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RESUMO 

A mamografia é o diagnóstico por imagem mais eficaz para detecção precoce de alterações nas mamas capazes de 

gerar um câncer, até mesmo as pequenas que passam despercebidas no autoexame. Os mamógrafos são do tipo 

convencionais (comando simples), computadorizados ou com estereotaxia, isto é, quando possuem acessórios para 

biópsias. A mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS) é considerada o método mais relevante para registro do 

índice de câncer de mama, sendo assim, é preciso a melhoria no nível de diagnóstico no Brasil. O objetivo do presente 

trabalho foi a distribuição dos aparelhos de mamografia em todo o estado do Rio de Janeiro (RJ), identificando aqueles 

que são conveniados ao SUS. A metodologia envolveu o levantamento dos três tipos de mamógrafos disponibilizados 

no site do DATASUS. De forma simultânea foi feita uma planilha para cada tipo de mamógrafo com estas informações: 

estabelecimento, nome empresarial, bairro, município, estado, gestão do estabelecimento, equipamentos existentes e 

em uso, SUS e última atualização. Os resultados obtidos mostraram que existem 553 mamógrafos e 531 estão em 

operação no estado do RJ. Dos aparelhos operantes, 34% oferecem o exame pelo SUS. Conclui-se que, desses 

equipamentos, 73% estão concentrados nos seguintes municípios: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Macaé, 

Campos dos Goytacazes, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Petrópolis, São João de Meriti, Belford Roxo e Volta 

Redonda. Considerando apenas os estabelecimentos que ofertam pelo SUS, 58% se encontram em Rio de Janeiro, São 

Gonçalo, Campos dos Goytacazes, Belford Roxo, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Niterói, Magé e Itaperuna.       

 

Palavras-chave: Mamografia; mamógrafos; SUS. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) (2018), o câncer de mama é o mais frequente 

nas mulheres no mundo e no Brasil, ficando atrás apenas do câncer de pele do tipo não-melanoma, 

respondendo por 28% dos casos novos ao ano. Raramente, acomete homens, cerca de 1% do total de 

casos dessa doença. Nesse cenário, a realização do exame de mamografia pode salvar muitas vidas, 

mailto:leticia.passeri@yahoo.com
mailto:julianaoliveirarad@gmail.com


 Revista Curie&Röntgen - 2º edição ● 2018 2 

Periódico Científico do CONTER                                                                             ISSN: 2526-6233 

em especial pacientes em que a lesão ainda não é palpável, pois a mamografia é o melhor exame de 

diagnóstico por imagem para detecção de câncer de mama (FENAPAS, 2017). 

Este exame é realizado por meio do mamógrafo, um aparelho que comprime as mamas com a 

finalidade de obter uma imagem detalhada da região, sendo possível diagnosticar microcalcificações, 

nódulos, assimetrias e alterações do tecido mamário (MINUTO SAUDÁVEL, 2017). Os mamógrafos 

são do tipo convencionais (comando simples), computadorizados ou com estereotaxia, isto é, quando 

possuem acessórios para biópsias.  

A mamografia no Sistema Único de Saúde (SUS) é considerada o método mais relevante para registro 

do índice de câncer de mama, sendo assim, é preciso a melhoria no nível de diagnóstico no Brasil, 

onde algumas cidades tem mais vantagens que outras (OBSERVATÓRIO DA SAÚDE, 2016).  De 

acordo com o Portal Brasil (2016), o SUS dá garantia de oferta para realização do exame de 

mamografia em mulheres com qualquer faixa etária, desde que tenha recomendação médica.  

De acordo com a ANVISA (1998), no capítulo 3 da Portaria 453 dispõe que todos os aparelhos de 

raios X diagnósticos e seus componentes, como por exemplo: cabeçote, colimador, bucky (mural ou 

mesa), tubo, intensificador de imagem e acessórios de proteção radiológica em radiodiagnóstico, não 

devem ser comercializados sem possuir registro no Ministério da Saúde. Os fornecedores de 

equipamentos de raios-x diagnósticos devem informar semestralmente por escrito a cada autoridade 

sanitária estadual, sobre cada equipamento comercializado a ser instalada no respectivo estado, 

incluindo o seu número de série, de modo a permitir a rastreabilidade dos equipamentos instalados 

no país (ANVISA, 1998, p. 7). Portanto, tais equipamentos podem ser rastreados pelo Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) que tem por finalidade tornar operacional os 

Sistemas de Informações em Saúde (DATASUS, 2018). 

Dado a importância dos mamógrafos, é relevante saber sua distribuição/rastreabilidade no estado do 

Rio de Janeiro (RJ) e ainda quais os municípios que ofertam tal exame pelo SUS, uma vez que toda 

a população deve ter acesso fácil e gratuito a esse serviço.  

 

2. OBJETIVO 

 

O objetivo do presente trabalho foi a distribuição dos aparelhos de mamografia em todo o estado do 

Rio de Janeiro, identificando aqueles que são conveniados ao Sistema Único de Saúde (SUS). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para a realização deste estudo, foram levantados dados pelo CNES a respeito do número de 

mamógrafos com os três tipos disponibilizados no site, tais como: comando simples, 

computadorizado e estereotaxia existentes no estado do Rio de Janeiro, segundo demonstrado na 

figura 1.  

 

Figura 1: Página do CNES com os equipamentos de mamografia de comando simples do RJ. 

 
Fonte: CNES, 2018.  

 

Conforme mostrado na figura 2, através do site foram coletados algumas informações consideradas 

relevantes ao objetivo do trabalho. 
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Figura 2: Página com informações do estabelecimento que tem mamógrafos de comando simples 

do RJ. 

 
Fonte: CNES, 2018.  

 

De forma simultânea foi feita uma planilha para cada tipo de mamógrafo com estas informações: 

estabelecimento, nome empresarial, bairro, município, estado, gestão do estabelecimento (municipal 

ou estadual), equipamentos existentes e em uso, atuantes ou não pelo SUS e última atualização. Para 

demonstração, na figura 3 e 4 consta a planilha de todos os mamógrafos computadorizados instalados 

no RJ.  

 

Figura 3: Planilha com todos os mamógrafos computadorizados instalados no RJ. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2018.  
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Figura 4: Planilha com todos os mamógrafos computadorizados instalados no RJ. 

 
Fonte: Acervo do autor, 2018.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Após analisado todos os dados obtidos, foi possível os resultados abordados mais adiante. O 

somatório dos equipamentos de mamografia foi de 553 existentes e 531 em operação no estado do 

RJ. A divisão segundo cada tipo de mamógrafo ficou em comando simples com 402 existentes e 384 

em uso, computadorizado existem e estão operantes 70 aparelhos e estereotaxia com 81 e 77 em 

funcionalidade, conforme demonstrado no gráfico 1.  

 

Gráfico 1 - Quantidade geral dos três tipos de mamógrafos disponíveis no sistema DATASUS. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

      

402

70 81

384

70 77

Comando Simples Computadorizado Estereotaxia

Mamógrafos existentes e operantes no estado do Rio de 
Janeiro

Equip. existente Equip. em uso
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De acordo com os serviços de mamografia possuintes de aparelhos em operação e que oferecem o 

exame pelo convênio do SUS ficou em 34%, já os estabelecimentos que não ofertam gratuitamente 

esses exames em 66%, tal informação é mostrada no gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Serviços com mamógrafos em operação vinculados ou não ao SUS. 

 
Fonte: Acervo do autor. 

 

 Em seguida esses serviços foram divididos pelos tipos de aparelhos, sua amostragem foi de 61% para 

comando simples, 18% para computadorizado e 21% para estereotaxia, conforme apresenta o gráfico 

3. 

Gráfico 3 - Distribuição pelos tipos de mamógrafos operantes no SUS. 

34%

66%

SERVIÇOS VINCULADOS OU NÃO AO SUS

Conveniados ao SUS Não conveniados ao SUS
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Fonte: Acervo do autor. 

 

Conforme a tabela 1, a distribuição dos equipamentos de mamografia operantes em todos os 

municípios do estado do RJ e aqueles que ofertam essa técnica pelo SUS, mostraram que seguindo 

respectivamente quantidade de mamógrafos e quantidade pelo SUS ficou: no município do RJ com 

209 e 45, Niterói com 32 e 5, São Gonçalo com 29 e 14, Macaé com 18 e nenhum, Campos dos 

Goytacazes com 17 e 8, Nova Iguaçu com 17 e 6, Duque de Caxias com 16 e 2, Petrópolis com 15 e 

4, São João de Meriti com 12 e 4, Belford Roxo com 11 e 8, Volta Redonda 11 e 4, Nova Friburgo 

com 10 e 8, Magé 9 e 5, Resende com 9 e 2, Angra dos Reis com 8 e 3, Nilópolis com 7 e 5, Itaperuna 

com 6 e 5, Barra Mansa e Itaboraí com 6 e 2, Três Rios com 6 e 1, Cabo Frio com 5 e 1, Itaguaí com 

5 e nenhum, Rio das Ostras, Araruama e Barra do Piraí com 4 e 3, Teresópolis com 4 e 2, Cachoeira 

de Macacu e Paracambi com 3 e 3, Vassouras, Guapimirim e Bom Jesus de Itabapoana com 3 e 2, 

Armação dos Búzios com 3 e nenhum, Saquarema e Valença com 2 e 2, Rio Bonito, São Francisco 

de Itabapoana, Paraíba do Sul e São Fidélis com 2 e 1, Maricá e Santo Antônio de Pádua com 2 e 

nenhum, Casimiro de Abreu, Queimados, Mangaratiba, Itatiaia, Porto Real, Mesquita, São Pedro da 

Aldeia, Miguel Pereira, Iguaba Grande, Carmo, São José do Vale do Rio Preto, Cordeiro, Itaocara e 

Mendes com 1 e 1, Arraial do Cabo, Miracema e Conceição de Macabu com 1 e nenhum. 

 

Tabela 1 - Mamógrafos operantes e ofertantes no SUS nos municípios do estado do Rio de Janeiro. 

Municípios 

Comando Simples  

(SUS) 

Computadorizado  

(SUS) 

Estereotaxia 

(SUS) 

61%18%

21%

Mamógrafos operantes no SUS

Comando Simples

Computadorizado

Estereotaxia
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Rio de Janeiro 142 (18) 37 (11) 30 (16) 

Campos dos Goytacazes 12 (5) 1 (1) 4 (2) 

Duque de Caxias 13 (2) 2 (0) 1 (0) 

Niterói 26 (4) 3 (0) 3 (1) 

Macaé 15 (0) 0 (0) 3 (0) 

Cabo Frio 3 (0) 0 (0) 2 (1) 

São Gonçalo 26 (12) 1 (1) 2 (1) 

Rio das Ostras 4 (3) 0 (0) 0 (0) 

Nova Iguaçu 15 (4) 0 (0) 2 (2) 

Petrópolis 10 (2) 0 (0) 5 (2) 

Maricá 1 (0) 1 (0) 0 (0) 

Volta Redonda 9 (4) 0 (0) 2 (0) 

Itaguaí 4 (0) 0 (0) 1 (0) 

Angra dos Reis 5 (2) 1 (1) 2 (0) 

São João de Meriti 9 (3) 2 (0) 1 (1) 

Resende 8 (1) 1 (1) 0 (0) 

Belford Roxo 6 (3) 5 (5) 0 (0) 

Barra Mansa 5 (2) 1 (0) 0 (0) 

Itaboraí 5 (2) 0 (0) 1 (0) 

Teresópolis 2 (1) 1 (1) 1 (0) 

Armação dos Búzios 3 (0) 0 (0) 0 (0) 

Nova Friburgo 2 (1) 4 (4) 4 (3) 

Casimiro de Abreu 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

Queimados  1 (1) 0 (0) 0 (0) 

Magé 7 (4) 1 (1) 1 (0) 

Três Rios 3 (1) 1 (0) 2 (0) 

Mangaratiba 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

Itatiaia 0 (0) 1 (1) 0 (0) 

Nilópolis 5 (3) 0 (0) 2 (2) 

Porto Real 0 (0) 1 (1) 0 (0) 

Itaperuna 3 (3) 0 (0) 3 (2) 

Mesquita 0 (0) 0 (0) 1 (1) 

Araruama 2 (1) 1 (1) 1 (1) 

Saquarema 2 (2) 0 (0) 0 (0) 

Barra do Piraí 4 (3) 0 (0) 0 (0) 

São Pedro da Aldeia 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

Valença 2 (2) 0 (0) 0 (0) 

Rio Bonito 1 (0) 1 (1) 0 (0) 

Arraial do Cabo 1 (0) 0 (0) 0 (0) 

São Francisco de 

Itabapoana  2 (1) 0 (0) 0 (0) 

Itaocara 0 (0) 0 (0) 1 (1) 
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Santo Antônio de Pádua 2 (0) 0 (0) 0 (0) 

Cachoeira de Macacu 2 (2) 1 (1) 0 (0) 

Paraíba do Sul 1 (1) 0 (0) 1 (0) 

Vassouras 3 (2) 0 (0) 0 (0) 

Guapimirim 0 (0) 3 (2) 0 (0) 

Paracambi 3 (3) 0 (0) 0 (0) 

São Fidélis 2 (1) 0 (0) 0 (0) 

Miguel Pereira 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

Bom Jesus de Itabapoana 2 (1) 0 (0) 1 (1) 

Miracema 1 (0) 0 (0) 0 (0) 

Iguaba Grande 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

Carmo 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

São José do Vale do Rio 

Preto 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

Cordeiro 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

Conceição de Macabu 1 (0) 0 (0) 0 (0) 

Mendes 1 (1) 0 (0) 0 (0) 

 

 

5. CONCLUSÕES 

 

O estudo evidenciou a existência de 553 mamógrafos (402 são de comando simples, 70 são 

computadorizados e 81 são de estereotaxia), sendo 531 em operação (384 são de comando simples, 

70 são computadorizados e 77 são de estereotaxia) em todo o estado do Rio de Janeiro. Desses 

últimos, apenas 34% são vinculados ao SUS. 

Dos equipamentos mencionados, 73% estão concentrados nos seguintes municípios: Rio de Janeiro 

(209); Niterói (32); São Gonçalo (29); Macaé (18), Campos dos Goytacazes (17), Nova Iguaçu 

(17), Duque de Caxias (16), Petrópolis (15), São João de Meriti (12), Belford Roxo (11) e Volta 

Redonda (11). Considerando apenas os estabelecimentos que possuem convênio com o SUS 58% 

se encontram no Rio de Janeiro (45), São Gonçalo (14), Campos dos Goytacazes (8), Belford 

Roxo (8), Nova Friburgo (8), Nova Iguaçu (6), Niterói (5), Magé (5) e Itaperuna (5). 

Espera-se que tal estudo possa alertar o governo para uma melhor eficácia em relação ao diagnóstico 

de mamografia, no que tange a oferta desse exame radiológico de forma gratuita e com qualidade. 

Indiretamente, tal ação oferecerá também novas oportunidades de trabalho aos profissionais 

envolvidos na área.  
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