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RESUMO

Introdução: Câncer é a segunda causa de morte entre as mulheres brasileiras e
câncer de mama é o neoplasma mais freqüente na população feminina. Mamografia
é uma ferramenta essencial para o diagnóstico e a detecção precoce desta doença.
Para garantir sua eficácia, a mamografia precisa ser de qualidade. Esta pesquisa
visou avaliar a qualidade dos serviços de mamografia do Distrito Federal e o impacto
de uma intervenção de inspeção e capacitação. Metodologia: Foi  estudado  o
universo de 41 serviços de mamografia no Distrito Federal no período de junho/2000
a agosto/2001. Foram empregados: 1) a proposta de roteiro de inspeção da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 2) um protocolo de avaliação da
qualidade da imagem e do atendimento. A intervenção consiste na inspeção inicial
seguida de um treinamento e notificação oficial do Departamento de Fiscalização de
Saúde do Distrito Federal. Os resultados de qualidade da imagem foram
comparados “antes” e “depois” da intervenção. Resultados: A análise do estudo
demonstrou que a infra-estrutura existente no DF é de boa qualidade, mas os
serviços são sub-utilizados, não atendem a pacientes encaminhados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), têm uma distribuição geográfica inadequada, a maioria está
instalada no Plano Piloto e a população feminina de baixa renda tem acesso restrito
à detecção precoce do câncer de mama. Dos 36 serviços que completaram a
pesquisa, nenhum estava acima de 90% de conformidade no que refere à qualidade
da imagem antes da intervenção. Após, 10 unidades atingiram mais de 90%. As
principais melhorias foram em relação aos chassis (serviços sem chassis
defeituosos passou de 10 para 25), compressão da mama (o número de serviços
utilizando a compressão adequada passou de 7 para 20) e visibilização de
microcalcificações (32 serviços conformes antes e 35 depois). A aplicação do roteiro
da ANVISA, que enfocava mais a proteção radiológica, não apresentou nenhuma
relação com a qualidade da imagem, quesito de maior importância para a detecção
precoce do câncer de mama. Conclusão: Apesar de o DF dispor de muitos serviços,
estes na sua maioria, não eram de qualidade, sendo restrito o acesso da população.
A intervenção foi eficaz para a melhoria da qualidade, porém, torna-se necessário
uma ação continuada para resolver os problemas restantes e aumentar o impacto. A
proposta de fiscalização pública deve ser modificada para avaliar principalmente a
qualidade do exame prestado à usuária.
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ABSTRACT

Introduction. Cancer is the second cause of death for Brazilian women and breast
cancer is the most common neoplasm amongst women. Mammography is an
essential tool for diagnosis and early detection of this disease. In order to be
effective, the mammography must be of good quality. This study sought to evaluate
the quality of these services in the Federal District and the impact of an intervention
involving inspection and education. Methods: The universe of 41 mammography
services in the Federal District was studied between June and August 2001. Two
instruments were used 1) a proposed evaluation protocol of the National Agency for
Health Surveillance (ANVISA) and 2) a protocol for evaluation of image quality and
care. The intervention included the initial inspection, a training activity, and a formal
notification by the health authorities of the Federal District. Image quality was
compared before and after the intervention. Results: The existing infrastructure in
the DF is of good quality, but the services have low productivity, they do not treat
patients sent by the public health system, they have an inadequate geographic
distribution with most in the central neighborhood, and the low income female
population has restricted access to early detection of cancer. Of the 36 services who
completed the study, none was above 90% conformity in image quality before the
interventions, whereas 10 were above 90% afterwards. The greatest improvements
were in chassis maintenance (services without chassis with defects went from 10 to
25), breast compression (services in conformity went from 7 to 20) and visualization
of micro calcifications (32 services in conformity before and 35 afterwards). The
results of the ANVISA protocol bore no relation to final image quality, a central issue
for early cancer detection. Conclusion: In spite of the existence of many services,
most were not of quality and population access was restricted. The intervention under
study was shown to be effective for improving quality, nevertheless ongoing action is
needed to resolve the remaining problems and to increase the impact. The proposed
method for public monitoring should be modified to evaluate primarily the quality of
the final exam provided to the consumer.
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1 INTRODUÇÃO

Os Serviços de Saúde fazem parte do meio social onde vivem as pessoas,

sendo um dos elementos que pode alterar a freqüência e a distribuição dos agravos

à saúde e, assim, melhorar a qualidade de vida da população.[1]

Avaliar a qualidade das ações e dos Serviços de Saúde é fundamental. O

conhecimento do desempenho dos Serviços constitui um elemento da maior

relevância na progressiva caracterização do que deve ser considerado um sistema

de saúde desejável e economicamente acessível ao país. [2]

Os Serviços de Saúde devem adaptar-se constantemente às necessidades

de assistência médica da população.[1] No Brasil, o perfil da morbidade e mortalidade

vem sendo modificado nos últimos 40 anos com o aumento significativo de doenças

crônico-degenerativas, sobretudo as doenças cardiovasculares e o câncer. [1] [3]

Entre as mulheres, dois tipos de câncer se destacam: o câncer cérvico-

uterino e o câncer de mama. O primeiro surge como a principal causa de morte por

câncer nas regiões Norte e Centro-Oeste, enquanto o câncer de mama assume este

lugar nas demais regiões do País. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o

câncer de mama é a neoplasia que mais causa mortes entre as mulheres brasileiras.

Dos 305.330 novos casos de câncer, estimados para 2001, o de mama será o

principal a atingir a população feminina, sendo responsável por 31.590 novos casos

e 8.670 óbitos. No Distrito Federal, o Ministério da Saúde estimou para 2001 taxa de

incidência de 22,45/100.000 mulheres e taxa de mortalidade de 10,07/100.000

mulheres. [4]

Na ausência de mecanismos eficazes de prevenção primária desta

neoplasia, deve-se concentrar esforços na detecção precoce de lesões malignas.[5]

Neste sentido, dois grandes estudos [6,7] têm sugerido três estratégias principais: o

auto-exame das mamas (AEM), o exame clínico das mamas (ECM) e a mamografia.

A mamografia é um método utilizado na detecção e no diagnóstico das

doenças da mama. Quando utilizada em mulheres sem sinais ou sintomas
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sugestivos de câncer de mama, a mamografia tem como propósito a detecção

precoce, na fase em que o câncer é uma pequena lesão, sem expressão clínica.

A mamografia é freqüentemente realizada em mulheres saudáveis e que

desejam continuar assim. [8] Como qualquer exame diagnóstico ou de rastreio, este

tipo de exame tem limitações e o rastreio pode resultar em conseqüências adversas

entre outros problemas.

Um problema comum é o exame falso positivo, em que a suspeita da lesão

maligna, não se comprova após exames histopatológicos. Constitui-se também uma

limitação o resultado falso negativo que pode levar ao adiamento de uma ação

adequada em relação ao câncer de mama.

Considerando estes problemas, o desenvolvimento de Programas de

Garantia da Qualidade é uma necessidade em termos de eficiência e uma obrigação

em termos éticos e morais. A qualidade do exame reduz, embora não elimine, a

freqüência dos resultados falsos positivos e negativos.

Assim, todo Serviço de Mamografia dada sua relação com a saúde da

mulher, deve estar voltado para um melhoramento permanente, de forma que se

consiga uma integração harmônica das áreas médicas, tecnológicas,

administrativas, econômicas, assistenciais e, se for o caso, também das áreas

docentes e de pesquisa.

O maior risco imposto a uma mulher que se submete a uma mamografia é

o de que um pequeno câncer de mama curável não seja identificado por causa da

baixa qualidade do exame mamográfico. Este risco é dezenas de vezes maior que o

risco de câncer mamário rádio-induzido. [9]

A questão, muito debatida em nível internacional, de quando mulheres

assintomáticas devem começar a fazer mamografia para detecção precoce do

câncer de mama e a freqüência da mesma não é abordada, intencionalmente, nesta

pesquisa. A preocupação do trabalho é que os Serviços estejam adequados aos

requisitos técnicos da qualidade da imagem e que somente mamografias de alta

qualidade sejam realizadas.
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A partir do que foi abordado , este trabalho procurou realizar um Estudo

Epidemiológico de Avaliação da Qualidade dos Serviços. Com isto, pretende-se ter o

conhecimento do perfil dos Serviços de Mamografia do Distrito Federal.

No período de agosto/2000 a dezembro/2000 foi realizado o cadastramento

dos serviços de todo o Distrito Federal. De dezembro/2000 a março/2001 realizou-se

a  1a visita técnica de avaliação da qualidade. Em abril/2001, ministrou-se um

treinamento para capacitação de profissionais responsáveis pela realização das

mamografias dos serviços e no mesmo mês a Vigilância Sanitária encaminhou aos

responsáveis pelos serviços os Laudos Técnicos da 1a visita solicitando que as

irregularidades fossem corrigidas. Em agosto/2001 realizou-se a 2a visita técnica de

para a avaliação do impacto das medidas corretivas sobre a qualidade da imagem

mamográfica dos Serviços de Mamografia do DF.
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2 OBJETIVOS DA PESQUISA

2.1 OBJETIVO GERAL

Avaliar os Serviços de Mamografia do Distrito Federal.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Descrever as características de estrutura dos Serviços de Mamografia

do DF.

2. Analisar a validade da proposta de roteiro de Inspeção da ANVISA de

.Avaliação da Qualidade dos Serviços de Mamografia, em relação à qualidade da

imagem.

3. Realizar capacitação para aprimoramento da qualidade da imagem, de

acordo com os critérios físico e técnicos adotados na avaliação dos Serviços de

Mamografia.

4. Avaliar o impacto da intervenção nos Serviços sobre a melhoria da

qualidade da imagem das mamografias, condição básica para a detecção precoce

do câncer de mama.



5

3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 EPIDEMIOLOGIA DO CÂNCER – O CÂNCER DE MAMA

Estudos epidemiológicos têm sido realizados nos últimos séculos com o

objetivo de conhecer as causas e o curso clínico de numerosas patologias, em

especial as grandes epidemias e as doenças mais prevalentes. [4]

A doença câncer, que agrupa sob esta denominação um conjunto de

patologias caracterizadas[10] pela proliferação celular desordenada e pela

capacidade de invadirem tecidos, tem sido alvo de numerosos estudos, que têm

contribuído de modo significativo para o conhecimento da doença e para o

estabelecimento de estratégias para seu tratamento.

Os dados epidemiológicos disponíveis atualmente permitem configurar o

câncer como problema de saúde pública no Brasil, sendo a segunda causa de morte

no país. Além da mudança de hábitos de vida da população, diversos fatores como o

aumento da expectativa de vida, a industrialização, a urbanização e as mudanças

nos padrões de reprodução humana estão diretamente relacionadas com o aumento

do risco de desenvolvimento de câncer. [4]

Cabe ressaltar que o aumento da mortalidade proporcional por câncer não

se deve inteiramente ao aumento real da doença. O avanço tecnológico da ciência

possibilitou a melhoria dos meios para diagnóstico e tratamento. [4]

Analogamente ao observado na população mundial, o câncer de mama

passou a ser a primeira causa de mortalidade por câncer entre as mulheres

brasileiras. [4]

No Brasil, nas últimas décadas, a taxa bruta de mortalidade por câncer de

mama apresentou uma elevação de 68%, passando de 5,77 em 1979, para 9,70

mortes por 100.000 mulheres em 1998. É a maior causa de óbitos por câncer na

população feminina, principalmente na faixa etária entre 40 e 69 anos. Em 2001,
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segundo as estimativas de incidência e mortalidade por câncer, serão

diagnosticados aproximadamente 31.590 novos casos e 8.670 óbitos. [4]

O câncer de mama é provavelmente o mais temido pelas mulheres devido

à sua alta freqüência e sobretudo pelos seus efeitos psicológicos, que afetam a

percepção de sexualidade e a própria imagem pessoal. É relativamente raro antes

dos 35 anos de idade, mas acima desta faixa etária sua incidência cresce rápida e

progressivamente. [4]

Calcula-se em seis a oito anos o período necessário para que um nódulo

atinja um centímetro de diâmetro. Esta lenta evolução possibilita a descoberta

precoce destas lesões, se as mamas forem, periodicamente, examinadas. [4]

Todos os registros de câncer de mama no Brasil mostram que a maioria

das mulheres chega para o tratamento em estádios avançados da doença, com

poucas chances de tratamento e cura, traduzindo a precariedade das ações de

prevenção, diagnóstico precoce e controle da doença[4] (Figura 1).

FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO POR ESTÁDIOS CLÍNICOS DE CÂNCER DE MAMA

A detecção precoce é hoje parte importante para a solução do problema,

permitindo a cura ou, pelo menos, sobrevida mais longa e com melhor qualidade[5]. A

relação entre estádio da doença e sobrevida está na Tabela 1

TABELA 1 - PERCENTUAL DE SOBREVIDA DE ACORDO COM O ESTÁGIO DA DOENÇA

ESTÁGIO DA DOENÇA % DE SOBREVIDA EM 10 ANOS1

0 100
I 90 – 95
II 50 – 70
III 20
IV 10

(1) Média de fontes internacionais

2,8

21,5

34,9

14,4

26,3

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Estádio I

Estádio II

Estádio III

Estádio IV

Sem informação

Distribuição
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3.2 DETECÇÃO PRECOCE - A MAMOGRAFIA

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda três estratégias,

complementares entre si, para a detecção precoce do câncer de mama: auto-exame

das mamas, exame clínico e a mamografia. [4]

A utilização da mamografia para detecção precoce reduz a mortalidade,

conforme mostrado em vários estudos. [11,12,13] Segundo estimativas, com adesão de

100% das mulheres inscritas em um programa de detecção a redução da

mortalidade por câncer de mama pode alcançar cerca de 40%; com adesão de

participação de 70% essa redução pode ser de 28% e com adesão de 60%, a

redução da mortalidade não será maior do que 20. [14,15,16]

Quando comparada com as demais radiografias simples, a imagem

radiográfica da mama é a que requer o mais alto padrão técnico na sua execução.

Isto se deve à própria estrutura dos tecidos que compõem o órgão e à geometria

bastante particular com que ele é radiografado. Além disso, como o exame

radiográfico da mama é um dos métodos utilizados no diagnóstico precoce do

câncer, é necessário que seja realizado dentro de um nível bastante reduzido de

risco decorrente da radiação. Desta forma, a exposição de mulheres sadias para o

exame radiográfico da mama requer que o risco seja o mínimo compatível com uma

imagem de alto padrão de qualidade. [17,18]

O diagnóstico precoce feito por meio da mamografia tem se mostrado um

instrumento poderoso no sentido de reduzir o número de mortes por câncer de

mama. Entretanto, o uso da mamografia tem aumentado o número de biópsias

realizadas quando a mamografia possibilita somente suspeitar e não diagnosticar um

achado maligno.

Alguns autores apresentam valores preditivos positivos para uma

mamografia sugestiva de malignidade que se situam na faixa de 15% a 30%. [17,18]

Este valor relativamente baixo se deve às limitações do próprio método, mas

também reflete a influência de outros fatores: a pouca resolução dos aparelhos de
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raios-X, o processamento inadequado das películas, com processadoras operando

precariamente, as inadequadas combinações filme-tela fluorescente ou fora das

especificações técnicas exigidas e, principalmente, a falta de capacitação dos

técnicos radiologistas para realizar o exame mamográfico e dos médicos

radiologistas para interpretá-los.

3.3 EVOLUÇÃO DOS CONCEITOS DE QUALIDADE DA IMAGEM EM

MAMOGRAFIA

Antes de 1969, os exames radiológicos da mama eram realizados em

aparelhos projetados para os exames convencionais de tórax, abdome,

extremidades entre outros. Para facilitar a realização dos exames de mama, alguns

desses aparelhos possuíam dispositivos rudimentares de compressão de mama

fabricados artesanalmente nos próprios serviços de radiologia. Todas as

características dos aparelhos convencionais (falta de tela intensificadora, curtas

distâncias foco-pele, etc.) produziam imagens radiográficas da mama com pouco

contraste, grande perda de definição geométrica e, principalmente, altas doses de

radiação. [19]

A fabricação do primeiro aparelho dedicado exclusivamente a mamografia,

em 1969, modelo Senographe, pela companhia CGR incentivou diversos outros

fabricantes (Siemens, Philips, Picker e General Electric) a produzirem modelos

similares surgindo, assim, a primeira geração de mamógrafos.

A segunda geração surgiu com o modelo de mamógrafo dedicado com

tubo de raios-X possuindo dois pontos focais. Este modelo de mamógrafo foi

produzido, inicialmente, pela empresa Radiological Sciences Inc., subsidiária da

Pfizer, dos Estados Unidos, tendo como base o trabalho de pesquisa desenvolvido

por Braun. [20]

Em 1984, a CGR lançou um tubo de raios-X para mamografia com

microfoco e alta corrente elétrica. Este novo tubo de raios-X passou a permitir tanto
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a realização de projeções ampliadas como a utilização de maiores distâncias foco-

pele que produziam imagens com menor perda de definição geométrica e maior

contraste devido à redução da radiação espalhada que atingia o filme radiográfico.

Estes aparelhos passaram a constituir a segunda geração de mamógrafos. [19]

Finalmente em 1992, segundo um projeto de Gabbay, [19] foi apresentado

um aparelho que passou a ser considerado o precursor da terceira e mais atual

geração de mamógrafos. Estes equipamentos fabricados são utilizados até os dias

de hoje.

Os  sistemas  de  registro  da  imagem  radiográfica  da  mama  tiveram  uma

evolução paralela à dos mamógrafos.

A evolução dos aparelhos de raios-X e sistemas de registro da imagem

dedicados à mamografia na década de 70, foi acelerada por influência de muitos

fatores. Diversos estudos que objetivavam provar que os exames de massa em

mulheres assintomáticas poderiam detectar um número maior de cânceres curáveis

de mama que os detectados apenas pelo exame clínico das mamas, forçaram a

realização de um grande número de estudos na direção da melhoria da qualidade da

imagem e da redução da dose de radiação. Em 1990, Hendrick discutiu a

importância da qualidade da imagem e da dose de radiação em mamografia. [21]

3.4 LEGISLAÇÃO - O PAPEL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A partir do entendimento de que saúde é um direito de todos e dever do

Estado, estabelecido pela Constituição Brasileira de 1988, a vigilância sanitária

passa a se inserir no sistema de saúde, no plano do discurso, como “promotora de

saúde”. Este papel pode ser reconhecido na leitura da definição dada pela Lei no.

8.080, de 19 de setembro de 1990 (Brasil, 1990a), no Art. 6º, parágrafo 1º: “Entende-

se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou

prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse
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da saúde, abrangendo:

I – o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção

ao consumo; e

II- o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou

indiretamente com a saúde”.

E também, na leitura de seu complemento, expressado pelo parágrafo 3º

do mesmo Art. 6º : “através das vigilâncias epidemiológica e sanitária, busca-se a

“promoção e proteção à saúde dos trabalhadores”, bem como sua recuperação e

reabilitação em decorrência de “riscos e agravos advindos das condições de

trabalho...”.

Este novo sentido é reforçado com a promulgação do Código de Defesa do

Consumidor que parte do postulado de que as leis de mercado da oferta de serviços

e produtos não são suficientes para regular a sua qualidade, necessitando de um

instrumento técnico e punitivo do Estado, e da sociedade para garantir a qualidade e

defender o cidadão.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direitos básicos do

consumidor:

a) proteção e segurança contra riscos decorrentes do consumo de

produtos ou serviços perigosos e nocivos;

b) direito à informação precisa e clara sobre os produtos e serviços [22]

A partir daí, está postulada, uma nova relação do Estado e sociedade com

a vigilância sanitária, de apoio ao seu corpo de leis [23], onde o consumidor/cidadão é

o elemento central do controle sanitário do processo de produção e serviços.

Contribui ainda para conferir maior importância às práticas de controle

sanitário, a promulgação da Lei no. 8.142, de 28 de dezembro de 1990[24], que

dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde

(SUS). Esta lei possibilita mecanismos de participação da população no controle de

qualidade dos serviços de saúde, através de conselhos, transformando o “usuário” /
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“consumidor de serviços de saúde”, objeto da proteção da Vigilância, em “aliado” na

transformação das condições de saúde e do sistema de saúde.

A lei, dessa forma, reforça também o papel educativo e conscientizador da

vigilância sanitária, além de suas características mais conhecidas, que são as

funções de fiscalização e punição, próprias do seu poder de polícia. [25]

Os requisitos de qualidade e proteção radiológica estabelecidos no

Regulamento Técnico, aprovado em junho de 1998, pela Portaria no. 453/98 do

Ministério da Saúde “Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico

Médico e Odontológico” [26], estabelece que cabe a ANVISA em colaboração com os

demais órgãos Estaduais e Municipais de Vigilância Sanitária, fazer cumprir o

Regulamento Técnico, no que se relaciona, entre outras providências, à implantação

de programas de garantia da qualidade em serviços de mamografia, determinando a

obrigatoriedade de uma série de testes e rotinas de operação, de forma a garantir o

adequado funcionamento dos equipamentos, a otimização da proteção radiológica e

um melhor desempenho na obtenção de imagens de qualidade e diagnósticos mais

precisos.

3.5 PROGRAMAS NACIONAIS

A qualidade técnica da mamografia aumentou durante os anos 80 com a

substituição das unidades convencionais de raios-X por sistemas de mamografias

dedicados. Os filmes para exposição direta (sem écrans intensificadores) ou as

combinações filme-écran foram também substituídos por receptores de imagem

projetados especificamente para a mamografia. [8]

Na metade dos anos 80, entretanto, ficou aparente que, apesar destes

avanços técnicos, a qualidade da imagem e as doses de radiação na mama ainda

apresentavam grande variação. Esta constatação levou ao estabelecimento de

padrões de qualidade mamográfica pelo Colégio Americano de Radiologia –

American College of Radiology (ACR) – através do Programa de Certificação em
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Mamografia (MAP) que inicialmente era de caráter voluntário. [8]

Em 1990, o Congresso Americano aprovou uma legislação autorizando a

cobertura pelo seguro médico – Medicare – de mamografias de rastreio. Os

estabelecimentos que pediam o reembolso ao Medicare eram solicitados a se

registrarem na Administração de Financiamentos de Saúde _ Health Care Financing

Administration – (HFCA) e a atingir padrões de qualidade similares àqueles do

MAP/ACR. [8]

Em 1992 começaram as inspeções federais dos estabelecimentos

registrados no Medicare. Vários Estados americanos aprovaram legislação que

exige que os estabelecimentos que fazem mamografia alcancem os padrões de

qualidade e que se submetam a inspeções regulares realizadas pelos inspetores

estaduais de controle das radiações. [8]

Reconhecendo a necessidade de padrões uniformes a nível nacional, o

Congresso Americano aprovou em 1992 o Ato dos Padrões de Qualidade em

Mamografia – Mammography Quality Standards Act (MQSA). Este Ato, que se

tornou vigente a partir de 1 de outubro de 1994, requer que, para operar legalmente,

todos os estabelecimentos nos EUA devem possuir padrões de qualidade relativos

ao pessoal, aos equipamentos e ao registro dos dados das mamografias. Devem,

também estar Certificados pela Administração de Alimentos e Drogas – Food and

Drug Administration (FDA).

Os estabelecimentos devem obter sua Certificação através do órgão de

certificação aprovado pela FDA. Inspeções e certificações dos estabelecimentos são

responsabilidade da FDA. Os padrões de qualidade do MQSA substituem os

requisitos da HCFA para os estabelecimentos que recebem reembolso pelo

Medicare.

No Brasil, em 1993, o Colégio Brasileiro de Radiologia (CBR) criou o

Programa de Qualidade em Mamografia, de caráter voluntário. Essa iniciativa foi

uma das atividades mais importantes no campo da qualidade em Radiologia nos
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últimos anos, tendo dado aos radiologistas a oportunidade de qualificar os seus

Serviços de mamografia quanto aos aspectos relativos aos equipamentos e

acessórios, à equipe de técnicos e médicos, à dose de radiação e à qualidade dos

diagnósticos.

Até 2001 o Programa de Qualidade do CBR consistia na avaliação dos

seguintes aspectos:

a) Identificação do Serviço;

b) Informações sobre a paciente;

c) Informações sobre a dose na paciente;

d) Informações sobre a técnica radiográfica;

e) Processamento de artefatos;

f) Critérios da imagem radiográfica.

Com a publicação do Regulamento Técnico do Ministério da Saúde

(Portaria 453)[26], o CBR precisou modificar a sistemática do seu Programa com a

finalidade de adequá-lo aos requisitos técnicos estabelecidos nesta

Regulamentação. No entanto, esse programa não inclui visita in situ sendo baseado

exclusivamente em avaliação de imagens enviadas ao CBR.

Paralelamente, as VISAS em parceria com a Comissão Nacional de

Energia Nuclear (CNEN) vem desenvolvendo em alguns Estados da Federação,

desde 1999, um Programa de Qualidade em Mamografia tendo em vista os

principais requisitos previstos pela Portaria 453 do MS. [26]

Para citar um exemplo o Estado da Paraíba, o primeiro no Brasil a iniciar o

referido Programa mostrou que em 1999[27], após a primeira avaliação, a média do

percentual de conformidade aos requisitos da Portaria dos Serviços foi de 67%,

ficando abaixo do nível considerado imprescindível. Em 2000, esta média subiu para

74% e 2001 registrou-se a média de 81%, em boa parte dos Serviços em um padrão

desejável.

Consta como Meta do Programa de Trabalho de 2002 da VISA da

Paraíba[28], que todos os Serviços atinjam um mínimo de 90% de conformidade
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(nível de excelência). Os Serviços que não atingirem a Meta necessitarão

adequarem-se para que possam continuar funcionando com a autorização da VISA.

Os Estados do Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, Maranhão,

Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Roraima e Distrito Federal encontram-se em

estágios diferenciados deste Programa, mas já mostram resultados semelhantes aos

do Estado da Paraíba.

3.6 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

A avaliação em saúde vem apresentando uma importância crescente nas

últimas décadas, possivelmente em decorrência da incorporação contínua, pelo

trabalho médico, de novas tecnologias, e também pela ampliação e crescente

complexidade dos serviços médicos, o que ocorreu juntamente com o processo de

reformas sociais, a partir do final da década de 40, principalmente nos países

europeus. [29]

Segundo a Organização Mundial de Saúde[30], a avaliação é definida como

“um meio sistemático de se aprender empiricamente e de se utilizar às lições

aprendidas para a melhoria das atividades realizadas e para o desenvolvimento de

um planejamento mais satisfatório, mediante uma seleção rigorosa entre as distintas

possibilidades de ação futura”.

Avaliar é medir as condições existentes, o processo do trabalho e os

resultados obtidos, fazendo as comparações tanto com as condições e as

tecnologias previstas, quanto com os resultados e metas a serem alcançados para a

emissão de um juízo de valor. Portanto, a avaliação é constituída de etapas que

podem ser agrupadas nas ações de medir, comparar e emitir juízo de valor. [29]

A avaliação com enfoque sistêmico e caráter administrativo tem sido a

mais amplamente utilizada nos serviços de saúde, particularmente aquela baseada

na abordagem preconizada por Donabedian[31]. Esse autor propõe 3 componentes

para a avaliação:
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a) Estrutura: “são características relativamente estáveis dos prestadores

de serviços, das ferramentas e recursos disponíveis e do contexto físico

e organizacional no qual trabalham” (Donabedian) Estes incluem o tipo

e o número de trabalhadores de saúde, planta física, equipamentos,

gama de serviços, as características que determinam continuidade da

assistência, acessibilidade, financiamento e a definição da população

com direito ao uso. Assim a estrutura determina o potencial do sistema..

b) Processo: diversamente de estrutura, o processo determina como o

sistema realmente funciona. Donabedian define processos como um

comportamento normativo que tem duas faces: aquela composta pelos

prestadores de serviços e a que se refere aos destinatários dos

serviços.

c) Resultado:é definido por Donabedian como a mudança no estado de

saúde atual e futuro do paciente atribuível à assistência médica anterior,

incluindo tanto mudanças sociais e psicológicas como as tradicionais

físicas e fisiológicas, assim como as de atitude, satisfação e

comportamento. [32]

O conceito de qualidade aplicado à saúde é, na prática, abordada em

termos de um conjunto de atributos desejáveis. Donabedian[33] propõe sete atributos

por ele chamados de pilares da qualidade: eficácia, efetividade, eficiência,

otimização, aceitabilidade, legitimidade e eqüidade.

Desses atributos, três apresentam tradição para a rotina de trabalho nos

programas de controle de qualidade em saúde: eficácia, efetividade e eficiência. No

entanto, outros quesitos como a eqüidade também é relevante.

A eficácia de uma tecnologia de saúde é medida pelo benefício produzido

por sua aplicação sob as condições ideais, aos problemas de indivíduos de uma

população.

O conhecimento da eficácia de uma tecnologia em saúde diz respeito,

portanto, à melhoria possível sobre um problema específico de saúde, em uma
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população definida, à luz do conhecimento existente. A melhoria observada no

estado de saúde de uma população pela aplicação de uma tecnologia a um

problema de saúde, em condições reais corresponde ao conceito de efetividade.

Eficiência é uma medida que contrapõe recursos utilizados e resultados

obtidos no uso de uma tecnologia ou serviço de saúde. A eficiência, é dada por

análises de custo-benefício, custo-efetividade e custo-utilidade, definidas no âmbito

da avaliação econômica, através da comparação de duas alternativas tecnológicas

empregadas na solução, ou na redução, de um problema de saúde em uma

população. [34]

Eqüidade responde à pergunta: ´A assistência ou intervenção vem sendo

prestada a toda população de forma adequada? Eqüidade não deve ser a simples

relação entre o número de pessoas e serviços prestados, mas devem levar em conta

as necessidades sanitárias dos diversos segmentos da população. [35]
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4 PARÂMETROS TÉCNICOS QUE INFLUENCIAM A QUALIDADE DA

MAMOGRAFIA

A mamografia é considerada de boa qualidade para o diagnóstico quando

apresenta nitidez de detalhes e visibilidade das estruturas anatômicas de

interesse.[36] A nitidez está associada às propriedades geométricas da imagem, isto

é: ela é uma medida do limite de resolução espacial da imagem radiográfica final. Já

a visibilidade, associada às propriedades fotográficas da imagem, é controlada pelos

fatores da técnica de exame, do desempenho dos equipamentos e dos materiais

radiográficos que contribuem para o contraste da imagem e a densidade ótica geral,

ou de fundo, da mamografia.

Em uma mamografia, a imagem detalhada das estruturas anatômicas e

das estruturas associadas a patologias, como microcalcificações, filamentos de

tecido neoplásico e bordas das lesões, pode perder muito do seu valor diagnóstico

se o seu enegrecimento (densidade ótica de fundo) for insuficiente ou excessivo. O

mesmo acontece com as estruturas de baixo contraste radiográfico, como os

nódulos de pequeno tamanho e os tecidos de densidade ligeiramente aumentada,

quando a mamografia apresenta contraste incorreto e, conseqüentemente, tem suas

características de visibilidade (propriedades fotográficas) comprometidas. Portanto,

uma mamografia não pode ser considerada de boa qualidade se não registrar com

nitidez os detalhes das estruturas mamárias normais e anormais e não apresentar

contraste correto entre as diversas estruturas de que compõem a mama.

4.1 PARÂMETROS ASSOCIADOS AO MAMÓGRAFO

O principal componente do mamógrafo que determina o limite de resolução

espacial da imagem é o tamanho do ponto focal do tubo de raios-X. Tendo em vista

a necessidade de visibilizar as microcalcificações, o Colégio Americano de

Radiologia estabeleceu que a resolução espacial em mamografia não deve ser
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menor do que 12 pares de linhas por milímetro. [37] A medida deste parâmetro deve

ser feita com uma malha metálica posicionada paralelamente a filme radiográfico e a

5 cm de altura em relação à bandeja de suporte da mama. Para alcançar o limite de

resolução para a detecção e a caracterização de microcalcificações, o tamanho do

ponto focal, à distância foco-pele e a resolução do sistema filme radiográfico-tela

fluorescente foram identificados por diversos autores como aspectos técnicos

importantes da mamografia. [37,38,39,40]

O tamanho do ponto focal deve ter o menor efeito possível na redução da

resolução espacial da imagem. Os filmes radiográficos e as telas intensificadoras

utilizadas atualmente permitem a obtenção de resolução espacial da ordem de 20

pares de linha por milímetro (pl/mm).

Devido ao fato de que as regiões da mama que ficam mais afastadas da

bandeja de suporte da mama são as que apresentam maior ampliação das suas

estruturas e, conseqüentemente, maior perda de resolução espacial, esta é a razão

da posição do objeto de teste estar a 5 cm de distância da bandeja de suporte. No

simulador radiográfico de mama utilizado neste trabalho esta é a posição das grades

metálicas para a medida da resolução espacial.

O Colégio Americano de Radiologia estabeleceu especificação para o

limite de resolução espacial ao invés do tamanho do ponto focal como parte de uma

filosofia de se medir parâmetros relevantes de desempenho no lugar de medir

parâmetros próprios dos equipamentos. [37]

Em relação ao dispositivo de controle automático da exposição, a literatura

estabelece que as densidades óticas produzidas nos filmes por meio destes

dispositivos não podem apresentar variações para mamas de espessura entre 2 e 5

cm maiores do que 20%, sendo desejável que esta variação não ultrapasse ± 10%.

Falhas na operação do dispositivo de controle automático da exposição resultam em

filmes com densidades óticas inadequadas e, assim, perda de contraste e aumento

da dose para as pacientes. [37,41,42]

O dispositivo do mamógrafo utilizado para se alcançar à compressão
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uniforme da mama deve operar segundo critérios de desempenho que permitam

alcançar a faixa correta de contraste da imagem, redução da perda de definição das

estruturas da mama, redução da dose de radiação e melhorando a visibilização das

lesões. Além disso, a compressão correta da mama reduz a superposição das

imagens dos tecidos mamários no filme radiográfico. O Colégio Americano de

Radiologia estabeleceu que a bandeja de compressão deve ser de material

transparente à luz para que o técnico radiologista possa observar a pele da mama e

este material deve ser suficientemente rígido para manter uma compressão paralela

da mama, sendo aceitável uma deflexão máxima de 5 mm. Estabeleceu, também,

que o dispositivo de compressão da mama deve estar regulado para aplicar uma

força entre o mínimo de 11 kg e o máximo de 18 kg. [37]

Em relação ao tipo de gerador da alta tensão aplicada ao tubo de raios-X, a

literatura indica que se use em mamografia unidades geradoras de potencial

constante e aconselha a não utilização de mamógrafos com geradores monofásicos.

Eles são desaconselháveis porque produzem espectros de raios-X composto, em

grande parte, de fótons de baixa energia, que não atravessam a mama e,

conseqüentemente, não contribuem para a formação da imagem, originando dose

desnecessária de radiação. Já os mamógrafos com geradores de alta tensão de

potencial constante produzem espectros com maiores frações de fótons úteis para a

produção da imagem e com doses de radiação significativamente mais baixas. [37]

4.2 PARÂMETROS ASSOCIADOS À PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE

FILMES

O processamento em mamografia segue o padrão técnico dos demais

filmes radiográficos: após a exposição, o filme é introduzido na processadora e, por

meio de um sistema de motorizado de transporte, é conduzido inicialmente ao

reservatório de solução para a revelação, onde permanece por cerca de 25

segundos. A seguir é transportado para o reservatório de fixação da imagem, onde
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permanece por 30 segundos. Na seqüência do processo, é transportado para o

reservatório de lavagem e, finalmente, conduzido até um compartimento, ainda

dentro do corpo da máquina, para a secagem do filme. Todo o processamento se

completa em cerca de 90 segundos, quando o filme sai da processadora, caindo em

uma badeja para ser recolhido e analisado.

Diversos trabalhos identificaram o desempenho da processadora como o

ponto mais frágil da cadeia de produção da imagem mamográfica. [43,44,45,46]

4.3 PARÂMETROS ASSOCIADOS À COMBINAÇÃO FILME-TELA

INTENSIFICADORA

O sistema de registro da imagem mais utilizado para a mamografia é uma

combinação filme-tela intensificadora específica. O projeto de fabricação de qualquer

sistema de registro da imagem requer um compromisso entre sua velocidade (grau

de enegrecimento em função da quantidade exposição aos raios-X), resolução

espacial, contraste e ruído. A velocidade de uma combinação filme-tela

intensificadora é proporcional ao tamanho de grão fluorescente ou da espessura

física da tela intensificadora, que é da ordem de décimos de milímetros. Como a

resolução espacial alcançada na imagem é inversamente proporcional ao tamanho

do grão da tela, o estabelecimento da velocidade da combinação fica dependente do

maior tamanho de grão fluorescente compatível com o limite de resolução

necessário a mamografia, que é de 0,2 mm para as microcalcificações.

O contraste da imagem em mamografia depende do espectro de raios-X

(quilovoltagem e forma da alta tensão aplicada ao tubo de raios-X), assim como da

curva de resposta do filme de raios-X (curva característica), sendo esta fortemente

influenciada pelo desempenho da processadora automática de filmes.

A literatura é farta de trabalhos mostrando que a mamografia deve ser

realizada unicamente com filmes de emulsão fotográfica em uma única face e telas

intensificadoras compatíveis com estes filmes. [47]
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada, atendendo a iniciativa do Instituto Brasileiro de

Defesa do Consumidor e Universidade de Brasília, do Programa Saúde da Mulher,

Direitos Reprodutivos e Defesa do Consumidor, por um grupo multidisciplinar da

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), incorporando posteriormente o

Departamento de Fiscalização de Saúde do DF (DpFS-DF) e colaboradores com

experiência em programas de qualidade em Serviços de Saúde e em Radiologia

Diagnóstica, no Distrito Federal no período de junho/2000 a agosto/2001. Foram

escolhidos para participar do presente estudo todos os estabelecimentos de saúde,

identificados, que prestam serviços de mamografia no DF.

Trata-se de uma pesquisa de avaliação da qualidade dos serviços de

saúde e foi realizada conforme modelo de Donabedian[31], dividido em três

categorias: avaliação de estrutura, processos e resultados.

A avaliação de estrutura e processos foi realizada utilizando-se a Proposta

de Roteiro de Inspeção Visual para os Serviços de Radiodiagnóstico proposto pela

ANVISA, acrescida de quesitos adicionais da autora sobre distribuição,

produtividade, custo e atendimento à mulher.

A avaliação de resultados foi realizada por meio de instrumento próprio

deste estudo e teve como base principal à qualidade das imagens para a detecção

precoce do câncer de mama. A avaliação da qualidade da imagem foi realizada de

acordo com os requisitos técnicos da Portaria 453[26], do Ministério da Saúde e com

o “Guia Europeu para Garantia da Qualidade no Rastreio em Mamografia” [14], e as

orientações do Colégio Americano de Radiologia. [37]

O grupo de trabalho foi dividido em duas equipes. A primeira equipe foi

composta por profissionais especializados em qualidade da imagem em

Radiodiagnóstico e inspeção de estabelecimentos de saúde, cabendo a este grupo,

a realização das visitas técnicas. Uma segunda equipe composta por outros

profissionais com as mesmas especializações da equipe anterior cabendo a ela a

leitura dos filmes e interpretação dos dados levantados nas visitas técnicas.
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Buscando padronizar os procedimentos, a equipe responsável pelas visitas

técnicas foi treinada no mês de junho/2000, no Centro Regional de Ciências

Nucleares em Recife, Pernambuco no curso de Garantia da Qualidade em

Mamografia, oferecido anualmente por esta Instituição.

5.1 CADASTRAMENTO

O trabalho foi iniciado com o Cadastramento dos Serviços. O fato do

DpFS-DF não possuir banco de dados com o cadastro das instalações do DF levou

a equipe a utilizar várias fontes de consulta para identificação destes Serviços. Este

fato já apresenta um primeiro resultados pois demonstra a precariedade da

fiscalização do universo de serviços de radiologia. As listas telefônicas, guias de

diversos convênios (Unimed, Bradesco, Pam-Cef, Sulamérica, Sistel, Cassis,

Regius) além do trabalho de campo investigativo foram os principais caminhos que

permitiram a realização do cadastramento.

As informações para o cadastramento já levantaram alguns dados de

estrutura e foram as seguintes:

a) Dados da Instituição: nome, endereço, telefone, inscrição estadual,

categoria do serviço, número mensal de exames, valor, convênios,

atendimento ao SUS, recursos humanos;

b) Dados dos aparelhos e materiais: tipo de mamógrafo, processadora,

chassis e filmes com respectivos tempos de uso.

O formulário de cadastramento utilizado foi confeccionado exclusivamente

para este fim (Apêndice 1) e aplicados, pela equipe de campo, apenas no início da

pesquisa, na ocasião de uma primeira visita ao serviço.

Foram identificados, em 2000, 45 estabelecimentos de saúde que prestam

serviço de mamografia. Devido à impossibilidade de acesso do Departamento de

Fiscalização de Saúde do DF a 4 estabelecimentos por pertencerem a órgãos

federais dos poderes executivo e legislativo, foram cadastrados 41 serviços. O

Apêndice 2 apresenta em ordem alfabética a relação destes Serviços.

Com objetivo de evitar erros de aferição, conscientes ou inconscientes
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decorrentes do prévio conhecimento de detalhes que influenciam o julgamento,

optou-se pela realização de uma avaliação cega[1], daqueles pontos da avaliação

referentes à qualidade da imagem, estratégia adotada para melhorar a qualidade da

informação e facilitar comparações no interior da própria pesquisa. Portanto, todos

os Serviços receberam um código que variou de DF001 a DF 041, independente da

ordem em que aparecem no Apêndice 2, dados por um profissional não envolvido na

pesquisa.

Ainda durante o cadastramento, foram registradas as características de

atendimento à mulher e a capacitação profissional dos recursos humanos

disponíveis para a realização da mamografia nos Serviços. O questionário está

disponível no Apêndice 3 e foi elaborado de acordo com os Determinantes da

Qualidade em Mamografia da Agency for Health Care Policy and Research

(AHCPR). [8]

5.2 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA

A Figura 2 mostra o delineamento do estudo para avaliação da qualidade
dos Serviços de Mamografia.

FIGURA 2 - DELINEAMENTO DO ESTUDO PARA AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA IMAGEM

ANÁLISE

DOS

DADOS
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1a VISITA TÉCNICA
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NOTIFICAÇÃO

2a VISITA TÉCNICA

RESULTADOS
(ANTES)

RESULTADOS
(DEPOIS)

CADASTRAMENTO
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5.2.1 Avaliação de Estrutura e Processos

Para a avaliação de Estrutura e Processos, utilizou-se quesitos da autora

sobre distribuição, produtividade, custo e atendimento à mulher (Apêndice 3) e a

Proposta de Roteiro da ANVISA (Anexo 1) que foram aplicados apenas uma vez.

O Roteiro é composto por 88 questões com pontuação que varia de 1 a 3 e

com alternativas de resposta: sim, não e não se aplica. Recebem a pontuação

correspondente as respostas sim e não se aplica e não recebe a pontuação a

resposta não. As questões de Estrutura foram referentes a: documentação, estrutura

física do Serviço como um todo, a sala de mamografia, o equipamento de

mamografia, a câmara escura e a sala de laudos. As questões de Processos foram

referentes a: procedimentos com o paciente, procedimentos com filmes e revelação

e protocolo de conduta.

As pontuações de Estrutura e Processos são consolidadas em uma nota

final (em percentual) que são classificadas em 3 níveis: até 49% grau de risco alto,

de 50 a 79% grau de risco médio e acima de 80% grau de risco baixo. A Licença só

é liberada com nota final de 100%.

5.2.2 Avaliação de Resultados (Impacto)

Para fim deste estudo o resultado utilizado foi da qualidade da imagem,

não sendo objeto do trabalho avaliar o impacto da intervenção na saúde da

população. Para a avaliação dos resultados (qualidade da imagem) foi realizado um

estudo comparativo de intervenção com análise temporal dos resultados do tipo

“antes” e “depois” da intervenção, conforme delineamento da Figura 2. Considerando

aspectos éticos, tendo em vista resultados de avaliação dos Serviços de

Radiodiagnóstico de outros estudos a falta de grupo controle não deve ser vista

como uma falha na metodologia da pesquisa.

Na realização da 1a visita 5 unidades foram descartadas da análise por

motivos diversos como pode ser verificado na Figura 3. A importância de se ressaltar
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as perdas deve-se à necessidade de definição do universo do trabalho (36

instalações). No entanto, as mesmas não influenciaram na análise estatística do

impacto da intervenção pois, utilizou-se o mesmo conjunto de Serviços antes e

depois. Entretanto, na realidade estas unidades constituem uma consideração

importante de impacto da 1a fase da intervenção, pois três unidades (7,3 %), foram

desativadas por motivo de qualidade já na primeira avaliação.

FIGURA 3 - FLUXOGRAMA DE PERDAS DOS SERVIÇOS NO ESTUDO

A avaliação da qualidade da imagem em mamografia foi realizada através

de medidas de parâmetros técnicos importantes. O protocolo (Anexo 2) teve como

modelo o “Guia Europeu para Garantia da Qualidade no Rastreio em Mamografia” [14]

e requisitos técnicos da Portaria 453/98[26] conforme na Tabela 2.

O desempenho de toda a cadeia de produção das mamografias nos

Serviços foi avaliado quantitativamente, atendendo aos itens acima, utilizando-se

como objeto um simulador radiográfico de mama (phantom de mama) que contém
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no seu interior estruturas de teste de diversas formas, dimensões e composições

que produzem imagens semelhantes às estruturas anatômicas de interesse e uma

escala de densidades óticas. Após a exposição do simulador e a revelação dos

filmes radiográficos, foi possível proceder à avaliação quantitativa da qualidade das

imagens.

TABELA 2 - REQUISITOS TÉCNICOS DA PORTARIA 453 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

REQUISITO ITEM DA PORTARIA MS 453/98
Mamógrafos e processadoras 4.38
Operação do controle automático de exposição  3.52
Força de compressão  3.18
Padrão de qualidade de imagem  3.55
Qualidade de imagem com o simulador  4.19, 4.48 e 4.49
Operação da câmara escura  4.9
Qualidade do processamento  4.43
Sensitometria e limpeza dos chassis 4.47

O simulador radiográfico de mama utilizado nesta pesquisa foi

desenvolvido no Serviço de Radiologia da Santa Casa da Misericórdia do Rio de

Janeiro e reconhecido pelo Colégio Brasileiro de Radiologia para a realização dos

testes de qualidade da imagem mamográfica no seu Programa de Qualidade em

Mamografia[48]. Ele é composto de um bloco principal de acrílico e três placas

auxiliares, também de acrílico para serem utilizadas nos testes do dispositivo de

controle automático da exposição existentes nos mamógrafos.

FIGURA 4 - FOTOGRAFIA DO SIMULADOR MAMOGRÁFICO
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No bloco principal existem seis furos passantes com diversos materiais no

seu interior que atenuam seletivamente o feixe de raios-X e, desta forma, produzem

uma escala de densidades óticas que permite avaliar quantitativamente o contraste

da imagem produzida e registrada no filme radiográfico. Existe, ainda, um sétimo

furo passante que possui no seu interior um disco de chumbo de 1,0 mm de

espessura cuja função é atenuar completamente o feixe de raios-X, produzindo,

assim, na imagem do simulador uma região não exposta à radiação. Desta maneira

é possível medir o velamento do filme durante o seu processamento.

Na região central da placa principal, há um rasgo de formato retangular

cuja função é acomodar uma camada de cera, a qual possui em seu interior quatro

discos de grades metálicas com malhas de 4, 6, 8 e 12 pares de linhas/mm,

respectivamente tendo como objetivo medir o limite de resolução espacial da

mamografia. Na camada de cera, são encontradas também 5 calotas esféricas de

nylon de dimensões Ø 9,5 x 3,4 mm, Ø 7,7 x 2,9 mm, Ø 5,5 x 2,0 mm, Ø 4,0 x 2,0

mm e Ø 2,0 x 0,8 mm, e cuja função é simular massas tumorais de diversos

tamanhos. Existem também 5 grupos com 5 elementos cada, de grãos de óxido de

alumínio de Ø 0,45 mm, Ø 0,35 mm, Ø 0,30 mm, Ø 0,25 mm e Ø 0,18 mm cuja

função é simular microcalcificações malignas associadas a tecidos neoplásicos da

mama. Encontram-se ainda no interior da camada de cera 8 discos de poliéster de Ø

6 mm e alturas fixadas em 0,1 mm, 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7

mm e 0,8 mm cuja função é simular lesões de baixo contraste semelhantes a

nódulos ou densidades de baixo contraste (medida do limite de visibilização de

objetos circulares de baixo contraste). Finalmente, existem ainda, 6 fios de nylon de

1 cm de comprimento e diâmetros de 0,4 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 1,2 mm e

1,4 mm cuja função é simular extensões fibrosas de tecido que possibilitam a

identificação de tecidos neoplásicos da mama em uma mamografia (medida do limite

de visibilização de objetos lineares de baixo contraste).

Para a realização dos testes com o simulador, os mamógrafos (Figura 5)

foram ajustados nas seguintes condições:
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a) Tensão do tubo de raios X: 28 kV;

b) Bandeja de compressão: em contato com o simulador de mama;

c) Simulador de mama: 50 mm de espessura e posicionado como uma

mama;

d) Grade antidifusora: presente;

e) Distância foco-filme: ajustada com a focalização da grade;

f) Câmara sensora: na 2a posição, mais próxima da parede torácica;

g) Controle automático de exposição: ligado;

h) Controle da densidade ótica: posição central;

FIGURA 5 - FOTOGRAFIA DE UM MODELO DE MAMÓGRAFO

Os equipamentos utilizados nos testes foram os seguintes (Figura 6):

a) Simulador radiográfico (phantom de mama);

b) Densitômetro;

c) Sensitômetro;

d) Lupa de aumento 8 vezes;

e) Espuma;

f) Balança tipo de banheiro (kg);

g) Placa de acrílico objeto de teste do contato filme-tela intensificadora.
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FIGURA 6 - FOTOGRAFIA DE UM MODELO DE SENSITÔMETRO E DENSITÔMETRO

As medidas realizadas (Anexo 2) foram as seguintes:

a) Alinhamento entre o campo de raios X e o receptor de imagens;

b) Desempenho do Controle Automático de Exposição;

c) Força de Compressão;

d) Alinhamento da Placa de Compressão;

e) Teste de integridade dos chassis (contato filme-écran);

f) Qualidade do Processamento;

g) Qualidade da Imagem:

– Definição da imagem (resolução espacial);

– Detalhes de alto contraste;

– Limiar de baixo contraste;

– Detalhes lineares de baixo contraste;

– Massas tumorais;

– Densidade ótica de fundo.

Os 36 envelopes, devidamente codificados, com as radiografias e demais

formulários preenchidos de cada visita, foram entregues a equipe 2 para o trabalho

de leitura e interpretação dos dados levantados. A equipe 2 foi composta de três

profissionais. As interpretações foram realizadas por dois profissionais e em caso de

discordância o terceiro profissional foi acionado. Após análise todos os resultados

foram consolidados em um Laudo de Inspeção, conforme modelo (Anexo 3).
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5.2.2.1 Intervenção

Considerou-se como intervenção um conjunto de ações envolvendo:

fiscalização (1a e  2a visita), um curso de capacitação para médicos radiologistas e

técnicos e a Notificação do DpFS encaminhada aos Serviços solicitando a correção

das irregularidades. O curso “Programa de Garantia da Qualidade em Mamografia"

objetivou a atualização de médicos radiologistas e técnicos para implantação de

Programa de Garantia de Qualidade em Mamografia, foi realizado no período de 16

a 18/04/2001 no auditório do Departamento de Fiscalização de Saúde do DF e

contemplou aulas teóricas e prática. As aulas teóricas abrangeram os seguintes

temas: Princípios físicos da imagem em mamografia, programa de controle de

qualidade na rotina, processamento radiográfico, requisitos da Portaria nº 453 do

Ministério da Saúde. O tema da aula prática foi à discussão dos relatórios da 1a

visita.

A convocação para participação no curso foi realizada pelo DpFS. Dos 41

Serviços cadastrados, 5 serviços não passaram pela intervenção por terem suas

atividades suspensas. Todos os Serviços convocados enviaram representantes para

participarem do curso.

Três meses após a realização do curso e da entrega da notificação do

DpFS, exigindo correção das irregularidades, foi realizada a 2a visita, quando foram

repetidos todos os procedimentos para avaliação da qualidade da imagem utilizados

na 1a visita.

5.2.2.2 Análise estatística

Os dados obtidos das visitas técnicas (primeira e segunda) foram

distribuídos em tabelas e gráficos que permitiram uma melhor visualização. Como se

trata de uma comparação temporal, antes e depois da intervenção, para a análise

estatística utilizou-se o Teste T de comparação de médias para amostras de dados

pareados, que calcula a diferença entre os valores entre a 1a e 2a visita técnica para

cada parâmetro avaliado e testa se a média das diferenças não é zero. FoI utilizado

o pacote estatístico SPSS versão 10.0. [49]
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6 RESULTADOS

6.1 DESCRIÇÃO DE ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA DO

DF

6.1.1 Características dos Serviços

No Distrito Federal foram cadastrados 41 Serviços de Mamografia de um

total de 45 identificados nesta pesquisa. Este número ultrapassou o levantamento

realizado pelo IBGE em 1999, que registrou a existência de 36 estabelecimentos

com esta atividade. [50] Nos Apêndices 2, 4 e 5 são apresentadas as características

administrativas, técnicas e operacionais destes 41 Serviços cadastrados.

TABELA 3 - DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA DO DF

LOCALIDADE SERVIÇOS % POPULAÇÃO FEMININA NO
DF ACIMA DE 40 ANOS

% DA POPULAÇÃO FEMININA
ACIMA DE 40 ANOS

Distrito Federal 41 100,0 204 310 100,0
Brasília 21 51,2 19 361 9,4
Gama 4 9,7 13 000 6,4
Taguatinga 9 22,0 24 315 12,0
Brazlândia 0 0 5 269 2,6
Sobradinho 0 0 12 905 6,3
Planaltina 0 0 14 706 7,2
Paranoá 0 0 5 492 2,7
Núcleo Bandeirante 0 0 3 644 1,8
Ceilândia 2 4,9 34 300 16,8
Guará 1 2,4 11 519 5,6
Cruzeiro 1 2,4 6 439 3,2
Samambaia 2 4,9 16 300 7,9
Santa Maria 0 0 9 861 4,8
São Sebastião 0 0 6 419 3,1
Recanto das Emas 0 0 9 300 4,5
Lago Sul 1 2,4 2 821 1,4
Riacho Fundo 0 0 4 137 2,0
Lago Norte  0 0 2 960 1,4
Candangolândia 0 0 1 562 0,8

FONTES: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – Contagem Populacional –
1996 e Censo Demográfico – 2000 – Resultados Preliminares

Na Tabela 3, organizada a partir do Apêndice 2, observa-se que a

distribuição dos Serviços cadastrados por micro-regiões do DF apontou maior
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concentração de estabelecimentos em Brasília, 21 Serviços (51%), seguida pelas

Cidades Satélites de Taguatinga com 9 Serviços (22%) e Gama com 4 Serviços

(10%). As demais localidades possuem 1 ou 2 Serviços de Mamografia para atender

suas respectivas populações femininas na faixa etária para realização deste exame.

Observa-se na Tabela 4 que as características predominantes, em 92,7%

dos Serviços de Mamografia DF são: de natureza privada, não atendem a pacientes

encaminhados pelo SUS e possuem convênios com planos de saúde privados. Um

número razoável de Serviços não possui Licença Sanitária (22,0 %) e também um

grande número de serviços não possui o Certificado do Programa de Qualidade em

Mamografia do CBR (80,5%).

TABELA 4 - CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA DO DF (N=41)

RESPOSTA SERVIÇO
PÚBLICO

ATENDE AO
SUS

ATENDE A
CONVÊNIOS

LICENÇA DO
DPFS

CERTIFICADO
DO CBR

Sim 3 (7,3%) 3 (7,3%) 38 (92,7%) 32 (78,0%) 8 (19,5%)
Não 38 (92,7%) 38 (92,7%) 3 (7,3%) 9 (22,0%) 33 (80,5%)

Foi também pesquisado o tipo de Serviço que realiza os exames de

mamografia do DF: clínica radiológica, clínica específica de mamografia ou hospital.

A Tabela 5 mostra a distribuição destes tipos de Serviços, onde se verifica que as

clínicas radiológicas representam quase a metade dos Serviços (46,9%)

correspondendo os hospitais (29%) e clínicas específicas de mamografia (26,8%) à

parte restante.

TABELA 5 - TIPOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE QUE REALIZAM MAMOGRAFIA NO DF

TIPO DE SERVIÇO TOTAL SERVIÇOS (%)
Clínica Específica de Mamografia 11 26,8
Clínica Radiológica 18 46,9
Hospital 12 29,3
Total 41 100,0

O preço médio do exame mamográfico na 1a visita técnica foi de R$ 90,00,

variando entre o máximo foi de R$ 165,00 e o mínimo R$ 45,00 (Figura 7). Por

ocasião da 2a visita técnica o preço máximo foi elevado para R$ 185,00.
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FIGURA 7 - GRÁFICO COM O PREÇO MÉDIO DO EXAME MAMOGRÁFICO NOS SERVIÇOS DE
MAMOGRAFIA DO DF EM 2000/2001

Os resultados obtidos relativos ao preço dos exames revelam, inicialmente,

a grande diferença do valor pago pelo SUS, R$ 30,00, e o valor médio pago pelos

planos e seguros de saúde privados R$ 71,00.

Em relação ao valor cobrado pelos Serviços para os exames particulares,

observa-se na Figura 7 que a relação entre o valor mínimo R$ 45,00 e o máximo R$

185,00 é de cerca de 4 vezes. É importante assinalar que as faixas até R$ 115,00

foram as que apresentaram as maiores freqüências, totalizando 73% do número de

Serviços.

FIGURA 8 - GRÁFICO DA DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO DE EXAMES REALIZADOS MENSALMENTE
PELOS SERVIÇOS DO DF EM 2000
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Os Serviços de Mamografia do DF realizam um total de 96.780 exames por

ano ou 193.560 exames a cada 2 anos. Na Figura 8 é mostrada a distribuição do

número de exames realizados mensalmente pelos Serviços.

Pode ser visto na Figura 8 que 24 Serviços (58,5%) realizam até 200

exames por mês ou até 10 exames por dia, 10 Serviços (24,5%) entre 200 e 400

exames por mês ou entre 10 e 20 exames por dia e 7 serviços (17%) realizam acima

de 400 exames por mês, ou acima de 20 exames por dia.

6.1.2 Características dos Aparelhos e Materiais para Mamografia

Com dados retirados do Apêndice 5, pode ser visto na Figura 9 por meio

de seis Gráficos, as principais características dos aparelhos e materiais utilizados

para a mamografia no DF. As Figuras 9 (A) e (B) são apresentados os fabricantes e

os anos de instalação dos mamógrafos nos Serviços, as Figuras 9 (C), (D) e (E) são

apresentados os fabricantes e anos de instalação das processadoras automáticas

de filmes e se são exclusivas para mamografia. Finalmente, a Figura 9 (F) são

apresentados os fabricantes dos filmes radiográficos utilizados nos Serviços.

A análise das Figuras 9 (A) e (C) mostra que os mamógrafos instalados no

DF são, na sua grande maioria (90%) importados e em menor número (10%) de

fabricação nacional e que as processadoras de fabricação Kodak correspondem a

80% do total destes aparelhos, restando os outros 20% para os fabricantes

nacionais.

Tendo em vista que os aparelhos são diretamente afetados pelo tempo de

uso e que, quanto mais velhos mais desatualizada é a sua tecnologia, este é uma

outra característica de grande importância dos Serviços de Mamografia. Observa-se

no Figura 9 (B) que 13% dos mamógrafos possuem de 7 a 10 anos de uso, 34%

entre 3 e 6 anos de uso e 53% entre 1 e 2 anos de uso.

As processadoras automáticas de filmes apresentaram tempos de uso

relativamente maiores do que os mamógrafos. Processadoras com mais de 7 anos
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de uso corresponderam a 18% das unidades, entre 3 e 6 anos de uso a 44% e entre

1 e 2 anos a 38% das unidades. Foi constatado que somente 40% das

processadoras são exclusivas para mamografia e 60% das processadoras são

compartilhadas com outros tipos de exames radiográficos. Finalmente, foi levantado

que 93% dos Serviços de Mamografia do DF utilizam filmes radiográficos importados

(Kodak 88% e Fuji 5%) e 7% dos Serviços utilizam filmes radiográficos fabricados no

país (Microservice 5% e IBF 2%).

FIGURA 9 - GRÁFICOS DAS PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DOS APARELHOS E MATERIAIS PARA A
MAMOGRAFIA NO DF EM 2000
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6.1.3 Características do Atendimento à Mulher e Recursos Humanos

As características dos Serviços quanto ao Atendimento à Mulher e

Recursos Humanos disponíveis para a realização do exame de mamografia no DF

são apresentados na Tabela 6.

TABELA 6 - CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS DO DF, QUANTO AO ATENDIMENTO À MULHER

SERVIÇOS QUE
ADOTAM A CONDUTATIPO DE CONDUTA
Nº Serviços

(N = 41) %

Existe questionário sobre a história clínica da mulher 33 80,5
Quando sim, a paciente que preenche? 21 51,2
Existe banco de dados com registro dos médicos (encaminhamento) 22 48,8
Existe banco de dados com o registro das pacientes 22 48,8
Os marcadores informam as mulheres como se preparar para o exame 33 80,5
O serviço aceita mulheres auto-encaminhadas 18 43,9
O serviço realiza exame clínico nas pacientes 1 2,4
O serviço fornece folhetos com informações sobre a mamografia 13 31,7
O serviço fornece folhetos com informações sobre o exame clínico 8 19,5
O serviço fornece folhetos com informações sobre o auto-exame 12 29,3

Com relação ao atendimento à mulher, observa-se que em 80,5% dos

Serviços existe questionário sobre a história clínica e em 51,2% dos casos os

questionários são preenchidos pela própria mulher. Foi constatado também que

43,9% dos serviços realizam exames em mulheres sem o pedido médico (mulheres

auto-encaminhadas).

Com relação aos recursos humanos (Tabela 7) constata-se que 41,5% dos

médicos radiologistas possuem especialização em mamografia e que 97,6% dos

profissionais que realizam os exames possuem o curso técnico em radiologia.

TABELA 7 - CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS DO DF, QUANTO A CAPACITAÇÃO DOS RECURSOS
HUMANOS

SERVIÇOS QUE ATENDEM
A CARACTERÍSTICACARACTERÍSTICA DE RECURSOS HUMANOS
Nº Serviços

(N = 41) %

As recepcionistas que agendam os exames foram submetidas a treinamento 20 48,8
As recepcionistas sabem a diferença da mamografia diagnóstica e a para
detecção precoce 8 19,5
O médico possui Título de Especialista em Radiologia 41 100,0
O médico radiologista possui especialização em mamografia 17 41,5
Quem realiza o exame é o médico 1 2,4
Quem realiza o exame é técnico em radiologia 40 97,6
O profissional que realiza o exame de possui curso de técnico em radiologia 28 68,3
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6.2 APLICAÇÃO DOS ROTEIROS DE INSPEÇÃO PROPOSTOS PELA

ANVISA NOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA DO DF

Os 36 Serviços de Mamografia que participaram desta etapa da pesquisa

receberam duas visitas técnicas no decorrer dos trabalhos de campo. Na 1a visita

técnica foi aplicado a todos os estabelecimentos o roteiro de inspeção em Serviços

de Radiodiagnóstico Médico proposto pela ANVISA, apresentado no Anexo 1. É

muito importante assinalar que, no referido roteiro, constam apenas itens para a

verificação de conformidade com a Portaria MS 453/98 relativos à Estrutura e aos

Processos, não havendo qualquer orientação para a verificação de Resultados dos

Serviços.

6.2.1 Avaliação de Estrutura dos Serviços

Nos Serviços de Mamografia, o roteiro da ANVISA utiliza quatro conjuntos

de requisitos para estabelecer a verificação de conformidade com a Portaria MS

453/98 para os aspectos de Estrutura. O primeiro conjunto refere-se a requisitos

relativos à documentação do Serviço, o segundo refere-se à estrutura física da sala

de mamografia, o terceiro conjunto refere-se ao mamógrafo e à processadora

automática de filmes e o quarto conjunto refere-se aos aspectos físicos e

operacionais da câmara escura e da sala de laudos mamográficos.

Na Tabela 8 são apresentados os resultados dos requisitos de

documentação dos Serviços de Mamografia que participaram desta pesquisa.

Observa-se nos resultados da Tabela 8 que os percentuais de

conformidade dos Serviços relativos aos distintos requisitos referentes à

documentação apresentam grande variação. Cabe ressaltar nestes resultados o

percentual de conformidade abaixo de 50% para a existência de um exemplar da

Portaria MS 453/98 no Serviço (41,7%) e para a não participação dos Serviços no

Programa de Qualidade em Mamografia do CBR (27,8%). Por outro lado, para a

maioria dos requisitos de documentação referentes à monitoração dos profissionais
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que trabalham com raios-X os Serviços apresentaram conformidade acima de 80%.

TABELA 8 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DE ESTRUTURA DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO
NÚMERO DE
SERVIÇOS

(N = 36)

PERCENTUAL
(%)

Existe um exemplar da Portaria 453 disponível no Serviço? 15 41,7
Existe documentação fornecida pelos fabricantes sobre as características
técnicas, instruções de operação e especificações de desempenho (quanto à
imagem obtida) do mamógrafo e da processadora? 31 86,1
Os dados de monitoração individual dos funcionários ocupacionalmente
expostos encontram-se assentados e atualizados? 23 63,9
Os dados de monitoração individual dos funcionários ocupacionalmente
expostos são contabilizados no ano calendário? 17 47,2
Os resultados de investigação de doses elevadas, quando ocorridas, estão
assentados? (doses efetivas superiores a 1,5 mSv) 36 100,0
Os exames radiológicos são assentados em livro próprio, com data de
realização e identificação cadastral do paciente? 28 77,7
O setor possui licença de funcionamento/alvará sanitário? 32 88,9
A licença está dentro do prazo de validade? 29 80,6
O Serviço possui Certificado de Qualidade em Mamografia do Colégio
Brasileiro de Radiologia? 10 27,8

Os resultados da pesquisa para os requisitos relativos à estrutura física da

sala de mamografia estão apresentados na Tabela 9 abaixo.

TABELA 9 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DE ESTRUTURA – SALA DE MAMOGRAFIA

SALA DE MAMOGRAFIA
NÚMERO DE
SERVIÇOS

(N=36)

PERCENTUAL
(%)

As portas permitem o perfeito fechamento da sala? 36 100,0
A altura mínima das janelas em relação às vizinhanças externas é de 2,10
metros? 35 97,2
Existe apenas um equipamento instalado na sala? 36 100,0
Existe cabine de comando ou biombo fixo com proteção para o operador?
(equivalente a 0,3mm de chumbo 33 91,7
As dimensões da cabine ou biombo permitem boa movimentação do
operador? 35 97,2
Existe sistema para observação do paciente na posição de exame? 36 100,0
Estão afixadas na sala orientações de proteção radiológica para pacientes e
acompanhantes? 6 16,7
A(s) porta(s) de acesso possuem símbolo internacional de presença de
radiação e advertência de entrada restrita? 25 69,4

O perfil de conformidade dos Serviços para os requisitos de estrutura física

das salas de mamografia dos Serviços do DF é bastante homogêneo, apresentando

percentuais acima de 90%. Os requisitos que não seguiram este perfil foram os
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relativos à existência de orientações de proteção radiológica para os pacientes e

acompanhantes (16,7%) e do símbolo internacional de presença de radiação e

advertência de entrada restrita (69,4%).

Os resultados de conformidade dos Serviços para o terceiro conjunto de

itens que o roteiro da ANVISA contempla, na sua parte de avaliação de estrutura, se

refere a requisitos relativos ao mamógrafo e à processadora de filmes. Eles estão

apresentados na Tabela 10.

Os Serviços de Mamografia apresentaram para este conjunto de requisitos

um perfil de conformidade muito alto (100%), restando para o requisito relativo à

exclusividade da processadora para a mamografia (50,0%) e o requisito que trata da

disponibilidade de um fantoma mamográfico (27,7%) os menores percentuais de

não-conformidade.

TABELA 10 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DE ESTRUTURA - EQUIPAMENTOS

EQUIPAMENTOS
NÚMERO DE
SERVIÇOS

(N = 36)

PERCENTUAL
(%)

O equipamento foi projetado especificamente para mamografia? 36 100,0
Os receptores de imagem são específicos para mamografia? 36 100,0
Observa-se sinal luminoso ou sonoro no painel de comando quando o feixe
de raios X é emitido? 36 100,0
Os indicadores de kV, tempo, mA ou mAs são claros? 36 100,0
Os seletores de kV, tempo, mA ou mAs permitem a escolha do parâmetro
desejado? 36 100,0
Existe sistema para impedir que a distância foco-pele seja inferior a 30cm? 36 100,0
O setor dispõe de fantoma mamográfico para testes de qualidade de
imagem? 10 27,7
A processadora é exclusiva para mamografia? 18 50,0

Finalmente, na Tabela 11 são apresentados os resultados de conformidade

dos Serviços para os requisitos relativos às câmaras escuras e às salas de laudo

nos estabelecimentos do Distrito Federal.

Novamente, o perfil de conformidade apresentado pelos Serviços foi

relativamente elevado para a maioria dos requisitos (acima de 70%), ficando os

requisitos que avaliam a limpeza da câmara escura e a vedação suficiente para a

entrada de luz com os percentuais de conformidade de 61,1% e 55,5%,
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respectivamente.

TABELA 11 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DE ESTRUTURA - CÂMARA ESCURA E SALA DE LAUDOS

CÂMARA ESCURA E SALA DE LAUDOS
NÚMERO DE
SERVIÇOS

(N = 36)

PERCENTUAL
(%)

A câmara escura está limpa?  22 61,1
Existe vedação suficiente para a entrada de luz? 20 55,5
Existe sistema de exaustão operando normalmente? 30 83,3
O revestimento das paredes é resistente à ação dos produtos de revelação? 26 72,2
O piso é revestido de material impermeável e antiderrapante ? 31 86,1
Os negatoscópios têm iluminação intensa e uniforme ? 27 75,0
O escurecimento da sala não prejudica a análise das radiografias? 31 86,1

6.2.2 Avaliação de Processos dos Serviços

A verificação de conformidade dos Serviços de Mamografia aos requisitos

da Portaria MS 453/98 incorporados ao roteiro de inspeção da ANVISA, na sua parte

que trata de Processos foi organizada em três conjuntos. O primeiro conjunto refere-

se a requisitos relativos aos procedimentos com filmes e revelação, o segundo aos

procedimentos com o paciente e o terceiro aos protocolos de conduta.

Na Tabela 12 são apresentados os resultados dos percentuais de

conformidade dos Serviços de Mamografia relativos aos procedimentos com filmes e

revelação. Podem ser vistos os altos percentuais alcançados pelos Serviços, todos

acima de 90%.

TABELA 12 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS – PROCEDIMENTOS COM FILMES E
REVELAÇÃO

PROCEDIMENTOS COM FILMES E REVELAÇÃO
NÚMERO DE
SERVIÇOS

(N = 36)

PERCENTUAL
(%)

Os filmes em uso estão dentro do prazo de validade?  35 97,2
São utilizados apenas filmes e écrans específicos para mamografia? 36 100,0
Os filmes em uso estão armazenados em posição vertical? 34 94,4
Os filmes em uso são armazenados afastados de fontes de radiação? 36 100,0

O segundo conjunto de requisitos para a avaliação Processos refere-se a

aspectos de procedimentos com o paciente. Pode ser observado na Tabela 13 que o
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único requisito para o qual os Serviços apresentaram percentual de conformidade

abaixo de 70% foi o que verifica a existência de um quadro de orientação para as

mulheres sobre a suspeita de gravidez (22,2%).

TABELA 13 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS – PROCEDIMENTOS COM O PACIENTE

PROCEDIMENTOS COM O PACIENTE
NÚMERO DE
SERVIÇOS

(N = 36)

PERCENTUAL
(%)

Existe quadro em local visível solicitando às mulheres que informem o
médico ou técnico antes do exame sobre existência ou suspeita de
gravidez? 8 22,2
O operador costuma observar o paciente durante os disparos? 36 100,0
Quando necessário, quem segura o paciente é o acompanhante? 30 83,3
O acompanhante usa vestimenta de proteção Individual (VPI)? 28 77,8

Na Tabela 14 apresenta os resultados de conformidade para os requisitos

relativos aos protocolos de conduta dos Serviços de Mamografia do DF.

TABELA 14 - PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DE PROCESSOS – PROTOCOLO DE CONDUTA

PROTOCOLOS DE CONDUTA
NÚMERO DE
SERVIÇOS

(N = 36)

PERCENTUAL
(%)

É proibida a permanência de pessoas estranhas ao exame na sala de raios
X? 36 100,0
As portas são mantidas fechadas durante os exames? 36 100,0
O Serviço dispõe de um registro (manual ou de computador) com dados dos
exames? (incidências, kV e mAs, para cada incidência, número de filmes
etc.) 28 77,8
Todas as pessoas que trabalham com radiação são monitoradas? 26 72,2
Os profissionais ocupacionalmente expostos utilizam sempre os dosímetros
individuais? 27 75,0
Quando é necessário usar avental plumbífero, o dosímetro individual é
colocado na parte externa? 17 47,2
O dosímetro individual é utilizado apenas no Serviço para o qual foi
designado? 28 77,8
Após a jornada de trabalho, os dosímetros são guardados em local próprio,
com segurança e junto ao dosímetro padrão? 20 55,6
Os profissionais são informados dos resultados das doses recebidas
mensalmente? 27 75,0
Os funcionários participam de treinamentos periódicos? (proteção
radiológica, técnica radiográfica, boas práticas, etc.)? 9 25,0

Observa-se, novamente, na Tabela 14 que os Serviços apresentaram

percentuais de conformidade acima de 75% para a maioria dos requisitos avaliados,

ficando abaixo deste valor dois requisitos de conduta com o dosímetro individual
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(47,2% e 56,6%) e o requisito que avalia a existência de treinamentos periódicos

(25,0%).

A Figura 10 mostra o percentual de conformidade dos serviços segundo o

roteiro da ANVISA. Nota-se que 55% dos serviços apresenta, conforme referido

roteiro, médio risco sanitário e 44% baixo risco sanitário.

FIGURA 10 - GRÁFICO DO PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS REQUISITOS DO ROTEIRO
PROPOSTO PELA ANVISA

6.3 AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA IMAGEM NOS SERVIÇOS DE

MAMOGRAFIA DO DF

A avaliação da qualidade das imagens nos 36 Serviços de Mamografia do

DF que participaram deste estudo, foi feita, conforme descrito no Capítulo 4, em dois

momentos distintos: antes e depois de um processo de intervenção que teve como

principais componentes as ações de fiscalização e notificação DpFS/DF e o

treinamento ministrado a médicos e técnicos radiologistas de todos os Serviços que

estavam sendo avaliados.

Os resultados obtidos para os indicadores de qualidade da imagem

empregados serão apresentados em dois grupos distintos. No primeiro grupo

encontram-se os parâmetros técnicos de desempenho do mamógrafo e da
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processadora, no segundo grupo encontram-se os parâmetros de qualidade final da

imagem de um simulador radiográfico de mama registrada no filme radiográfico.

Na Figura 11 (A) pode ser vista distribuição do número de chassis

utilizados nos Serviços. Observa-se que não houve modificação do número de

chassis utilizados para os exames das pacientes entre a 1a e a 2a visita técnica. Em

contrapartida, a Figura 11 (B) mostra, claramente, que o número de chassis com

defeitos nos serviços teve uma modificação acentuada, principalmente no número de

Serviços que possuíam todos os seus chassis sem defeitos que passou de 10 na 1a

visita para 25 na 2a visita.

FIGURA 11 - GRÁFICOS COM DESEMPENHO DOS CHASSIS ANTES E DEPOIS DA INTERVENÇÃO

Em relação ao desempenho dos parâmetros técnicos dos mamógrafos

avaliados nas duas visitas, observa-se na Figura 12 (A) que os resultados da medida

do alinhamento entre campo de raios-X e a parede torácica das pacientes não

apresentaram melhora em termos estatísticos (p=0,086). O mesmo ocorreu em

relação à medida da deflexão máxima de bandeja de compressão da mama da

paciente, que não apresentou diferença significativa (p=0,280), entre duas visitas

técnicas, como mostra a Figura 12 (B). O terceiro parâmetro avaliado, a força de

compressão da bandeja de compressão sobre a mama da paciente, apresentou

diferença significativa (p=0,000) entre as duas avaliações. Na Figura 12 (C) podem
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ser vistos, ainda, que os valores medidos da força de compressão se concentram na

faixa recomendada para este parâmetro, passando de 7 mamógrafos apresentando

conformidade na 1a avaliação para 20 mamógrafos na 2a avaliação.

FIGURA 12 - GRÁFICOS COM DESEMPENHO DOS MAMÓGRAFOS ANTES E DEPOIS DA INTERVENÇÃO

O desempenho das processadoras automáticas de filmes foi avaliado por

meio de um teste sensitométrico que mede as densidades óticas em três pontos

distintos de uma escala de tons de cinza, com 21 degraus óticos. Os pontos de

medida foram: o degrau de base de velamento, o degrau de velocidade e o degrau

de contraste. Pode ser vista na Figura 13 (A) que a densidade de base e velamento

das mamografias, tanto na 1a como  na  2a visita estava dentro do valor limite na

grande maioria dos Serviços, não apresentando diferença estatisticamente
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significativa (p=0,340) entre as duas distribuições deste parâmetro. Em relação à

medida da densidade ótica do degrau de velocidade quando a escala sensitométrica

foi revelada nas processadoras avaliadas, observa-se, na Figura 13 (B), que houve

uma variação estatisticamente significativa (p=0,034) dos resultados da 1a para a 2a

avaliação e que houve um aumento da freqüência de 6 para 15 do número de

processadoras operando dentro da faixa recomendada para este parâmetro.

FIGURA 13 - GRÁFICO COM DESEMPENHO DAS PROCESSADORAS AUTOMÁTICAS ANTES E DEPOIS DA
INTERVENÇÃO

Em relação à avaliação do desempenho das processadoras em alcançar a

densidade ótica do degrau de contraste, observa-se na Figura 13 (C) que, tanto a

diferença entre as duas distribuições não foi estatisticamente significativa (p=0,480),
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0

5

10

15

20

25

30

Densidade Ótica do Degrau de
Base+Velamento

1ª Visita (média = 0,20)
2ª Visita (média = 0,21)

valor limite <= 0,20
p = 0,340

0
2
4
6
8

10
12
14
16

Densidade Ótica do Degrau de Velocidade

1ª Visita
(média = 1,35)
2ª Visita
(média = 1,23)

1,08 <= valor limite <= 1,32
p = 0,034

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

Densidade Ótica do Degrau
de Contraste

1ª Visita (média = 3,44)
2ª Visita (média = 3,40)

valor limite >= 3,40
p = 0,480

(A) (B)

(C)



46

valor limite deste parâmetro.

FIGURA 14 - GRÁFICO DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DA IMAGEM ANTES E DEPOIS DA
INTERVENÇÃO

Em relação à avaliação dos parâmetros de qualidade final da imagem de
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um simulador radiográfico de mama registrado no filme radiográfico, na Figura 14

mostra os resultados para a visibilização de detalhes de imagem importantes em

mamografia. Nesta figura, pode ser visto que para microcalcificações, massas,

grades, fibras e discos de baixo contraste os resultados apresentaram melhora

estatisticamente significativa entre as avaliações da 1a e 2a visita.

Ainda, em relação aos demais indicadores de qualidade da mamografia,

pode ser observado na Figura 15 que, embora, tanto os resultados relativos ao

índice de contraste da imagem como os relativos à densidade ótica de fundo da

imagem não tenham apresentado diferença estatisticamente significativa (p>0,05),

houve um aumento da freqüência de processadoras em conformidade com as faixas

de valores recomendadas para estes parâmetros.

FIGURA 15 - GRÁFICO COM OS INDICADORES DA QUALIDADE DA IMAGEM ANTES E DEPOIS DA
INTERVENÇÃO

A operação correta do sistema de controle automático da exposição dos

mamógrafos é fundamental para a prática da mamografia e é um aspecto da cadeia

de produção da imagem que foi avaliado nesta pesquisa. Na figura 16 são

apresentados os resultados das medidas das diferenças entre as densidades óticas

das mamografias obtidas quando mamas de espessuras de 5, 4, 3 e 2 cm são

radiografadas.
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termos estatísticos para a operação do controle automático de exposição dos

mamógrafos, compensando de modo mais correto o enegrecimento das imagens

para as mamas de 4 e 3 cm de espessura. Para as radiografias de mamas de 2 cm

de espessura, não houve melhora no desempenho deste dispositivo.

FIGURA 16 - GRÁFICO COM OS RESULTADO DAS MEDIDAS COM O SIMULADOR MAMOGRÁFICO ANTES
E DEPOIS DA INTERVENÇÃO

A Figura 17 mostra o percentual de conformidade segundo os testes

aplicados nesta pesquisa. Nota-se que, considerando o roteiro de inspeção proposto

pela ANVISA, 36% dos serviços apresentariam alto risco sanitário, 58% médio risco

e 5% baixo risco sanitário.
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FIGURA 17 - GRÁFICO COM O PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DA QUALIDADE DA IMAGEM ANTES E
DEPOIS DA INTERVENÇÃO

6.4 IMPACTO DA INTERVENÇÃO NOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA

Na avaliação do impacto da intervenção nos 36 Serviços de Mamografia do

DF, a média do percentual de conformidade da qualidade da imagem antes da

intervenção foi de 53,61% e a média  depois foi de 73,19%.  Conforme aplicação do

teste t para amostras pareadas, ao nível de significância de 5% e com 35 graus de

liberdade, a diferença entre as médias mostrou-se significativa tendo a intervenção

influenciado na melhoria da qualidade da imagem dos Serviços de Mamografia.

Os resultados do item anterior foram organizados na Tabela 15 com a

finalidade de mostrar que dos 17 parâmetros técnicos tidos como representativos da

qualidade da imagem, 10 parâmetros estavam mais conforme na 2a visita e que os 7

parâmetros restantes não apresentaram alteração dos seus resultados entre as duas

visitas.

Na Tabela 15 estão assinalados 7 parâmetros da qualidade da imagem

mamográfica que não apresentaram melhora da 1a para  a  2a visita técnica.

Entretanto, ao se analisar a Figura 12 (B) se constata que, ao contrário do que indica

a comparação estatística, houve um aumento de 17 para 21 no número de

mamógrafos que apresentaram resultados em conformidade com o valor limite para
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a deflexão máxima da bandeja de compressão. O mesmo se verifica nas Figuras 15

(A) para o índice de contraste da imagem e na Figura 15 (B) para a densidade ótica

de fundo da mamografia. Cabe assinalar que os dois parâmetros de desempenho da

processadora (densidade ótica do degrau de base e velamento e densidade ótica do

degrau de contraste) referidos na Tabela 15 como sem diferença estatisticamente

significantes já apresentaram na 1a visita os seus valores médios dentro dos limites

aceitáveis. Portanto, a não variação dos resultados não comprometeu o seu grau de

conformidade. Desta forma, os únicos parâmetros técnicos que, efetivamente, não

passaram de um patamar inferior para outro mais acima, em termos de

conformidade, foram somente 2 parâmetros: alinhamento do campo de raios-X com

a parede torácica da paciente e a diferença de densidade ótica das imagens entre as

espessuras de 5 e 2 cm.

TABELA 15 - COMPARAÇÃO ESTATÍSTICA DA AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS TÉCNICOS DA
MAMOGRAFIA

1ª INSPEÇÃO 2ª INSPEÇÃO COMPARAÇÃO
CRITÉRIO

Média Desvio
Padrão Média Desvio

Padrão
t  p 1a

Inspeção
2a

Inspeção
Alinhamento do campo de
raios-X (%) 0,90 1,05 1,38 1,64 -1,768 0,086 NS NS
Diferença de DO entre as
espessuras de 4 e 5 cm (%) 12,80 12,83 7,80 6,43 2,243 0,032 * **
Diferença de DO entre as
espessuras de 3 e 5 cm (%) 20,97 27,56 8,39 6,75 2,496 0,018 * **
Diferença de DO entre as
espessuras de 2 e 5 cm (%) 37,60 88,86 15,59 12,72 1,417 0,166 NS NS
Força de compressão (kg) 9,04 7,59 15,40 4,93 -4,361 0,000 * **
Deflexão da bandeja de
compressão (mm) 5,75 4,18 6,50 5,48 -1,097 0,280 NS NS
Nº de chassis com defeitos 3,50 3,40 0,86 1,64 4,045 0,000 * **
DO do degrau de base +
velamento 0,20 0,02 0,20 0,03 -0,967 0,340 NS NS
DO do degrau de velocidade 1,35 0,29 1,23 0,20 2,209 0,034 * **
DO do degrau de contraste 3,44 0,39 3,40 0,26 0,713 0,480 NS NS
DO de fundo da imagem 1,48 0,50 1,60 0,30 -1,379 0,177 NS NS
Índice de contraste 0,52 0,09 0,54 0,09 -1,340 0,189 NS NS
Nº de grades visibilizadas 3,86 0,35 4,00 0,00 -2,376 0,023 * **
Nº de microcalcificações
visibilizadas 3,78 0,64 4,31 0,52 -4,091 0,000 * **
Nº de discos visibilizados 5,92 1,23 6,36 0,64 -1,989 0,045 * **
Nº de fibras visibilizadas 4,42 0,91 4,97 0,45 -3,669 0,001 * **
Nº de massas visibilizadas 4,11 0,64 4,42 0,50 -2,376 0,023 * **
NOTAS: NS - a diferença entre as médias do parâmetro nas 2 inspeções não é significativa.

** - a média dos valores do parâmetro está mais conforme nesta inspeção.
* - a média dos valores do parâmetro está menos conforme nesta inspeção.
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Conforme visto acima, foi possível comprovar quantitativamente, por meio

de teste estatístico de comparação das médias das distribuições, e qualitativamente,

por meio do aumento das freqüências das classes dentro das faixas recomendadas

ou dos limites aceitáveis para os diversos parâmetros de qualidade, que a

intervenção nos Serviços de Mamografia teve um impacto positivo. Cabe, agora,

analisar a magnitude deste impacto nos Serviços. A Figura 18 mostra os percentuais

do mínimo de Serviços que apresentam conformidade para os parâmetros de

qualidade da imagem em mamografia.

A análise do gráfico da Figura 18 mostra que o processamento dos filmes

radiográficos, mesmo apresentando um aumento de 28% para 61% no percentual de

Serviços que se apresentavam conformes, ainda é um ponto crítico da cadeia de

produção da imagem em mamografia. Isto é confirmado pela visibilização dos discos

de baixo contraste que, por ocasião da primeira visita técnica se apresentou

conforme em 33% dos Serviços e na 2a Visita  em 58% dos  Serviços.  Assim,  ficou

comprovado que o limite de visibilização das imagens destes objetos de teste é o

indicador de qualidade da imagem que mais fielmente retrata a qualidade do

processamento radiográfico.

Os demais resultados dos indicadores de qualidade da imagem mostram

que as imagens das grades metálicas e das micro-calcificações são muito pouco ou

quase nada afetadas pelo processamento, já que são objetos de alto contraste, e

que as imagens das fibras e das massas tumorais, por serem relativamente

expessas, em termos de mamografia também são pouco afetadas pelo

processamento. O percentual de Serviços em conformidade para estes quatro

indicadores de qualidade da imagem passou de cerca de 80% na 1a visita técnica

para cerca de 100% na 2a visita técnica. Os resultados dos itens referentes ao

desempenho do mamógrafo e o resultado da avaliação do contato entre o filme e a

tela intensificadora, que é o indicador do estado operacional dos chassis

radiográficos, mostram que, embora tenha havido melhora da 1a para  a  2a visita

técnica, o percentual de Serviços que apresentou conformidade nestes itens ficou
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abaixo ou ao redor de 60%.

FIGURA 18 - GRÁFICO COM OS PERCENTUAIS DO NÚMERO DE SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA DO DF
QUE APRESENTARAM CONFORMIDADE DOS PARÂMETROS DE QUALIDADE NA 1a E NA 2a

VISITA TÉCNICA.

6.5 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DO ROTEIRO DA ANVISA COM

AS AVALIAÇÕES DE QUALIDADE DA IMAGEM

Esta etapa da pesquisa procurou verificar a existência de uma relação

entre os valores percentuais da pontuação do roteiro da ANVISA aplicado aos

Serviços de Mamografia na 1a visita técnica e o valor percentual da qualidade das

imagens dos respectivos Serviços. Na Figura 19 os Serviços foram ordenados em

valores crescentes dos percentuais das pontuações obtidas com roteiro da ANVISA

para efeito de comparação com os percentuais de qualidade da imagem.

Inicialmente, pode ser visto na Figura 19 que, enquanto o percentual para a

qualidade da imagem dos Serviços variou de valores abaixo de 10% até valores

acima de 80%, os percentuais de pontuação do roteiro da ANVISA foram acima de

70% para todos os Serviços. Com esta avaliação apenas qualitativa ficou evidente

que a relação entre os resultados das duas avaliações deveriam ser muito baixa.
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Para dar prosseguimento à análise foi determinada a equação de regressão entre os

dois resultados mostrada na Figura 20.

FIGURA 19 - GRÁFICO DA RELAÇÃO ENTRE O VALOR PERCENTUAL DA PONTUAÇÃO DO ROTEIRO DA
ANVISA APLICADO AOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA NA 1ª VISITA TÉCNICA E O VALOR
PERCENTUAL DA QUALIDADE DA IMAGEM DOS RESPECTIVOS SERVIÇOS.

FIGURA 20 - GRÁFICO E EQUAÇÃO DE REGRESSÃO DOS VALORES DE QUALIDADE DA IMAGEM (QI) EM
FUNÇÃO DOS VALORES DO ROTEIRO DA ANVISA (ROTEIRO) OBTIDOS DURANTE A 1ª
VISITA TÉCNICA NOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA DO DF.
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resultados roteiro da ANVISA x qualidade da imagem obtidos neste estudo para

cada Serviço de Mamografia e a reta de regressão que ajusta esses pontos. Pode

ser observado que a maioria dos pontos encontra-se bastante distanciados da reta

de regressão, o que indica ser ela pouco representativa da distribuição de valores

que está sendo analisada. Este fato é comprovado pelo resultado da análise de

regressão efetuada que apresentou um coeficiente de correlação r = 0,20. Tendo em

vista que o coeficiente de correlação é uma medida de grau de associação entre os

dois resultados para cada Serviço, conclui-se que a pontuação do roteiro da ANVISA

ao avaliar apenas o grau de risco de estrutura e processos dos Serviços de

Mamografia pode vir a emitir Licença de Funcionamento para serviços que não

atendam a muitos critérios técnicos de qualidade da imagem, situação que,

verdadeiramente, haverá grandes riscos para a mulher quanto à possibilidade da

detecção precoce do câncer de mama.
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7 DISCUSSÃO

Na Constituição Brasileira de 1988, a saúde é colocada como um direito de

todos e um dever do Estado. Trata-se de uma questão de justiça social, de direitos

humanos fundamentais, o de promover a eqüidade, em matéria de saúde. No

entanto, essa é uma área, como tantas outras, em que a teoria e a prática estão,

muitas vezes, bastante dissociadas.[1]

A situação é delicada quando se aplica a lei do mercado aos serviços de

saúde. Além da oferta e da demanda, outros fatores têm de ser levados em

consideração. Duas constatações, pelo menos, justificam essa preocupação.

Primeiro, uma parte da população, tem acesso restrito aos serviços de saúde

existentes, devido a distorções na oferta. Segundo, os usuários não dispõem de

meios eficazes para avaliar o que estão consumindo, ao contrário do que pode

ocorrer em uma loja, ao se comprar um objeto ou equipamento. [1]

Tradicionalmente a avaliação de serviços de saúde enfoca a qualidade dos

serviços prestados por um médico individual, ou dentro de quatro paredes de uma

instituição, por meio de critérios técnico-profissionais. Mas essa perspectiva deixa de

lado os problemas fundamentais da eqüidade e distribuição de bens e serviços de

saúde. [35]

7.1 METODOLOGIA DO ESTUDO

Neste trabalho procurou-se alcançar todo o universo de Serviços de

Mamografia em operação no Distrito Federal. Por questões de competência para

exercer a fiscalização, os estabelecimentos fora da jurisdição das autoridades

sanitárias do DF não participaram deste estudo, além dos Serviços que se

encontravam fora de operação temporária ou permanentemente.

Um grande problema encontrado em estudos epidemiológicos é a não

comparabilidade dos grupos, cujos dados levantados pela pesquisa devam ser
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comparados entre si, este problema foi minimizado neste estudo quando constituiu-

se uma única série e casos, e os mesmos Serviços foram estudados em dois

momentos distintos, antes e depois da intervenção. O fato de serem os mesmos

Serviços investigados tornou-se uma vantagem, pela igualdade das características

dos grupos.

Buscando minimizar ou neutralizar as distorções advindas do caráter

seletivo da amostra e dos possíveis erros de aferição, vários foram os

procedimentos adotados, entre os quais estão: a participação na pesquisa de

aproximadamente 90% do universo dos Serviços de mamografia do DF, a realização

do trabalho por duas equipes treinadas com atividades distintas, a padronização de

procedimentos na coleta de dados, a codificação dos Serviços e realização de uma

avaliação cega.

Os resultados desta pesquisa podem representar a realidade dos Serviços

de Mamografia tanto no Distrito Federal quanto no território nacional, uma vez que

foram reproduzidos neste estudo dados de pesquisas semelhantes no país.

7.2 CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

Considerando que a mamografia é um serviço de saúde em que os

“clientes” são principalmente as mulheres acima de 40 anos, ou seja, 204.310

cidadãs (25,68% das mulheres do Distrito Federal ou 13,12% da população do

Distrito Federal), pode-se refletir sobre a importância do acesso e da realização de

mamografias de qualidade ótima. Estima-se, em média, que um mamógrafo possa

realizar exames em 20 mulheres por dia e em 440 mulheres por mês. Em um ano

seria possível examinar 5.280 mulheres. Os resultados preliminares do censo

realizado em 2000 no Distrito Federal enumeraram 204.310 mulheres acima de 40

anos. Estas mulheres, de acordo com a orientação da American Cancer Society[51]

aprovada pelo American College of Radiology[52], deveriam submeter-se a

mamografia a cada dois anos e anualmente após 50 anos. Isto significa que, a cada
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ano no Distrito Federal, 102.155 mulheres deveriam realizar mamografia, sendo

necessários para tal 19 mamógrafos com utilização de 20 exames diários ou 10

mamógrafos para 40 exames diários. Se todos os 41 Serviços passarem a operar

com a sua capacidade média, conclui-se que já existe no Distrito Federal um número

de Serviços mais do que suficiente para atender a população feminina e que estes

Serviços são, na sua maioria, sub-utilizados.

Por outro lado, para atender à recomendação mínima de realização de um

exame mamográfico a cada dois anos podemos estimar que seria necessário um

mamógrafo para cada 10.560 mulheres. Os resultados desta pesquisa permitem

concluir que, embora dispomos de muitas máquinas, estas operam com precário

padrão de qualidade, e todas as localidades do Distrito Federal apresentam

quantidade insuficiente de mamógrafos com percentual mínimo de 90% de

conformidade de qualidade da imagem para atender a demanda necessária de

exames.  A inclusão de critérios de qualidade da imagem para a liberação da

Licença de Funcionamento limitaria a proliferação de Serviços de Mamografia de

baixa qualidade e efetivamente traria maiores benefícios às usuárias. Melhor seria

ter menos serviços licenciados de boa qualidade do que muitos de má qualidade.

Os resultados mostram uma desigualdade bastante visível referente tanto à

distribuição geográfica, com a área do plano piloto sendo privilegiada, com maior

concentração de Serviços de Mamografia em detrimento das cidades satélites.

Quanto ao acesso de subgrupos menos privilegiados da população feminina do

Distrito Federal em realizar a mamografia, ficou demonstrada a dificuldade ou

mesmo a impossibilidade devido ao número reduzido de exames realizados pelos

Serviços públicos e a não prestação de serviços ao SUS, por parte dos serviços

privados, situação distinta da encontrada na Paraíba e em Goiás.

Para a população que consegue ter acesso ao exame ficou evidenciada a

impossibilidade do cliente dispor de meios eficazes para avaliar a prestação de

serviço que lhe é disponibilizado, cabendo aos órgãos do estado a obrigação de

prestar este serviço para a sociedade. O que verificamos neste sentido é o
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funcionamento de estabelecimentos sem a devida licença do DpFS. Segundo o

Regulamento Técnico do Ministério da Saúde[26] nenhum Serviço de radiodiagnóstico

pode funcionar sem estar devidamente licenciado pela autoridade sanitária local

(Capítulo 3, item 3.4). Entretanto, dos 41 Serviços de Mamografia avaliados,

(Quadro 4) 21,95% (9) não possuem a Licença de Funcionamento liberada pelo

órgão de Vigilância Sanitária do Distrito Federal. Pior ainda, a maioria dos

estabelecimentos, apesar de licenciados, não estavam em conformidade com as

exigências mínimas de qualidade que fundamentam o licenciamento.

No que se refere à ação do órgão de classe dos profissionais radiologistas,

verificou-se a relevância e a necessidade do Programa de Qualidade em

Mamografia do Colégio Brasileiro de Radiologia. Com este Programa o CBR poderá

garantir o seu papel perante a sociedade quando exige que o Serviço só realize

exames mamográficos que atendam padrões de qualidade estabelecidos.

Entretanto, é preocupante verificar que, por ser de caráter voluntário, um número

pequeno de Serviços de Mamografia do Distrito Federal, como em todo país, se

inscreveram no Programa e mesmo os inscritos demonstraram problemas de

qualidade, apontando a necessidade de aprimoramento metodológico do processo

de certificação, que já está sob estudo do CBR.

7.3 CARACTERÍSTICAS DO ATENDIMENTO À MULHER

Embora a grande maioria dos Serviços possua questionário sobre a

história clínica da mulher, este pode não estar sendo 100% efetivo, uma vez que em

aproximadamente 50% dos Serviços não é a própria mulher que o preenche. Isto

porque, quando interrogadas, as questões mais delicadas podem constranger as

mulheres.

Um percentual alto de Serviços realiza exames em mulheres auto-

encaminhadas. Este resultado é preocupante, uma vez que, exames são realizados

sem pedido e, conseqüentemente, sem acompanhamento de um médico e que a
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mamografia, aliada ao exame clínico e ao auto-exame, aumenta as chances da

detecção precoce do câncer de mama.

Diversos aspectos do atendimento às mulheres importantes para a

qualidade do serviço prestado ainda não foram adotados pela maioria dos Serviços

de Mamografia do DF. Dentre eles destaca-se a não utilização de bancos de dados

para o registro das pacientes e dos médicos que as encaminham em cerca de 50%

dos estabelecimentos. Tendo em vista que a mamografia é, principalmente, um

método de detecção precoce, todas as informações referentes aos exames

anteriores são de grande valia em toda a cadeia de atendimento à paciente, desde o

agendamento e a chegada da paciente ao Serviço ao reduzir o tempo e os erros

para a tomada dos dados cadastrais até o encaminhamento do laudo mamográfico

ao médico solicitante, passando pelos resultados dos exames anteriores.

Uma outra vantagem do uso de bancos de dados é a possibilidade do seu

uso na convocação das mulheres para a realização periódica do exame

mamográfico, assim como na estruturação de um Registro Mamográfico Geral,

integrando todos os Serviços de Mamografia do Distrito Federal. Este Registro,

como demonstra a experiência de outros países, traz vantagens indiscutíveis para o

gerenciamento das ações de detecção precoce do câncer de mama. [53]

Somente um Serviço de Mamografia do DF faz o exame clínico da mama

quando a mulher vai realizar a mamografia. Miller e colaboradores[54] relataram  a

importância da realização do exame físico da mama em conjunto com a mamografia

para da detecção do câncer de mama. Entretanto, os autores enfatizam que o

exame físico da mama requer uma grande habilidade da parte dos médicos na

identificação de sinais sutis do câncer de mama. Esta questão importante no que se

refere à qualidade do atendimento à mulher deve ser discutida pelos diversos

segmentos envolvidos na realização dos exames mamográficos porque requer uma

mudança no fluxo de atendimento das mulheres e obriga a permanência no Serviço

de um médico ou profissional de saúde treinado para este fim. Atualmente, na

grande maioria dos Serviços, o único profissional de saúde presente é o técnico
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radiologista. A este respeito, a Sociedade Americana de Câncer recomenda a

realização do exame físico da mama uma vez a cada três anos para as mulheres na

faixa etária entre 20 e 40 anos e anualmente para as mulheres acima de 40 anos.

A informação disponível nos Serviços sobre a mamografia e demais

aspectos relacionados ao câncer de mama se mostrou mais um dos elementos

deficientes no que se refere a qualidade da atenção à mulher. Nos Serviços pouco

ou nada foi encontrado, em termos de informação, explicando que o câncer de

mama é um problema de saúde com diversos aspectos que requerem a participação

da própria mulher que vão desde a sua conscientização sobre o seu direito de ter

acesso ao exame, a necessidade de que conheça e pratique o auto-exame da

mama até a sua tomada de posição em relação a um diagnóstico preocupante e,

finalmente, se comprovada a existência do câncer de mama quais os meios

terapêuticos e suas vantagens e limitações.

Finalmente, ainda dentro da análise da qualidade da atenção à mulher

proporcionada pelos Serviços de Mamografia do DF, cabe abordar as características

dos recursos humanos. Foi verificada a falta de treinamento recebido pelos

profissionais que agendam os exames em cerca da metade dos estabelecimentos e

a pouca informação destes profissionais sobre as particularidades do exame

mamográfico tanto para as mulheres sintomáticas como para as assintomáticas. É

importante ressaltar que, embora em todos os Serviços os médicos tenham título de

especialista em Radiologia, menos da metade possui curso de especialização em

mamografia. Esta é uma questão delicada no que se refere à qualidade dos

diagnósticos e, com certeza, necessita de uma ação da Sociedade de Radiologia de

Brasília no sentido de oferecer treinamento especializado em Radiologia da Mama.

7.4 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS

No Brasil a análise dos dados obtidos no estudo com a base de dados do

PCQM do CBR revelou que o mamógrafo mais utilizado é o fabricado pela General
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Eletric (GE), as processadoras, écrans e filmes mais utilizados são da Kodak. Neste

trabalho foi confirmada esta predominância também no Distrito Federal: 44% dos

mamógrafos são da GE, 62% das processadoras, 100% dos écrans e 88% dos

filmes foram fabricados pela Kodak. O interesse demonstrado por esses fabricantes

em efetuar mudanças para aperfeiçoamento dos seus equipamentos, motivados

também pelos resultados deste trabalho, reflete o modos operantis destas empresas

colocando-as em posição de vanguarda podendo conferir uma vantagem competitiva

no mercado.

A qualidade da imagem nos Serviços de Mamografia é fortemente

dependente do tipo, do tempo de uso e do desempenho dos equipamentos e

materiais utilizados. No Distrito Federal, os mamógrafos em operação são quase

todos de fabricantes e tipos reconhecidamente de boa qualidade tecnológica, com

cerca de 90% das unidades fabricadas fora do país, por empresas multinacionais

que obedecem à legislação para a fabricação dos seus paises de origem. Os

resultados mais interessantes em relação aos mamógrafos é que são extremamente

novos, com cerca de 53% das unidades tendo até 2 anos de uso e outros 34% com

até 6 anos de uso. Portanto, no que se referem aos mamógrafos em operação no

DF, conclui-se que, em princípio, podem gerar feixes de raios-X que produzem

imagens de boa qualidade se estiverem ajustados e operados corretamente.

As processadoras automáticas de filmes em operação nos Serviços

avaliados apresentam um perfil tecnológico ligeiramente modificado em relação ao

apresentado pelos mamógrafos. Cerca de 20% das processadoras são de

fabricação nacional, que possuem projetos de construção inferiores

tecnologicamente aos modelos importados, principalmente no que se refere à

estabilidade da temperatura de revelação. A este fato, acrescenta-se que, embora

80% das processadoras sejam de fabricação Kodak, somente 40% são exclusivas

para a revelação de mamografias e que quase 50% das unidades foram projetadas

especificamente para a mamografia. No que se refere ao desempenho das

processadoras, um aspecto reconhecidamente crítico, e ao desempenho dos
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mamógrafos, a discussão dos resultados encontrados será feita mais adiante.

Telas intensificadoras e filmes utilizados pelos Serviços de Mamografia do

DF são, em 100% dos estabelecimentos visitados, próprios para a prática da

mamografia e de fabricantes que possuem tecnologia de produção de padrão

internacional. Os resultados das avaliações dos chassis radiográficos apresentados

na Figura 11 permitem concluir que, embora a distribuição do número de chassis em

uso nos Serviços não tenha se modificado entre a 1a e a 2a visita técnica (Figura 11

(A)), os resultados da Figura 11 (B) indicam que diversos chassis foram substituídos

neste período. Isto pode ser inferido por meio do número de Serviços que tinham

chassis sem defeitos, que passou de 10 para 25. Esta substituição dos chassis foi

interpretada como uma das causas principais para a melhoria da qualidade da

imagem entre as duas visitas técnicas.

7.5 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DO ROTEIRO DE INSPEÇÃO

PROPOSTO PELA ANVISA

A aplicação do roteiro de inspeção proposto pela ANVISA comprovou, por

meio dos resultados obtidos que este instrumento de vigilância sanitária contempla

unicamente itens da Portaria MS 453/98 relacionados à proteção radiológica, não

incorporando os itens deste documento técnico que avaliam a qualidade da imagem

mamográfica e, por conseguinte, a qualidade do procedimento médico. Partindo do

pressuposto de que a implantação de um grande número de Serviço de Mamografia

do DF ocorreu nos últimos cinco anos, é de se esperar que eles apresentem alto

grau de conformidade no que se referem aos seus aspectos de documentação, infra-

estrutura física e de equipamentos e materiais. Desta forma, os resultados das

pontuações dos Serviços alcançaram sempre valores entre 70% e 95%, o que, ainda

segundo interpretação contida no próprio roteiro, permitiria classificar o grau de risco

entre médio e baixo. No item 7.8 esta questão do risco sanitário, como interpretada

no roteiro de inspeção da ANVISA será discutida com mais profundidade.
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7.6 AVALIAÇÃO DE RESULTADOS DE QUALIDADE DA IMAGEM

O desempenho dos parâmetros de operação dos mamógrafos mais

diretamente relacionados à qualidade da imagem foi avaliado por um pequeno

número de testes anteriormente apresentados. Cabe enfatizar que os parâmetros

foram testados com base nos requisitos estabelecidos com clareza na Portaria MS

453/98.

Os resultados de desempenho do mamógrafo mais importantes obtidos

nesta pesquisa foram os referentes ao dispositivo de controle automático da

exposição do filme radiográfico. Podem ser visto nas Figuras 16 e 18 que, embora o

percentual de Serviços de Mamografia que apresentaram conformidade neste item

tenha aumentado de 30% na 1a visita técnica para 66% na 2a visita,  ainda  é

necessário que diversos mamógrafos em operação no DF sejam ajustados pelos

técnicos de manutenção dos equipamentos.

Foi observado que a diferença de densidade ótica entre as espessuras de

mama de 2 e 5 cm é o item que apresentou maior desajuste. Esta mesma situação é

relatada na literatura. LaFrance e colaboradores[55] discutiram resultados

semelhantes e concluíram que o desempenho incorreto do dispositivo de controle

automático da exposição pode ser associado à modificação do espectro de energias

do feixe de raios-X causado pela atenuação dos tecidos da mama (endurecimento

do feixe), à falha de reciprocidade (manter o enegrecimento constante para tempos

de exposição cada vez mais curtos) da resposta do filme radiográfico ou a uma

corrente gerada no próprio circuito na ausência de exposição à radiação. De acordo

com os autores, o efeito dominante é o de endurecimento do feixe. Este efeito pode

ser explicado da seguinte maneira: à medida que a espessura da mama aumenta, o

feixe de raios-X emergente após atravessá-la torna-se mais penetrante e um maior

percentual de fótons são transmitidos através da tela intensificadora e do filme

radiográfico, incidindo sobre o sensor do dispositivo automático de compensação.

Em resumo, quanto maior a espessura da mama, maior o endurecimento do feixe e
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maior a quantidade de energia absorvida pelo sensor em relação à energia

absorvida pelos chassis. Com isto, à medida que a espessura da mama diminui,

aumenta o enegrecimento do filme diminui e vice-versa.

De acordo com o que foi discutido acima e com os resultados deste

trabalho, o ponto crítico do desempenho do dispositivo de controle automático da

exposição é a manutenção do enegrecimento do filme entre as espessuras de mama

de 2 e 5 cm.

É importante ressaltar que o simulador radiográfico de mama utilizado

neste trabalho se mostrou adequado para a avaliação do desempenho deste

aspecto técnico do mamógrafo. Isto se deve ao fato dele ser constituído de camadas

que simulam mamas de diversas espessuras.

Os demais aspectos técnicos de desempenho do mamógrafo avaliados

nesta pesquisa foram o alinhamento entre o campo de raios-X e a parede torácica

da paciente, a deflexão máxima da bandeja de compressão e a força de compressão

aplicada na mama. Os resultados apresentados nas Figuras 12 (A), 12 (B) e 18

indicam que o percentual de Serviços que apresentaram conformidade para o

alinhamento do campo e a deflexão da bandeja de compressão não se modificou

entre a 1a e a 2a visitas técnicas, permanecendo ambos na faixa de 50 a 60%. As

influências da não-conformidade destes dois aspectos técnicas não puderam ser

estimadas porque neste trabalho foi utilizado um simulador radiográfico de mama

que para ser radiografado não precisa ser comprimido. Deste modo, a qualidade da

imagem do simulador não é afetada pela bandeja de compressão da mama. O

mesmo ocorre em relação à força de compressão. Embora tenha sido constatado na

Figura 12 (C) que o número de mamógrafos em conformidade para este parâmetro

aumentou de 7 unidades na 1a visita para 20 unidades na 2a visita, a imagem do

simulador não é capaz de demonstrar esta melhora de desempenho do mamógrafo.

Ficou claro pelo exposto acima que a imagem do simulador não deve ser o

único elemento de avaliação de qualidade em mamografia. Isto se deve ao fato de

que diversos aspectos de desempenho do mamógrafo relativos à compressão e ao
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posicionamento da mama das pacientes não podem ser avaliados pela imagem do

simulador.

Em relação à avaliação do desempenho das processadoras constatou-se

que, embora o percentual de unidades que se apresentaram em conformidade tenha

passado de 28% na 1a visita técnica par 61% na 2a visita, este é a principal fonte de

perda da qualidade das mamografias. Este resultado encontra-se de acordo com

dados da literatura. Hendrick e colaboradores[56] relataram que em cerca de 47% dos

Serviços de Mamografia não aprovados no Programa de Acreditação do Colégio

Americano de Radiologia havia falhas relacionadas ao desempenho da

processadora. Anteriormente, Galkin e colaboradores já haviam relatado

resultados[57] semelhantes. Aproximadamente 40% das processadoras avaliadas

apresentaram variação excessiva do seu desempenho durante um período de 15

dias. Segundo os autores, esta foi a razão principal da variação na qualidade das

imagens e da dose entre os estabelecimentos que participaram de um programa

regional de detecção precoce do câncer de mama nos Estados Unidos.

7.7 IMPACTO DA INTERVENÇÃO NA QUALIDADE DAS IMAGENS DOS

SERVIÇOS

A análise do impacto na qualidade das imagens produzidas pelos Serviços

de Mamografia do DF após um processo de intervenção mostrou que, embora tenha

sido constatado tanto em termos quantitativos e qualitativos que este impacto foi

positivo, ficou aquém do resultado desejável de que todos os Serviços em operação

alcançassem a faixa acima de 90% de conformidade na qualidade das suas

imagens. Diversos fatores podem ter contribuído para este resultado parcial

destacando-se, entre eles, o desempenho insatisfatório das processadoras de

filmes, a falta de ajuste dos dispositivos de controle automático da exposição e

demais parâmetros de operação do mamógrafo, conforme analisados no item 7.4. O

resultado da intervenção realizada neste trabalho se apresentou semelhante aos
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obtidos em intervenções realizadas em outros Estados e, a experiência de outros

programas de vigilância sanitária em Serviços de Mamografia, particularmente o

executado nos últimos três anos no Estado da Paraíba[28] mostra que somente

através de uma ação continuada se consegue alcançar a faixa de 90% de

conformidade.

7.8 COMPARAÇÃO DOS RESULTADOS DA PROPOSTA DE ROTEIRO DA

ANVISA COM AS AVALIAÇÕES DE QUALIDADE DA IMAGEM.

A comparação dos resultados, para cada Serviço de Mamografia, do

percentual de conformidade alcançado na aplicação do roteiro da ANVISA e na sua

qualidade da imagem, mostrou não haver associação entre estes dois instrumentos

de avaliação do Serviço. Em outras palavras, cada instrumento avalia uma

característica geral distinta e sem associação com a característica geral avaliada

pelo outro.

Uma das considerações do Ministério da Saúde para a aprovação da

Portaria MS 453/98 foi “a necessidade de garantir a qualidade dos serviços de

radiodiagnóstico prestados à população, assim como de assegurar os requisitos

mínimos de proteção radiológica aos pacientes, aos profissionais e ao público em

geral”. Neste trabalho constatou-se que a proposta de roteiro da ANVISA para a

inspeção dos Serviços de Mamografia tendo como base a Portaria MS 453/98, ao

privilegiar os itens de proteção radiológica dos pacientes, profissionais e público em

geral e por não contemplar os itens deste regulamento técnico relativos à qualidade

da mamografia, deixou de se constituir em uma ferramenta que garanta a qualidade

da prestação do serviço para a detecção precoce do câncer de mama. Portanto, não

atingindo completamente o que conceitualmente é estabelecido como ação de

vigilância sanitária capaz de “eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de

intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde”. Neste
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contexto, ficou implícito que para a ANVISA o risco à saúde mais importante é da

exposição aos raios-X, deixando de considerar a não detecção precoce do câncer

de mama devido à má qualidade da imagem como um risco muito maior à saúde.

Esta situação decorre do fato de que a concepção de criação do roteiro da ANVISA

incorpora somente aspectos de estrutura e processos e sabe-se que a existência de

relações causais bem estabelecidas entre processos de atenção à saúde e

resultados sobre a saúde da população fortalece a abordagem da metodologia de

avaliação da qualidade. [1,2,32,35,58]

Os resultados deste estudo mostram que a aplicação do roteiro de

inspeção proposto pela ANVISA mostrou-se útil na identificação de não-

conformidade em alguns aspectos técnico-administrativos dos Serviços de

Mamografia, tais como: documentação, sinalização das salas e avisos para

pacientes, operadores e público, limpeza de ambientes, uso de monitores individuais

de doses para os operadores, treinamentos, etc. Entretanto, estes aspectos não são

diretamente associados à qualidade da imagem mamográfica e indiretamente do

serviço prestado à população. Falta ao roteiro proposto pela ANVISA uma avaliação

do desempenho da cadeia de produção da mamografia com vista à detecção

precoce do câncer de mama. Finalmente, cabe ressaltar que pode ser  incoerência

tentar relacionar aspectos técnico-administrativos de Proteção Radiológica com risco

sanitário.
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8 CONCLUSÕES

Os resultados deste trabalho permitem concluir que foi possível avaliar os

serviços de mamografia segundo critérios técnicos e físicos da qualidade da imagem

o que pode subsidiar um programa de avaliação e controle de qualidade com

aferição conjunta da Vigilância Sanitária e o Colégio Brasileiro de Radiologia.

a) Foram conhecidas as características estruturais dos Serviços os quais

se mostram mais do que suficiente para atender à população feminina

do Distrito Federal. Dispõem  de boa instalação física, equipamentos e

materiais, porém, possuem precário padrão de qualidade da imagem.

Os hospitais públicos realizam número reduzido de exames e os

hospitais privados, que são maioria, não atendem a pacientes

encaminhados pelo SUS.

b) A aplicação do roteiro de inspeção proposto pela ANVISA, por

incorporar apenas requisitos de estrutura e processos dos Serviços,

não se mostrou efetiva para a avaliação da qualidade dos serviços de

mamografia, no que se refere à qualidade da imagem.

c) A intervenção nos Serviços, tendo como base a metodologia aplicada

neste estudo: curso de capacitação e a ação de vigilância sanitária do

DpFS-DF, teve um impacto positivo na qualidade das mamografias, o

que vai favorecer a detecção precoce do câncer de mama.
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9 RECOMENDAÇÕES

Recomendamos que:

a) devam ser desenvolvidas ações no âmbito das instituições que tratam

da atenção à saúde no Distrito Federal que permitam que todas as

mulheres na faixa para realização dos exames para detecção precoce

do câncer, ou com lesões detectadas da  mama  possam  ter  acesso  a

este exame, por meio do aumento da produtividade das unidades

públicas e de convênios com as unidades privadas;

b) o roteiro de inspeção da ANVISA deve incluir na pontuação para

avaliação de risco relacionado à estrutura e processos, itens e

respectivas pontuações dos indicadores de qualidade utilizados neste

estudo.

c) o Departamento Fiscalização de Saúde do Distrito Federal deve, como

parte de suas atribuições legais, continuar o Programa de Avaliação da

Qualidade em Mamografia já iniciado neste trabalho e atuar

conjuntamente com o Programa de Qualidade do CBR.
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APÊNDICE 1 - FORMULÁRIO PARA CADASTRAMENTO DOS SERVIÇOS

DE MAMOGRAFIA



DFpS

UnB/IDEC

PROGRAM A  DE  QUALIDADE
EM  M AMOGR AFI A

CNEN/BSB

I D E N T I F I C A Ç Ã O  D O  S E R V I Ç O  D E  M A M O G R AF I A
CÓDIGO DO SERVIÇO DATA INSCRIÇÃO ESTADUAL LICENÇA ATUALIZADA?

 SIM  NÃO

NOME

ENDEREÇO

BAIRRO CIDADE UF CEP

TELEFONE RESPONSÁVEL TÉCNICO

CATEGORIA DO SERVIÇO

 PARTICULAR  FILANTRÓPICO  ENTIDADE DE CLASSE

 PÚBLICO FEDERAL  PÚBLICO ESTADUAL  PÚBLICO MUNICIPAL

POSSUI CERTIFICADO DE QUALIDADE EM MAMOGRAFIA DO CBR?

 NÃO  SIM VALIDADE:

Nº MENSAL DE EXAMES VALOR DO EXAME (R$) ATENDE CONVÊNIO?

 NÃO  SIM VALOR (R$):

ATENDE SUS?

 SIM  NÃO

C AR A C T E R Í S T I C A S  D O S  E Q U I P A M E N T O S  E  M A T E R I A I S

MAMÓGRAFO

FABRICANTE TIPO ANO DE INSTALAÇÃO

PROCESSADORA

FABRICANTE TIPO ANO DE INSTALAÇÃO

EXCLUSIVA PARA MAMOGRAFIA?

 SIM  NÃO

FILME E CHASSIS

FABRICANTE DO FILME TIPO DO FILME VALIDADE DO FILME

FABRICANTE DO CHASSIS TIPO DO CHASSIS TEMPO DE USO DO CHASSIS (MESES)

OBSERVAÇÕES



APÊNDICE 2 - RELAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA DO DF



Instituição

Central Radiologia Taguatinga- Secretaria de Saúde
QNG 10 Área Especial 2 - Taguatinga Norte
Taguatinga – DF – Tel. 354-1542
Resp. Técnico: Brasil Coury Sobrinho

Centro de Diagnóstico por Ultrassom e Raios-X
QNM 17 Conj. H Casa 12 – Ceilândia Sul
Ceilândia – DF – Tel. 371-7171/371-2004
Resp. Técnico:

Centro de Radiologia Taguatinga Ltda
C 10 Lote 1 Lojas 3 e 4 - Taguatinga Norte
Taguatinga – DF – Tel. 351-3131
Resp. Técnico: Levy Schettini Pereira

Centro Radiológico Ceilândia
QNM 18 Conj. D Lote 2 Loja 2 –
Ceilândia – DF – Tel. 371-6464
Resp. Técnico: João Remo Saraiva de Almeida

Centro Radiológico Ceilândia
QS114 Conj. 4 Lote 2 salas 6 e 7
Samambaia – DF – Tel. 358-9617
Resp. Técnico: João Remo Saraiva de Almeida

Centro Radiológico de Brasília
SHLS 716 Conj. B Bloco 1 - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 245-1622
Resp. Técnico: Gilnei Godoi Guimarães

Centro Radiológico do Gama S/A
Quadra 2 Conj. A Lote 1 - Setor Sul – Gama
Gama – DF – Tel. 385-5516
Resp. Técnico: José do Patrocínio Leal

Centro Radiológico do Hospital Unimed
SHLS 716 Bloco A Edifício Pio X - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 245-1222
Resp. Técnico: Dernaldo Queiroz



Clidae - Clínica Diagnósticos Radiológicos e Ecográficos Ltda
SEPS EQ 714/914 Conj. E Sala 111 /117- Ed. Talento -Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 345-0938
Resp. Técnico: Luiz Fernando Seixas Rodrigues

Climason  - Clínica de Mamografia e Ecografia
SHLS 715/915 Conj. A Bloco D - 4º andar - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 345-7318
Resp. Técnico: Katia Rodrigues Bach

Clínica da Mama Diagnóstico por Imagem Ltda.
SHLS 716 Conj. L Bl. 2 Cons. W426/424 - 1º sub-solo –
 Asa Sul - Brasília –DF  -  Tel. 346-6625
Resp. Técnico: Júlio Cesar  Vieira dos Santos

Clínica de Diagnóstico Ecovida Ltda
QE 11 Área Especial L lojas 13, 15, 17
Guará – DF – Tel. 381-0096
Resp. Técnico: Willian Cesar Bento

Clínica de Imagem Portinari - Hospital São Lucas
SHLS 715/915 Bloco A Conj. C sub-solo - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 445-1178
Resp. Técnico: Antonio Cesar Alves de Albuquerque

Clínica de Mamografia Brasília
SHLS 716 Conj. F sala 510 - Centro Clínico Oswaldo Cruz - Asa Sul - Brasília – DF –
Tel. 245-5161
Resp. Técnico: Janice Magalhães Lamas

Clínica de Mamografia Brasília
SHLS 716 Conj. F sala302 - Centro Clínico Oswaldo Cruz - Asa Sul - Brasília – DF –
Tel. 245-5713
Resp. Técnico: Janice Magalhães Lamas

Clínica Mater Vita
SHLS 715/915 Bloco D Conj. A - Térreo - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 346-1979
Resp. Técnico: Maria Lenisa

Clínica Radiológica Ltda/Saúde Clínica de Imagens Médicas
QSA 02 Lotes 2 e 3 sala 105 – Taguatinga Sul
Taguatinga – DF – Tel. 561-3111



Clínica Radiológica Médica Ltda. – Diagnóstico
CNC 01 Lotes 10/11 salas 101/109 - Térreo - Taguatinga Norte
Taguatinga – DF – Tel. 352-2200
Resp. Técnico: Ranon Domingues da Costa

Clínica Radiológica São Braz Ltda
SEPS EQ 713/913 Conj. G Sala 1 - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 245-4550
Resp. Técnico: Otaviano José de Araújo (Marise)

Clínica Radiológica São Marcos
CNB 05 Lote 9 Salas 109/111 - Taguatinga Norte
Taguatinga – DF – Tel. 561-4461
Resp. Técnico: Paulo Correia Dantas

Clínica Radiológica Vila Rica Ltda
SHLS 716 Conj. E sala 09 - Hospital Santa Luzia - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 255-5600
Resp. Técnico: Gil Fábio Oliveira Freitas

Clínica Santa Ágata Ltda.
SHLS 716 Conj. L Bl. 1 salas 107,109 e 111 - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 346-2828
Resp. Técnico: Gilnei Godoi Guimarães

Clínica Shallom de Ecografias S/C Ltda.
SHLS 716 Conj. L Bl. 1 salas 24 - Térreo - Asa Sul
Brasília – DF – Tel:  245-7494
Resp. Técnico: Carlos Torquato da Silva

Eco-X Serviços Radiológicos Ltda – HGO
SEPS EQ 710/910 Bloco B Sala 100 - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 244-8020 R 270
Resp. Técnico: Fabio Stein Leitão

Hospital de Base - Secretaria de Saúde do DF
Brasília  – DF – Tel.
Resp. Técnico:

Hospital Geral Nossa Senhora Aparecida
QS 614 Conj. C Lote 1 e 2 –
Samambaia – DF - Tel. 358-3000
Resp. Técnico:



Hospital Regional do Gama
Área Especial – Setor Central
Gama – DF – Tel.: 385-8799
Resp. Técnico: Silvia Taís

Hospital Santa Lúcia S/A
SHLS 716 Conj. C - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 245-4506
Resp. Técnico: Marcelo Canuto

Imagem Clínica - Ecografia e Radiologia
SHLN 716 Conj. D - Hosp. Santa Helena - Asa Norte
Brasília – DF – Tel. 272-1259
Resp. Técnico: Marcus Vinicius Ramos

IMEB-Instituto de Medicina Nuclear e Endocrin. de Brasília
SHLS 716 Conj. L Bloco 1  salas T021/T023 - 1ºSS - Asa Sul
245-2102 – Brasília - DF
Resp. Técnico: Maria Cristina Dias da Costa

Instituto Brasiliense de Ecografias Ltda
SHLS 716 Bloco E sala 504/506 - Centro Médico de Brasília - Asa Sul - Brasília – DF
– Tel. 245-1876
Resp. Técnico: Antonio Mendes Ferreira

Instituto de Mastologia S/C Ltda.
Quadra 1 Conj. A Lote 10 – subsolo – Setor Sul
Gama – DF – Tel. 384-088820
Resp. Técnico: Adriana de Oliveira Souza

Nunes Prestadora de Serviços Radiológicos Ltda. - Clínica Daher
SHIS HPP QI 7 Bloco F Sala 10
Brasília – DF – Tel. 248-4848 R 262
Resp. Técnico: Arnaldo Pastor Cruz Júnior (Felix)

Promédica Clínica Ltda
SRES Qd. 2 – Área Especial A1
Cruzeiro Velho – DF – Tel.: 361-6038
Resp. Técnico: Onairan Mariana da Silva

Prontonorte – Imagem
SHLN 716 Conj. G - Hosp. Prontonorte - Asa Norte
Brasília – DF – Tel. 273-0909 R 314
Resp. Técnico: Yara C. Tanezzini



Radiograph Clínica de Imagens S/C
QNA 16 Lote 3 - Taguatinga Norte
Taguatinga – DF – Tel. 351-0719
Resp. Técnico: Yara Cristina Rocha Tanezini

Radiologia Anchieta
AE 08/10 Setor C Norte Bloco A Módulos 03/05 – Tag. Norte
Taguatinga – DF – Tel. 352-7000
Resp. Técnico: Levy Schettini Pereira

Radiologia Gabriela
Quadra 1 Conj. A Casa 6 Salas 5, 6, 7, 9 e 12
Setor Sul – Gama – DF – Tel. 484-3865
Resp. Técnico: Gilmar de Araújo Pereira

Tatiana Medicina e Imagem
Taguatinga – DF – Tel.
Resp. Técnico: Brasil Coury Sobrinho

Ultra Imagem
QNA 41 Lote 9  Sala 8/10 e 12 - Taguatinga Norte
Taguatinga – DF – Tel. 351-0147
Resp. Técnico: Rubens Driesel da Silva

Villas Boas Clínica de Radiologia Ltda
SHLS 716 Conj. N Bloco D - Asa Sul
Brasília – DF – Tel. 245-3033
Resp. Técnico: Tito Lívio Mundim



APÊNDICE 3 - QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO ATENDIMENTO À

MULHER



CNEN Questionário para avaliação do atendimento
à mulher

UnB

Descrição Sim Não

Existe questionário sobre a história clínica da mulher?

Quando sim, a paciente que preenche?

Existe banco de dados com registro do médico (encaminhamento)?

Existe banco de dados com registro da paciente?

Os marcadores informam as mulheres como se preparar para o exame?

O serviço aceita mulheres auto-encaminhadas?

O serviço realiza exame clínico nas pacientes?

O serviço fornece às mulheres folhetos ou outro tipo de informação
sobre a mamografia?

O serviço fornece às mulheres folhetos sobre o exame clínico?

O serviço fornece às mulheres folhetos sobre o auto-exame?

As recepcionistas que agendam o exame foram submetidas a
orientação ou um programa de treinamento?

As recepcionistas sabem a diferença entre mamografia de diagnóstica e
para detecção precoce?

O Médico Radiologista possui o título de especialista do Colégio
Brasileiro de Radiologia?

O Médico possui especialização em mamografia?

Quem realiza o exame é o médico?

Quem realiza o exame e técnico em radiologia

O profissional que realiza o exame possui curso de técnico em
radiologia?



APÊNDICE 4 - CARACTERÍSTICAS ADMINISTRATIVAS E

OPERACIONAIS DOS 41 SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA

CADASTRADOS NO DF



Características administrativas e operacionais dos 41 Serviços de Mamografia cadastrados no D.F.
Valor do Exame (R$)Código

do
Serviço

Categoria Atende
o SUS

Convênio
de Saúde Convênio Particular

Nº de
Exames

(Mês)
Licença
da VISA

Certificado
do CBR

DF001 Particular Não Sim 78,00 98,00 500 Não Não
DF002 Particular Não Sim 78,00 135,00 300 Sim Sim
DF003 Particular Não Sim 75,00 120,00 200 Sim Sim
DF004 Particular Não Sim 79,00 90,00 350 Sim Não
DF005 Particular Não Sim 79,00 86,00 340 Sim Não
DF006 Particular Não Sim 74,00 90,00 102 Não Não
DF007 Particular Não Sim 61,00 86,00 200 Sim Não
DF008 Particular Não Sim 85,00 160,00 433 Sim Sim
DF009 Particular Não Sim 75,00 100,00 70 Sim Não
DF010 Particular Não Sim 84,00 110,90 200 Sim Não
DF011 Particular Não Sim 70,00 120,00 160 Sim Sim
DF012 Particular Não Sim 82,57 165,00 440 Sim Não
DF013 Particular Não Sim 84,00 120,00 330 Sim Não
DF014 Particular Não Sim 65,00 120,00 400 Sim Sim
DF015 Particular Não Sim 90,00 130,00 70 Sim Não
DF016 Particular Não Sim 60,00 60,00 60 Sim Não
DF017 Particular Não Sim 68,00 85,00 300 Não Não
DF018 Particular Não Sim 84,00 70,00 100 Sim Não
DF019 Particular Não Sim 75,00 80,00 200 Sim Não
DF020 Particular Não Sim 70,00 45,00 440 Sim Sim
DF021 Particular Não Sim 70,00 70,00 20 Sim Não
DF022 Particular Não Sim 84,00 110,00 100 Não Não
DF023 Particular Não Sim 80,00 100,00 440 Sim Não
DF024 Particular Não Sim 80,00 75,00 200 Sim Não
DF025 Público Sim Não 30,00* - 100 Não Não
DF026 Particular Não Sim 90,00 110,00 440 Sim Não
DF027 Particular Não Sim 80,00 50,00 100 Não Não
DF028 Particular Não Sim 80,00 65,00 200 Sim Não
DF029 Particular Não Sim 75,00 65,00 100 Sim Sim
DF030 Particular Não Sim 62,00 80,00 200 Sim Sim
DF031 Público Sim Não 30,00* - 60 Não Não
DF032 Particular Não Sim 60,00 79,00 50 Sim Não
DF033 Particular Não Sim 60,00 50,00 160 Sim Não
DF034 Particular Não Sim 62,00 100,00 80 Sim Não
DF035 Particular Não Sim 60,00 55,00 100 Sim Não
DF036 Público Sim Não 30,00* - 90 Sim Não
DF037 Particular Não Sim 60,00 60,00 60 Sim Não
DF038 Particular Não Sim 75,00 55,00 100 Sim Não
DF039 Particular Não Sim 72,00 80,00 60 Sim Não
DF040 Particular Não Sim 75,00 78,00 150 Sim Não
DF041 Particular Não Sim 70,00 50,00 60 Sim Não

* - valor do exame pago pelo SUS



APÊNDICE 5 - CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA DO DF
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ANEXO 1 - ROTEIRO DE INSPEÇÃO DOS SERVIÇOS DE MAMOGRAFIA

PROPOSTO PELA ANVISA



Roteiro de Inspeção de Serviços de
Mamografia proposto pela ANVISA

para: utilizar

Cadastramento da Instituição Folha Inicial
Documentação e Estrutura Física Folha 1
Salas para Radiografia e/ou Fluoroscopia Folhas 2
Equipamentos de Raios X Convencionais Folhas 3
Equipamentos de Raios X - Fluoroscopia Folhas 4
Equipamentos de Raios X Transportáveis Folhas 5
Salas de Mamografia Folhas 6
Equipamentos de Raios X - Mamógrafos Folhas 7
Salas de Tomografia Folhas 8
Equipamentos de Raios X - Tomógrafos Folhas 9
Câmaras Escuras e Salas de Laudos Folhas 10
Procedimentos com o Paciente Folha 11
Processamento da Imagem Folha 12
Protocolos de Conduta do Serviço Folha 13
Avaliação de Resultados Folha 14
Consolidação dos Pontos Folha de Avaliação
Relatório e Conclusões Última Folha

R O T E IR O   E X P E R I M E NT AL  O utub r o  de  2 .000

Obs. :  Para  esta  pesqu isa  foram a  ut i l i zadas as  fo l has  1 ,  6 ,
7 ,  10 ,  11 ,  12 ,  13  e  14  do rote i ro  ac ima porque são as
que se  apl ica m aos Serv iços de  Mamograf ia .



CADAST RAME NTO  D A INST IT UIÇ ÃO FOLHA INIC IAL

1 -  CADASTRO

INICIAL

ALTERAÇÃO

2 - DATA DA INSPEÇÃO: 3 - NO DO PROCESSO:

4 - CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO / SETOR 5 - NATUREZA DA INSTITUIÇÃO
MUNICIPAL

ESTADUAL

FEDERAL

PARTICULAR CONVENIADO AO SUS
PARTICULAR NÃO CONVENIADO AO SUS

6 - RAZÃO SOCIAL 7 - CNPJ

8 - NOME FANTASIA 9 - SETOR / DEPARTAMENTO

10 - ENDEREÇO (RUA, AV., NÚMERO E COMPLEMENTO) 11 – MUNICÍPIO (NOME  E CÓDIGO)

12 - BAIRRO / DISTRITO 13 –UF 14 – CEP 15 - DDD / TELEFONE:

16 – DDD / FAX:

17 – RESPONSÁVEL LEGAL (TITULAR): 18 - DOSÍMETRO
INDIVIDUAL?

SIM NÃO

19 – LABORATÓRIO:

20 – RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO SETOR (RT): 21 – CPF 22 – CRM

23 – RESPONSÁVEL TÉCNICO SUBSTITUTO (RT): 24 – CPF 25 – CRM

26 – SUPERVISOR DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA (SPR): 27 – CPF 28 – PROFISSÃO

29 - MOTIVO DA INSPEÇÃO:

LICENÇA INICIAL REVALIDAÇÃO ALTERAÇÕES ROTINA DENÚNCIA



AVALIAÇÃO DE ESTRUTURA: DOCUMENTAÇÃO E ESTRUTURA FÍSICA FOLHA 1

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO / SETORRAZÃO SOCIAL NO  DO PROCESSO

1ª  INSP. 2ª INSP.

DOCUMENTAÇÃO

3.15 1) Existe uma cópia do projeto arquitetônico aprovado pela VISA
disponível no serviço?

2

3.25 r 2) Existe um exemplar da Portaria 453 disponível no serviço? 2

3.25 r 3) Os dados de monitoração individual dos funcionários
ocupacionalmente expostos encontram-se assentados e
atualizados?

2

3.51di 4) Os dados de monitoração individual dos funcionários
ocupacionalmente expostos contabilizados no ano calendário?

1

3.47 i 5) Os resultados de investigação de doses elevadas, quando
ocorridas, estão assentados?

1

3.51 a 6) Os exames radiológicos são assentados em livro próprio, com
data de realização e identificação cadastral do paciente?

1

3.51 a 7) A indicação clínica do exame consta nos registros? 1

3.8 ci 8) O Termo de Responsabilidade Legal está assinado e disponível? 2

3.8 cii 9) Os Termos de Responsabilidade Técnica estão assinados e
disponíveis?

2

3.4 10) O setor possui licença de funcionamento? 2

3.10 a 11) A licença está dentro do prazo de validade? 1
3.14 12) A licença está afixada em lugar visível ao público? 1
3.14 13) Todos os equipamentos  instalados no serviço estão relaciona-dos

na licença?
1

ESTRUTURA FÍSICA  DO SERVIÇO  COMO  UM  TODO

3.6a 15) O leiaute do serviço coincide com o projeto arquitetônico aprovado
pela VISA?

1

4.2 16) O setor possui os ambientes mínimos previstos na Portaria
1884/94?

2

17) Os corredores permitem a correta circulação de pessoal e macas? 1

3.41 c 18) A circulação do público é restrita às áreas livres? 2
4.7 19) Existe quadro em local visível solicitando às mulheres que

informem o médico ou técnico antes do exame sobre existência
ou suspeita de gravidez?

1

TOTAL  DE PONTOS  DA FOLHA 1 26

PERCENTUAL  DE PONTOS  DA FOLHA 1 100% %  %



AVALIAÇÃO  DE ESTRUTURA: SALA  DE MAMOGRAFIA FOLHA 6

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO / SETORRAZÃO SOCIAL NO  DO PROCESSO

1ª  INSP. 2ª INSP.

SALA NO ……………

3.6 a 1) O leiaute está de acordo com o projeto aprovado pela VISA? 1

3.5 a 2) As dimensões da sala estão de acordo com a Portaria 1884? 1

3.42 3) As paredes oferecem blindagem à radiação? 2

3.42 4) As portas oferecem blindagem à radiação? 2

3.42 5) As portas permitem o perfeito fechamento da sala? 2

4.3 a ii 1) A altura mínima das janelas em relação às vizinhanças
externas é de 2,10 metros?

2

4.6 6) Existe apenas um equipamento instalado? 3

4.3b 7) Existe cabine de comando ou biombo fixo para proteção do
operador?

3

4.3 b 8) As dimensões da cabine ou biombo são adequadas? 2

4.3 b iii 9) A localização e a posição da cabine ou biombo são
adequadas?

2

4.3 b i 10) Existe sistema para observação do paciente na posição de
exame?

1

4.3 e f 11) Estão afixadas na sala orientações de proteção radiológica
para pacientes e acompanhantes?

1

4.3 c 12) A(s) porta(s) de acesso possuem símbolo internacional de
presença de radiação e advertência de entrada restrita?

1

TOTAL  DE PONTOS  DA FOLHA 6 23

PERCENTUAL DE PONTOS  DA FOLHA 6 100% %  %



AVALIAÇÃO  DE ESTRUTURA: EQUIPAMENTO  DE RAIOS X - MAMÓGRAFO FOLHA 7

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO / SETORRAZÃO SOCIAL NO  DO PROCESSO

CADASTRO  DO EQUIPAMENTO
NO REF. FABRICANTE / MODELO REGISTRO  NO MS  NO  DE  SÉRIE KVMÁX. MAMÁX  ANO FABRIC.

1ª  INSP. 2ª INSP.

EQUIPAMENTO  DE RAIOS X  NO …..…(MAMÓGRAFO)

4.18 c 1) O equipamento foi projetado especificamente para mamografia? 3

4.31 2) O equipamento é utilizado exclusivamente para mamografia? 3

4.18 g 3) O tamanho nominal do ponto focal é inferior a 0,4mm? 3

4.38 b 4) Os receptores de imagem são específicos para mamografia? 3

3.52 f 5) Observa-se sinal luminoso ou sonoro no painel de comando
quando o feixe de raios X é emitido?

2

3.52 d, e 6) Os indicadores de kV, tempo, mA ou mAs são claros? 2

3.52 d,e 7) Os seletores de kV, tempo, mA ou mAs permitem a escolha do
parâmetro desejado?

2

3.52 8) A instalação elétrica está intacta (lâmpadas indicadoras, cabos,
conectores)?

2

4.18 f 9) Existe sistema para impedir que a distância foco–pele seja inferior
a 30cm?

2

4.18 a 10) O dispositivo para manter compressão firme na mama funciona
adequadamente?

2

4.1 8e 11) A escala de tensão de tubo permite incrementos de 1kV? 2

4.15 12) Existe uma indicação no painel de comando quando o controle
automático de exposição é utilizado?

2

4.19 13) O setor dispõe de fantoma de mama para testes de qualidade de
imagem?

1

TOTAL  DE PONTOS  DA FOLHA 7 29

PERCENTUAL DE PONTOS  DA FOLHA 7 100% %  %



AVALIAÇÃO  DE ESTRUTURA: CÂMARA ESCURA  E SALA  DE LAUDO FOLHA 10

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO/SETORRAZÃO SOCIAL: NO  DO PROCESSO

1ª  INSP. 2ª INSP.

CÂMARA ESCURA:  SALA NO ……………

3.6 a
1) O leiaute da câmara escura está de acordo com o projeto

aprovado pela VISA?
1

4.9 b
2) Existe vedação suficiente contra entrada de luz? 2

4.9 d
3) Existe sistema de exaustão apropriado? 2

4.9 e
4) As paredes possuem revestimento resistente à ação das

substâncias químicas utilizadas?
1

4.9 f
5) O piso é revestido de material impermeável e ante-derrapante? 1

4.9 g
6) Existe sistema de iluminação de segurança localizado à distância

não inferior a 1,2m do ponto de manipulação?
1

4.45 c
7) Os chassis e écrans estão em condições adequadas? 2

4.38 c
8) Existem processadoras específicas e exclusivas para mamografia? 3

4.10
9) Na câmara escura para revelação manual estão disponíveis:

cronômetro, termômetro e tabela de tempos de revelação?
2

SALA  DE LAUDOS:  SALA NO …..…

10) Os negatoscópios estão aparentemente em boas condições? 2

11) O escurecimento da sala é adequado à análise de radiografias? 2

TOTAL  DE PONTOS  DA FOLHA 10 19

PERCENTUAL DE PONTOS  DA FOLHA 10 100% %  %



AVALIAÇÃO  DE PROCESSO: PROCEDIMENTOS  COM  O PACIENTE FOLHA 11

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO/SETORRAZÃO SOCIAL:

1ª  INSP. 2ª INSP.

PROCEDIMENTOS  COM  O PACIENTE

4.26 1) É proibida a permanência de pessoas estranhas ao exame na sala
de raios X?

2

4.26 c 2) O técnico costuma observar o paciente durante os disparos? 2

3.50 i 3) Quando necessário, quem segura o paciente é o acompanhante? 2

3.50
aiii

4) O acompanhante sempre usa VPI? 2

5) O técnico orienta adequadamente o acompanhante antes da
realização do exame?

2

4.25 6) O técnico utiliza a tabela de técnicas radiográficas? 2

4.30 7) O técnico colima o feixe à região de interesse? 2

4.26 d 8) As portas são mantidas fechadas durante os exames? 2

3.29 e 9) Os profissionais ocupacionalmenteexpostos utilizam sempre os
dosímetros individuais?

2

3.47 d 10) Os dosímetros individuais de corpo inteiro são utilizados no
tronco?

2

4.26 a
ii

11) O técnico utiliza o avental plumbífero sempre que necessário? 2

3.47 e 12) Quando é necessário usar avental plumbífero, o dosímetro
individual é colocado na parte externa?

2

4.30 b 13) Quando possível, os órgãos mais sensíveis do paciente são
protegidos quando expostos diretamente ao feixe de raios X?

2

4.27 a,b 14) No caso de exame em leito, existe barreira blindada ou os
pacientes são posicionados a distâncias do feixe maiores que 2m?

2

4.27 15) Os exames realizados em leitos são restritos a pacientes que não
podem ser movidos?

1

TOTAL  DE PONTOS  DA FOLHA 11 29

PERCENTUAL DE PONTOS  DA FOLHA 11 100%



AVALIAÇÃO  DE PROCESSO: PROCESSAMENTO  DA IMAGEM FOLHA 12

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO/SETORRAZÃO SOCIAL:

1ª  INSP. 2ª INSP.

PROCEDIMENTOS  COM FILMES  E REVELAÇÃO

4.43 a
1) Os filmes em uso estão dentro do prazo de validade? 2

6.2 i
2) São utilizados apenas filmes de base verde?

1

6.2 i
3) São utilizados apenas écrans de terras-raras?

1

4.11 a
4) Os filmes em uso estão armazenados em posição vertical? 1

4.11 c
5) Os filmes em uso estão armazenados em condições de

temperatura e umidade recomendadas pelo fabricante?
1

4.11 b
6) Os filmes em uso são armazenados afastados de fontes de

radiação?
2

4.43 e
7) Existe registro do monitoramento rotineiro da temperatura e da

umidade da câmara escura?
1

TOTAL  DE PONTOS  DA FOLHA 12 9

PERCENTUAL DE PONTOS  DA FOLHA 12 100% %  %



AVALIAÇÃO  DE PROCESSO: PROTOCOLOS  DE CONDUTA  DO SERVIÇO FOLHA 13

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO/SETORRAZÃO SOCIAL:

1ª  INSP. 2ª INSP.

PROTOCOLOS  DE CONDUTA

3.20
1. O Responsável Técnico (ou seu substituto) permanece no serviço

durante todo o período de atendimento?

2

3.25 h
2. Os exames radiológicos são realizados apenas mediante a

apresentação da prescrição médica?

2

3. O livro de registro de pacientes e exames está atualizado? 2

3.47 b
4. Todas as pessoas que trabalham com radiação são monitoradas? 2

3.47 f
5. O dosímetro individual é utilizado apenas no serviço para o qual foi

designado?
1

3.47 g
6. Após a jornada de trabalho, os dosímetros são guardados em local

seguro, adequado e junto ao dosímetro padrão?
2

3.26 g
7. Os profissionais são informados dos resultados das doses

recebidas mensalmente?
1

3.47 i
8. Quando ocorrem doses elevadas faz-se e registra-se a

investigação?
1

2.13 c
9. Todas as pessoas que trabalham com radiação são maiores de 18

anos?

2

2.13 d
10. Os estagiários em treinamento no serviço são maiores de 16

anos?

2

3.38
11. Os funcionários participam de treinamentos periódicos de proteção

radiológica?

1

TOTAL  DE PONTOS  DA FOLHA 12 18

PERCENTUAL DE PONTOS  DA FOLHA 12 100% %  %



AVALIAÇÃO  DE RESULTADOS FOLHA 14

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO/SETORRAZÃO SOCIAL:

CÓDIGO  DE EXAMES

00-EXAMES GERAIS 01-CRÂNIO / FACE 02-COLUNA 03-EXTREMIDADES 04-PÉLVIS / BACIA

05-TÓRAX 05A-ABREUGRAFIA 05B-PLANIGRAFIA 06-APARELHO
DIGESTIVO

07-APARELHO
GENITURINÁRIO

08-ABDÔMEN  08A-MAMOGRAFIA 08B-DENSITOMETRIA
ÓSSEA

09-PROCEDIMENTOS
ESPECIAIS

10-NEURO-RADIOLOGIA

12-ANGIOGRAFIA 13-INTERVENCIONISTA 34-CT 99-OUTROS
(ESPECIFICAR)

ESTATÍSTICA REGISTRO

NO   DA
SALA NODO EQUIPTO

PRINCIPAIS EXAMES
REALIZADOS PACIENTES / MÊS

EXAMES /
MÊS FILMES / MÊS

EXAME MAIS
FREQÜENTE

CÓDIGO DO
EXAME

CONSOLIDAÇÃO 1

TOTAL
DE

SALAS

TOTAL  DE
EQUIPATOS

TOTAL  DE PACIENTES /
MÊS

TOTAL  DE EXAMES / MÊS TOTAL  DE FILMES / MÊS

CONSOLIDAÇÃO 2

MÉDIA  DE EXAMES / PACIENTE MÉDIA  DE EXAMES / EQUIPAMENTO MÉDIA  DE FILMES / EXAME



CONSOLIDAÇÃO  DOS PONTOS FOLHA  DE AVALIAÇÃO

CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO / SETORRAZÃO SOCIAL:

FOLHAS TÓPICO MÉDIA  DA % DE
PONTOS

I - ESTRUTURA

1 Documentação e Estrutura Física do Serviço como um todo %
Percentual Médio  I  ( % I ) %

II - SALAS

6 Média para todas as Salas de Mamografia %
Percentual Médio  II  ( % II ) %

III - EQUIPAMENTOS

7 Média para todos os Equipamentos de Mamografia %
Percentual  Médio  III  ( % III ) %

IV - PROCESSO

11 Procedimentos com o Paciente %

12 Processamento da Imagem %

13 Protocolos de Conduta do Serviço %

Percentual  Médio  IV  ( % IV ) %

NOTA FINAL = { (0,1) % I + (0,3) % II + (0,4) % III +(0,2) % IV } = %

AÇÃO
GRAU  DE RISCO NOTA FINAL

E S T A B E L E C E R C R O N O G R A M A
P A R A A L C A N Ç A R

P R I O R I Z A R I T E N S   C O M
V A L O R

AL TO até 49% 50% 3

MÉD IO de 50% a 79% 80% 2

BA IXO acima de 80% 100% 1

100% CONCEDER A LICENÇA



ANEXO 2 - PROTOCOLO DE MEDIDAS PARA AVALIAÇÃO DA

QUALIDADE DA IMAGEM EM MAMOGRAFIA DO CRCN-NE



Teste 1 – Alinhamento entre o campo de raios-X e o receptor de imagens

Distância Fonte-Receptor de Imagem (DFR) do Equipamento: ....... cm.

DIFERENÇA ENTRE O CAMPO DE RADIAÇÃO E O RECEPTOR DE IMAGEM
JUNTO À PAREDE  TORÁCICA:

COLIMADOR: MEDIDAS:

Diferença entre o campo de
radiação e o receptor de imagem
na parede torácica

Diferença como um % da DFR

Valor Limite: Os raios-X devem cobrir todo o filme, mas não devem ultrapassar a bandeja

de suporte da mama no lado da parede torácica. Se o campo de radiação não está dentro

das margens do receptor de imagem (esquerda, direita e anterior) ou o campo de

radiação excede a margem da parede torácica do receptor de imagem em mais de 1 % da

DFR, solicitar ajuste.

Campo de radiação dentro das margens do receptor de imagem?  sim  não

Campo de radiação excede a margem da parede torácica

em mais de 1%?  sim  não

Teste 2 – Desempenho do controle automático de exposição para compensação da

espessura do objeto

  Nº do
Filme

Espessura  mAs D.O. %

50 mm   ___

40 mm

30 mm

20 mm

Valor Limite: Todas as variações de densidade ótica ( %) devem estar compreendidas no intervalo de

20% do valor da densidade ótica de referência, sendo desejável  10%.

Cálculo do % : % = [ ( DOreferência – DOmedida ) / DOreferência ] * 100



2

Teste 3 – Compressão da Mama - Força de compressão

Força de Compressão medida: _ _ (kg)

Valor Limite: Entre 11 e 18 kg.

Força de Compressão dentro do Limite :  sim  não

Teste 4 – Alinhamento da placa de compressão

Deformação Anterior Direita:      _        mm     Dentro do Limite:  sim não

Deformação Anterior Esquerda:  _       mm     Dentro do Limite:  sim  não

Deformação Posterior Direita:     _       mm     Dentro do Limite:  sim  não

Deformação Posterior Esquerda:         mm     Dentro do Limite:  sim  não

Valor Limite: É permitida uma deformação mínima, sendo aceitável o máximo de 5mm.

Teste 5 – Contato filme/écran – teste da integridade dos chassis

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não

CHASSIS Nº    -     Possui áreas de fraco contato?  sim  não
 Valor Limite: Não é permitida qualquer região de contato inadequado.

Teste 6 – Filme e Processadora

COMPORTAMENTO DIÁRIO:

Degrau de base + Velamento: Degrau nº01, que corresponde à parte do filme que não é

exposta a nenhuma quantidade de luz.

Degrau de Velocidade: Degrau da escala sensitométrica que apresenta a densidade ótica

mais próxima de 1,0 + a densidade ótica de base + velamento.
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Degrau de Contraste: O degrau de contraste se localiza, na escala sensitométrica, 4

degraus acima do degrau de velocidade.

DENSIDADE ÓTICA
Degrau de Base + Velamento Degrau de Velocidade Degrau de Contraste

Medido Padrão Medido Padrão Medido Padrão

  0,20  1,08 – 1,32  3,4

Valor Limite : Os valores padrões estão mencionados na tabela

Teste 7 – Qualidade da imagem

Técnica com Fotocélula (CAE):  sim  não

Técnica Radiográfica:   .........  kV   e   ........  mAs

 Nº do Phantom Mama:    Densidade Ótica de Fundo:

 Teste 7.1 – Definição da imagem (resolução espacial)

Descrição do parâmetro analisado Filme Anterior
(se  houver)

Filme na
Data

Número de pl/mm visualizados com definição

Variação do número de pl/mm  com definição
Valor Limite: A resolução espacial deve ser  12 pl/mm, ou seja, devem ser visualizadas as 4 grades
metálicas com definição.

 Teste 7.2 – Detalhes de alto contraste

Descrição da parâmetro analisado Filme Anterior
(se  houver)

Filme na
Data

Menor diâmetro de microcalcificações visibilizadas

Variação do menor diâmetro de microcalcificações
Valor Limite: Deve-se visualizar até o conjunto de microcalcificações de 0,32 mm de diâmetro.
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Teste 7.3 – Limiar de baixo contraste

Descrição do Objeto analisado Filme Anterior
(se  houver)

Filme na
Data

Número de Objetos de Baixo Contraste
Visibilizados

Variação do número de objetos de baixo
contraste visibilizados

Valor Limite: Sugere-se 1,3% de contraste para objetos de 5 mm de diâmetro, ou seja, devem ser
visibilizados no mínimo 7 objetos de baixo contraste.

 Teste 7.4 – Detalhes lineares de baixo contraste (tecido fibroso)

Descrição do Objeto Analisado Filme Anterior
(se  houver)

Filme na
Data

Número de fibras visibilizadas

Variação do número de fibras
Valor Limite: é necessário visibilizar  até a fibra de 0.70 mm de diâmetro, ou seja, devem ser
visualizadas no mínimo 4 fibras.

 Teste 7.5 – Massas tumorais

Descrição do objeto analisado Filme Anterior
(se  houver)

Filme na
Data

Número de  massas visibilizadas

Variação do número de massas
Valor Limite: É necessário visibilizar até a calota de 4,0 mm de diâmetro e 2,0 mm de espessura, ou seja,
devem ser visibilizadas no mínimo 4 massas tumorais.
Observação Geral deste Teste: A não visibilização destes objetos até os valores de referência indica que há
perda de definição e/ou contraste que deve ser identificada e corrigida.

Teste 7.6 – Densidade ótica de fundo

Densidade Ótica de Fundo

Valor medido: ................

Valor limite: Entre os valore de densidade ótica 1,10 e 1,50.
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Quadro VI – Modelo de resumo das medidas realizadas

DATA:
Código da Instituição:
Fabricante do Mamógrafo :      Modelo :
Fabricante da Processadora:     Modelo :

 RESUMO DAS MEDIDAS DE QUALIDADE DA IMAGEM

Conforme/Não Conforme
1. Avaliação da Colimação

Os lados direito, esquerdo e anterior do campo
de raios-X estão dentro do filme      ___________

O campo de raios-X não se estende além do lado
da parede torácica do filme em mais de 1% da DFR   ___________

2. Desempenho do  Sistema de Controle Automático
da Exposição (AEC)       ___________

3. O dispositivo de compressão está regulado para a força
adequada ___________

4. Alinhamento da placa de compressão ___________

5. Contato filme – écran

 Chassis nº................ ___________
 Chassis nº.............. ___________
 Chassis nº............... ___________
 Chassis nº............... ___________

6. Processamento dos filmes ___________

7. Medida dos Limites de Definição e Contraste da Imagem

7.1 – Definição da imagem (resolução espacial)   ___________
7.2 – Detalhes de alto contraste      ___________
7.3 – Limiar de baixo contraste      ___________
7.4 – Detalhes lineares de baixo contraste    ___________
7.5 – Massas tumorais       ___________
7.6 – Densidade ótica de fundo   ___________
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PROGRAMA DE QUALIDADE
EM MAMOGRAFIA
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DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE SAÚDE DO DF

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

IE:

Licença atualizada?

Telefone:Responsável técnico:

Possui certificado do CBR? Validade:

Fabricante: Modelo: Ano de instalação:

Exclusiva para mamografia?

Fabricante: Tipo: Validade:

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE MAMOGRAFIA

Endereço:

Nome:

Número da inspeção: Data da inspeção:

2. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
2.1 MAMÓGRAFO

2.2 PROCESSADORA

Fabricante: Modelo: Ano de instalação:

Fabricante: Tipo: Tempo de uso (meses):
2.4 CHASSIS

2.3 FILME

3. TESTE DE ALINHAMENTO
Distância Fonte-Receptor de imagem (DFR) do equipamento (cm):

Diferença entre o campo de radiação e o receptor de imagem na parede torácica (cm):

Diferença como % da DFR:

Valor limite: os Raios-X devem cobrir todo o filme, mas não devem ultrapassar a bandeja de suporte da mama no lado da parede
torácica. Se o campo de radiação não está dentro das margens do receptor de imagem (esquerda, direita e anterior) ou o campo de
radiação excede a margem da parede torácica do receptor de imagem em mais de 1 % da DFR, solicitar ajuste.

Campo de radiação dentro das margens do receptor de imagem?

Campo de radiação excede a margem da parede torácica em mais de 1%?

4. TESTE DE DESEMPENHO DO CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO

Legenda: DO = densidade ótica. DOreferência = densidade ótica para espessura de 50 mm.

Filme:

Filme:

Filme:

Filme:

Espessura (mm):

Espessura (mm):

Espessura (mm):

Espessura (mm):

50

40

30

20

Corrente.Tempo (mAs):

Corrente.Tempo (mAs):

Corrente.Tempo (mAs):

Corrente.Tempo (mAs):

DO:

DO:

DO:

DO:

1

2

3

4

Cálculo da variação percentual da densidade ótica = [(DOmedida – DOreferência) / DOreferência] * 100

Valor limite: todas as variações de densidade ótica devem estar compreendidas no intervalo de ± 20% do valor da densidade ótica
de referência, sendo desejável menor ou igual a ± 10%.

5. TESTE DE COMPRESSÃO DA MAMA

Valor limite: entre 11 e 18 kg.

Força de compressão medida (kg): Força de compressão dentro do limite?

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN/BRASÍLIA
SCN Quadra 4, Bloco B, Sala 602-A - Brasília - DF - CEP 70.714-900
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6. TESTE DE ALINHAMENTO DA PLACA DE COMPRESSÃO

Valor limite: é permitida uma deformação mínima, sendo aceitável o máximo de 5 mm.

Deformação anterior direita (mm):

Deformação anterior esquerda (mm):

Deformação posterior direita (mm):

Deformação posterior esquerda (mm):

7. TESTE DA INTEGRIDADE DOS CHASSIS (CONTATO FILME/ÉCRAN)

Valor limite: não é permitida qualquer região de contato inadequado.

Nº: Possui áreas de fraco contato?1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Possui áreas de fraco contato?

Possui áreas de fraco contato?

Possui áreas de fraco contato?

Possui áreas de fraco contato?

Possui áreas de fraco contato?

Possui áreas de fraco contato?

Possui áreas de fraco contato?

Possui áreas de fraco contato?

Possui áreas de fraco contato?

8. TESTE DO FILME E DA PROCESSADORA

Degrau de base + velamento: degrau nº 1, que corresponde à parte do filme que não é exposta a nenhuma quantidade de luz.

Degrau de velocidade: degrau da escala sensitométrica que apresenta a densidade ótica mais próxima de 1,0 + a densidade ótica
de base + velamento.

Degrau de contraste: o degrau de contraste se localiza, na escala sensitométrica, 4 degraus acima do degrau de velocidade.

Degrau de base + velamento: Padrão: menor ou igual a 0,20

Degrau de velocidade: Padrão: 1,08 – 1,32

Degrau de contraste: Padrão: maior ou igual a 3,40

9. TESTE DA QUALIDADE DA IMAGEM

Valor limite: a resolução espacial deve ser maior ou igual a 12 Pl/mm, ou seja, devem ser visualizadas as 4 grades metálicas com
definição.

Técnica com fotocélula (CAE): Tensão (kV): Corrente.Tempo (mAs):
9.1 DEFINIÇÃO DA IMAGEM (RESOLUÇÃO ESPACIAL)

11 Possui áreas de fraco contato?

12 Possui áreas de fraco contato?

9.2 DETALHES DE ALTO CONTRASTE

Valor limite: os valores padrões já foram mencionados.

Número de Pl/mm visualizados com definição em um filme anterior:

Número de Pl/mm visualizados com definição no filme atual:

Variação do número de Pl/mm visualizados com definição:

Número de microcalcificações visualizadas em um filme anterior:

Valor limite: deve-se visualizar até o conjunto de microcalcificações de 0,32 mm de diâmetro.

Número de microcalcificações visualizadas no filme atual:

Variação do número de microcalcificações visualizadas:

Nº:

Nº:

Nº:

Nº:

Nº:

Nº:

Nº:

Nº:

Nº:

Nº:

Nº:
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9.3 LIMIAR DE BAIXO CONTRASTE

Número de objetos de baixo contraste visualizados em um filme anterior:

Valor limite: sugere-se 1,3% de contraste para objetos de 5 mm de diâmetro, ou seja, devem ser visualizados no mínimo 7 objetos
de baixo contraste.

Número de objetos de baixo contraste visualizados no filme atual:

Variação do número de objetos de baixo contraste visualizados:

9.4 DETALHES LINEARES DE BAIXO CONTRASTE (TECIDO FIBROSO)

Número de fibras visualizadas em um filme anterior:

Valor limite: é necessário visualizar até a fibra de 0,70 mm de diâmetro, ou seja, devem ser visualizadas no mínimo 4 fibras.

Número de fibras visualizadas no filme atual:

Variação do número de fibras visualizadas:

9.5 MASSAS TUMORAIS

Número de massas visualizadas em um filme anterior:

Valor limite: é necessário visualizar até a calota de 4,0 mm de diâmetro e 2,0 mm de espessura, ou seja, devem ser visualizadas no
mínimo 4 massas tumorais. A não visualização destes objetos até os valores de referência indica que há perda de definição e/ou
contraste que deve ser identificada e corrigida.

Número de massas visualizadas no filme atual:

Variação do número de massas visualizadas:

9.6 DENSIDADE ÓTICA DE FUNDO

Valor medido:
Valor limite: entre os valore de densidade ótica 1,10 e 1,50.

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR - CNEN/BRASÍLIA
SCN Quadra 4, Bloco B, Sala 602-A - Brasília - DF - CEP 70.714-900
Telefone: (61) 327-2353 - Fax: (61) 327-2228 - Correio Eletrônico: brasilia@cnen.gov.br

Página 3

mailto:brasilia@cnen.gov.br


PROGRAMA DE QUALIDADE
EM MAMOGRAFIA

COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE SAÚDE DO DF

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Licença atualizada?

Telefone:Responsável técnico:

Possui certificado do CBR? Validade:

Fabricante: Modelo: Ano de instalação:

Exclusiva para mamografia?

Fabricante: Tipo: Validade:

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO DE MAMOGRAFIA

Endereço:

Nome:

Número da inspeção: Data da inspeção:

2. CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS (PORTARIA Nº 453/98 - MS)
2.1 MAMÓGRAFO (ITEM 4.38)

2.2 PROCESSADORA (ITEM 4.38)

Fabricante: Modelo: Ano de instalação:

Fabricante: Tipo: Tempo de uso (meses):
2.4 CHASSIS

2.3 FILME

3. RESUMO DAS MEDIDAS DE QUALIDADE DA IMAGEM (PORTARIA Nº 453/98 - MS)

Chassis nº 1:

3.1 Avaliação do alinhamento (item 4.49)

3.2 Desempenho do sistema de controle automático da exposição (AEC) (item 3.52)

3.3 Dispositivo de compressão está regulado para a força adequada (item 4.18)

3.4 Alinhamento da placa de compressão

3.5 Contato filme – écran (item 4.47)

3.6 Processamento dos filmes (item 4.43 e 4.47)

3.7 Medida dos limites de definição e contraste da imagem (itens 4.48 e 4.49)
Definição da imagem (resolução espacial):
Detalhes de alto contraste:
Limiar de baixo contraste:
Detalhes lineares de baixo contraste:
Massas tumorais:
Densidade ótica de fundo:

Chassis nº 2:
Chassis nº 3:
Chassis nº 4:
Chassis nº 5:
Chassis nº 6:

Chassis nº 7:
Chassis nº 8:
Chassis nº 9:
Chassis nº 10:
Chassis nº 11:
Chassis nº 12:

Os lados direito, esquerdo e anterior do campo de raios-X estão dentro do filme:
O campo de raios-X não se estende além do lado da parede toráxica do filme em
mais de 1% da DFR:
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