidade  aponta  que  o  acesso  aos  serviços

assistenciais na unidade de saúde da família na atenção primária, a partir do modelo

atual,  ultrapassa  a  concepção  de  acesso  pela  porta  de  entrada  e  passa  a  ser

concebido como regulador, definindo os fluxos, o próprio funcionamento dos serviços

prestados à população com relação ao caráter progressivo dos serviços e o longo

tempo  exigido,  capacidade,  qualidade  e  expansão  necessária,  também  a

organização da rede para os serviços assistenciais, refletindo no que diz respeito ao

rastreamento do câncer de mama, por conseguinte, no fortalecimento do vínculo,

refletindo na construção e no alicerce da adesão. 

Nesse sentido, vê-se que existem dois modelos vigentes na atenção primária

que reflete no acesso e é pela acessibilidade que esses dois modelos estão em

curso. 

Essas nossas observações são apontadas pela OPAS (2011, p. 29) sobre o

processo de potencialização da atenção na saúde da família. A OPAS aponta para

uma duplicação de modelos: modelo tradicional175 de atenção primária com unidades
174Busca  ativa  e  abordagens  domiciliares  permanentes  e  sistemáticas;  acolhimento  resolutivo  em
tempo integral (com análise de necessidades de saúde, avaliação de vulnerabilidade e classificação
de risco); atendimento de urgências e emergências médicas e odontológicas do território durante o
tempo da jornada de trabalho da unidade de saúde; atenção orientada pela lógica das necessidades
de saúde da população do território (PPS14, p.60).
175Apesar  das  evidências  que  maiores  coberturas  de  Saúde  da  Família  apresentam  melhores
resultados em indicadores de saúde, estes poderiam apresentar melhores patamares se a saúde da
família contasse com 100% do modelo de unidades de saúde da família,  entretanto as unidades
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tradicionais  em  territórios  adscritos  (família),  alicerçado  nas  raízes  da  atenção

pontual e curativa, e o modelo de unidade de saúde da família atual, centrado na

saúde, que reconhece os DSS. 

Para a Organização PanAmericana da Saúde - OPAS (2011), essa duplicidade

de modelos cria uma competição no acesso pela população que, por conseguinte,

faz  gerar  dificuldade  de  formação  de  vínculos  da  população  aos  serviços

assistenciais  de  um  modo  geral,  refletindo  nos  serviços  assistenciais  de

rastreamento do câncer de mama. 

Vê-se que de um lado persistem questões sanitárias estruturais históricas sob

o comando da gestão municipal que permanece gerando limitações de acesso aos

serviços assistenciais de saúde, refletindo em dificuldades no primeiro contato, no

alcance da atenção integral, na linha da atenção (ao longo do tempo), refletindo na

coordenação da rede da atenção, com desdobramento nas dificuldades do alcance

da integralidade dos serviços assistenciais de rastreamento do câncer de mama.

Enfim,  concordamos  com  Assis,  Villa  e  Nascimento  (2003),  que  o  acesso

assume seus contornos quando faz expandir as suas dimensões a compreensão do

contexto histórico-social,  condições socioeconômicas, DSS, que se traduzem nas

dimensões176 geográficas, econômicas, funcional, cultural e comunicacional.

Dessa  forma,  a  política  tenta  resolver  questões  estruturais  históricas.

Percebeu-se,  de acordo  com as  análises,  que  tanto  os(as)  profissionais  como o

público (prioritário) estão num momento de conhecer a política e se acostumar com

o rumo que os serviços deverão seguir. O SUS permanece em construção e está

num momento de consolidação e de experimentação de modo que as características

dos serviços assistenciais  de saúde disponibilizados (acesso),  conforme Starfield

(2004),  assumem significados quando analisados à luz da ação que exercem na

tradicionais constituem um percentual expressivo de 40,5% (OPAS, 2011,p.29)
176Essas dimensões são observadas nas manifestações pelo distanciamento, entre o domicílio e os
serviços de saúde – nos diversos níveis de atenção, primária, secundária e terciária. O lugar do viver
individual e familiar e as organizações de prestação de serviços com características particulares tem
sido problematizado nas análises sobre acesso e acessibilidade ao sistema e serviços de saúde.
Destaca-se o deslocamento a pé até as unidades de saúde da família, e em 15 minutos ou menos, na
maioria  dos  usuários.  O  bom desempenho  da  acessibilidade  geográfica  da Estratégia  Saúde  da
Família, ao colocar as unidades de saúde próximas do local de moradia da população da sua área de
cobertura, facilita o acesso, a promoção da equidade e o direito à saúde. A distância entre a casa e os
serviços de saúde tende a estar associada com a utilização dos mesmos nos casos de países de
topografia difícil ou de determinados grupos populacionais particularmente afetados pela distância. Os
autores citam que,  contrariamente,  essa associação não acontece em países com uma rede  de
atenção razoável, a exemplo de resultados encontrados em Estados Unidos. 
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capacidade de uso dos serviços, tanto na perspectiva da população (atendimento –

processo contínuo - adesão) quando das(os) trabalhadoras(es) de saúde. 

Nesse sentido, a unidade de saúde da família, emerge na ESF como espaço

viabilizador  de  direito  e  não  um  perpetuador  das  manifestações  da  doença  e

questões sociais no campo da saúde.

Também orientações para organização decorrente das distintas concepções do

acesso e acessibilidade, 

muitas vezes a decisão de incorporar serviços de rastreamento não leva
em  consideração  apenas  os  critérios  clínicos  e  técnicos,  que  são
apresentados por  meio  de provas científicas –  medicina  baseada em
evidências, mas sim demandas políticas e de corporações e sociedades
científicas. Há controvérsias sobre quais procedimentos de rastreamento
são justificáveis e de como os programas de rastreamento deveriam ser
avaliados.  Por  isso  há divergências nos graus de recomendação das
sociedades científicas, para a grande maioria das doenças rastreadas.
Sendo assim, devem-se eleger as condições e doenças que preencham
os critérios de rastreamento e que tenham boa relação custo efetividade.
Quando  isso  ocorre,  pode-se  estar  alocando  recursos  de  forma
equivocada e não trazendo benefícios à população (PPS 6, p. 21). 

o Estado brasileiro vem enfrentando, energicamente, a lógica da oferta
de serviços para atender aos interesses corporativistas e produtivistas
das “múltiplas prestações de serviços” (PPS 3, p. 7). 

Vê-se que as respostas referentes ao acesso e à acessibilidade no contexto

acadêmico e das políticas públicas são influenciados pelas ideologias do consumo,

do processo de mercadorização na saúde, 

no  âmbito  das  políticas  públicas  de  um  modo  geral,  busca-se,
persistentemente, construir alianças público-privadas para propor novos
programas,  com  metas  a  serem  alcançadas  e  iniciativas  a  serem
empreendidas. E a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP)177, não
deve  ser  uma  política  do  governo  para  o  setor  produtivo,  mas  uma
política  para  o  País,  uma  política  de  Estado.  Nesse  sentido  foram
construídas cinco estratégias consideradas distintas e bem articuladas: a)
Liderança  Mundial  -  objetivo  associado  à  estratégia  de  liderança
mundial que é manter ou posicionar sistemas produtivos ou empresas
brasileiras entre os cinco principais players mundiais em sua atividade,
considerando  que  a  liderança  pode  se  expressar  nas  dimensões
patrimonial,  tecnológica  e/ou  produtiva.  Mineração  e  siderurgia,  assim
como a indústria aeronáutica e o complexo produtivo do bioetanol,  são
sistemas  produtivos  que  tipificam  essa  estratégia,  saúde;  b)
Conquista de Mercados - a estratégia de conquista de mercados reflete
o objetivo de manter  ou posicionar um determinado sistema produtivo
entre  os  principais  exportadores  mundiais,  combinando-se  uma
participação  significativa  nos  fluxos  de  comércio  internacional  com  a
preservação  de  posição  relevante  no  mercado  doméstico.  Bens  de
consumo duráveis, serviços como de educação, saúde, habitação e
bens  de  capital  seriados  são  sistemas  produtivos  típicos  desta

177A PDP – Política de Desenvolvimento Produtivo, foi criada durante a gestão do governo Lula.
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estratégia; c)  Focalização -   objetivo  vinculado  à  estratégia  de
focalização  ou  especialização  é  construir  e  consolidar  a
competitividade em áreas de alta densidade tecnológica, com base
em vantagens comparativas dinâmicas ou vocações locais. Sistema
produtivos  típicos  desta  estratégia  são  segmentos  do  complexo  de
tecnologia  da  informação,  do  complexo  industrial  da  saúde  e  da
indústria de bens de capital sob encomenda;  d)  Diferenciação -  a
estratégia de diferenciação, ou de valorização de marca, reflete o objetivo
de posicionar empresas e marcas brasileiras entre as cinco principais de
seu  mercado  de  atuação,  desdobrando-se  no  objetivo  de  fortalecer
marcas já reconhecidas, nacional e internacionalmente, e no objetivo de
atrelar  marcas  locais  a  um ou  mais  atributos  que  lhes  confiram uma
imagem única e exclusiva. Sistemas produtivos típicos dessa estratégia
são as indústrias de bens de consumo semiduráveis e não-duráveis; e)
Ampliação  de  Acesso -  A  estratégia  de  ampliação  de  acesso  ou
consumo de massa refere-se ao objetivo de proporcionar à população
maior  acesso  a  bens  e  serviços  básicos,  ou  de  interesse
socioeconômico, educação, saúde, habitação, que afetam diretamente a
qualidade  de  vida  das  pessoas.  Serviços  de  banda  larga,  bens  de
consumo  duráveis  e  não-duráveis,  e  construção  civil  são  sistemas
produtivos típicos desta estratégia. (PPS 13, p.16-17, grifos nosso).

Dessa maneira, pode-se perceber que, por longos anos, o lugar da população

permanece o lugar de subjugada, ou seja, não transitou para o lugar de sujeitos.

Poder-se-ia  assinalar  que,  mesmo  no  século  XXI,  com  a  Política  Nacional  de

Rastreamento  do  Câncer  de  Mama,  o  trabalho  da  ESF com as  famílias,  com a

funcionalidade e dinâmica de rastreamento da neoplasia  mamária  permanece tal

estratégia  pedagógica  disciplinadora,  um  contingente  populacional  conduzido  a

comportar-se e a cumprir  papéis sociais justificados por um discurso das classes

dominantes. 

Compreendemos  que  questões  do  contexto  em  que  estão  inseridos  e  a

exposição  às  desigualdades  sociais  trazem “barreiras”  reais  ao  acesso  à  busca

deste  lugar  por  parte  dessa  classe  social  de  população,  que  dizem  respeito  à

própria dinâmica social que se estabelece com a não escuta desta e em lugar de ao

comando dela, subjugando-a. 

Consideramos  o  reconhecimento  da  população  como  sujeito  de  direito,

sinalizamos, entre outros aspectos aqui já tratados, o da caracterização de como

está sendo trabalhada a subjetividade da população no rastreamento do câncer de

mama. 

Ao considerar tal expressão, pode-se conectá-la a um discurso dominante, no

qual a situação de se encontrar em atendimento no SUS é, de um lado, destituí-la da

condição real em que as desigualdades sociais ou o contexto em que as pessoas

vivem poderiam impor limitações concretas. Apenas consideram a condição de que
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o câncer de mama é um acometimento que, se não detectado precocemente pode

levar a morte. 

Assumir  este  lugar  faz  com  que  a  população  –  famílias  -  estejam

permanentemente no ciclo do não fazer, já que se tem sempre um outro a executar

ou a dizer o que as “pessoas carentes” devem fazer, esvaziando, assim, seu lugar

de sujeito.

Um artigo analisado (PCM3) considera que a postura assistencialista, desde os

tempos da colonização, pode não somente comprometer a formação de vínculo e

fazer gerar um movimento da não – adesão aos serviços de rastreamento do câncer

de mama e ainda  impactar  negativamente  na capacidade de enfrentamento das

situações da vida, também  contribuir para a não adesão dessas famílias e sujeitos

às atividades da unidade de saúde da família. Vejamos:

Nesse sentido Scarparo e Poli (2008) vão afirmar que:

o discurso desvitalizado, desinvestido de potencialidades dá lugar a uma
restrição de recursos simbólicos para o sujeito. Um excesso de real, de
não  dito,  um “embrutecimento”,  muitas  vezes  associado  à  dor  e  ao
sofrimento, nem chegando e ser nomeado. Como se ficasse ao nível da
impressão, da percepção sensorial não entrando no âmbito do discurso,
numa cadeia significante, num registro de significação possível.  Neste
ponto,  pensamos  que  é  também para  quem  se  propõe  à escuta  do
sujeito,  que  pode  escapar  o  acesso  à  simbolização,  no  discurso  do
horrível, do  impossível,  do  difícil  de  lidar.  “Não  sei  como conseguem
viver”,  diz-se comumente;  este  impacto  que  é  como  “um choque  de
realidade”,  em  um  trabalho dito  que  “não  é  para  qualquer  um”
(SCARPARO; POLI, 2008, p. 6).

Ao final deste quarto capítulo, cabe aqui sinalizar que a compreensão do tema

aludido, abrange, como observado, tanto o debate teórico fortemente sustentado em

categorias das várias áreas e ciências sociais e da saúde, como a ação concreta de

grupos  sociais  e  organizações  na  construção  de  relações,  dos  processos  e  de

instituições. 

Chama atenção que essas duas ações estejam embricadas, ou seja, somente

é possível procurar a consolidação de um status de sujeitos e da garantia de direitos

sociais em um país na medida em que se conhece com profundidade o processo

histórico de sua formação. Isso possibilita tanto conhecer o que é pretendido realizar

quanto como realizá-lo. Isso porque os sistemas de proteção social são dinâmicos,

também as políticas públicas, ainda, por que os termos acesso e acessibilidade são
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construções polissêmicas e multifacetadas que interagem com as transformações

sociais,  econômicas,  políticas,  culturais,  demográficas,  dentre  outras,  exigindo

constantes processos de mobilização e reestruturação para consolidar seu papel na

reprodução social e na garantia do bem-estar das populações.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nossas questões de pesquisa se voltaram para a discussão sobre como as

concepções  sobre  os  termos  acesso  e  acessibilidade  se  fazem  presentes  na

estruturação  da  Política  Nacional  de  Controle  do  Câncer  de  Mama fazendo  um

contraponto  com  as  concepções  presentes  nos  artigos  científicos.  O  percurso

escolhido  para  adentrar  nesse  universo  implicou  o  esforço  de  buscar  identificar

como essas concepções contribuem na estruturação da política em tela. 

Nesse  sentido,  buscamos  ultrapassar  a  aparência  dos  discursos  de

rastreamento e controle da neoplasia de mama, apreendendo as concepções sobre

o acesso e acessibilidade no processo de formatação da política em tela no marco

da proteção social, que passa pelos movimentos de crítica ao modelo hegemônico

de atenção à saúde –  biomédico também conhecido como flexneriano –  que se

configuram na dialética entre a luta pela defesa do direito ao acesso e acessibilidade

na perspectiva universal aos serviços assistenciais gratuitos de saúde vincula a luta

pela defesa de outros direitos, assumindo um posicionamento de um projeto político

societário.

No Brasil tais lutas vem sendo empreendidas no sentido de ampliar o acesso

aos serviços assistenciais de saúde, na perspectiva universal do direito à saúde no

marco  da  proteção  social,  incluindo  o  rastreamento  do  câncer  de  mama,  seja

ratificando convenções e resoluções internacionais, através da criação de legislação

específica, elaborando e criando as políticas no campo sanitário e ultrapassando o

solo da área da saúde, como os diversos programas sociais. 

Nesse cenário, a PNCCM, também as concepções sobre os termos acesso e

acessibilidade, ocupam um lugar de certa forma polêmico frente às produções da

área,  havendo  posturas  que  a  incorporam acriticamente,  passando  por  algumas

redefinições que a inserem no interior das discussões do MRS. 

Cabe assinalar entendermos que, o rastreamento do câncer de mama sob a

esteira da promoção da saúde potencializa respostas à complexidade do campo da

saúde,  também se constitui  em um espaço de prática,  voltado para assinalar  as

brechas do modelo hegemônico, centrado na doença e coloca rupturas significativas



195

que  possibilitem  elaborar,  trabalhar  o  discurso  para  a  formulação  de  um  novo

modelo na saúde pública.

Não  obstante  essas  medidas  e  do  anúncio  da  ampliação  do  acesso  e  da

acessibilidade aos serviços assistenciais de saúde na esteira da saúde da mulher,

por parte dos organismos oficiais, o problema das limitações persiste e ainda está

longe de ser solucionado. O Norte e o Nordeste detêm ainda extensas áreas que

permanecem  ocupadas  com  grande  contingente  populacional,  sendo  a  maioria

mulheres. As condições socioeconômicas, a situação geográfica das populações,

aspectos  étnicos,  diferenças  no  acesso  individual  aos  serviços  assistenciais,

oferecem impedimento  ao  rastreamento  do  câncer  de  mama,  por  conseguinte  a

detecção precoce dessa neoplasia. 

E apesar de as décadas de 1990 no século XX e no século XXI, a partir de

2009, terem sido momentos de crescimento dos exames de mamografia, o acesso a

esse exame não se apresenta uniforme nos vários estratos sociais. 

A  discussão  sobre  essa  temática  tem  sido  conduzida  por  diferentes

abordagens.  Nesse  estudo  tomamos  como  referência  que  o  acesso  e  a

acessibilidade  aos  serviços  assistenciais  de  saúde  se  apresentam  intimamente

vinculados à proteção social no marco da saúde, ou seja, as limitações de acesso e

da acessibilidade não estão associadas, por si só, a escassez de recursos, mas à

perversa  estrutura  de  desigualdade  na  distribuição  de  renda,  que  refletem  nas

condições de habitação, educação, trabalho e renda, nutrição, transporte. O acesso

e acessibilidade no marco da proteção social ficam por conseguinte na dependência

de serem atingidos nos resultados integrados e perceptíveis, somente pela via da

intersetorialidade, que por sua vez se constitui de um desafio do Estado materilizá-

la. 

Sendo  o  câncer  de  mama  resultante  do  intercurso  do  processo  saúde  –

doença, determinada socialmente, espera-se que o rastreamento seja um fenômeno

também, por sua finalidade de detectar precocemente indícios de que a doença irá

se  instalar,  para  que  medidas  para  interrupção  desse  processo,  possam  ser

adotadas  resultantes  da  conjugação  de  esforços  de  todas(os)  envolvido  nessa

relação. Assim,  pensar  a  questão  do  acesso  e  acessibilidade  aos  serviços  de

rastreamento do câncer de mama, ainda, atrelar as questões que determinam as
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desigualdades sociais, há de se associar, não apenas à escassez de recursos, mas

de se buscar refletir analiticamente pela via da intersetorialidade.

É preciso  o  envolvimento  das  políticas  de  proteção  básica  aqui  priorizadas

pela:  segurança,  assistência  social,  saúde  e  justiça  para  o  desenvolvimento  de

ações de forma integrada. Avançou-se na elaboração de idéia da intersetorialidade,

contudo ainda persistem limitações na construção de políticas públicas integradas

voltadas para o controle do câncer de mama em suas múltiplas dimensões. 

A garantia  do acesso aos serviços assistenciais na perspectiva do direito à

saúde, marco da proteção social, parte de um desejo de mudança, de uma vontade

politica de pautar a intersetorialidade como necessidade fundamental nas atividades

dentro de uma gestão pública, e, também a específica voltada ao controle do câncer

de mama, tem caráter emergencial, por ter características marginais na sociedade

necessita  de  intervenções  embasadas  nos  referenciais  da  defesa  dos  direitos

sociais.  

Pode-se observar que a intersetorialidade das políticas e programas exigem

uma rede estruturada e qualificada, portanto, o sucesso das ações depende de não

somente de um trabalho intersetorializado, que envolva não apenas os três níveis de

atenção a saúde, mas que possa ser articulado com as demais políticas. Em que

pese  tais  aspectos,  outros  desafios  se  apresentam  de  significativa  importância:

superação  da  territorialidade  da  atenção  primária,  superação  da  universalidade

focalizada  e  maior  governabilidade  da  atenção  primária,  frente  as  questões

estruturais,  exemplificado  pela  implementação  do  programa  de  qualidade  da

mamografia.

Diante do exposto, percebe-se que a execução das ações em sua forma mais

ampla,  depende  de  ações  práticas  que  possam  ser  realizadas  pela  gestão  de

planejamento no contexto Intersetorial, aumentando ainda mais as possibilidades de

construção  de  um  novo  arranjo  no  cenário  existente  e  da  vontade  política  de

governantes.

Nessa lógica, notamos que os(as) gestores(as) passaram a levar em conta a

melhoria das condições de saúde e qualidade de vida da população e a redução dos

gastos com assistência médica de alto custo. 

Apreendemos  que  o  estímulo  ao  desenvolvimento  da  política  em  tela,  de

programas em saúde com o enfoque no rastreio, por vezes, pode convergir  para
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objetivos conflituosos entre o público e o mercado, pois devido à melhoria da rede

de atenção à saúde pública pode reduzir o acesso ao setor privado de saúde. Assim,

entendemos que os(as) gestores(as) da esfera pública precisam tratar a questão da

saúde da população de um modo geral, também da mulher, entendendo que este

tema é uma questão de direitos humanos, sociais e como tal, devem estar contidos

no âmbito das ações de todas as políticas públicas de proteção social. 

Por se apresentar travestida de um discurso inovador, o ideário promocional,

de rastreamento e de controle do câncer de mama na política em tela e demais

políticas  de  saúde,  nota-se  que  tal  discurso  progressista  e  promitente  parece

esconder sob aparências enganosas, as abordagens funcionalistas e conservadoras

que vem reforçando e naturalizando tal estrutura ideológica na sociedade, chegando

conceder  a  persistência  da  ordem  social;  e  a  exercer  uma  ação  repressora  e

subordinante por sobre profissionais de saúde, na prática e também na academia

durante o processo de formação, reforçando por conseguinte a mercantilização da

saúde. 

Cabe-nos  ainda  sinalizar  que  no  cotidiano  de  trabalho  são  exigidos  o

cumprimento de meta de indicadores referentes à realização de procedimentos, de

pactuações,  de serem firmados contratos de serviços,  que têm por  orientação a

ideologia  do  consumo,  sob  a  égide  do  capital,  priorizando a  mercadorização  da

saúde. 

Nesse  cenário,  identificamos  que  a  concepção  sobre  acesso  com  caráter

focalizado  se  apresentou  hegemônica  nos  documentos  das  políticas  de  saúde

analisados. E é significativo registrar que esses documentos são objeto de estudo na

formação  acadêmica  e  entre  orientadores(as)  para  condução  das  atividades  de

formação durante a aulas práticas, ainda são norteadores da execução da política

em tela. Nesse sentido depreendemos que a concepção de acesso na sua tendência

à individualização e de focalização da assistência, trás subjacente uma caraterística

estritamente curativa, e é essa característica que identificamos está sendo afirmada

em todos os documentos das políticas de saúde analisados.

O estudo mostrou que se configura nos documentos investigados uma crença

indiscriminada  no  valor  da  produção,  centrada  no  procedimento  no  cenário  do

planejar e executar as políticas de saúde. É importante frisar que o processo de

planejar, de formulação e gestão de políticas públicas envolve condições objetivas e
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subjetivas.  A primeira  está  relacionada  aos  aspectos  estruturais  próprios  a  uma

determinada formação sócio-histórica, e a segunda remete a sujeitos que interagem

e  trazem  diferentes  concepções  acerca  da  realidade  trabalhada  o  que  resulta

estabelecimento de decisões tomadas. 

Sinalizamos,  que  no  universo  acadêmico  das  universidades,  a  abordagem

conservadora e funcionalista, segue a lógica flexneriana da formação profissional,

que favorece a mercadorização da saúde, ela subalterniza, exerce papel repressor

por sobre profissionais que executam a política de educação MEC. Cabe destacar

que o cenário e espaço de aprendizado e de formação profissional é o mesmo da

execução das políticas de saúde e que, tais pressões também são exercidas sobre

profissionais executores(as) das políticas de saúde no SUS. Assim, nota-se a ênfase

desse  cenário  no  trabalho,  que  se  mostrou  relevante  nos  textos  analisados,

enquanto  elemento  educativo.  O  modelo  de  atenção  à  saúde,  centrado  no

procedimento, é refletido na formação acadêmica (profissional) de modo a reproduzir

o ciclo do processo. Observamos, por conseguinte contínuo reforço dessas ideias e

interesses dominantes. 

Contudo nesse mesmo campo de formação profissional, identificamos em um

dos  artigos  científicos  analisados  que,  nos  últimos  anos,  vem  sendo  imprimido

esforços pelo Ministério da Saúde e Ministério da Educação, ações estratégicas na

esteira  curricular  voltado  a  reverter  a  lógica  flexneriana  na  formação.  Tem  sido

observado esforços  por  exemplo  em prol  da  modernização  curricular  Pró-saúde,

quanto  incentivo  as(os)  alunas(os)  do  Pet-saúde,  além  de  realização  de  cursos

ofertados  e  financiados  para  profissionais  de  saúde  que  já  atuam  nos  serviços

públicos. Outrossim, nesse mesmo artigo científico analisado, as autoras apontam

que são investidas recentes, geradoras de experiências parciais. 

Historicamente a proteção social brasileira tem sido marcada pela ênfase de

algumas ideologias,  que  vem orientando as  respostas  referentes  ao  acesso  e  a

acessibilidade no contexto-acadêmico e das políticas públicas que são fortemente

influenciadas  por  distintas  concepções  acerca  do  tema  e  sofrem  a  ação  de

ideologias que nesse estudo apontou para a de consumo,  conduzindo o processo

de mercadorização na saúde. Outrossim, sinalizamos que a construção da proteção

social, e das políticas públicas de saúde, não se faz num passe de mágica. Entre os

fatores  que  podem  ser  identificados  no  cerne  deste  impasse  que,  entendemos
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mereça atenção, está situado no caráter do acesso: a concepção de acesso com

caráter focalizado hegemônica na PNCCM, revela o caráter excludente da matriz

política brasileira, assim como das contradições do contexto econômico – político-

social. 

Na mesma esteira situam-se o desafio do Estado em traduzir o discurso do

projeto  público  de  saúde  (MRS)  de  que  grande  parte  dos(as)  co-autoras(es),

alguns/algumas  citadas  nessa  nossa  pesquisa.  Também  identificamos  o  desafio

estatal  em aplicar  estratégias  mais  efetivas  em prol  da  mudança  do  modelo  de

atenção  à  saúde  procedimento-centrado,  de  ampliar  o  “peso”  da  concepção  de

acesso quanto ao seu caráter universalizado. 

Dissemos um desafio do Estado, porque, os resultados da pesquisa mostram

que o acesso e acessibilidade na perspectiva universal - para todas (os) – que está

atrelado à realização de ações intersetorializadas de todas as áreas governamentais

-  habitação,  saúde,  educação,  trabalho  e  renda,  nutrição,  abrangendo  políticas

públicas sociais e econômicas, que poderiam permitir melhor distribuição de renda,

fortalecimento  da  cidadania,  melhores  condições  de  educação e  habitação,  esta

estratégia  não  vem  sendo  realizada.  A  ênfase  embora  distorcida  das  ações,

revelaram que a vontade política é de mantê-las circunscritas ao nível de atuação

dos sistemas de saúde e ainda na base da racionalização. Trata-se certamente de

uma aproximação que comporta outros movimentos apontados pelas contradições

identificadas durante a execução da pesquisa e que demandam o prosseguimento

do  estudo,  sobretudo  com  o  objetivo  de  enfrentamento  das  condições  que  se

revelam adversas à universalidade do direito à saúde. 

Compreendemos que as possibilidades de mudança dessa realidade atual são

de  responsabilidade  dos  sujeitos  coletivos  que  atuam  no  processo  de  luta  pela

transformação  social.  É  um  processo  dinâmico  que  exige  longo  prazo  para  ser

seguido  para  que  possamos estabelecer  a  equidade independentemente  de  sua

estratificação social.
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Ministério da Saúde,124 p.

2013
Diretrizes de controle
de cânceres de mama

e colo do útero

BRASIL Ministério da Saúde. Nota Técnica Conjunta. Rastreamento do Câncer de Mama, 5p. 2013
Rastreamento do
câncer de mama
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BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 1.253, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2013. Altera
atributos de procedimentos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde.

2013
Regulação das políticas

de saúde

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 3.394, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013 Institui o
Sistema de Informação de Câncer (SISCAN) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

2013
Sistema de informação

do câncer no SUS
BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 874, DE 16 DE MAIO DE 2013. Institui a Política
Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas
com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

2013
Regulação das políticas

de saúde- doenças
crônicas

BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 189, DE 31 DE JANEIRO DE 2014 . Institui  o
Serviço  de  Referência  para  Diagnóstico  e Tratamento  de  Lesões  Precursoras  do  Câncer
do  Colo de  Útero  (SRC),  o  Serviço  de  Referência  para Diagnóstico de Câncer de Mama
(SDM)  e  os  respectivos   incentivos  financeiros  de  custeio  e  de  investimento  para  a  sua
implantação. 

2014

Serviços de referência
para controle e

rastreamento do
cânceres de colo do

útero e de mama
Fonte: Dados resultantes da própria pesquisa. Elaborado pela autora
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PPS 13 - BRASIL, Política de Desenvolvimento Produtivo. Inovar, investir para sustentar o crescimento –
Programa  Mais  Saúde/Plano  de  Ação  em  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação-PACTI/  Programa  de
Desenvolvimento da Educação. 2008. 44p.
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PPS 14 - BRASIL Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica.
Autoavaliação para a Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica : AMAQ. 2012. 134 p

Legislação

L 1 - BRASIL Ministério da Saúde - PORTARIA No 399/GM DE 22 DE FEVEREIRO DE 2006. Aprova e
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