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Em Portugal existe uma 
população feminina de 
cerca de 5 milhões 
relativamente à qual 
surgem anualmente 4.500 
novos casos de cancro da 
mama, ocorrendo 1500 
mortes , numa média 
diária de 11 casos e 4 
óbitos.

O cancro da mama tem 
apenas 1% de incidência 
nos homens.

http://aeiou.expresso.pt/o-cancro-da-mama-nao-e-uma-fitinha-cor-de-rosa-fotogaleria=f692568





O rastreio do cancro da mama constitui um programa prioritário em termos 
da Comunidade Europeia, e constitui um dos principais mecanismos de 
prevenção do cancro da mama e de redução da taxa de mortalidade. 

Tem maior incidência em mulheres com mais de 50 anos mas pode ocorrer 
em todas as idades.

http://aeiou.expresso.pt/o-cancro-da-mama-nao-e-uma-fitinha-cor-de-rosa-fotogaleria=f692568



Mamografia

A mamografia é um exame 
de diagnóstico realizado 
através do uso de raios-X
de baixa dose e de elevada 
corrente para examinar a 
mama humana.
O raio-X corresponde a 

uma onda electromagnética 
de alta energia: reduzido 
comprimento de onda ( 
entre 10 -9 e 10 -12 m) e 
frequência elevada (1016 
Hz).



Na União Europeia existe um grande consenso entre os 
Estados Membros e o Conselho, no sentido de ser 
considerada uma política de saúde pública o rastreio do 
cancro da mama. 
Os Programas de rastreio existem ou estão em fase de 
implementação, em 26 dos 27 Estados Membros desde 2007.

Programas de rastreio da população ocorrem em pelo menos 
22 Estados Membros (Alemanha, Áustria*, Bélgica, Chipre, 
República Checa, Dinamarca, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Finlândia, França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, 
Luxemburgo, Malta, Polónia, Portugal, Reino Unido, 
Roménia, Suécia).
Os restantes são Aústria*, Grécia, Lituânia, e República 
Checa.
(*consta dos dois programas)

Fonte - EUROSTAT: Statistical Office of the European Communities



http://ec.europa.eu/health/archive/ph_determinants/genetics/documents/cancer_screening.pdf



Incidência do cancro da mama na 
EU (zona Euro)









Source: IARC (ECN and EUNICE 
projects, 2007); Ferlay J, Autier P, 
Boniol M, Heanue M, Colombet M, 
Boyle P (2007) Ann Oncol 18: 581-
592



Source: IARC (ECN and EUNICE projects, 
2007); Ferlay J, Autier P, Boniol M, 
Heanue M, Colombet M, Boyle P (2007) 
Ann Oncol
18: 581-592



Table 3 b: Annual volume of breast cancer screening programmes in the EU member states 2006 - Footnotes
Abbreviations: pop-b (populatoin-based), non-pop-b (non-population-based), and no prog (no programme), natw (nationwide), rollout cmp (rollout complete),
rollout ong (rollout ongoing), pilot (piloting), plan (planning), reg (regional), no prog (no progamme).
Source: EC survey DG SANCO (2007), IARC (ECN / EUNICE 2007). Other sources see below.
α Programmes using the screening test recommended in the Council Recommendation of December 2003: mammography.
* Women in national populations in the age group targeted for screening, adjusted for regional variation in eligible age group. National population statistics from EUROSTAT
1 January 2007, except Finland (National Mass Screening Registry 2005), Spain (National Statistics Office 2005), Italy (2006, DG SANCO survey) and UK (national statistics 2006).
β Non-programme examinations: examinations performed and/or documented outside the framework of a screening programme, generally not distinguished from diagnostic
examinations and in some cases involving age groups not eligible to attend screening.
ƒ Dual status: women in national populations of Austria entered twice in table due to simultaneous programme activities of different type or status.
** Portugal: Invitation and examination data 2006 for mainland from Portugese Cancer League.



O PROGRAMA DE RASTREIO DE CANCRO DA MAMA (COM A 
COLABORAÇÃO DOS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS) COBRE 
ACTUALMENTE TODA A REGIÃO CENTRO, BEM COMO OS DISTRITOS DE 
BEJA, ÉVORA, PORTALEGRE E SANTARÉM E CONCELHOS DOS 
DISTRITOS DE BRAGANÇA E VIANA DO CASTELO E LISBOA. UTILIZA 
UNIDADES MÓVEIS (SOBRETUDO) E FIXAS, QUE SE DESLOCAM DE 2 EM 
2 ANOS AOS CONCELHO, ENVIANDO CONVITES PESSOAIS ÀS 
MULHERES EM IDADE RASTREÁVEL (45-69 ANOS) INSCRITAS NOS 
CENTROS DE SAÚDE PARA REALIZAR UMA MAMOGRAFIA.

O rastreio do cancro da mama decorre dentro dos padrões 
estipulados nas guidelines europeias para o cancro da mama. 
European Guidelines for Quality Assurance in Breast Cancer
Screaning, Fourth Edition.

O RCM EM PORTUGALO RCM EM PORTUGAL



A primeira atividade “consistente” de Rastreio de Cancro da Mama (RCM) 
em Portugal consistiu num Ensaio de RCM realizado na Região Centro, em 
18 concelhos, com exame mamográfico a cerca de 18.000 mulheres e 
tratamento assegurado no Centro de Coimbra do IPOFG. 
Decorreu de 1986 a Junho de 1990.

Em 1989, o Núcleo Regional do Centro (NRC) da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (LPCC), juntamente com alguns peritos portugueses, participou em 
várias reuniões que conduziram à integração das suas atividades de RCM 
no Programa Europa Contra o Cancro e fundação do Grupo de Projetos-
Piloto de RCM (Portugal – Região Centro, Espanha – Navarra, França –
Estrasburgo, Grécia – Ilia, Irlanda – Dublin, Bélgica – Flandres).

Iniciou-se assim, em Junho de 1990, com recurso a sistemas de mamografia
analógica (écran/filme), o Programa de RCM da Região Centro, com o 
suporte legal e financeiro assegurado pelo Governo Português, através do 
Despacho 10/89 de 28 de Novembro de 1989 e integrado nos vários Planos 
Oncológicos Nacionais desde 1990.



Em Portugal o cancro da mama é uma questão de saúde pública A ARSC através da Comissão Oncológica Regional (COR) tem 
acompanhado a sua execução. O rastreio de base populacional 
iniciou-se em Junho 1990 e atingiu a totalidade dos concelhos da 
Região (83) em 2000. 

A população alvo é de 256.200 mulheres entre 45 e 69 anos, 
sendo feito o convite personalizado (bienal) desde 2003 para a 
realização dos exames a cargo da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro (LPCC).

O rastreio baseia-se no exame (2+2 incidências em todas as 
fases); Leitura radiológica centralizada com dupla ocultação e 
leitura final nos casos discrepantes (BI-RADS 5); Consulta de 
aferição (cirurgia, imagiologia, citopatologia e psicologia) para os 
casos com leitura positiva; controlo de qualidade nas várias 
fases do processo.



Entre Junho de 1990 e Junho de 2007 foram utilizados sistemas 
de mamografia analógica, tendo sido realizados 763.936 exames 
nesse período.

No ano de 2007 foi implementado em todas as unidades de 
Mamografia o sistema de mamografia digital indireta, pelo que 
foram associados aos mamógrafos existentes naquele ano, 
sistemas CR - equipamentos de digitalização com recurso a 
placas de imagem - tendo-se mantido este tipo de sistema de 
mamografia até a data atual.

Com o sistema de mamografia digital CR foram realizados 
433.007 exames até 31 de Dezembro de 2011.

Ao longo do programa de RCM foram utilizados 16 mamógrafos:



UFC – Unidade Fixa de Coimbra (instalações e equipamento do NRC)

UFA – Unidade Fixa de Aveiro (instalações e equipamento não pertencem ao NRC)
(Entre 1990 e 1995 instalações e equipamento da Santa Casa da Misericórdia de Ílhavo; 1999 a 2005 instalações e 
equipamento do Centro de Saúde de Aveiro)



EQUIPAMENTOS

Actualmente existem 9 unidades 
móveis com sistemas de mamografia
CR, equipamentos  de digitalização 
indirecta. 

As futuras aquisições/substituições 
serão de equipamentos de digitalização 
directa, correspondendo à melhor 
tecnologia de exame.



Taxa de rastreio do cancro da mama feminina

(Percentagem de população rastreada, entre a população elegível, nos Centros 
de Saúde cobertos pelo programa)

ND – Não Disponível.
(a) Calculada pela DGS para Portugal Continental. Fonte: PNS 2004-2010, Vol. 1, pág. 58. 
(b) Finlândia, OECD Health Data (2009). 

O Rastreio do Cancro da Mama tem sido conduzido pela Liga Portuguesa Contra o Cancro em 
todo o país, excepto na ARS Algarve. 
Na Madeira e Açores é realizado pelos Serviços Regionais de Saúde.





198.1476.187191.9602010

196.1396.410189.7292009

245.4599.626235.8332008

105.0773.057102.0202007

83.5401.87881.6622006

TOTALAFERIDASRASTREADASMAMOGRAFIAS

NÚMEROS REFERENTES AOS RASTREIOS do CANCRO DA MAMA

Dados corrigidos quanto a valores efectivos dado que:
2006 e 2007 são dados anuais
2007 - 2008 - Soma dos valores de ciclo de dois anos
2008 - 2009 - Soma dos valores de ciclo de dois anos
2009 - 2010 - Soma dos valores de ciclo de dois anos

Fonte - Relatórios de Actividade da ARSC



Assim, considerando as correcções decorrentes efectuadas pelo responsável dos rastreios da ARSC e 
simultaneamente da LPCC os valores são:

142.3902010

55.7572009

140.3822008

105.0772007

83.5402006

TOTALMAMOGRAFIAS

A variação entre 2008 e 2009 decorre da redução de área territorial de 
abrangência da ARSC, uma vez que o Ministério da Saúde passou a ser 
coincidente com a distribuição de ordenamento do Território que consta das 
NUT’s II, tendo perdido concelhos para as Regiões Norte e para Lisboa e 
Vale do Tejo.

ARS Norte – Armamar; Arouca; Castelo de Paiva; Cinfães; Espinho; 
Lamego; Moimenta da Beira; Oliveira de Azeméis; Penedono; Resende; 
Santa Maria da Feira; S. João da Madeira; S. João da Pesqueira; 
Sernancelhe; Tabuaço; Tarouca; Vale de Cambra e Vila Nova de Foz 
Côa.

ARS LVT – Alcobaça; Bombarral; Caldas da Rainha; Nazaré; Óbidos e 
Peniche



European Guidelines for Quality
Assurance in Breast Cancer
Screening, e observância da 
“dose de referência” estipulada 
no ponto 5 do parágrafo F do 
Anexo IV (Parâmetros e critérios 
para diagnóstico radiográfico) do 
Decreto-Lei nº 180/2002.

Procedimentos de controlo 
de qualidade implementados 
nas mamografias que se 
traduzem no controlo da 
radiação e na segurança do 
exame

CONTROLO 

DE 

QUALIDADE



Controlo de qualidade em Controlo de qualidade em mamografiasmamografias dede

Rastreio do Cancro da MamaRastreio do Cancro da Mama

Tipo e frequência dos testesTipo e frequência dos testes

●TestesTestes de aceitade aceitaççãoão

Novos equipamentos/antes de entrada em utilização

● Testes periTestes perióódicosdicos

Semanais 

Mensais

Semestrais

Anuais

● Testes extraordinTestes extraordinááriosrios

Após reparações ou intervenções que possam alterar o 
desempenho ou a segurança







O rastreio do cancro da mama 
constitui um programa prioritário em 
termos da Comunidade Europeia, e 
um dos principais mecanismos de 
prevenção do cancro da mama e de 
redução da taxa de mortalidade.

Essa é a razão pela qual a prioridade 
em saúde pública também abrange 
em Portugal, o rastreio do Cancro da 
Mama.

http://aeiou.expresso.pt/o-cancro-da-mama-nao-e-uma-fitinha-cor-de-rosa-fotogaleria=f692568
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