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RESUMO 

O câncer de mama representa um importante problema de saúde pública, com 

profundo impacto social e financeiro para nosso país. O diagnóstico precoce tem se 

mostrado chave para um tratamento positivo. Atualmente, o padrão ouro para 

detecção do câncer mamário corresponde a realização do exame mamográfico. 

Porém, há uma série de situações de risco potencial que permeiam este processo, 

podendo afetar principalmente a eficácia diagnóstica. Este estudo teve o intuito de, 

por meio da análise de 85 roteiros de inspeção aplicados pela autoridade sanitária 

entre 2014 e 2015, avaliar o risco potencial que os serviços de mamografia do 

Estado de Santa Catarina produzem, segundo a metodologia MARP. Selecionou-se 

para análise um conjunto de indicadores e grupamento presentes nos roteiros, que 

poderiam representar quantitativamente as situações de risco potencial vinculadas 

ao controle regulatório (CL), proteção radiológica (PR) e qualidade de imagem (QI). 

Foi calculado também um valor de risco potencial (RP) para cada serviço de 

mamografia. Como resultado, observou-se que no grupamento de controle 

regulatório ao qual o serviço está sujeito, 7,05% dos serviços de mamografia 

apresentaram valor de risco potencial máximo (inaceitável do ponto de vista 

sanitário), enquanto que para os grupamentos de proteção radiológica e qualidade 

de imagem, esse quantitativo foi de 22,35% e 27,05% dos serviços respectivamente. 

Para o valor geral de risco potencial RP, 30,58% dos serviços apresentaram valor de 

risco potencial máximo. Calculou-se os quartis para os grupamentos e para o valor 

geral de RP. Os resultados mostraram que o valor do terceiro quartil (sugerido como 

nível de aceitabilidade inicial) do valor de RP encontrado corresponde ao valor 

máximo segundo a metodologia do MARP. A avaliação individual de indicadores 

pode apontar as diversas situações de risco potencial que influenciaram tal 

resultado, podendo servir de insumo para a tomada de decisão dos gestores em 

saúde para um serviço mamográfico de qualidade para a população.  

 

Palavras chaves: Mamografia, Avaliação de risco, Saúde Pública, Vigilância 

Sanitária. 
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ABSTRACT 

Breast cancer represents an important public health problem, with deep social and 

financial impacts for our nation. The early diagnostic has been key to an adequate 

treatment. Nowadays, the gold standard for the detection of breast cancer is the 

mammographic exam. However, there is a series of potential risks situations that 

permeate this process, being able to mainly affect the diagnostic effectiveness. The 

aim of this study is, by analyzing 85 inspection forms applied by the health authorities 

between 2014 and 2015, to evaluate the potential risk that the mammography 

departments are producing, according to the MARP methodology. We selected 

several indicators and groups of indicators from the inspection forms that could 

represent quantitatively potential risk situations involving regulatory control (CL), 

radiological protection (PR) and image quality (QI), and analyzed them. We also 

calculated the potential risk score (RP) for each mammography department. As a 

result we discovered that, when dealing with the regulatory control indicator group in 

wich the department is subjected, 7,05% of the mammography departments 

exhibited maximum potential risk score (unacceptable by the health standards), while 

for the radiological protection and image quality indicator group, this amounts were 

22,35% and 27,05% respectively. For the general potential risk score RP, 30,58% 

mammography departments exhibited maximum potential risk score. The quartiles for 

the indicator groups and the general potential risk score were also calculated. We 

observed that the third quartile (suggested as an initial acceptance level) of the 

general potential risk score is equal to the maximum value according to the MARP 

methodology. Most important, the individual evaluation of the indicators enables us to 

pinpoint all the potential risk situations that influenced in this result, contributing for 

the decision making of health manager actors that aim to provide a mammographic 

service of quality for the society. 

 

 

Key words: Mammography, Risk assessment, Public Health, Health Surveillance. 
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1 INTRODUÇÃO 

O câncer (também denominado neoplasia) é basicamente o nome dado as 

diversas patologias ocasionadas por uma reprodução desordenada de células. 

Essas células podem se multiplicar de forma agressiva e descontrolada, 

comprometendo a saúde dos tecidos adjacentes, bem como se espalhar pelo corpo. 

A etiologia do câncer é extremamente complexa, podendo variar entre as diversas 

causas externas (meio ambiente, hábitos, costumes, etc.) e internas (predisposição 

genética, como herança dos genes BRCA1 e BRCA2). (OMS, 2014) 

Tratando-se de câncer mamário, sabe-se que o consumo de álcool, 

exposição a radiações ionizantes, terapia hormonal e contraceptivos a base de 

progesterona e estrógeno representam algum dos agentes causadores do câncer de 

mama (OMS, 2014). Há também fatores de risco para o câncer de mama, como a 

baixa paridade, idade precoce da menarca e tardia da menopausa e obesidade 

(GUERRA et al., 2005, OMS, 2014). Este tipo de câncer representa a segunda 

neoplasia mais prevalente (atrás apenas do câncer de pele não melanoma) e a mais 

mortal para mulheres de todo o mundo (INCA, 2017). A Organização Mundial da 

Saúde (OMS) estimou, por vias do projeto GLOBOCAN, que em 2012 houve no 

mundo 1,7 milhões de novos casos de câncer de mama (representando 25% do total 

de câncer em mulheres) e 522 mil mortes (15% de todas as mortes decorrentes do 

câncer em mulheres). (OMS, 2014, INCA, 2015a) 

No Brasil, o câncer, em especial o de mama, é um problema importante para 

saúde pública. Segundo dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) 

do Ministério da Saúde, a incidência de óbitos no Brasil cuja causa básica reporte a 

alguma neoplasia maligna da mama cresceu 49,37% entre 2004 (9.789 óbitos) e 

2014 (14.622 óbitos). Em Santa Catarina a evolução no mesmo período foi de 

87,99%, saltando de 283 óbitos em 2004 para 532 em 2014 (SIM, 2016). O Instituto 

Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) estima ainda que para 

2018 e 2019, 59.700 novos casos de câncer de mama serão registrado cada um 

desses anos no Brasil (INCA, 2017). 
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A adoção do rastreamento mamográfico populacional como política pública 

iniciou-se no Brasil ao final de 1990, com a implantação do Programa Nacional de 

Controle do Câncer do Colo do Útero e Mama (Programa Viva Mulher) (SILVA e 

HORTALE, 2012). Desde então, as políticas públicas são atualizadas 

constantemente, fazendo com que a cobertura populacional e quantidade de 

mamografias realizadas em território nacional aumente consideravelmente. Dados 

do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) do Sistema Único de Saúde (SUS) 

afirmam que no Brasil em 2015, nosso sistema de saúde aprovou a realização 

4.504.541 de procedimentos de mamografia, 191.623 (4,25%) deles realizados em 

Santa Catarina. O total de investimento público para realização desses 

procedimentos em todo território nacional no período de 2015 é da ordem de 195,1 

milhões de reais. Percebe-se aí, um grande comprometimento financeiro do sistema 

de saúde para com a diagnose do câncer de mama, que vem aumentando com os 

anos. (SIA, 2016) 

Infelizmente, há casos em que o câncer de mama é extremamente agressivo 

e/ou diagnosticado em um estado avançado, onde a interpretação radiológica pode 

sugerir a malignidade dos achados mamográficos. Em alguns desses casos, a 

conduta clínica indica a realização da mastectomia mamária, o procedimento de 

retirada total ou parcial do tecido mamário. Conforme dados do Sistema de 

Informações Hospitalares (SIH) do SUS, somente em 2015, o sistema de saúde 

brasileiro aprovou 10.984 Autorizações de Internação Hospitalar (AIH) referentes a 

procedimentos de mastectomia (excluindo-se a mastectomia sob processo 

transexualizador), perfazendo um custo total de R$ 27.357.812,48. Desse montante, 

471 AIHs são provenientes de Santa Catarina, que custaram R$ 1.157.526,99. (SIH, 

2016) 

O impacto econômico não é o único revés do câncer de mama. O câncer de 

modo geral tem um profundo impacto social, pois há um enorme potencial humano 

que pode ser perdido devido a essa patologia (OMS, 2014). Um dos indicadores 

relacionados a mortalidade chama-se Anos Potenciais de Vida Perdidos (APVP). Tal 

indicador contabiliza os anos de vida perdidos na ocorrência de um óbito 

considerado prematuro, sendo calculado ao se diminuir a idade da pessoa no 

momento do óbito de uma idade limite (70 anos). Quanto maior o valor, mais 

prematura a morte, e assim mais anos potenciais de vida perdidos. Tal indicador 
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pode ser analisado por múltiplas variáveis específicas. O Sistema de Informação 

sobre Mortalidade (SIM) contabiliza que em 2015 em Santa Catarina, houve um 

APVP por óbito médio de 11,4 anos para mulheres cuja causa do óbito seja alguma 

neoplasia maligna da mama. O valor de APVP por óbito vem decrescendo de forma 

geral desde 1997 (APVP por óbito de 14,7 anos), porém esse indicador sempre se 

manteve maior que 11 anos. (SIM, 2016) 

Outra forma de impacto social do câncer de mama diz respeito ao 

afastamento da vítima de câncer do trabalho, que é um direito fundamental e uma 

das atividades que proporcionam qualidade de vida. Dados do Anuário Estatístico da 

Previdência Social (AEPS) expõem que no Brasil, de 2004 a 2014, a quantidade de 

benefícios ativos da espécie Aposentadoria por Invalidez e Auxílio Doença atrelados 

às neoplasias malignas aumentou em 256,7% e 233,3% respectivamente. Tais 

dados compreendem apenas os trabalhadores vinculados ao Regime Geral da 

Previdência Social. (AEPS, 2016) 

Em suma, compreende-se que o câncer de mama representa um importante 

problema de saúde pública, sobretudo no Brasil. Grande volume de recurso público 

vem sendo dispendido tanto na assistência como na prevenção dessa patologia, 

objetivando-se minimizar os impactos negativos do câncer de mama. Para tal, é 

fundamental que os serviços ofertados à população sejam acessíveis e de 

qualidade, sendo que essas características devem ser garantidas e fiscalizadas pelo 

próprio poder público. Com ampla cobertura e qualidade diagnóstica, as políticas 

públicas como a de rastreamento mamográfico e prevenção do câncer de mama tem 

maiores possibilidades de acerto.  

O relativo sucesso do rastreamento mamográfico populacional está 

fortemente atrelado a qualidade nos serviços mamográficos. Para Feig, a crescente 

qualidade na prestação do serviço, impulsionada pela implantação de programas 

federais de controle de qualidade como o Mammography Quality Standards Act 

(MQSA) norte americano, é um dos motivos do êxito da política de rastreamento 

quanto ao declínio na taxa de mortalidade relacionada ao câncer de mama, 

especialmente em países desenvolvidos. (FEIG, 2006) 

Esses programas de controle de qualidade são parte de um escopo mais 

amplo que diz respeito a regulação de riscos potenciais à saúde aos serviços de 
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radiodiagnóstico. O conceito de risco potencial se confunde muito com a ideia pura 

de probabilidade, definida matematicamente em várias áreas do conhecimento. 

Porém, esse conceito não é inteiramente eficaz quando se busca utilizá-lo para 

mediar as relações entre o homem e o perigo, uma vez que nesse caso o conceito 

de risco deve levar em consideração não apenas a probabilidade de ocorrência, mas 

também a severidade do dano. Dois eventos com mesma probabilidade de 

ocorrência podem não ter o mesmo risco potencial atribuído, pois a severidade do 

dano produzido em um dos eventos pode ser substancialmente maior. Assim, esta 

construção do conceito de risco potencial é fortemente influenciada por fatores 

políticos, sociais e econômicos, que impactarão no juízo de valor na percepção do 

risco em si. (NAVARRO et al., 2008) 

No caso do radiodiagnóstico, os riscos potenciais à saúde existentes têm 

suas fontes conhecidas, porém suas probabilidades e desfechos (danos) não 

necessariamente o são. Tal fenômeno ocorre devido a difícil avaliação desses 

riscos, seja na limitação científica de predição da probabilidade de ocorrência de um 

evento ou na predição do dano gerado pelo evento e no julgo de sua severidade. 

Um exemplo; quão potencialmente danosa a realização de uma mamografia pode 

ser para o paciente? Como quantificar probabilidade e relacionar a ocorrência de um 

erro diagnóstico? Como estimar o dano direto ao paciente resultante desse erro? Os 

questionamentos são inúmeros e apesar de saber que a realização do exame 

mamográfico representa uma fonte de risco (assim como toda tecnologia), não é 

possível precisar todo paradigma de risco envolvido no processo. Assim, surge o 

conceito de risco potencial. (HOPKIN, 2010, SLOVIC, 2016) 

O conceito de risco potencial expressa a possibilidade (e não probabilidade) 

de ocorrência de um evento sem descrever especificamente o evento, ou mesmo se 

o evento ocorrerá. A tradução de “risco potencial” para o inglês equivale a “hazard”. 

Aplicando-se tal conceito ao exemplo da realização do exame mamográfico; a 

possibilidade de ocorrência de erro diagnóstico em mamografia sempre existirá, e 

mesmo sem se conhecer todas as probabilidades e intercorrências que podem levar 

a ocorrência deste dano, deve-se buscar uma forma de mediar o quão exposto ao 

risco de ocorrência de um erro diagnóstico é aceitável estar exposto. Assim, o risco 

potencial pode expressar um juízo de valor sobre a exposição potencial a um risco. 

Há vários riscos potenciais em radiodiagnóstico, sendo os mais importantes o risco 
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potencial do erro diagnóstico e o risco potencial de dano biológico aos trabalhadores 

e pacientes expostos a radiações ionizantes. (NAVARRO, 2009) 

O conceito de risco potencial é especialmente útil ao se tratar de regulação de 

riscos à saúde, pois lida com a possibilidade de exposição a riscos sem 

necessariamente conhecer os danos diretos causados. Esse desconhecimento dos 

danos é atribuído ao fato de que muitas vezes as tecnologias à serem reguladas 

estão em descompasso com a produção do conhecimento, fazendo com que 

tecnologias frequentemente se tornem disponíveis para a sociedade sem que sejam 

realizadas as devidas avaliações do risco envolvido. (BECK 1992, COSTA, 2009) 

Já o conceito de regulação representa a ordenação, normatização, 

monitoramento, fiscalização, avaliação e controle dos riscos exercida pela 

autoridade reguladora, visando controlar consequências com potencial danoso à 

saúde. (HOOD; ROTHSTEIN; BALDWIN, 2001, BERNERO, 2002, NAVARRO, 2009, 

PEITER, 2016) 

Nos Estados Unidos, as regulações de risco são desenvolvidas por agências 

independentes e especializadas. Não é incomum uma instituição privada investir em 

pesquisa, produzindo conhecimento que posteriormente é 

comercializado/disponibilizado para o meio acadêmico, científico e até mesmo 

governamental. O modelo regulador de cada nação pode variar de acordo com as 

especificidades políticas, econômicas e sociais existentes no país (OLIVEIRA, 

2009). No Brasil o modelo do sistema regulador é diferente do modelo norte 

americano, apesar de também reportar às agências reguladoras. O modelo 

regulador brasileiro está mais alinhado com o sistema regulador em uso em grande 

parte dos países europeus e que passou a ser implementado no Brasil ao final da 

década de 1990 (LUCCHESE, 2001).  Nele, o poder regulador é exercido por órgãos 

e agências diretamente vinculadas à administração estatal. Um exemplo é a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), vinculada ao Ministério da Saúde, que 

dentre suas competências está a normatização, controle e fiscalização de produtos, 

substâncias e serviços de interesse à saúde (BRASIL, 1999). Outros órgãos também 

possuem poder regulador, como o próprio Ministério da Saúde e o poder legislativo 

de cada esfera do governo, que podem baixar Portarias, Leis, Decretos e outras 

peças legais com motivo de regulação. (BRASIL, 1988) 
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Antes de efetivamente regular os riscos potenciais à saúde, é necessário que 

a autoridade reguladora conheça o paradigma específico do risco a ser regulado, 

especialmente para que as ações de controle de riscos sejam eficazes. Ações de 

controle de risco (como licenciamento e fiscalização) dizem respeito a medidas que 

visam manter o risco inerente a algum processo (como a realização de um exame 

mamográfico) aos níveis aceitáveis estipulados pelo padrão regulatório (leis, 

normativas, códigos de conduta, etc.) pertinente. Esses níveis aceitáveis são uma 

construção social que devem ser debatidas com diversos setores da sociedade em 

consultas públicas antes da oficialização de uma diretriz regulatória. 

A mais importante diretriz regulatória relativa ao controle de riscos do 

radiodiagnóstico brasileiro é a publicação da Portaria da Secretaria de Vigilância 

Sanitária (SVS) e Ministério da Saúde (MS) número 453 de 01 de junho de 1998 

(Portaria SVS/MS nº 453/98). Nela, a autoridade reguladora define, levando em 

consideração todo conhecimento construído nacional e internacionalmente sobre 

riscos em radiodiagnóstico, os padrões para operação de um serviço de 

radiodiagnóstico médico e odontológico em território nacional. Dentre as ações de 

controle de risco presentes na diretriz, estão a fiscalização e licenciamento dos 

serviços de radiodiagnóstico (nele incluído o serviço de mamografia), atividades 

essas que foram atribuídas a Vigilância Sanitária (Visa) Municipais, do Distrito 

Federal e dos Estados. (BRASIL, 1998) 

Portanto, é dever do Estado (por meio de suas agências reguladoras e órgãos 

da administração) regular a prestação de serviço de radiodiagnóstico para a 

população, bem como realizar ações de controle de risco para garantir o 

cumprimento das posições regulatórias definidas em um processo construído de 

forma conjunta com a sociedade, influenciado pela percepção de risco decorrente de 

aspectos políticos, econômicos e sociais existentes em nosso país.  

A Portaria SVS/MS nº 453/98 estabelece em seu artigo 3º que é competência 

da Vigilância Sanitária (Visas) dos Estados, Municípios, e do Distrito Federal o 

licenciamento dos estabelecimentos que fazem uso dos raios X com finalidade 

diagnóstica, bem como fiscalizar a observância das diretrizes por ela baixada. Em 

seu artigo 5º, estabelece que as Secretarias de Saúde dos Estados, Municípios, e do 

Distrito Federal podem estabelecer regulamentos próprios de caráter suplementar 
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(desde que compatíveis com a regulação da referida Portaria), visando atender as 

especificidades locais. Assim, a forma operacional de licenciamento e fiscalização 

podem variar entre estados e municípios, mas sempre pautado pela regulação 

federal. (BRASIL, 1998) 

Em Santa Catarina, as ações de controle de risco (licenciamento e 

fiscalização) estão descentralizadas para o nível municipal. Dessa forma, os serviços 

de radiodiagnóstico (radiologia, mamografia, tomografia, fluoroscopia) estão sob a 

competência de cada município. Toda regulamentação sanitária deve ser feita junto 

ao município, que dispõe de toda estrutura necessária (fiscais, veículos) para 

operacionalizar as ações. Quando o município não possui competência para tal, o 

nível estadual é acionado, e a competência passa para a Visa Estadual, sendo ela 

responsável pelas ações de controle de risco (SANTA CATARINA 2014a). Ressalta-

se ainda que serviços de alta complexidade (como radiologia intervencionista, 

radioterapia e medicina nuclear) tem sua competência de nível estadual como 

padrão. (SANTA CATARINA, 2011) 

A Diretoria de Vigilância Sanitária de Santa Catarina (DIVS) iniciou em 2013 a 

capacitação de fiscais sanitários municipais visando prover a competência 

necessária para realização das ações em serviços de mamografia. Como parte 

desses cursos, inspeções sanitárias foram realizadas pela DIVS em conjunto com a 

Visa Municipal, em serviços de mamografia de Santa Catarina, durante os anos de 

2014 e 2015. Durante as inspeções, foi aplicado um roteiro de inspeção baseado em 

uma metodologia de quantificação de risco potencial, como forma de avaliar os 

indicadores de controle de risco em mamografia. (SANTA CATARINA, 2015a) 

Outro motivo da realização dessas inspeções em conjunto diz respeito as 

ações determinadas pela Portaria nº 2.898 de 28 de novembro de 2013. Tal 

normativa atualiza o Programa Nacional de Qualidade em Mamografia (PNQM), 

reforçando a necessidade de monitorar a qualidade em mamografia bem como 

calcular indicadores para monitoração dos exames mamográficos, buscando 

padronizar, ampliar e monitorar as informações dobre o rastreamento do câncer de 

mama no país. Para tanto, compete a Visa Estadual a aplicação de um formulário do 

Programa de Garantia da Qualidade (PGQ), de forma anual em uma inspeção in 

loco, e posteriormente avaliar os resultados do PGQ (BRASIL, 2013). O roteiro de 
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inspeção aplicado nas inspeções em conjunto entre 2014 e 2015 não é o mesmo 

formulário do PGQ anexo na Portaria nº 2.898. Não obstante, suas informações 

foram utilizadas como fonte de dados para preenchimento dos dados do PGQ pela 

Visa Estadual. 

Como resultado da inspeção dos serviços de mamografias instalados em 

território catarinense, a DIVS obteve uma série de roteiros de inspeção que 

caracterizam as situações de risco potencial de cada serviço. Esses roteiros serão 

objetos de estudo deste trabalho, pois acredita-se que tais instrumentos forneçam o 

conhecimento necessário para análise das situações de risco potencial existentes 

nos serviços de mamografia no Estado de Santa Catarina. 

1.1 Problemática de pesquisa 

A análise de risco em serviços de radiodiagnóstico brasileiros do ponto de 

vista de regulação é um tema relativamente novo, apesar de muitos estudos 

descreverem os riscos ocupacionais e de processos de trabalho na radiologia 

(GOMES, 2002, FERNANDES et al., 2005, LOURENÇO et al., 2007, POLETTO et 

al., 2007). Especificamente em se tratando de avaliação de riscos em 

radiodiagnóstico, a tese do professor Dr. Marcus Vinícius Teixeira Navarro intitulada 

“Conceito e controle de riscos à saúde: uma abordagem de vigilância sanitária” foi 

publicada em 2007, e apresentada no Instituto de Saúde Coletiva da Universidade 

Federal da Bahia. Dois anos depois, publicou o livro “Risco, Radiodiagnóstico e 

Vigilância Sanitária”, onde aborda a análise do controle de riscos em 

radiodiagnóstico e seus condicionantes, levando-se em conta toda regulação 

pertinente e atores envolvidos. Apresenta, nesta mesma obra, o Modelo de 

Avaliação de Risco Potencial (MARP), e aplica-o em 67 instituições de 

radiodiagnóstico do Estado da Bahia, incluindo a especialidade mamográfica 

presente em 13 instituições. (NAVARRO, 2007, 2009) 

A utilização do MARP não se limita a área da saúde, podendo ser aplicado 

para quantificação de riscos potenciais inerentes a diversas tecnologias. Em 2012, 

Rangel utilizou desta metodologia para analisar a situação sanitária da rede 

hemoterápica no Estado da Bahia (RANGEL, 2012). Ainda em 2012, Travassos e 

colaboradores propuseram a adaptação do MARP de forma a quantificar um Índice 
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de Qualidade na radiologia médica, levando em consideração especialmente os 

dados quantitativos provenientes dos controles de qualidade dos equipamentos de 

42 serviços do Estado do Rio de Janeiro (TRAVASSOS et al., 2012). Macedo e 

colaboradores desenvolveram em 2014 uma ferramenta para avaliar o risco 

potencial em laboratórios, baseada no conceito de risco potencial quantificável pelo 

MARP. (MACEDO et al., 2015) 

Em Santa Catarina, até então, não há um estudo de abrangência estadual 

que analise o risco potencial e seus indicadores de controle de risco dos serviços de 

mamografia. É importante que a situação de risco seja estudada com intuito de 

detalhar principalmente o risco para qualidade diagnóstica e risco para os pacientes, 

trabalhadores e para o público de cada serviço de mamografia instalado no Estado 

de Santa Catarina.  

Acredita-se que um estudo dessa magnitude possa ser um insumo importante 

tanto para a autoridade reguladora (na discussão e definição de níveis aceitáveis de 

risco potencial) quanto para a autoridade sanitária (na tomada de decisão dos 

gestores em saúde, otimização das ações de vigilância sanitária e melhor alocação 

de recursos financeiros e humanos).  

Portanto, o questionamento inicial nesse trabalho é: quais são as situações 

de risco potencial existentes nos serviços de mamografia do Estado de Santa 

Catarina? 

Neste trabalho optou-se por utilizar o MARP para melhor conhecer e detalhar 

a situação de risco potencial devido a existência de instrumentos de quantificação de 

risco em uso pela autoridade sanitária baseados nessa metodologia (roteiros de 

inspeção), além da experiência prévia do autor com a aplicação do MARP em 

radiodiagnóstico. O MARP é utilizado na última etapa do gerenciamento do risco; a 

avaliação das ações de controle de risco realizadas pelos serviços de mamografia. 

Operacionalmente, esta avaliação é feita por meio da análise dos resultados do 

roteiro de inspeção, que buscará quantificar os riscos potenciais presentes em 

serviços de mamografia. Esta metodologia está sendo implementada pela Diretoria 

de Vigilância Sanitária de Santa Catarina, por meio de convênios/parcerias com 

outras instituições interessadas em saúde pública.  
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A Organização Mundial da Saúde, em sua publicação World Cancer Report 

de 2014 (OMS, 2014) reforça que o controle do câncer pode ser alcançado 

especialmente por meio de pesquisas, conhecendo detalhadamente  como os 

indivíduos e comunidades são afetados e via implementação de políticas cuja 

eficácia seja provada pela experiência da comunidade internacional. O presente 

trabalho pretende contribuir com a construção desse conhecimento ao analisar os 

indicadores de controle de risco em serviços de mamografia em operação no 

período compreendido entre 2014 e 2015 no Estado de Santa Catarina. 

1.1.1 Objetivo gerais 

Avaliar as situações de risco potencial existente nos serviços de mamografia 

do Estado de Santa Catarina. 

1.1.2 Objetivos específicos 

i) Compilar os instrumentos de inspeção sanitária que quantificam os riscos 

potenciais, aplicados em serviços de mamografia entre 2014 e 2015 em Santa 

Catarina. 

ii) Quantificar o risco potencial em indicadores de controle de risco específicos 

e em grupamentos compostos por indicadores que possam retratar as condições 

gerais de risco (RP), risco à proteção radiológica (PR), à qualidade da imagem (QI) e 

ao controle do sistema de regulação (CL). 

iii) Propor ações para otimizar futuras avaliações de risco por parte da 

autoridade sanitária. 



 
 

 
 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

O presente capítulo é destinado a descrição de toda literatura que 

fundamentou o desenvolvimento deste estudo. Dentre os tópicos abordados vão 

desde o desenvolvimento da mamografia, os riscos que tal tecnologia envolve e 

aspectos legais que permeiam o controle desses riscos. 

2.1 Mamografia; rastreamento populacional e diagnóstico precoce 

A principal fonte de prevenção do câncer de mama é o diagnóstico precoce. A 

mamografia representa a modalidade diagnóstica mais precisa e efetiva para 

detecção das neoplasias mamárias em seus estágios mais iniciais, com uma 

especificidade de aproximadamente 90%, sendo considerada como o padrão ouro. 

Mais importante, é que a mamografia possibilita a detecção de câncer em seus 

estágios ainda tratáveis, pois entre 85 e 90% dos casos em que a mamografia foi 

realizada com alto padrão de qualidade, é possível visualizar uma formação tumoral 

com mais de dois anos anteriores ao acontecimento ganglionar em mulheres com 

mais de 50 anos (BELLANTONE et al., 1994, NEWMAN, 1998, CALDAS et al., 2005, 

SILVA e HORTALE, 2012). Além da realização da mamografia, outras técnicas 

existem como forma de detecção precoce do câncer de mama, sendo o autoexame 

e o Exame Clínico das Mamas (ECM) outras opções. (SILVA e HORTALE, 2012) 

Reconhecendo a necessidade de padronização da forma de comunicação de 

risco ao paciente e demais profissionais da área médica, o American College of 

Radiology (ACR) publicou em 1998 a classificação Breast Imaging Reporting and 

Data System (BI-RADS™). Este método é utilizado em algumas especialidades 

diagnósticas e também em mamografia. Por meio dele, a descrição do laudo médico 

vem acompanhada de uma classificação numérica (de 0 a 6, observada na figura 1) 

utilizada para padronizar os achados mamográficos, categorizando principalmente o 

risco de malignidade. Tal procedimento visa também a orientar de forma 

padronizada o médico assistente quanto à conduta a ser exercida de acordo com 

achados mamográficos. (GELLER et al., 2001, VIEIRA e TOIGO, 2002, INCA, 2010) 
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Figura 1:  Classificação BI-RADS ® (adaptado de ACR, 2018). 

A descoberta tardia do câncer de mama é uma das causas da alta 

mortalidade em países em desenvolvimento. Tamanha influência decisória que o 

diagnóstico precoce exerce sobre a probabilidade de cura, o Ministério da Saúde 

recomenda a realização do exame mamográfico de forma bienal para mulheres na 

faixa etária de 50 a 69 anos. Tal recomendação representa o único procedimento de 

rastreamento (internacionalmente conhecido como screening) que envolve 

exposição a radiações ionizantes no Brasil (INCA, 2015b). Diferentemente do 

Ministério da Saúde brasileiro, o American Cancer Society (ACS) recomenda que as 

mulheres entre 40 e 44 anos iniciem a fazer mamografia de rastreamento se 

desejarem, entre 45 e 54 anos que a façam anualmente e mulheres acima de 55 

anos façam a mamografia de rastreamento a cada dois anos (ACS, 2015). Pressões 

sociais tentam modificar as idades permissíveis para adesão a política de 

rastreamento mamográfico no Brasil, porém a decisão do Ministério da Saúde atual 

é a de não apoiar a realização do rastreamento fora da faixa etária dos 50-69 anos. 

(BRASIL, 2015)  

O rastreamento mamográfico foi inicialmente apresentado em 1971, em um 

estudo norte americano baseado em um ensaio clínico aleatório com mais 31 mil 

mulheres com idades entre 40 e 64 anos. Tal estudo pioneiro associou a realização 

do rastreamento com uma redução na mortalidade relacionada ao câncer de mama. 

Toda via, no próprio estudo afirma-se que um acompanhamento científico de até 10 

anos poderia ser necessário para confirmar se a redução na mortalidade representa 

um efeito de curto ou longo prazo (SAPHIRO et al., 1971). Desde então, em diversos 

estudos defende-se ou questiona-se a eficácia do rastreamento mamográfico.  
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Em 2006 Feig publicou uma revisão de publicações sobre os resultados do 

rastreamento nos Estados Unidos e Europa. Segundo o autor, nos Estados Unidos 

61,5% das mulheres relatam ter realizado uma mamografia no ano anterior, e as 

taxas de mortalidade vêm decrescendo apesar da crescente incidência do câncer de 

mama. As principais causas de tal fenômeno, segundo o autor, são os avanços 

produzidos no equipamento mamográfico e a implementação de testes de controle 

de qualidade mandatórios exigidos pela regulação federal, o Mammography Quality 

Standards Act (MQSA), aprovado pelo congresso norte americano em 1992. (FEIG, 

2006)  

Não obstante, em 2014 um estudo conduzido por Miller e colaboradores 

acompanhou por 25 anos a incidência e mortalidade do câncer de mama na 

população do Canadá, chegando à conclusão de que o grupo submetido ao 

rastreamento mamográfico apresentou um aumento não significativo da mortalidade, 

representando um risco relativo de 1,05 (confiabilidade 95% e intervalo de 0,85 a 

1,30) (MILLER et al., 2014). Em uma extensa revisão realizada por Gøtzsche e 

Jørgensen e publicada em 2013, os autores concluem que está na hora de rever a 

recomendação do rastreamento mamográfico para qualquer faixa etária, tendo em 

vista que as decrescentes taxas de mortalidade por câncer de mama são atribuídas 

principalmente a melhoria nos tratamentos e maior consciência da patologia, não 

sendo assim possível avaliar os benefícios do rastreamento de forma isolada. 

(GØTZSCHE e JØRGENSEN, 2013)  

Mesmo considerando todo debate acadêmico a respeito do assunto, 

atualmente, a recomendação da OMS (e do Ministério da Saúde brasileiro) é que se 

mantenha a utilização do rastreamento mamográfico visando detecção precoce do 

câncer de mama. (OMS, 2014, INCA, 2015b) 

Outro ponto relevante quanto ao diagnóstico precoce diz respeito a diferença 

entre países de alta renda e países de média e baixa renda. Em países de baixa e 

média renda, os cânceres mamários são predominantemente diagnosticados em 

estágios mais avançados, o que acarreta no aumento da morbidade relacionada ao 

tratamento e comprometendo a qualidade de vida dos pacientes. O diagnóstico 

precoce pode, quando realizado de forma eficaz, produzir mudanças do estágio do 

câncer (stage shiftting) no momento do diagnóstico em curto e médio prazo (de 5 a 
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10 anos) (CONNOR et al., 1989, INCA, 2015b). Já em países com alta renda, a 

melhoria dos prognósticos está mais associada as ações de rastreamento e 

melhorias no tratamento. Ressalta-se ainda que nos últimos 20 anos apenas esses 

países de alta renda apresentaram reduções nos índices de mortalidade do câncer 

de mama. (OMS, 2014, INCA, 2015b) 

2.2 Primórdios do radiodiagnóstico e sua disseminação global 

Atualmente é muito difícil se pensar em prestar assistência em saúde pública 

sem auxílio dos métodos diagnósticos da radiologia, em especial os raios X, 

mamografia e a radiologia intervencionista. Segundo dados do Sistema de 

Informações sobre Mortalidades do Ministério da Saúde, das dez causas de 

mortalidade mais prevalentes no Brasil registradas de 2004 a 2014, sete delas 

fazem o uso do radiodiagnóstico como principal fonte de informação. Infarto 

cardíaco, pneumonia, neoplasias pulmonares, doenças pulmonares obstrutivas 

crônicas, acidente vascular cerebral e agressões; todas essas mortalidades 

necessitam, em alguma etapa do processo clínico, do uso de métodos de imagem 

que possibilitem precisar o diagnóstico médico (SIM, 2016). Tal importância não é 

percebida apenas no Brasil, e em novembro de 2009, o Museu de Ciências de 

Londres elegeu o aparelho de raios X como a invenção de maior importância da 

história, em uma votação comemorativa ao centenário da instituição. O aparelho de 

raios X superou a descoberta da penicilina, do modelo de dupla hélice do DNA, 

telégrafo elétrico, motor a vapor, entre outras invenções que revolucionaram o 

mundo (KERMELIOTIS, 2009). A descoberta dos raios X proporcionou algo que 

mudaria para sempre medicina moderna; o diagnóstico não invasivo. 

Tudo começou em novembro de 1895, quando o físico alemão Wilhelm 

Conrad Röntgen descobriu, por acaso, os raios X enquanto realizava experimentos 

com tubos de raios catódicos no Laboratório do Instituto de Física de Würzburg 

(figura 2). Röntgen estava determinado a saber se as descargas realizadas dentro 

dos tubos de raios catódicos tinham capacidade de se propagar fora do mesmo. 

Assim, ele envolveu o aparato sob teste em papelão escuro e realizou novas 

descargas, até perceber que cristais de uma placa de platinocianeto de bário, que 

estava por acaso em cima de uma mesa, estava a brilhar. Mesmo imperceptíveis 

aos olhos e podendo transpassar materiais como o invólucro de papelão, a radiação 
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descoberta que emanava dos tubos de raios catódicos era capaz de impressionar 

filmes fotográficos (SOARES, 2006, TURNER, 2008, SCATLIFF e MORRIS, 2014, 

SPENCE, 2014). Röntgen imediatamente realizou uma série de outros experimentos 

para descrever melhor as características da radiação recém descoberta, 

denominada modernamente radiação X. Caixotes de madeira com dobradiças 

metálicas, bússolas, porta moedas e outros objetos foram expostos aos efeitos da 

descoberta (figura 3). Porém foi a famosa radiografia da mão esquerda de sua 

esposa, Anna Bertha Ludwig, realizada depois de seis semanas de intensa 

pesquisa, que abriu as portas para o uso das radiações na medicina. (SOARES, 

2006, TOLEDO-PEREYA, 2009) 

 

Figura 2:  Fotografia de 1923, no Laboratório do Instituto de Física de Würzburg, onde os raios X 
foram descobertos. (Retirado de GLASSER, 1993) 
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Figura 3:  Aparato original de Röntgen no Deutsche Museum, em Munique. (a) Bobina de 
indução Ruhmkorff, (b) tubo de Lenard (c) tubo de Hittorf-Crookes (Retirado de GLASSER, 

1993). 

Atualmente, sabe-se que os raios X são radiações eletromagnéticas 

ionizantes produzidas em fenômenos atômicos, como a desaceleração de partículas 

carregadas ao interagir com o campo elétrico de um núcleo atômico ou com outros 

elétrons. De modo geral, os fótons de raio X possuem um baixo comprimento de 

onda, tornando-os capazes de penetrar a matéria. Seus fótons são de alta energia, 

capazes também de arrancar elétrons de átomos e ionizar moléculas podendo 

desestruturá-las, gerar radicais livres, interagir com DNA e provocar efeitos 

biológicos no organismo. A forma mais comum de geração desses fótons de raios X 

é acelerar elétrons dentro de uma câmara a vácuo, aplicando-se uma grande 

diferença de potencial entre um catodo aquecido (que produz elétrons por emissão 

termo iônica) e um alvo metálico (anodo), fazendo com que os elétrons colidam 

violentamente com os átomos de alto número atômico do alvo. Essa desaceleração 

brusca do elétron faz com que parte da energia cinética do elétron seja convertida 

em raio X. Comparando-se a forma atual de produção de radiação X com o 

equipamento usado por Röntgen, percebe-se que o princípio é o mesmo (HALL, 

2000, YOUNG e FREEDMAN, 2009, SOARES e LOPES 2003, TAHUATA, 2014). A 

figura 4 exemplifica a formação dos raios X do chamado cabeçote dentro de um 

equipamento.  
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Figura 4:  Produção dos raios X (Retirado de TAHUATA, 2014). 

Röntgen costumava enviar cópias de seus trabalhos para uma lista de 92 

correspondentes, e em 1º janeiro de 1896, pessoas já estavam recebendo uma 

separata de seu primeiro artigo sobre os raios X, junto com radiografia de diversos 

objetos (inclusive da famosa mão de sua esposa), conforme visto na figura 5. Essa 

estratégia se mostrou incrivelmente eficiente e em alguns dias seu trabalho já estava 

sendo comentado na comunidade científica. Assim, as inúmeras possibilidades de 

aplicação médica dos raios X foram imediatamente percebidas ao redor do mundo. 

Vários relatos e estudos, especialmente na área médica, foram publicados na 

comunidade acadêmica em apenas meses da comunicação de Röntgen, e antes 

mesmo da publicação oficial do famoso artigo “Uber eine neue art von strahlen” 

(“Sobre um novo tipo de raios”, tradução nossa), publicado junto à Sociedade de 

Física e Médica de Wurtzburgo em fevereiro de 1896 (MARTINS, 1998). 
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           (a)                      (b)                           (c)                                   (d) 

Figura 5:  Alguns objetos expostos por Röntgen. (a) Mão de sua esposa, Bertha. (b) Caixa de 
madeira com pesos de balança. (c) Bússola. (d) Amostra de metal de zinco (Retirado de 

MARTINS, 1998). 

A primeira radiografia realizada nos Estados Unidos da América foi feita em 

janeiro de 1896, para detecção de uma fratura de punho. Apenas 14 dias da 

comunicação de Röntgen, o dentista Friedrich Otto Walkhoff realizou a primeira 

radiografia odontológica. Em fevereiro de 1896 no Tenesee - Estados Unidos, os 

raios X foram utilizados para localizar um projétil de arma de fogo que se alojava na 

cabeça de um cadáver. Em abril do mesmo ano, os raios X já estavam sendo 

utilizados para visualização e posterior remoção cirúrgica de um cálculo renal em 

Glasgow, Escócia. Espanha, Itália, Rússia, França, Áustria, Inglaterra também 

realizaram suas primeiras radiografias meses depois da descoberta. 

(LEDERMAN,1981, SPIEGEL, 1985, MARTÍNEZ-NOGUERA, et al., 1996, 

MARTINS, 1998, NAVARRO, 2009, SANSARE et al., 2011, MCCLENNAN, 2014). 

Em menos de dois anos, em 1897, as autoridades da Bélgica já haviam sugerido 

que todos os hospitais deveriam ter pelo menos um aparelho de raios X. (GLASSER, 

1993) 

2.3 Desenvolvimento da Mamografia. 

De forma simplista, pode-se dizer que o equipamento mamográfico produz 

radiações ionizantes da mesma forma que um aparelho de raio X convencional. 

Porém, existem especificidades construtivas que visam dar uma melhor qualidade 

de imagem e resolutividade diagnóstica específicas para tecido mamário. Assim, não 
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é concebível fazer uma mamografia utilizando-se um equipamento de raios X 

convencional, sendo necessário toda uma estrutura dedicada à avaliação da 

anatomia mamária. Parte dessa estrutura é composta não somente pelo 

equipamento e insumos mamográficos, mas também pelo corpo clínico, técnico e 

administrativo responsável por prestar o serviço de mamografia diagnóstica. O 

desenvolvimento do equipamento mamográfico se deu ao longo de décadas, com os 

estudos de pesquisadores focados principalmente em melhorar a qualidade 

diagnóstica do exame radiográfico das mamas.  

As primeiras tentativas de se realizar um exame radiográfico das mamas 

ocorreram logo em 1913, quando o cirurgião alemão Albert Salomon realizou 3000 

radiografias de peças anatômicas mastectomizadas. Ao final da década de 20, 

diversos pesquisadores (KLEINSCHMIDT, 1927, GOYANES et al., 1931, VOGEL, 

1932) publicaram sobre a possibilidade de aplicação dos raios X na mama, porém 

somente nos anos 60 que as unidades dedicadas de raios X para as mamas foram 

inseridas no mercado (STEEN e TIGGLEN, 2007, KALAF, 2014). O mamógrafo, 

equipamento utilizado para realização das mamografias, foi primeiramente 

comercializado na metade da década de 1960 pela francesa Companie Générale de 

Radiologie, o Senograph (GOLD et al., 1990). Até chegar ao padrão de qualidade e 

capacidade diagnóstica dos dias atuais, todo aparato mamográfico muito evoluiu.  

 

                             (a)                                                (b)                           (c) 

Figura 6:  Peça anatômica radiografada por Solomon, em 1913 (Retirado de GOLD et al., 1990), 
(b) Aparelho de raio X sendo utilizado para radiografar a mama, onde o filme está em um 

envelope opaco em baixo da mama (Retirado de LEBORGNE, 1951), (c) primeiro 
equipamento dedicado a mamografia, o Senograph (Retirado de GOLD et al., 1990). 
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2.3.1 Evolução do Equipamento mamográfico 

Em 1930, o médico norte americano Stafford Warren começou a estudar a 

possibilidade de radiografar a mama de pacientes vivas, e não apenas as peças 

anatômicas mastectomizadas. Como a qualidade de imagem ainda não era 

interessante o suficiente para possibilitar um diagnóstico preciso, a ideia foi 

desprezada. Dois anos depois, Lockwood e Stewart estudaram a fisiopatologia da 

glândula mamária também por vias de exames radiológicos (figura 7). Os autores 

ainda especificam o posicionamento obliquado da paciente, deitada sobre a mesa de 

exames com a mama a ser radiografada próxima da superfície, bem como os 

parâmetros técnicos dos disparos, que variavam entres 60 e 70 kVp, 30 mA e 3 a 6 

segundos de exposição. Os achados foram confirmados posteriormente com 

biópsias (figura 7). (WARREN, 1930, LOCKWOOD e STEWART, 1932) 

 

Figura 7:  Radiografia de mama típica, paciente 43 anos (a); imagem radiográfica de cistos 
bilaterais (acima) e biópsia confirmante (abaixo), paciente 40 anos (b); imagem radiográfica 
de fibroadenoma mama direita (acima) e biópsia confirmante (abaixo), paciente 34 anos (c). 

(adaptado de LOCKWOOD e STEWART, 1932) 

Em 1947, outro médico norte americano Joseph Gershon-Cohen continuou a 

tentar correlacionar os achados mamográficos com as patologias mamárias, mesmo 

com a baixa qualidade diagnóstica (figura 8). Em 1949, o médico uruguaio Raul 

Leborgne afirma a necessidade de qualificação técnica para o posicionamento 

adequado da mama e aos fatores técnicos a serem utilizados. Dentre as 

recomendações para melhoria da qualidade da imagem, Leborgne sugeriu; a 
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redução da tensão do tubo (kVp); a colimação com um cone extenso; a necessidade 

de mais de contraste nas imagens; e a necessidade de compressão da mama.  Seus 

estudos perceberam também a presença de microcalcificações em alguns tumores 

de câncer de mama. (GERSHON-COHEN e STRICKLER, 1938, LEBORGNE, 1951) 

 

Figura 8:  Paciente, 42 anos, com nódulo palpável e evidenciado na mama direita (a) e a mesma 
anatomia depois de radioterapia, sem a presença (b); paciente, 50 anos, com presença de 
neoplasma na mama direita (c), malignidade sugerida devido ao padrão estriado que irradia 

do neoplasma; nódulo palpável mama esquerda, malignidade sugerida devido o padrão 
infiltrativo das margens posteriores (d). (adaptado de GERSHON-COHEN e STRICKLER, 

1938) 

Outra grande contribuição para a melhoria da qualidade de imagem 

mamográfica veio de Robert Egan e colaboradores do Anderson Hospital e Hospital 

and Tumor Institute, que em 1956 voltaram a verificar o valor clínico da mamografia. 

Suas conclusões contribuíram para a formação do primeiro equipamento 

mamográfico dedicado, com a necessidade de filtração inerente do tubo 

(aproximadamente 1 mm de alumínio), tensões no tubo abaixo de 30 KVp, distancia 

foco-filme de 46 cm e uso de um cone cilíndrico para diminuição da radiação 

espalhada. Quanto ao processamento dedicado da imagem, o mesmo estudo 

apontou que o uso de um filme dedicado para mamografia, com grãos mais finos, 

bem como um chassi mamográfico com uma lamina de chumbo atrás e o uso de 

soluções frescas e limpas para um processamento de imagem (aproximadamente 7 

minutos) proporcionam um detalhamento mais apurado. Por fim, os pesquisadores 

recomendaram ainda o treinamento dos radiologistas e profissionais das técnicas 
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radiológicas (treinamento para posicionamento adequado e técnicas para otimização 

da qualidade de imagem). (EGAN, 1961, FURQUIM, 2014, KALAF, 2014) 

Na década de 1960 na França, o radiologista e professor Charles  Gros 

propôs a troca do material do alvo anódico, que antes era de tungstênio, para 

molibdênio, pois a radiação característica produzida por esse material era mais 

compatível com o tecido adiposo, parênquima mamário e calcificações. Além disso, 

reforçou a necessidade de compressão da mama de forma vigorosa, para diminuir 

artefatos de movimento e uniformizar a espessura irradiada. Em contrapartida, a 

dose de radiação na mama aumentou em comparação com os parâmetros técnicos 

e construtivos dos aparatos mamográficos anteriores. Não obstante, Gros e a 

Compagnie Générale de Radiologie desenvolveram a primeira unidade dedicada a 

mamografia, apresentado em 1967 na Radiological Society of North America. Suas 

especificações e características eram; sustentação do cabeçote e receptor de 

imagem em formato de arco C, possibilitando a rotação do conjunto; tubo de raio X 

resfriado a água e com janela do tubo de berílio; ponto focal de 0,7 mm, em um 

anodo fixo de molibdênio; fatores técnicos (tensão do tubo, corrente e tempo) 

selecionados no comando; colimação feita por vários cones de variados tamanhos e 

formatos; compressão mamária feita por um anteparo plástico posicionado no final 

do cone colimador. (FURQUIM, 2014) 

No início da década de 1970, vários fabricantes já estavam produzindo suas 

unidades de radiografia dedicada a mamografia, como o Mammomat (Siemens 

Corp.), MammoDiagnost (Royal Philips Eletronics) e o Mammorex (Picker Corp.). 

(BASSET et al., 2010) 

2.3.2 Evolução dos filmes e receptores de imagem 

Grandes modificações foram feitas também no filme mamográfico, 

especialmente a partir da década de 1970. Os pesquisadores Price e Butler vinham 

desde abril de 1970 buscando a diminuição da dose e do tempo de exposição no 

exame mamográfico, através do uso de filmes industriais junto de um dispositivo 

chamado écran (PRICE e BUTLER, 1970). O dispositivo écran (também chamado de 

tela intensificadora) é responsável por transformar a radiação X em um sinal 

luminoso, que por sua vez impressionará o filme. Nele, a conversão de fótons X em 
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fótons luminosos é extremamente eficiente, fazendo com que a dose de radiação 

necessária para produção da imagem seja consideravelmente diminuída. Em 1972, 

a instituição Albert Einstein Medical Center da Filadélfia solicitou para a empresa 

DuPont, sediada em Delaware, que produzisse um novo filme radiográfico. Como 

resultado, a Dupont introduziu conjunto filme-écran LoDose, representando a 

primeira geração comercial de écran para mamografia. Desde então, diversos 

fabricantes começaram a desenvolver seus próprios filmes e telas intensificadoras, 

modificando os materiais fosfóricos, quantidade entre outras características. 

(FURQUIM, 2014, KALAF, 2014) 

A empresa 3M por exemplo, inseriu no mercado em 1974 uma tela 

intensificadora composta de oxissulfureto de gadolínio e um filme ortocromático, que 

era capaz de converter os fótons de raio X em luz verde, que diminuiu 

consideravelmente as doses empregadas nos exames, sem comprometer a 

qualidade diagnóstica. Em 1975, a empresa Kodak introduziu no mercado o Kodak 

Min-R, o primeiro conjunto tela-filme acoplado firmemente dentro de um cassete 

rígido de baixa absorção, que principalmente resolvia problemas de interferência 

luminosa nos envelopes com filme. Em 1980, a mesma empresa apresentou a 

combinação de seu novo filme Ortho-M junto da tela Min-R, representando uma 

queda de 50% na dose empregada no exame em comparação com o antigo filme 

Min-R (BASSET et al., 2010). A figura 9 abaixo, apresenta a evolução do conjunto 

tela-filme: 
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Quadro 1:  Evolução do conjunto tela-filme (Retirado de FURQUIM, 2014). 

As preocupações principais que impulsionaram essa evolução dos conjuntos 

tela-filme eram a melhoria diagnóstica e a redução da dose. Diversos estudos, como 

o de Chang e colaboradores passaram a comparar o ganho de eficiência e 

qualidade e a redução de dose e tempo de exposição entre os conjuntos Dupont 

LoDose (1972) e Kodak Min-R (1976), constatando uma melhoria significante entre a 

primeira e segunda geração (CHANG et al., 1976). Sickles e Genant, em 1979, 

compararam cinco combinações de tela-filme dos fabricantes DuPont, Kodak e 3M, 

este último apenas tela intensificadora. Este estudo mostrou uma diminuição de 

duas até três vezes no valor de dose ao se utilizar sistemas tela-filme que 

proporcionem maior velocidade (tempo de exposição menor), sem afetar a acurácia 

diagnóstica de forma a comprometer a qualidade do exame (SICKLES e GENANT, 

1979). Até 1988, a maioria dos serviços de mamografia dos Estados Unidos 

estavam utilizando o sistema tela-filme, e cerca de 99% deles estavam utilizando um 

equipamento mamográfico dedicado. (BASSET et al., 2010) 

2.3.3 Sistemas digitais de imagem 
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Com a evolução da tecnologia eletrônica e computacional, surge no início da 

década de 80 a ideia de transformar a energia advinda dos raios X em um sinal 

digital, fortemente inspirada nos recentes avanços em tomografia computadorizada. 

Foi o início da chamada computed radiology (CR), ou radiologia computadorizada. 

Todo processo de produção de radiação obtido no mamógrafo convencional 

continua o mesmo, sendo que a diferenciação dessa tecnologia está na aquisição da 

imagem, leitura, impressão e avaliação. 

Na modalidade CR, o sistema de filme e tela intensificadora é substituído por 

um cassete contendo uma placa de fósforo foto-estimulável. A imagem latente em 

radiologia convencional corresponde aos grãos de prata que foram sensibilizados na 

exposição à luz proveniente da tela intensificadora, e posteriormente se torna visível 

com o processamento químico do filme. Na radiologia CR, a imagem latente 

corresponde a elétrons capturados em armadilhas onde houve exposição à radiação 

X, na placa de fósforo. Esses elétrons capturados serão liberados na leitora de 

cassete, que expõe de forma bastante precisa a placa de fósforo a um laser com 

energia suficiente para ejetar os elétrons das armadilhas. Ao receber a energia 

proveniente desse laser, acontece o fenômeno da luminescência e um fóton de luz é 

emitido. Esse fóton será efetivamente lido por meio de conjunto de guia de onda e 

fotomultiplicador, transformando o sinal luminoso em sinal elétrico, que passará por 

um conversor digital, transformando a imagem em um sinal binário interpretado pelo 

computador. Assim, temos a imagem digital no sistema CR. Ao final da leitura da 

placa de fósforo, a mesma é exposta a uma luz intensa capaz de reiniciar todas as 

armadilhas de elétrons, podendo assim a placa de fósforo voltar para dentro do 

cassete para ser reutilizado. (ROWLANDS, 2002, SCHAETZING, 2003, WATT et al., 

2005, LAZZARO et al., 2015) 

O primeiro método de CR foi desenvolvido pela Fuji no Japão, no início da 

década de 80, porém a ideia geral de se armazenar uma imagem radiográfica em 

uma rela de fósforo já vinha sendo elaborada pela Kodak em 1973. Inicialmente, o 

sistema demandava um maior custo e tempo para aquisição da imagem, o que 

atrasou a parcial substituição do sistema tela-filme, que se iniciou com maior vigor 

no início da década de 90. (LUCKEY, 1975, SONODA et al., 1983, LANCA, 2013). 

Ao final da década de 90, os fatores que impulsionavam a busca por sistemas CR 

em radiologia iam desde a possibilidade de compartilhamento eletrônico das 
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imagens, redução de dose, diminuição de repetições de exames, à redução de 

custos de longo prazo com químicos e filmes (BRAGG; MURRAY; TRIPP, 1997). 

Os avanços na área médica não diminuíram com a concepção dos sistemas 

computadorizados. Simultaneamente ao desenvolvimento da tecnologia de 

armazenamento em fósforo, a comunidade científica e a indústria buscavam outras 

formas de otimizar a aquisição da imagem. A aquisição digital indireta proporcionada 

pela radiologia computadorizada é baseada em várias etapas de conversão, dos 

raios X em luz visível, sinal elétrico e por fim em sinal digital, mediado por uma 

aparelhagem específica para de leitura com cassetes, impressão e avaliação em 

workstations.  

Ao final da década de 90, foram introduzidos no mercado os sistemas no 

conceito Digital Radiology (DR). Esse conceito buscava diminuir etapas de aquisição 

da imagem, tanto a nível físico-eletrônico quando a nível organizacional do 

estabelecimento, adquirindo assim um maior grau de eficiência na realização dos 

exames. Nesta modalidade, a transformação dos raios X em imagem visível 

acontece em uma matriz de microscópicos detectores que compõe um painel (flat 

panel) análogo ao bucky mural ou a mesa de exames. Toda transformação de 

energia proveniente dos raios X em sinal elétrico e/ou sinal digital ocorrerá nesse flat 

panel, sendo então transmitido rapidamente para a workstation para 

avaliação/manipulação da imagem radiológica. Dessa forma, não há necessidade de 

carregar o equipamento a cada exame com o chassi ou cassete, não há a 

necessidade de transportá-los até a processadora/leitora, e aguardar o 

processamento químico ou a varredura com laser. Existem diversas características e 

funcionalidades inerentes a cada equipamento. Alguns equipamentos possuem flat 

panel móvel, que pode ser conectado ao equipamento de leitura via cabos, outros 

fabricantes o fixam seu na extremidade de um arco C, como em equipamentos de 

hemodinâmica, outros ainda posicionam o seu no bucky mural ou na mesa de 

exames. (KOTTER e LANGER, 2002, LANCA e SILVA, 2009) 

A aquisição física também depende de cada fabricante, porém há duas 

divisões principais nessa tecnologia, a DR indireta e DR direta. De forma bastante 

resumida, a DR indireta converte os fótons de raio X em algum outro sinal 

(geralmente luminoso) que será convertido em sinal elétrico e posteriormente em 
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sinal digital, principio esse similar ao visto na tecnologia CR, a diferença é que toda 

essa conversão ocorre em frações de segundos, de forma automatizada. 

Internamente, essa conversão decorre de uma camada de material cintilador (iodeto 

de césio, CsI, por exemplo) para produzir o sinal luminoso, sobre uma camada de 

fotodiodos (silício amorfo, a-Si, por exemplo) para transformar essa luz em sinal 

elétrico. O sinal elétrico será efetivamente armazenado, lido e organizado em uma 

camada mais inferior composta pela matriz de TFT (transistores de filme fino), 

passando depois por um conversor digital e enviado para a workstation. Alguns 

sistemas substituem a camada dos fotodiodos por um jogo de lentes e condutores 

de onda para guiar a luz até um dispositivo de carga acoplada (conhecido como 

CCD), funcionando como uma câmera, mas esse sistema não é comum em 

mamografia. Já a aquisição DR direta obtém o sinal elétrico sem conversão em sinal 

luminoso, utilizando um material que transforme a energia proveniente dos raios X 

diretamente em um fluxo de elétrons, que posteriormente será lido e convertido para 

sinal digital. Para tanto, substitui-se as duas camadas de material cintilante e 

fotodiodo por uma camada de material capaz de ejetar elétrons quando atingido 

pelos fótons de raios X, como por exemplo selênio amorfo (a-Se), produzindo assim 

diretamente uma carga elétrica. Para evitar espalhamento desse elétron e 

proporcionar uma localização mais fidedigna do mesmo na matriz de detectores, é 

aplicado uma diferença de potencial entre a parte anterior e posterior da placa do 

material, de forma que os elétrons livres gerados sejam guiados até a matriz de TFT 

(mais perpendicular ao arranjo de detectores). (KOTTER e LANGER, 2002, 

BUSHONG 2017) 

Os processos e materiais acima detalhados são apenas exemplos das formas 

mais usuais de aquisição da imagem na radiologia DR. Especificidades quanto a 

eletrônica envolvida na leitura do sinal, tipos de materiais, disposição do arranjo dos 

detectores, e outras características são bastante complexas, e seu detalhamento 

não é fundamentalmente pertinente a esse trabalho. Para resumir as tecnologias 

empregadas nos sistemas tela filme, CR e DR, vide figura 10. 
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Figura 9:  Síntese dos sistemas de aquisição de imagem radiográfica em diferentes detectores 
(adaptado de MCKNIGHT, 2004). 

Apesar de haver muito debate na comunidade acadêmica comparando a 

eficácia diagnóstica de cada sistema (KAAR et al.; PAN et al., 2015, MACKENZIE et 

al.; MAEGAN et al.; PISANO; THÉBERGE 2016), alguns países estão incentivando 

a modernização para sistemas digitais sobre os sistemas de tela-filme. Desde 2008, 

por exemplo, o screening mamográfico em vigor na Irlanda é exclusivamente 

realizado em equipamentos digitais (BALDELLI, 2010).  

2.4 Radiações ionizantes como fonte de perigo 

Percebe-se que a evolução dos equipamentos mamográficos foi fortemente 

motivada pelo ganho em qualidade de imagem e capacidade diagnóstica. Apesar de 

forma secundária, a redução na dose de radiação no exame também foi sendo 

almejada ao longo dos anos, pois atualmente sabe-se que as radiações ionizantes 

são uma fonte de perigo. Porém, se chegou a esta conclusão somente depois de 

muito debate e sacrifício da comunidade científica, industrial e da sociedade como 

um todo. 
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Logo após sua descoberta, a popularização dos raios X consideravelmente foi 

desenfreada. Eram muito comuns as demonstrações públicas com aparelho de raios 

X, com as mais variadas finalidades, nelas incluídas as não médicas. Em 1896 o 

famoso inventor Thomas Alva Edison realizou uma demonstração pública em Nova 

Iorque usando fluoroscopia para mostrar a mão dos curiosos dispostos a se expô-las 

aos raios X (GLASSER, 1993). Em meados da década de 20, não era incomum 

sapatarias inglesas, norte americanas e canadenses que possuíssem fluoroscópios 

especializados para visualização dos pés utilizando calçados, como pode ser visto 

em anúncios na figura 11 (DUFFIN e HAYTER 2000, LAPP, 2004). 

 

Figura 10:  Exemplos de anúncios publicitários de equipamentos de raios X utilizados em 
sapatarias. Anúncios do “Pedoscope”, publicados em junho de 1937 (esq.) e setembro de 

1949 (dir.) (Retirado de DUFFIN e HAYTER, 2000) 

Nos anos que se seguiram a comunicação da descoberta, esse uso irrestrito 

dos raios X proporcionou também as primeiras evidências de que a prática da 

exposição humana às radiações X poderia trazer malefícios para o organismo. Os 

primeiros relatos de danos e lesões remontam a uma época onde inexistiam normas 

e regulamentações sobre tal prática, sendo que as ações de proteção aos efeitos 

das radiações ionizantes eram praticamente ausentes. Ressalta-se ainda que as 

lesões comunicadas eram clinicamente visíveis mesmo pouco tempo após a 

exposição (GLASSER, 1993, NAVARRO, 2009). 

Um dos primeiros casos documentados de lesões devidas a exposição aos 

raios X data de 1896, onde um trabalhador norte americano de Chicago teve de 

amputar seu pé depois de realizar radiografias para avaliar seu tornozelo quebrado. 

As radiografias foram realizadas com exposições entre 35-40 minutos cada, levando 
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inicialmente a uma lesão ulcerosa da pele e posterior necessidade de amputação da 

anatomia. (BERLIN, 2001, PERIAGO, 2006) 

Casos como esses foram reportados nas décadas que se seguiram, 

evidenciando principalmente danos na pele, casos de alopecia e lesões oculares, 

inclusive por cientistas reconhecidos como Thomas A. Edson, Nicola Tesla e William 

Morton. Alguns autores ainda afirmam que operadores dos aparelhos de raios X 

frequentemente utilizavam a própria mão para focalizar o feixe de radiação. Tal fato 

não surpreende, tendo em vista que o sistema radiográfico concebido até então não 

era composto de dispositivos básicos e imprescindíveis atualmente, como blindagem 

do equipamento e colimação e filtração de feixe. (MCGINLEY e MINER, 1995, 

GLASSER, 1993, BERLIN, 2001, KOENIG et al., 2001) 

2.5 Primeiras normatizações em radiodiagnóstico 

De modo geral, foi durante o período 1915-1945 que se passou a identificar 

as radiações como fontes de perigo. Até então, a associação das lesões com os 

raios X até era feita, mas a causa exata não estava clara. Anteriormente especulava-

se sobre a possibilidade dos danos serem provenientes de fenômenos elétricos das 

descargas de alta tensão no tubo, de raios ultravioleta e até contaminação por 

materiais da ampola. Neste período, as associações profissionais, instituições e 

autoridades governamentais passaram a fazer recomendações e regulamentações 

focadas em proteção radiológica, especialmente para o operador do equipamento. 

Em 1915 o Commitee of X-ray Injuries da instituição britânica Röntgen Society 

publicou recomendações para proteger principalmente os operadores de aparelhos 

dos efeitos prejudiciais dos raios X, indicando cautela no uso da tecnologia, 

representando o primeiro passo em direção a formação do conceito de proteção 

radiológica. Alguns cientistas, de forma independente, começaram a calcular 

parâmetros de segurança para operação de aparelhos de raios X, como Mutscheller 

(1925), que estimou a espessura necessária de chumbo para  expor o operador a 

um limite certo de dose de radiação (correspondente na época a 1% da dose 

necessária para produzir um eritema de pele por mês, aproximadamente 0,06 gray), 

apontando que a espessura de chumbo era dependente também da distância do 

aparelho ao operador e do  tempo e corrente utilizados efetivamente. Foi também 

nesse período que o Dutch Board of Health realizou a primeira intervenção 
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regulatória sobre a limitação de exposição à radiação; o Skin Erythema Dose (SED). 

Um SED correspondia a dose necessária para causar um eritema de pele e os 

trabalhadores poderiam ter no máximo 1 SED por 90 mil horas trabalhadas. Por ser 

um efeito biológico conhecido e de fácil identificação, optou-se então por utilizá-lo 

como referência. Em 1921, o British X-ray and Radium Protection Committee passou 

a adotar recomendações em proteção radiológica, bem como valores máximos 

tolerados de dose baseados no SED. Seguido disso, em 1922 e 1925, o American 

Rontgen Ray Society propôs o primeiro nível de tolerância como 0,01 SED por mês. 

Também em 1925, a Itália oficializou esses níveis de tolerância para exposições 

ocupacionais em radioterapia (MUTSCHELER, 1925, MCGINLEY e MINER, 1995, 

TURNER, 2007, NAVARRO, 2009, REZENDE 2011, PATTERSON, 2017) 

Diversos países passaram a fazer suas regulamentações e diretrizes de 

radioproteção, e diversos eventos internacionais da área contribuíram para 

transferência de conhecimento entre os participantes. Mas foi em 1925, durante o 

segundo International Congress of Radiology (ICR) em Estocolmo (Suécia) que a 

comunidade internacional fundou a International X-ray and Radium Protection 

Committee (IXRPC), com a intenção de difundir as diretrizes de proteção radiológica. 

Tal comitê não governamental era quase inativo, tendo em vista que possuía 

pouquíssimos membros (sendo que apenas dois deles eram médicos) e seus 

encontros eram realizados uma vez a cada três anos, nas edições dos ICR. O SED 

foi a unidade utilizada até 1937, quando o 5º ICR, realizado em Chicago, revisou a 

unidade de exposição röntgen (R), sendo definida como a quantidade de radiação X 

ou gama onde a emissão corpuscular associada da a 1,293 miligramas de ar 

produza íons que transportem 1 e.s.u. (equivalente a 3,335 641 ×10-10 Coulomb) de 

cargas elétricas, de qualquer sinal. (MOULD, 2016) 

 Infelizmente, apenas dois membros do IXRPC sobreviveram a segunda 

guerra mundial. Em 1950, o comitê passou a ser denominado International 

Comission on Radiological Protection (ICRP), e representa até os dias atuais a maior 

instituição emissora de recomendações em proteção radiológica. A ICRP foi formada 

inicialmente de seis subcomitês que trabalhavam em diversas áreas, como 

permissibilidade de doses internas e externas, proteção para uso das radiações 

(raios X e γ, partículas β, partículas pesadas, nêutrons e prótons) e descarte e 
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manejo de materiais radioativos. (ICRP, 1951, LINDEL, 1996, CLARKE e 

VALENTIN, 2009, COUSINS 2013) 

Em 1951, a ICRP propôs que os países interessados deveriam criar comitês 

centrais nacionais para lidar com problemas de proteção radiológica, hierarquizando 

a instituição em outras nações e disseminando as recomendações pelo mundo. Tal 

recomendação foi um indício que os países necessitavam assumir 

responsabilidades próprias para com a proteção radiológica de sua sociedade. 

(ICRP, 1951) 

Uma série de outras instituições importantes foram criadas posteriormente, e 

assim como a ICRP, não eram focadas apenas nos raios X, mas sim em todas as 

modalidades de radiações e seus efeitos, com a United Nations Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR) em 1955, e a International Atomic 

Energy Agency (IAEA) criada em 1957. (CLARKE e VALENTIN, 2005) 

Na primeira publicação da UNSCEAR, o Report of the United Nations 

Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation de 1958, são apresentados 

conceitos fundamentais em proteção radiológica, especialmente para quantificação 

da radiação e descrição dos efeitos biológicos. Unidades de exposição (R), dose 

absorvida (rad) e dose equivalente (rem), além do conceito de eficácia biológica 

relativa (Relative Biological Effectiveness, RBE) são descritos. (UNSCEAR, 1958) 

Torna-se aqui importante a explanação sobre esses tópicos que constituem o 

conceito de dose. De forma bastante sucinta, a exposição quantificava a capacidade 

ionizante no ar da radiação a se mensurar, ou seja, quantas cargas iônicas são 

geradas em um determinado volume de ar, expressa então em R. Porém, nem toda 

interação da radiação com a matéria se dá no ar, e alterando-se o material exposto, 

essas ionizações podem variar também. Para quantificar a energia de radiação 

depositada no material, utilizou-se o conceito de dose absorvida, expressa então em 

rad. A limitação da dose absorvida é que tal grandeza radiológica não leva em 

consideração o tipo de radiação e ou os efeitos biológicos decorrentes da radiação. 

Então, surge o conceito de relative biological effectiveness (RBE), uma grandeza 

adimensional concebida para fazer a relação entre a dose absorvida e o nível de 

resposta para um efeito biológico. O RBE utilizava fatores de peso para diferentes 

tipos de radiações, tendo em vista que a qualidade da radiação influencia em seus 
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padrões de distribuição da energia, e portando na manifestação dos efeitos 

biológicos. Pode-se então conhecer a razão entre uma dose de referência 

(geralmente proveniente de um feixe de radiação X, filtrado, a 250 kVp) para 

manifestação de um efeito biológico e a dose de radiação a se mensurar. Assim, se 

o RBE para um feixe de partículas alfa possui o valor 10, quer dizer que um décimo 

da dose proveniente desse feixe produzirá o mesmo grau de efeito biológico que 

uma dose de 1 rad proveniente de um feixe de raios X, mesmo que a energia 

absorvida seja de apenas 10%. Juntando-se os dois conceitos de dose absorvida e 

RBE, chegou-se a uma grandeza de dose biologicamente equivalente ao rad, 

expressa em rem (abreviação de Röntgen Equivalent Men). Basicamente, se 

multiplica a dose absorvida com os valores de RBE para o determinado tipo de 

radiação, sendo 1 para raios X, gama e beta, 10 para radiação alfa. (UNSCEAR, 

1958) 

O rad também era utilizado para estimar a dose absorvida em efeitos 

determinísticos, onde a manifestação biológica do dano é severa e rápida, assim 

como os primeiros efeitos biológicos observados já mencionados. Diversos estudos 

sobre os limiares de dose absorvida para estes efeitos determinísticos foram 

desenvolvidos no período pós-guerra, e muito dos dados obtidos então são 

utilizados até hoje como referência para os limites de dose. De modo geral, a 

severidade do dano cresce com o aumento da dose absorvida. Já a unidade de 

medida rem, como é dependente do RBE, assumia uma concepção mais teórica, 

haja vista que os valores de RBE que compõem a dose equivalente estão 

embasados em estudos sobre os possíveis efeitos biológicos (estocásticos) 

provenientes especialmente de baixas doses, onde não se conhecia limiares de 

dose para a manifestação dos efeitos. Na mesma publicação de 1958, a UNSCEAR 

apresenta resultados dos primeiros estudos com baixas doses de radiação, fazendo 

com que a comunidade acadêmica reconhecesse a possibilidade de ocorrência de 

efeitos biológicos a baixas doses. (UNSCEAR, 1958) 

2.6 Risco; conceitos e adaptações em saúde e radiodiagnóstico 

Assim, como não foi constatado um limite seguro de dose para os efeitos 

biológicos provenientes de baixas doses de radiação, a comunidade internacional 

adotou o princípio da precaução, ao utilizar o modelo Linear No Threshold (LNT), 



47 
 

 
 

traduzido como linear sem limite de exposição. Dessa forma, ficou postulado que 

qualquer dose de radiação envolve algum grau de risco, e mesmo não se sabendo 

o limite de dose absorvida exato para os possíveis efeitos, a sua possibilidade (e 

não a severidade do dano) aumenta linearmente com a dose absorvida (ICRP 1959). 

Apesar de atualmente haver muito debate sobre a precisão ou eficácia do modelo 

LNT (CALABRESE e BALDWIN, 2000, COHEN, 2005, FEINENDEGEN 2005, 

LUCKEY, 2006, MARCUS, 2015), sua adoção foi uma ação acertada, especialmente 

para demonstrar a presença inerente e constante de riscos no uso das radiações 

(NAVARRO, 2009). A figura 12 exemplifica graficamente o modelo LNT em termos 

do risco associado e o aumento da dose. 

 

Figura 11:  Ilustração do modelo LNT para doses de radiação em comparação com outros 
modelos (Adaptado de Canada Nuclear Safety Commission, 2013). 

Outro mecanismo de precaução usado pela comunidade internacional foi o 

princípio ALARA, acrônimo para As Low As Reasonably Achievable (tão baixo 

quanto razoavelmente exequível). Dessa forma, as exposições e doses de radiações 

devem ser minimizadas até o necessário para atingir o objetivo diagnóstico. Tal 

medida foi bastante oportuna, dadas as discrepantes doses empregadas nos 

serviços diagnósticos da época. Em 1960, o Reino Unido conduziu a pesquisa 

Adrian, reportando uma diferença de dose de um fator de até 10.000 para exames 

de coluna lombar (WALL e SHRIMPTON, 1998). Nos anos 70 nos Estados Unidos, o 



48 
 

 
 

Nationwide Evaluation of X-ray Trends (NEXT) encontrou variações de dose de 

entrada na pele com fator de até 20 entre hospitais (BURKHART, 1984). Na década 

de 1980, o National Radiological Protection Board (NRPB) do Reino Unido mediu a 

dose de entrada na superfície do paciente com auxílio de dosímetros 

termoluminescentes, e encontrou variações de um fator de 30 em algumas medições 

individuais para exames de abdômen e fator de 5 entre uma amostra representativa 

de pacientes de 20 hospitais escolhidos aleatoriamente (SHRIMPTON et al., 1986). 

A mesma técnica foi utilizada em 1991 em um estudo europeu (Quality Criteria for 

Diagnostic Radiographic Images) que encontrou variações de um fator de 10 para 

dose de entrada na superfície em exames de coluna lombar anteroposterior 

(MACCIA et al., 1991). Essas e diversas outras pesquisas foram fundamentais para 

formulações de ações de padronização de dose em exames, como os níveis de 

referência em radiodiagnóstico. Com a constatação do risco de dano biológico 

devido a qualquer exposição à radiação ionizante, diversas recomendações 

internacionais passaram a adotar os princípios de precaução, devido ao 

conhecimento parcial dos riscos envolvidos. (UNSCEAR, 1958) 

Importante de se ressaltar; risco não é sinônimo de probabilidade, apesar de 

ambos conceitos estarem intimamente relacionados. Em epidemiologia, o conceito 

de probabilidade é definido matematicamente como a possibilidade de ocorrência de 

um evento, em uma população exposta a um determinado fator de risco em um 

determinado período de observação, expresso em um número entre zero e um. Já o 

conceito de risco é mais complexo, pois além da probabilidade de ocorrência do 

efeito, leva em consideração também a severidade do dano, esta não podendo ser 

expressa em números. Assim, considerando dois eventos A e B de respectivas 

probabilidades de ocorrência de 0,20 e 0,70, pode-se dizer que o evento B é mais 

provável de acontecer do que o evento A. Porém, não se pode dizer que o evento B 

possui um risco maior que o evento A, tendo em vista que não se sabe o quão lesivo 

e severo são os efeitos. Assim, a avaliação do risco requer juízo de valor, fazendo 

com que muitas vezes ela varie de acordo com o observador e seus interesses. 

(ALMEIDA FILHO, 1992, COSTA, 2009)  

O conceito de risco pode ser analisado pelo olhar de diversas áreas do 

conhecimento. Em 1986, após acidente nuclear de Chernobyl, o sociólogo alemão 

Ulrich Beck publicou o livro Risikogesellschaft, que foi traduzido em 1992 para o 
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inglês como Risk Society: Towards a New Modernity. Nele o autor trabalha a ideia 

de que nossa sociedade moderna evoluiu para uma sociedade do risco, onde cada 

vez mais ela tem que debater, prevenir e controlar riscos que ela mesmo produz. 

Com essa mudança de paradigma, nossa então sociedade industrial da produção e 

distribuição de bens, passou a distribuir riscos. Tal distribuição de riscos é tão 

intensa, que a ciência anda em descompasso com a disponibilização desses novos 

riscos, sendo incapaz de prever e controlar esses riscos antes de sua inserção na 

sociedade. Essa teoria é bastante evidente quando se reporta a descoberta da 

radiação X, ao uso de energia nuclear, e outras tecnologias que, mesmo sem 

compreendermos a total extensão dos riscos envolvidos, passamos a aceitá-la 

socialmente, como os alimentos transgênicos, cigarro e agrotóxicos. Beck ainda 

expõe que essa disseminação de riscos se dá de forma globalizada, independente 

às diferenças sociais, econômicas e geográficas, bem como suas consequências. 

Acidentes nucleares podem lançar enormes emissões de material radioativo na 

atmosfera, afetando ricos e pobres em vastas partes do mundo. (BECK, 1992) 

Apesar de as avaliações de risco feitas por especialistas se fundamentarem 

em sofisticadas análises de dados, o dito cidadão comum tende a tomar suas 

decisões baseadas em sua própria percepção de risco, formada por seus 

julgamentos intuitivos construídos em experiências vividas ou na comunicação de 

risco feita pela mídia e governo. Grande parte dessa percepção de risco é 

compreendida como uma série de estratégias mentais utilizadas para se 

compreender as incertezas do mundo (KAHNEMAN et al., 1982, SLOVIC, 1987). 

Assim, pessoas podem perceber o mesmo risco de forma diferente. Em 1980, Slovic 

quantificou e comparou as percepções de risco sobre 30 atividades/tecnologias, 

utilizando técnicas psicométricas em diferentes grupos (estudantes colegiais, 

especialistas em avaliação de risco, membros da liga das mulheres votantes, e 

membros de uma organização chamada “Active Club”). O resultado pode ser 

observado na tabela 1, onde os valores crescem de acordo o grau de risco de morte 

envolvido segundo a percepção do grupo (SLOVIC et al., 1980).  
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Tabela 1: Ordem da percepção de risco de morte envolvido em 30 atividades/tecnologias em quatro 

grupos distintos. (adaptado de SLOVIC et al., 1980) 

Atividade/Tecnologia Liga das mulheres 
votantes 

Estudantes de 
colegial 

Membros 
"Active Club" Especialistas 

Energia Nuclear 1 1 8 20 
Veículos motorizados 2 5 3 1 
Armas (de fogo) curtas 3 2 1 4 
Fumar 4 3 4 2 
Motocicletas 5 6 2 6 
Bebidas alcoólicas 6 7 5 3 
Aviação privada 7 15 11 12 
Trabalho policial 8 8 7 17 
Pesticidas 9 4 15 8 
Cirurgia 10 11 9 5 
Combate a incêndio 11 10 6 18 
Grandes construções 12 14 13 13 
Caça 13 18 10 23 
Latas de spray 14 13 23 26 
Escalar montanhas 15 22 12 29 
Bicicletas 16 24 14 15 
Aviação comercial 17 16 18 16 
Energia elétrica (não nuclear) 18 19 19 9 
Nadar 19 30 17 10 
Contraceptivos 20 9 22 11 
Esquiar 21 25 16 30 
Raios X 22 17 24 7 
Futebol americano 23 26 21 27 
Estradas de ferro 24 23 29 19 
Conservantes alimentícios 25 12 28 14 
Corantes alimentícios 26 20 30 21 
Cortador de grama 27 28 25 28 
Antibióticos prescrevíeis 28 21 26 24 
Eletrodomésticos 29 27 27 22 
Vacinação 30 29 29 25 

 

Chama atenção, quando se compara entre a percepção dos especialistas 

com os outros grupos, a discrepância entre as tecnologias de energia nuclear 

(bastante minimizada) e dos raios X (relativamente superestimada). 

Percebe-se também, que a utilização de novas tecnologia envolve riscos 

muitas vezes desconhecidos, e que apesar disso são socialmente aceitos. O risco 

envolvido nestes casos pode ser desconhecido no momento da avaliação, não 

sendo possível prever de forma completa a sua severidade, os possíveis danos e 

demais consequências de seu uso. Todos os danos e efeitos biológicos relatados 

nas décadas que se seguiram à descoberta dos raios X não tinham sua casualidade 

relacionada com a tecnologia radiológica no momento de sua descoberta, não tendo 

seus utilizadores a completa ciência dos riscos associados ao uso dos raios X. O 
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desconhecimento dificulta o processo de avaliação de riscos, sendo necessário 

amplo estudo dos eventos para poder compreender as relações de risco antes de 

implantar uma nova tecnologia. No caso dos raios X, a avaliação de risco veio 

décadas após o uso da tecnologia, com os estudos e relatórios de diversas 

instituições, em especial a UNSCEAR e ICRP. Para os efeitos onde não se era 

possível prever a possibilidade de ocorrência (desenvolvimento de câncer, por 

exemplo), a comunidade internacional utiliza o princípio da precaução (na forma do 

modelo LNT) para minimizar a exposição ao risco. (COSTA, 2009, NAVARRO, 2009) 

2.6.1 Risco em mamografia; efeitos biológicos 

Diversos estudos vêm avaliando a relação risco-benefício envolvida na 

realização do screening mamográfico populacional, sob a ótica da possível 

manifestação posterior de um efeito biológico advindo da dose de radiação 

ionizante. Esses estudos têm focado na possível manifestação do câncer radio-

induzido e nos possíveis óbitos decorrentes dos mesmos. (FEIG e HENDRICK, 

1997, GONZALEZ e REEVES, 2005, YAFFE e MAINPRIZE, 2011, WARREN et al., 

2015, MIGLIORETTI et al., 2016) 

Pode parecer contraprodutivo expor à radiação o tecido mamário visando 

detectar uma patologia cuja a própria exposição à radiação poderá contribuir para 

sua manifestação. Não obstante, diversos autores vêm encontrando resultados que 

justificam a realização adequada do screening mamográfico, principalmente por via 

de estudos que quantificam o risco de óbito devido à um câncer radio-induzido 

atribuído a realização da mamografia. Um estudo canadense de coorte com 100 mil 

mulheres participantes do screening mamográfico, realizado anualmente entre 40 e 

55 anos de idade e bienalmente até os 74 anos, estimou 86 casos de câncer radio-

induzido, resultando em 11 óbitos. (YAFFE e MAINPRIZE, 2011). No Reino Unido, 

outro estudo também buscou estimar a quantidade de mortes devido ao câncer 

radio-induzido pela realização da mamografia no programa de screening inglês. 

Assumindo que em 1.770.436 mulheres (de idades entre 50 e 70 anos) que realizam 

mamografia pelo programa, estimou-se 54 casos de óbito por câncer radio-induzido. 

No entanto, o estudo aponta que seriam diagnosticados 14.872 casos de câncer 

pelo screening que podem salvar 1071 vidas. (WARREN et al., 2015). Nos Estados 

Unidos, outro estudo afirma que para cada 100 mil mulheres com idades entre 40 e 
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74 anos participantes do screening mamográfico anual, há uma projeção de indução 

125 casos de câncer mamário, resultando a 16 óbitos. No entanto, o mesmo estudo 

estima que 968 casos fatais de câncer podem ser evitados graças a detecção 

precoce com screening mamográfico (MIGLIORETTI et al., 2016).  

Por outro lado, há estudos que indicam que, em algumas condições, a 

relação de risco-benefício do screening mamográfico podem ser desvantajosas 

demais para ser justificáveis. González e Reeves (2005) realizaram um estudo no 

Reino Unido estimando o número de mortes por câncer radio-induzido devido a uma 

década de exposição em um programa de screening mamográfico, iniciando em 

idades de 20, 30 e 40 anos. O estudo chegou à conclusão que quando iniciado aos 

20 e 30 anos, o screening mamográfico resultará em mais óbitos do que vidas 

salvas, mesmo para o grupo de mulheres com histórico familiar (em primeiro grau) 

de câncer mamário, e que na idade de 40 anos o screening só poderá reduzir a 

quantidade de óbito se a mortalidade do câncer mamário reduzir em pelo menos 

20%. (GONZALEZ e REEVES, 2005) 

A hipótese da possibilidade de manifestação de efeitos biológicos para baixas 

doses de radiações (como essas empregadas em mamografia) se baseiam 

principalmente em estudos de longa duração, onde se observou ao longo do tempo 

um excesso de câncer mamário em populações expostas a altas doses de radiações 

(da ordem de 0,25 a 20 Gy) como sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki, pacientes 

com tuberculose que realizavam controle através de exames radiológicos de tórax, e 

outras populações (FEIG e HENDRICK, 1997). Em se tratando de doses de radiação 

eletromagnética (X e gama nesse caso), há fortes evidências epidemiológicas que 

confirmam um excesso de risco de câncer para doses agudas ˃50 mGy, e 

evidências razoáveis que confirmam o aumento em alguns riscos de câncer para 

doses >5 mGy. (BRENNER et al., 2002) 

Há duas formas principais para se estimar a dose a qual o paciente está 

usualmente exposto ao realizar um exame mamográfico. A primeira delas, é a Dose 

de Entrada na Pele (DEP). Essa grandeza obtida através da medição da energia 

cinética gerada pelas partículas ionizadas pelos raios X e depositadas por unidade 

de massa no ar (Kerma no ar), expressa na unidade do sistema internacional J.kg-1, 

também denominado Gray (Gy). Essa medição pode ser feita com equipamentos 



53 
 

 
 

extremamente precisos, geralmente câmaras de ionização específicas ou alguns 

modelos de detectores de estado sólido. A DEP estima então, a dose de radiação 

em Gy depositada na superfície mamária, através da medida do Kerma no ar 

incidente no centro do feixe, acrescido da medida de radiação espalhada pela 

mama. (ICRP, 1990, BRASIL, 1998).  

A segunda metodologia de estimativa de dose é a Dose Glandular Média 

(DGM) em Gy, que busca quantificar a dose de radiação depositada nas 

profundidades do tecido mamário, especialmente porque leva em consideração 

aspectos adicionais ao Kerma no ar incidente, como a qualidade feixe de radiação, 

espessura e densidade da mama comprimida. Pode ser calculado multiplicando o 

valor do Ki
 por fatores de conversão descritos no Código de Prática de Dosimetria 

em Radiologia Diagnóstica da IAEA, ou medido diretamente inserindo dosímetros 

termoluminescentes em um simulador dosimétrico. (DANTAS, 2000, DANCE et al., 

2000, IAEA, 2007, XAVIER et al., 2014) 

Atualmente, a avaliação dosimétrica em mamografia via DEP vem caindo em 

desuso, ao passo que a avaliação da DGM vem sendo largamente utilizada no meio 

científico, sendo realidade também em protocolos internacionais (IAEA, 2005, 2006, 

2007). Diversos autores (FAJ et al.; PERRY et al.; ZDESAR, 2008, PAKNYAT et al., 

2011) constatam que a DGM é o método dosimétrico mais apropriado para predizer 

o risco de câncer, principalmente por considerar que o tecido glandular é mais 

vulnerável ao câncer radio-induzido do que a pele mamária ou tecido adiposo. 

(DELLIE e RAO, 2016) 

Os valores de DGM em uso em serviços de mamografia de diversos países 

vem sendo estudado por diversos autores (EKLUND et al., 1993. BULLING e 

NICOLL, 1995, HEGGIE; GENTRY e DEWERD, 1996, YOUNG et al., 1997, BURCH 

e GOODMAN, 1998, THILANDER-KLANG et al., 1998, KRUGER e SCHUELER, 

2001, MORÁN et al., 2005, KLEIN et al., 2007, BALDELLI, 2010, XAVIER et al., 

2014, ASADA et al.; DELLIE e RAO, 2016 XAVIER et al., 2017) e o resultados 

podem ser observados na tabela 2. 
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Tabela 2: Resumo de estudos de quantificação da DGM. 

Estudo Publicação Pais Coleta de 
Dados 

Espessura 
média (cm) 

DGM 
(mGy) 

Pacientes 
[imagens] 

Eklund et al. 1993 Suécia 1993 5,0 
5,4 
6,2 

1,25 
0,68 
0,72 

4442 

Bulling e Nicoli 1995 Nova Zelândia 1995 4,9 ≅2,8 310 
[1501] 

Heggie 1996 Australásia 1996 5,2 2,26 490 
[2051] 

Gentry e DeWerd 1996 Estados Unidos 1993-1994 4,5 1,5 4400 

Young et al. 1997 Reino Unido 1997 5,3 
5,2 

1,74 
1,85 

[127] 
[276] 

Thilander-Klang 
et al. 

1997 Suécia 1994 4,9 1,9 965 

Burch e 
Goodman 

1998 Reino Unido 1994-1995 5,7 (Obl) 
5,2 (Cc) 

2,0 
1,6 

4633 

Kruger e 
Schueler 

2001 Estados Unidos 1998 5,1 2,6 6006 
[24.471] 

Morán et al. 2005 Espanha 2001-2003 5,2 1,88 5034 
[20.137] 

Klein et al. 2007 Alemanha G1= 1992 
G2= 1993 

G1= 5,59 
G2= 5,08 

G1= 1,59 
G2= 2,07 

G1= 1678 [5713] 
G2= 945 [3361] 

Baldelli et al. 2010 Irlanda  6,14 2,72 2910 
[12110] 

Xavier et al. 2014 Brasil 2014 6,6 (DR) 
5,0 (CR) 
5,9 (tf) 

2,74 (DR) 
2,79 (CR) 
1,58 (tf) 

650 

Asada et al. 2016 Japão 2014 4,2 1,66 434 

Dellie e Rao 2016 Etiópia 2012 4,1 2,57 [755] 

 Cc; Craniocaudal. CR/DR; equipamentos digitais. Tf; tela-filme. Obl; oblíqua. 

Esses estudos são fundamentais para que a sociedade defina qual é a dose 

de radiação aceitável para cada procedimento. Esse valor aceitável é expresso na 

forma dos Nível de Referência em Diagnóstico (NRD). O conceito (e não valores de 

dose) de NRD foi introduzido com a publicação da ICRP 60 em 1991, e vem sendo 

atualizado em publicações posteriores desde então. Basicamente, são estimativas 

de dose de radiação esperadas na realização de procedimentos diagnósticos, 

utilizadas como referência. Seu valor é definido observando um percentil escolhido 

da distribuição das doses comumente geradas nesses procedimentos. Um país pode 

definir seu NRD para exames pelve, por exemplo, a um valor de 5 mGy, pois esse é 

valor aproximado do terceiro quartil (Q¾) daqueles exames observados nos 

estabelecimentos em seu território. (ICRP 2002, 2007a, 2007b, SAVI, 2014) 
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Os NRD representam então os níveis aceitáveis de exposição médica em 

cada procedimento. Valores de dose não devem ultrapassar o NRD quando o 

procedimento é aplicado com boas práticas em radiodiagnóstico, devendo o 

estabelecimento de saúde investigar o motivo de tal discrepância, de forma a 

otimizar a dose reduzindo-a. No Brasil, os NRD estão definidos na Portaria SVS/MS 

nº 453/98 na forma de DEP, e devem estar em constante revisão, incentivando a 

otimização das exposições médicas e redução das doses. (BRASIL, 1998)  

2.6.2 Risco em mamografia; erro diagnóstico 

Além dos possíveis danos biológicos relativos a radiação, há várias outras 

facetas de risco envolvidas na prática do radiodiagnóstico, sendo o risco do erro 

médico um deles. Sobre erro médico, Blendon e colaboradores realizaram uma 

pesquisa nos Estados Unidos, onde 831 médicos responderam a um questionário 

enviado via correio e 1207 indivíduos do público foram entrevistados via telefone. Os 

resultados da pesquisa mostraram que 35% dos médicos e 42% dos indivíduos do 

público relataram já ter propriamente ou algum membro da família sofrido erro 

médico, porém nenhum dos grupos considerou os erros médicos como um dos 

problemas mais importantes na saúde (BLENDON et al., 2002). O psiquiatra 

cognitivo Arthur S. Elstein avaliou o processo de decisão clínica de toda sua carreira, 

e estimou uma incidência de diagnóstico incorreto em 10-15% dos casos (ELSTEIN, 

1995). 

Giostri (2010), em seu livro “Erro Médico à Luz da Jurisprudência Comentada” 

explica que toda atividade humana é, em potencial, uma geradora de riscos, e é 

oportuno classificá-los para separar o previsível do imprevisível. A autora classifica 

como “típicos” os riscos envolvidos na prática médica que podem ser delimitados em 

função de uma porcentagem e frequência já estudados pela literatura (risco 

clássico), com base em casos concretos e estudos epidemiológicos, como o risco de 

reação adversa a um contraste radiológico, por exemplo. O que não se enquadra na 

classificação de típico, é considerado atípico, com forte tendência à 

imprevisibilidade. Os riscos imprevisíveis relatados por Giostri ainda levam em 

consideração não apenas a formação que o profissional da classe médica possui, 

mas também toda estrutura que complementa a realização da medicina, como a 

disponibilidade de equipamentos adequados e suas condições, equipe de trabalho 
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treinado, etc. Esses aspectos podem contribuir decisivamente na manifestação de 

um possível erro médico (GIOSTRI, 2010). 

Para que a detecção do câncer de mama seja eficaz, é necessário que o 

radiodiagnóstico seja feito de forma adequada, sob o risco dessa tecnologia evoluir 

de uma solução para salvar vidas para um problema de saúde pública (OMS, 2001). 

Cada vez mais os serviços de saúde buscam a garantia da qualidade como forma de 

minimizar a ocorrência de erros diagnósticos. Na radiologia especificamente, a 

possibilidade do erro diagnóstico sempre esteve presente e sempre estará.  

A probabilidade de ocorrência, (risco clássico) do erro diagnóstico, pode até 

ser estimada, geralmente em condições pontuais que avaliarão situações não 

abrangentes, a depender das variáveis de cada estudo. Pode-se estimar a 

probabilidade de diagnóstico falso negativo em mamografias realizadas no Hospital 

“A”, e/ou em aparelhos “B” “C” e “D”, e/ou em mulheres com idades entre “E” e “F”, 

por exemplo. O valor de risco estimado posterior a análise estatística pode ser 

quantificado, porém sua representatividade concerne a amostra. Por outro lado, o 

risco potencial, ou seja, a possibilidade de ocorrência do falso negativo sempre 

estará presente, independentemente do equipamento, amostra populacional e 

estabelecimento de saúde estudado, podendo ser minimizado de acordo com as 

condições da exposição ao mesmo. As tecnologias sempre apresentarão um grau 

de risco potencial inerente, por mais controlado que seu uso seja, cabendo ao 

sistema regulador mediar o gerenciamento de risco e controlar seu uso (NAVARRO, 

2009). 

Outro fato importante atrelado a probabilidade erro diagnóstico é que a 

detecção do câncer está atrelada também a fatores subjetivos que podem 

independer de protocolos de qualidade, como a capacidade de acurácia do 

radiologista. Estima-se que entre 10% a 30% dos cânceres de mama não são 

diagnosticados na mamografia. Alguns estudos apontam que uma revisão 

secundária dos exames radiográficos pode resultar em expressivas discordâncias, 

variando de 2 a 20% dos casos para maioria das modalidades diagnósticas 

(GODDARD et al., 2001). Em 1996, Beam e colaboradores revisaram exames 

mamográficos de 79 mulheres, onde 45 delas tinham câncer de mama. O resultado 
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mostrou que o câncer diagnóstico de câncer teria passado desapercebido em 21% 

dos casos (BEAM et al., 1996, MAJID et al., 2003, BENNER et al., 2008).  

Mais recentemente, em Palazzeti e colaboradores (2016) publicaram um 

estudo que analisou a taxa de falso negativo e o motivo desse erro diagnóstico, por 

meio da avaliação de 500 exames mamográficos realizados entre 2008 e 2011. As 

500 mamografias dizem respeito a dois grupos, sendo o primeiro 250 mamografias 

de pacientes que foram posteriormente operadas devido ao câncer mamário, e o 

segundo grupo composto de 250 mamografias de mulheres saudáveis participantes 

do programa de screening mamográfico. Para o primeiro grupo, em 55,2% das 

pacientes o câncer existente não foi detectado, em 24,4% havia indícios mínimos de 

sua existência, e em 20,4% dos casos foram diagnosticados como falso negativo. O 

autor atribui ainda a causa dos diagnósticos falso negativos como sendo 42% 

relacionados a percepção do avaliador da imagem, 15% relacionados a 

interpretação do avaliador da imagem, 10% relacionadas a características 

sutis/atípicas da lesão, 9% onde houve uma satisfação com os achados, 7% 

limitações inerentes a mamografia, 4% relacionadas à técnica radiográfica mal 

executada e em 12% relacionada a um gerenciamento clínico inadequado. 

(PALAZZETTI et al., 2016) 

 

2.7 Paradigma de risco 

Grande parte dos estudos anteriormente citados buscavam quantificar o risco 

clássico em situações previamente definidas, com características intrínsecas a cada 

estudo, como tipo de equipamento, população estudada, dados epidemiológicos 

individuais da região, etc. No escopo do paradigma do risco (figura 13), esses 

estudos representam apenas uma das etapas que auxilia a avaliação e posterior 

gerenciamento de risco. A pesquisa científica é responsável por identificar a fonte de 

perigo com auxílio de estudos, tornando possível associar um nível de causalidade e 

condições da exposição em termos de duração e intensidade. Uma vez identificada 

a existência do perigo, sua relação de dose-resposta e tipificação da exposição, é 

possível caracterizar o risco em termos da incidência em uma determinada 



58 
 

 
 

população, levando-se em conta também a solidez das evidências obtidas e na 

precisão das estimativas. (FAUSTMAN e OMENN, 2001)  

 

 

Figura 12:  Estrutura do paradigma de risco. (adaptado de FAUSTMAN e OMENN, 2001) 

Para realizar um controle de riscos de forma eficaz, a autoridade reguladora 

deve buscar conhecer todo paradigma dos riscos envolvidos no uso das tecnologias 

em questão. Quando não for possível, as políticas de ação e monitoramento dos 

riscos devem-se embasar na caracterização do risco potencial, mesmo com suas 

incertezas, pois a possibilidade de dano já foi constatada, requerendo assim uma 

ação. Para tanto, pode-se utilizar do princípio da precaução até que a pesquisa 

científica consiga fornecer mais insumos para refinar a tomada de decisão nas 

políticas de ação e monitoramento. 

A avaliação e gerenciamento de riscos potenciais são constantemente 

permeados por incertezas e possibilidades. A dificuldade envolvida ao tentar 

controlar o desconhecido pode ser evidenciada no seguinte exemplo; como 

caracterizar o risco que o paciente está exposto ao realizar uma mamografia em um 

estabelecimento de saúde em que o equipamento em uso não possui registro válido 

junto à ANVISA? Apesar de já se ter identificado uma possível fonte de perigo nesta 

hipótese (equipamento sem de registro), é muito difícil estimar o dano direto ao 

paciente, seja pelo inestimável número de desfechos possíveis (conhecidos e 
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desconhecidos) decorrentes da ausência de registro válido, pela carência de 

pesquisa científica que tenha avaliado a exposição a esse risco, ou simplesmente 

pela impossibilidade de relacionar a exposição ao dano. Nesta situação específica 

não é possível definir a probabilidade de ocorrência de algum dano ao paciente em 

função unicamente da ausência do registro da ANVISA, pois o equipamento mesmo 

não tendo registro válido pode estar operando em conformidade com os padrões 

normativos considerados seguros, da mesma forma que um equipamento com 

registro válido. Assim, a falta de registro do equipamento não pode ser considerada 

um dano direto ao paciente, mas sim um dano ao sistema regulatório de controle do 

risco. Não obstante, observações de campo podem identificar situações onde, ao 

não passar por uma avaliação criteriosa ao adquirir o registro da ANVISA, o 

equipamento mamográfico está potencialmente fora das especificações construtivas 

mínimas, confirmando assim a hipótese inicial de que é possível a ocorrência de 

algum dano.  

As ações regulatórias, na maioria das vezes, não estão voltadas para a fonte 

de risco em si, mas sim para processos que visam controlar esse risco, que devem 

ser executados pelo setor regulado. Assim, a autoridade regulatória define, por 

exemplo, a exigência de realização de uma ação para controle de risco (como a já 

mencionada obrigatoriedade de registro dos equipamentos), enquanto o setor 

regulado deve efetivamente controlar o risco (somente utilizar equipamentos com 

registro válido). Dessa forma, a autoridade reguladora age controlando os riscos 

potenciais de forma indireta, normatizando de acordo com as opções regulatórias 

julgadas propícias, ao passo que cabe ao setor regulado controlar diretamente o 

risco botando em prática essas exigências. O risco potencial em regulação expressa 

um juízo de valor estipulado pela autoridade reguladora sobre a exposição em 

potencial a um possível risco. (BRASIL, 1998, NAVARRO, 2009, SANTA CATARINA 

2015a) 

2.8 Controle de riscos em radiodiagnóstico 

Conforme visto inicialmente com a constatação de danos e da possibilidade 

de danos advindos do uso das radiações, a comunidade internacional vem desde a 

metade do século XX lançando normativas e recomendações que visam mediar as 

diversas relações de risco em radiodiagnóstico (risco ao trabalhador e indivíduo do 
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público, risco do erro diagnóstico, risco monetário, etc.). Em especial, as publicações 

da ICRP de 1959, 1964, 1966, 1977 foram responsáveis pela construção do sistema 

de proteção radiológica aplicado na maioria dos países, incluindo o brasileiro. 

Posteriormente, a ICRP 60 de 1991 modificou algumas grandezas dosimétricas 

básicas e na limitação de dose, modificando a metodologia utilizada para estimar o 

risco associado ao uso das radiações ionizantes (GOMES, 2002). 

O padrão regulatório deve ser atualizado constantemente, à medida que 

novos dados se tornam disponíveis na comunidade científica. Vários indicadores de 

controle de risco foram criados e vem sendo modificados a medida que o nível 

seguro de exposição ao risco vem se alterando (reavaliação das opções 

regulatórias). Um indicador de controle de risco que foi alterado ao longo das 

décadas são os limites de dose ocupacional recomendados pela ICRP, indo de um 

limite de dose efetiva com equivalência de 720 mSv (miliSievert, unidade para dose 

efetiva) para os atuais 20 mSv, conforme gráfico 1 (TAYLOR e WYCKOFF, 1971, 

HARDING e THOMSON, 1993, ARIAS, 2006). 

Gráfico 1:   Evolução dos limites de dose efetiva ocupacional recomendados pela ICRP. 

 

Esses limites de dose efetiva foram recomendados com base em coeficientes 

de risco estimados da ICRP, que apontam que trabalhadores expostos a baixas 

doses e taxas de dose de radiação tem uma probabilidade de 04% de morrer devido 

a um câncer radio-induzido para cada 1.000 mSv, enquanto que para a população 

geral a probabilidade é de 05% para cara 1.000 mSv recebido de radiação, neste 

caso proveniente de outras fontes que não ocupacional (radiação ambiente naturais, 

exames radiológicos, etc.). Dessa forma, 8 a cada 10 mil trabalhadores expostos ao 

atual limite de 20 mSv (média de 5 anos consecutivos) morrerão por um câncer 
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radio-induzido devido a essa exposição ocupacional, enquanto que para o indivíduo 

do público exposto a 1 mSv o óbito estimado é de 5 a cada 100 mil (ICRP, 1990). 

Portanto, o limite de dose de 20 mSv não representa um “nível seguro” de 

exposição, mas sim um nível de risco potencial (de óbito devido a um câncer radio-

induzido) aceitável pela sociedade. 

Reforça-se aqui que como qualquer dose de radiação pode gerar um dano 

biológico, não há um nível seguro de exposição a radiações ionizantes. Uma vez 

que eliminar totalmente o risco não é possível sem inviabilizar a tecnologia e por 

conseguinte o benefício por ela gerado, torna-se necessário definir o quanto a 

exposição ao risco é aceitável. Essa decisão, apesar de bastante debatida e 

recomendada em nível internacional, deve ser tomada a nível local, haja visto a 

necessidade de balancear fatores políticos, econômicos e sociais de cada nação. 

Parece prejudicial que uma organização internacional defina quanto um governo 

nacional deve investir em seu sistema de proteção radiológica para cuidar de seus 

próprios cidadãos. Dessa forma, as autoridades reguladoras de cada país devem 

lançar suas normas reguladoras de proteção radiológica, bem como verificar o 

cumprimento das mesmas. Uma das formas que a autoridade reguladora tem de 

fiscalizar o cumprimento de suas normas reguladoras é a concessão de licenças 

institucionais (ARIAS, 2006). 

2.9 Padrão regulatório do radiodiagnóstico no Brasil 

A Portaria Federal MS/SVS nº 453 de 1º de junho de 1998 é a norma que 

estabelece as diretrizes básicas de proteção radiológica em radiodiagnóstico médico 

e odontológico, além de dispor sobre o uso dos raios X diagnósticos em todo 

território nacional brasileiro. Tal documento foi construído pela autoridade 

reguladora, na forma do Ministério da Saúde e pela extinta Secretaria de Vigilância 

Sanitária (substituída pela ANVISA), baseado principalmente nas recomendações da 

ICRP de 1990 e 1996, e levado a consulta pública por meio da Portaria nº 189 de 13 

de maio de 1997. Mesmo estando bastante alinhado com as recomendações e 

normativas internacionais, leva em consideração as especificidades políticas, 

econômicas e sociais da realidade brasileira, como a atribuição de algumas 

competências para a autoridade sanitária, constituída pelas Vigilâncias Sanitárias 

(Visa) dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios) (BRASIL, 1998).   
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Desde sua concepção, a Portaria SVS/MS nº 453/98 confirma a necessidade 

de controle de riscos e consequente garantia da qualidade para os serviços de 

radiodiagnóstico médico: 

“A SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA no uso de suas 
atribuições legais, tendo em vista as disposições 
constitucionais e a Lei 8.080, de 19/10/90, que tratam das 
condições para a promoção e recuperação da saúde como 
direito fundamental do ser humano, e considerando:  
 
[...] 
os riscos inerentes ao uso das radiações ionizantes e a 
necessidade de se estabelecer uma política nacional de 
proteção radiológica na área de radiodiagnóstico; 
[...] 
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;  
[...] (BRASIL, 1998) 

 

Para tanto, estabelece em seu artigo 2º que as autoridades sanitárias (Visa 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios) são as entidades públicas responsáveis 

por fiscalizar a aplicação das diretrizes básicas de proteção radiológica, bem como 

licenciar os estabelecimentos que fazem uso dos raios X para diagnose (BRASIL, 

1998). 

2.9.1 Padrão regulatório em Santa Catarina 

Em Santa Catarina, a atribuição de fiscalizar e licenciar os serviços de 

radiodiagnóstico, como os de mamografia, é primariamente da gestão municipal, 

através das Visas municipais. Porém, quando a modalidade diagnóstica é 

considerada de alta complexidade (como no caso da radiologia intervencionista), a 

atribuição passa a ser da Visa Estadual (Diretoria Estadual de Vigilância Sanitária - 

DIVS). O mesmo se aplica quando o município não dispõe de estrutura mínima que 

o torne competente para fiscalizar e licenciar (SANTA CATARINA, 2014, 2015a). 

Em 2015, foi publicada a Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES, 

representando uma regulação válida em todo território catarinense que ratifica e ao 

mesmo tempo atualiza as diretrizes propostas pela Portaria SVS/MS nº 453/98. 

Mesmo sendo a instituição da DIVS primariamente uma autoridade sanitária, ela 

possui autonomia administrativa para regular assuntos de sua competência dentro 
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de sua área geográfica. Portanto, desde que observados os dispositivos federais 

pertinentes, a DIVS pode regular suas áreas de atuação (nela inserida o 

radiodiagnóstico) dentro de Santa Catarina, lançando resoluções instruções 

normativas e outras peças legais, atuando assim tanto como autoridade reguladora 

como autoridade sanitária (BRASIL, 1998). Outro aspecto importante desta 

normativa diz respeito aos requisitos para a obtenção do Alvará Sanitário, 

fiscalização e Inspeções Sanitárias nos serviços das modalidades de 

radiodiagnóstico médico, que podem ser mais restritivos do que o instituído pelo 

padrão regulatório federal. Os requisitos específicos para mamografia podem ser 

encontrados no Apêndice II da Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES (SANTA 

CATARINA, 2015a). 

Segundo o glossário da Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES o alvará 

sanitário corresponde ao “documento emitido pela Autoridade Sanitária após análise 

das condições higiênico-sanitárias, de fluxo, de exercício da profissão, de atividades, 

equipamentos e materiais dos estabelecimentos e/ou veículos que desenvolvam 

atividades sob controle e fiscalização da vigilância sanitária e definidas em Lei, seus 

regulamentos e normas técnicas”. O alvará sanitário é concedido ao final do 

processo de licenciamento sanitário, condicionado ao cumprimento dos requisitos 

mínimos no padrão regulatório. A inspeção sanitária é parte integrante desse 

licenciamento sanitário, onde fiscais sanitários evidenciam in loco as ações controle 

de risco realizadas pelo serviço de saúde. (SANTA CATARINA, 2015ª, 2016) 

2.9.1.1 Controle de risco em Santa Catarina 

Em 2013, a DIVS publicou a Instrução Normativa 002/13/DIVS/SES, que 

instituiu o uso de formulários de inspeção específicos para cada especialidade 

radiodiagnóstica e terapêutica, considerando “a necessidade da padronização de 

formulários para os processos de licenciamento inicial/renovação de Alvarás 

Sanitários no Estado de Santa Catarina”. Dentre os quatro formulários de inspeção 

criados para a radiologia médica, se encontra o “Formulário 1_7 - Inspeção em 

Mamografia”. Tal formulário passou a ser utilizado pela autoridade sanitária estadual 

e municipal no mesmo ano, e consta de 37 indicadores de controle de risco (críticos 

e não críticos) que devem ser avaliados como “Conforme”, “Não Conforme”, “Não 

Avaliado” e “Não Observado” (respectivamente C, NC, NA e NO), sendo aplicado um 
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formulário para cada equipamento (SANTA CATARINA, 2013). Os indicadores de 

controle de risco têm como embasamento principal os dispositivos da Portaria 

SVS/MS nº 453/98. 

Por mais importante que essa ação de padronização tenha sido, a avaliação 

de risco dos formulários aplicados muito se focava na dualidade “Conforme” versus 

“Não conforme”, resultando em uma baixa profundidade analítica dos riscos 

potenciais envolvidos. Grande parte das ações resultantes da inspeção se 

embasavam na dicotomia da criticidade de cada item. Dessa forma, a comparação 

de serviços de mamografia inspecionados basicamente só é possível com a 

contagem de itens desconformes, críticos e não críticos, mesmo que esses itens não 

fossem equivalentes quanto ao risco potencial envolvido na análise pontual. 

Ainda em 2013, a DIVS começou a capacitar fiscais das Visas municipais 

para realizarem autonomamente o licenciamento sanitário dos serviços de 

mamografia. Aliado a capacitação, inspeções conjuntas e descentralizadas foram 

realizadas em todos os serviços de mamografias de Santa Catarina, proporcionando 

a avaliação do desempenho da prestação dos serviços de mamografia (SANTA 

CATARINA, 2015b). 

Posteriormente a capacitação desses fiscais, um levantamento estadual foi 

iniciado em 2014 e finalizado em 2015. Nesse levantamento, os fiscais realizaram 

inspeções sanitárias em todos os serviços de mamografia do estado de Santa 

Catarina, porém utilizando como roteiro de inspeção não o roteiro do “Formulário 

1_7 - Inspeção em Mamografia”, mas sim três roteiros desenvolvidos 

especificamente para quantificar o risco potencial, baseado na metodologia do 

Modelo de Avaliação de Risco Potencial (MARP). Esses três roteiros de inspeção 

são uma das ferramentas de avaliação das ações de controle de risco utilizadas pela 

autoridade sanitária. São também separados por tecnologia de aquisição de 

imagem, compostos de indicadores de controle de risco críticos e não críticos a 

serem avaliados em uma escala qualitativa de 0 a 5, onde 0 representa a 

inexistência de controle de tal risco, 3 indica o mínimo requerido pelo padrão 

regulatório para controle do risco e acima de 3 representa situações em que o 

serviço vai além do controle de risco requerido. Todos os indicadores representam 

itens de controle de riscos em mamografia descritos no padrão regulatório. Essa 
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nova metodologia surgiu de uma parceria entre o Instituto Federal da Bahia e DIVS, 

firmada na forma de um convênio. Uma cópia do roteiro (versão exemplo para 

mamografia CR) não preenchido de inspeção está disponível no Anexo A. Já a 

dinâmica do gerenciamento até o efetivo controle de riscos em mamografia pode ser 

exemplificada de forma simples e resumida conforme figura 14 abaixo. 

 

Figura 13:  Resumo da dinâmica de controle de riscos por serviços de mamografia. 

2.9.1.2 MARP nos roteiros de inspeção em serviços de mamografia 

A metodologia do MARP proposta por Navarro (2009) visa representar uma 

relação causal entre os indicadores de controle de risco (disponíveis no roteiro de 

inspeção) e o risco potencial posteriormente calculado, para assim quantificar e 

classificar o risco potencial em uma escala de aceitabilidade para cada serviço 

inspecionado. A escala de aceitabilidade de risco obedece a classificação para os 

indicadores; 0 – inexistente ou inadequado; 1 - sofrível; 2 - razoável; 3 – bom 

(definido pela norma); 4 - ótimo; 5 - excelente. Cada indicador apresenta três 

situações de risco potencial (classificações 0, 1 e 2), a situação exigida pelo padrão 

normativo (classificação 3) e duas situações de benefício potencial (classificações 4 

e 5). Com foco nos objetivos deste trabalho, as análises detalharão as situações de 

risco potencial dos indicadores. 
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Para tanto, os roteiros de inspeção são compostos de 36, 35 e 33 indicadores 

de controle de risco (roteiros para mamógrafos com tecnologia tela-filme, CR e DR, 

respectivamente). Os indicadores estão subdivididos pelas áreas físicas de 

avaliação (“sala de exames” e “sala de laudo”) e em uma sessão “geral” para análise 

documental do serviço. No roteiro há também uma coluna que identifica o indicador 

como “Crítico” (C) ou “Não Crítico” (NC). Há também uma coluna para o fiscal 

aplicador do roteiro preencher quanto a possibilidade da avaliação do indicador. Em 

exemplo da disposição das informações do roteiro pode ser observado na figura 15 

abaixo:

 

Figura 14:  Exemplo da disposição dos indicadores e suas avaliações no roteiro de inspeção em 
mamografia aplicado em 2014/2015. 

Ao final do preenchimento do roteiro com os valores para os indicadores de 

controle de risco é possível se representar numericamente a situação de Risco 

Potencial (RP) do serviço inspecionado através da formulação matemática dada pelo 

MARP. 

2.9.1.3 Formalismo matemático do MARP 

Os indicadores de controle de risco, como o nome sugere, indicam se o risco 

está sendo controlado pelo serviço de mamografia de acordo com o padrão 

regulatório, sendo que esse controle de risco é passível de fiscalização pela 

autoridade sanitária. Esses indicadores são classificados como críticos e não 

críticos. 
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O conjunto dos indicadores críticos, representado como IC, é formado pelos 

indicadores críticos: 

{IC1; IC2; IC3; ...; ICn}. 

Os indicadores críticos são aqueles que por si só podem representar uma 

situação de risco potencial inaceitável, e devido a sua gravidade e importância 

podem comprometer todo o sistema de controle de risco. Um exemplo é o indicador 

“Responsabilidade Técnica”, pois se o estabelecimento não possui um responsável 

técnico (conferindo um valor zero para esse indicador), assume-se que todas as 

responsabilidades de um Responsável Técnico (RT) exigidas pela autoridade 

reguladora (item 3.27 da Portaria SVS/MS nº 453/98 e item 67 da Resolução 

Normativa nº 002/DIVS/SES) estão potencialmente comprometidas. Assim, a melhor 

forma de representar o valor de ῙC é pela sua média geométrica, fazendo com que se 

um dos indicadores IC sejam classificados com a nota zero no roteiro, o valor de ῙC 

também será zero, independentemente do valor dos outros indicadores críticos: 

 

Alguns roteiros de inspeção podem não ter algum indicador de controle de 

risco crítico avaliado, por motivos diversos. Isso não significa que aquele indicador 

terá valor zero, pois parte-se do pressuposto que o indicador não foi inspecionado 

pelo aplicador do roteiro, e por conseguinte seu risco potencial também não foi 

avaliado. Dessa forma, o indicador não será usado para compor o ῙC no serviço 

específico.  

O valor máximo de ῙC (valor 5) somente será atingido se todos os indicadores 

críticos forem classificados com o valor máximo no roteiro (valor 5), enquanto basta 

que apenas um dos indicadores críticos receba valor zero para que o seja atribuído 

também o valor mínimo para ῙC , valor zero. 

Já o conjunto dos indicadores não críticos é representado por INC: 
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{INC1; INC2; INC3; ...; INCn}. 

Os indicadores não críticos, apesar de importantes e fundamentados na 

regulação vigente, não comprometem o sistema de controle de riscos de forma 

individual. Em exemplo é o indicador “Exatidão do tempo de exposição”, que 

exprime a diferença entre o tempo do feixe de radiação efetivamente utilizado 

durante o exame com o valor nominal dado no aparelho. De forma individual, tal 

indicador não necessariamente compromete o objetivo da realização do exame, 

tendo em vista que, apesar do tempo de exposição variar fora dos limites definidos 

no padrão regulatório, a preocupação principal é a qualidade diagnóstica, e 

secundariamente a dose de radiação. É possível que um equipamento mamográfico 

utilize um tempo de feixe de radiação que tenha uma variação ˃10% do valor 

nominal dado pelo equipamento, mas, mesmo passando desse limite, não significa 

automaticamente que a qualidade diagnóstica esteja comprometida. A qualidade 

diagnóstica pode depender de aspectos construtivos de cada equipamento. Um 

modelo de mamógrafo pode fazer uma imagem com tempo de exposição “x”, 

enquanto outro modelo de mamógrafo consegue produzir a mesma imagem (com a 

mesma definição, contraste e resolução) empregando “2x”. Dessa forma, este 

indicador, quanto alterado, aponta somente que o equipamento não está operando 

como deveria, ou pelo menos como deveria funcionar conforme seu registro na 

autoridade regulatória, requerendo assim manutenção corretiva. 

O valor de ῙNC é calculado pela sua média aritmética simples, fazendo com 

que o ῙNC apenas seja mínimo (zero) se todos os indicadores não críticos forem zero: 
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Assim como para os indicadores críticos, o valor de ῙNC (valor 5) também será 

máximo apenas se todos os indicadores não críticos forem classificados com valor 

máximo no roteiro (valor 5). 

A quantidade de indicadores não críticos também pode variar entre serviços, 

a depender da avaliação e posterior preenchimento do roteiro. Quanto mais 

indicadores não críticos avaliados, mais indicadores não críticos serão utilizados 

para compor o valor de ῙNC.  

Conforme observado, indicadores avaliados com maiores valores 

representam um controle de risco mais coerente e minimamente de acordo com as 

normas definidas pela autoridade reguladora, enquanto valores baixos (indicadores 

menores que 3) representam situações de risco potencial mais elevado do que o 

aceitável. 

A função controle de risco e função risco potencial dizem respeito a interação 

de todos os indicadores críticos e não críticos avaliados na inspeção sanitária e 

documentados no roteiro. Seus valores não mais representam individualmente um 

indicador de controle de risco avaliado no serviço de mamografia, mas sim o 

resultado da interação de todos os indicadores, sendo representada pela média 

geométrica de ῙC e ῙNC: 

 

O valor máximo de CR (valor 5) só será atingido se ῙC e ῙNC forem máximos 

(valor 5 cada), enquanto basta um deles ser zero para que o valor de CR também 

seja zero. Dessa forma, o valor de ῙNC se comporta como um único indicador IC que 

compõe ῙC. 

O MARP estabelece que a melhor forma de representar essa relação de 

causa e efeito entre o controle do risco e o risco potencial se dá pela Função risco 

potencial (RP), sendo uma função exponencial de CR: 
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A função exponencial, com seu rápido decréscimo, foi escolhida para 

representação do risco potencial pois melhor descreve fenômenos e eventos 

críticos. Há uma forte relação dos fatores que influenciam no controle de risco, e o 

somatório desses fatores não é suficiente para caracterizar o risco potencial 

resultante dessa interação. Há uma espécie de relação sinérgica quando os riscos 

interagem entre si. 

O comportamento da função exponencial é bastante oportuno para 

representação do risco potencial, pois possui um máximo finito e um valor mínimo, 

dependentes de um valor flutuante (de 0 a 5) da função CR, conforme figura 16. 

 

Figura 15:  Representação da dependência da função RP com a função CR. 

Como dito anteriormente, o uso de tecnologias sempre envolve riscos 

potenciais, e por isso o valor de RP nunca será zero, apesar de tender a tal. Esse 

comportamento é válido para todos os serviços de mamografia, não importando 

quão eficaz o sistema de controle de riscos for. Há também um valor máximo de RP, 

que sempre será definido como 1,000, pois o risco potencial tem sua ocorrência 

finita e não pode aumentar indefinidamente. Quando o valor máximo de RP = 1,000 
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pode-se descrever os possíveis danos em potencial, porém não se pode especificar 

o dano nem sua probabilidade, que é uma característica da análise dos riscos 

potenciais.  

Todos os roteiros de inspeção aplicados nos serviços de mamografia entre 

2014 e 2015 devem resultar um valor de RP para cada serviço inspecionado. 



 
 

 
 

3 METODOLOGIA 

 

O presente capítulo destina-se a descrição do método empregado neste 

estudo, objetivando enfatizar a descrição da forma como a pesquisa foi realizada e 

discorrer sobre os motivos que levaram à definição da estratégia metodológica 

adotada.  

3.1 Delineamento do estudo 

Este trabalho é uma pesquisa quantitativa, aplicada, descritiva e documental, 

onde o pesquisador buscou, por meio de análise documental (roteiros de inspeção 

aplicados pela Vigilância Sanitária Estadual em mamografia em Santa Catarina entre 

2014 e 2015), descrever a realidade então existente de forma quantitativa, 

esperando que os resultados possibilitem aplicações práticas do conhecimento 

gerado para resolução de problemas específicos em saúde pública, em especial em 

avaliação e gerenciamento de riscos em radiodiagnóstico (CRESWEL, 2007, GIL, 

2017). 

3.2 Critérios de elegibilidade 

Os dados selecionados para o estudo compreendem o período de 2014-2015. 

Até o final do desenvolvimento da pesquisa, não houve atualização dos dados, 

sendo 2014 e 2015 o único período onde os roteiros de inspeção de risco potencial 

em mamografia foram aplicados pela autoridade sanitária. 

3.3 Coleta, uso e análise de dados 

A pesquisa foi realizada em quatro etapas, conforme cronograma de pesquisa 

e descritas a seguir: 

3.3.1 Etapa 1: Obtenção e organização de dados 

Os roteiros analisados já foram previamente preenchidos por fiscais sanitários 

devidamente habilitados durante o processo em inspeção ocorrido entre 2014 e 

2015. Esses roteiros se encontravam em posse da Diretoria de Vigilância Sanitária 
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de Santa Catarina (DIVS), que rotineiramente informatizava-os para o Sistema de 

Informação Estadual de Radiações Ionizantes (SIERI). Como forma de cessão dos 

dados, a Diretoria de Vigilância Sanitária optou por entregar os dados exportados a 

partir do sistema SIERI (e não as vias físicas originais dos roteiros), por questões de 

segurança.  

Os dados exportados continham edições feitas pela DIVS, que tinham por 

intuito preservar a privacidade dos estabelecimentos inspecionados e dos fiscais 

responsáveis pelas ações. Assim, variáveis como “Nome Fantasia”, “Responsável 

Técnico”, “Fiscal” foram retirados da exportação. A variável “Município” foi codificada 

para uma nova variável que impedisse a identificação de serviços de mamografia 

únicos em uma cidade, sendo escolhido a aglomeração de municípios obedecendo a 

organização das nove macrorregiões de saúde de Santa Catarina. 

Em posse dos dados exportados, efetivamente começou-se a trabalhar com 

os mesmos, primeiramente informatizando-os em um sistema de informação próprio, 

criado na plataforma Epi InfoTM, fornecido pelo Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC). Assim como os roteiros de inspeção originais, o sistema 

desenvolvido é composto de um formulário com as variáveis do roteiro de inspeção 

quantificadas de 0 a 5, de acordo com a avaliação do fiscal sobre as categorias pré-

estabelecidas de risco potencial (tela principal do sistema disponível no Apêndice A). 

Um resumo do fluxo dos dados até a informatização pode ser observado na figura 

17: 

 

 

Figura 16:  Etapas que resultaram na obtenção dos dados. 
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Com a informatização dos roteiros de inspeção, o sistema de informação 

desenvolvido passou a conter todos os dados primários necessários para os 

cálculos dos valores de CR e RP, via tabulações obedecendo os pressupostos 

matemáticos do MARP. 

3.3.1.1 Considerações sobre a informatização dos roteiros 

O programa Epi InfoTM, desenvolvido pela organização norte-americana 

Center for Disease Control and Prevention (CDC), é uma ferramenta de acesso 

público vastamente utilizada em saúde pública, e foi utilizada para realizar a 

tabulação e análise dos dados provenientes dos roteiros de inspeção. Tal escolha se 

deu pela relativa facilidade de criação, operação e customização de sistemas 

próprios que essa ferramenta proporciona. 

Para complementar os dados provenientes dos roteiros analisados, usou-se 

de ferramentas e bases de dados de acesso público. Para dados da população em 

condição ao rastreamento mamográfico, consultas foram realizadas às bases de 

dados do Ministério da Saúde. Para consulta do número de serviços e quantidade de 

equipamentos instalados em Santa Catarina (tanto público como privado), consultas 

foram realizadas a bases de dados do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), mais especificamente a base TabNet. Para criação de mapas de 

distribuição geográfica, todos os dados pertinentes (das bases externas citadas e 

dos roteiros) foram tabulados no software open source TabWin, desenvolvido pelo 

DATASUS.  

3.3.2 Etapa 2: Tabulações gerais e conhecimento amostral 

Os dados gerais dos roteiros foram contabilizados e comparados com outras 

bases de dados, a título de dimensionamento amostral. Essas tabulações iniciais 

visaram principalmente a comparação com os dados oficiais disponíveis no sistema 

de informação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

Instituído pela Portaria nº 1.646, de 2 de outubro de 2015, o CNES tem por objetivo 

fornecer informações sobre os estabelecimentos de saúde (disponibilidade, forma de 

acesso, funcionamento, etc.), tanto para sociedade como para os gestores de 

saúde, possibilitando apoio a tomada de decisão e planejamento em saúde 
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(BRASIL, 2015). Ressalta-se aqui que os dados do CNES são aproveitados para 

diversos outros sistemas do Ministério da Saúde. 

O sistema de informação que possibilita a livre consulta aos dados do CNES 

é operado pelo DATASUS por meio da plataforma TabNet e compila dados que são 

cadastrados/atualizados pelos próprios estabelecimentos. A comparação entre os 

dados do CNES com os dados provenientes dos roteiros de inspeção em 

mamografia pode ser útil para evidenciar inconsistências entre ambos, além de 

detalhar a estrutura e cobertura dos serviços de mamografia aos cidadãos 

catarinenses.  

3.3.3 Etapa 3: Tabulações específicas de grupamentos e indicadores 

Esta etapa de tabulação buscou, primeiramente, calcular o valor de risco 

potencial para três grupamentos de risco potencial, constituídos de indicadores de 

controle de risco afins e relacionados ao controle do sistema regulatório (CL), à 

proteção radiológica (PR) e à qualidade de imagem (QI). 

CL: reflete a situação de risco potencial decorrente do “dano” ao sistema de 

regulação. Por meio desse grupamento, é possível se ter uma visão geral de quanto 

o serviço de mamografia está apto a controlar seus riscos potenciais e comprovar 

esse controle para a autoridade sanitária. Compreende aos indicadores de controle 

de risco que revelam existência e validade de licença sanitária, responsabilidade 

técnica, contratação de profissionais das técnicas radiológicas habilitados, entre 

outros.  

PR: é composto pelos indicadores de controle de risco que podem revelar 

situações que ferem os princípios de proteção radiológica de pacientes, 

trabalhadores e indivíduos do público. No roteiro de inspeção em serviços de 

mamografia, é composto por indicadores como existência de levantamento 

radiométrico, existência do controle de qualidade de equipamentos (mamógrafo, 

processadoras, negatoscópios, monitores), monitoração individual das doses 

ocupacionais, dose empregada no exame, entre outros. 

QI: o grupamento de risco potencial tipo qualidade de imagem está 

intimamente relacionado indicadores de controle de risco que à possibilidade de 

erros diagnósticos e detrimento da imagem. Os indicadores que compõem este risco 
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potencial estão relacionados as condições da sala de laudos, processamento de 

imagem, calibração dos equipamentos e especialmente avaliação da imagem 

mamográfica.  

O cálculo desses grupamentos foi estritamente pautado pelo mesmo 

formalismo matemático que o MARP utiliza para o cálculo do valor de RP, porém 

considerando apenas indicadores pertinentes para cada grupamento. A composição 

dos grupamentos de CL, PR e QI podem ser visualizadas no Apêndice B. Ressalta-

se aqui que a aplicabilidade de alguns indicadores de controle de risco variam de 

acordo com as modalidades de aquisição de imagem do equipamento 

(convencional, CR ou DR). Calculou-se também a distribuição em termo dos quartis 

estatísticos, tendo em vista que o valores de risco potencial flutuam em um curto 

intervalo, com valores muito aproximados. 

Posteriormente, dentro de cada análise desses três grupamentos, detalhou-se 

um número de indicadores de controle de risco (críticos e não críticos) de forma 

separada, evidenciando sua participação no valor de risco potencial do grupamento 

respectivo. Maior ênfase foi dada a indicadores críticos, cujo descumprimento legal 

por si só impossibilita legalmente o funcionamento do serviço. Indicadores não 

críticos também foram contabilizados, e seu critério inclusão nesta pesquisa 

dependeu basicamente de sua significância à temática, sendo ela principalmente 

relativa ao impacto do controle de risco na qualidade de imagem e proteção 

radiológica.  

A classificação dos grupamentos de indicadores não está identificada no 

roteiro de inspeção em mamografia, porém, grande parte dos indicadores propostos 

por NAVARRO em 2009 na aplicação do MARP também compõem o roteiro de 

inspeção aplicado pela DIVS. Assim, foi determinada uma classificação de 

grupamento para os indicadores que estão presentes apenas no roteiro de inspeção 

(indicadores identificados com * no apêndice B). 

3.3.4 Etapa 4: Análise do resultado de Risco Potencial 

Por fim, essa etapa objetivou apresentar os resultados de cada serviço de 

mamografia inspecionado na forma do valor de risco potencial (RP), composto pela 

relação entre todos os indicadores de controle de risco presentes no roteiro de 
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inspeção e calculado obedecendo o formalismo matemático do MARP. Dessa forma, 

cada serviço de mamografia tem um valor de risco potencial (RP) atribuído. 

A análise proveniente desse indicador possibilitou a disposição gráfica 

mediada pela função RP(CR). Essa disposição foi escolhida por facilitar a avaliação 

de todos os serviços de mamografia em termos de níveis de aceitabilidade de risco, 

que podem futuramente servir como gatilhos para ações de vigilância sanitária. 

Outra forma de disposição gráfica de RP foi construída visando distribuir 

geograficamente os serviços de mamografia em termos de seu valor de risco 

potencial. Desta forma, a disposição dos valores de RP de cada macrorregião de 

Santa Catarina pode ser evidenciada nos resultados deste trabalho. 

3.4 Considerações sobre a informatização dos dados 

Os roteiros de inspeção em mamografia, algumas vezes, foram preenchidos 

de forma incompleta, com algumas variáveis em branco e sem anotações do fiscal. 

Em contato com a DIVS, tal problemática foi exposta e elucidada, onde os 

responsáveis pelo sistema e pela fiscalização informaram que algumas variáveis não 

foram analisadas pois não houve durante a inspeção sanitária possibilidade de 

avaliação de alguns indicadores de risco por parte do fiscal.  

Então decidido que: 

1)Variáveis cujos valores de risco potencial (escala 0-5) estavam sem 

preenchimento, e a coluna do roteiro “Avaliação” não foi marcada (ou 

seja, não foi avaliada); nestes casos, o indicador de controle de risco não 

foi considerado na composição de indicadores secundários, como a 

avaliação de RP, por exemplo (figura 18). 

2)Variáveis cujos valores de risco potencial (escala 0-5) estavam sem 

preenchimento, e a coluna do roteiro “Avaliação” foi marcada (ou seja, 

indicador foi avaliado pelo fiscal); nestes casos, procurou-se por alguma 

anotação no roteiro que justificasse o não preenchimento do valor de risco 

potencial da escala 0-5. Caso não houvesse tais observações, o valor da 

escala foi considerado “0”, ou seja, situação equivalente à inexistência de 

controle de risco para tal indicador (figura 18). 
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Figura 17:  Fluxograma de tratamento dos dados em casos de variáveis não preenchidas no 
roteiro de inspeção. 

Tal diferenciação permitiu o cálculo mais fidedigno dos indicadores 

compostos (como RP, PR, CL e QI), cujo impacto de uma classificação errônea de 

risco potencial em um indicador como “0” pode modificar totalmente o valor final dos 

indicadores secundários. Para indicadores individuais, utilizou-se os dados brutos, 

sem alteração do campo, e contabilizando os casos sem preenchimento como 

“vazio”. 



 
 

 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Neste capítulo serão apresentados os resultados do estudo, organizados e 

separados na forma das etapas descritas na metodologia do capítulo anterior. 

4.1 Etapa 2: Conhecimento amostral 

4.1.1 Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

Os dados do roteiro de inspeção são fruto de um processo fiscalizatório que 

durou dois anos (2014-2015), e alcançou um número de 85 serviços de mamografia 

(figura 18), onde lhes foi aplicado o roteiro de inspeção, objeto de estudo desta 

pesquisa. 

 

Figura 18:  A disposição geográfica em números absolutos dos serviços de mamografia 
inspecionados de acordo com a macrorregião de saúde 

Visando quantificar e comparar a totalidade de serviços de mamografia 

cadastrados no CNES e a quantidade de serviços inspecionados com os roteiros, 

uma consulta foi realizada ao sistema TABNet. Como resultado, observou-se que 

em dezembro de 2015 existiam 121 estabelecimentos de saúde que ofertavam o 

serviço diagnóstico de mamografia (classificados no sistema sob o código “121012 

Mamografia”), inclusive na macrorregião do Meio Oeste. Portanto, segundo dados 
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oficiais do CNES, os roteiros de inspeção não foram aplicados em todas as 

mamografias de Santa Catarina.  

As informações do CNES são utilizadas como insumo pelos gestores de 

saúde para organizar a oferta e cobertura da prestação de serviços de saúde para a 

população. É por meio do CNES que um gestor estadual pode estimar a quantidade 

de mamógrafos em operação disponíveis para cada 100 mil mulheres em faixa 

etária de rastreamento. Havendo uma discrepância entre os dados cadastrados no 

CNES e a realidade, as ações em saúde pública podem potencialmente ter sua 

eficácia diminuída. Calculou-se então um indicador para estimar a cobertura 

mamográfica nas macrorregiões de saúde de Santa Catarina, por meio da razão 

entre a quantidade de serviços inspecionados e população feminina respectiva em 

idades entre 50 e 69 anos. 

Tabela 3: Comparação entre a base de dados do CNES e este estudo, acrescido do indicador de 

cobertura mamográfica e população feminina em idade de rastreamento. 

Macrorregião de Santa 
Catarina 

Serviços de mamografia 
População feminina 
(50-69 anos, 2015)* 

Indicador de cobertura 
(Serviços** a cada 100 mil 
mulheres entre 50-69 a) 

CNES  
(dez. 2015) 

Este estudo 
(2014-2015) 

Grande Oeste 22 6 64.680 9,28 

Meio Oeste 13 0 52.216 0 

Vale do Itajaí 13 14 82.041 17,06 

Foz do Rio Itajaí 13 9 49.238 18,28 

Grande Florianópolis 21 16 93.107 17,18 

Sul 22 20 84.867 23,57 

Nordeste 8 12 71.728 16,73 

Planalto Norte 6 4 28.750 13,91 

Serra Catarinense 3 4 25.723 15,55 

Total 121 85 552.350 15,39 
* Fonte: Ministério da Saúde. ** Segundo dados dos roteiros. 

Nenhum serviço de mamografia instalado na macrorregião do Meio Oeste foi 

inspecionado entre 2014-2015 na iniciativa de aplicação do roteiro de risco potencial 

em mamografia. No restante das macrorregiões, com exceção de Vale do Itajaí e 

Nordeste, houve uma redução na quantidade observável de serviços de mamografia. 

Referente a cobertura do serviço de mamografia, observou-se que a quantidade se 

serviços onde foi aplicado o roteiro de inspeção representa em média de 15 serviços 

de mamografia para cara 100 mil mulheres entre idades de 50 e 69 anos residentes 

em Santa Catarina. 
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4.1.2 Indicador de controle de risco “inscrição no CNES” 

Posteriormente, analisou-se o indicador de controle de risco “inscrição no 

CNES” do roteiro de inspeção. O cadastramento do estabelecimento de saúde no 

sistema CNES é um procedimento obrigatório e de responsabilidade  técnica (ou 

responsável designado na sua ausência). A obtenção do número CNES deve 

preceder o início de suas atividades.  

Tabela 4: Inscrição no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES. 

INC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 1 1,18% Não possui. 
1 Sofrível 4 4,71% Inscrito com informações inconsistentes com as atividades. 
2 Razoável 12 14,12% Serviço inscrito no CNES, mas com dados incompletos. 
3 Bom (norma) 61 71,76% Inscrito com informações dos equipamentos. 
4 Ótimo 5 5,88% Informações completas, mas desatualizadas. 
5 Excelente 1 1,18% Informações completas e atualizadas. 
 Não preenchido 1 1,18% Indicador não preenchido ou não avaliado 
 Total 85 100,0%  

 

Estabelecimentos de saúde que não estão cadastrados conforme sua 

situação real põe em risco a eficácia do controle sanitário, haja visto que a inscrição 

no CNES é uma fonte de reconhecimento do estabelecimento por parte do poder 

público. Caso o poder público desconheça a existência do estabelecimento de 

saúde, as ações de controle de risco estão potencialmente em risco. 

Apesar de diversos estudos fazerem uso do CNES para estimar a quantidade 

de mamógrafos no Brasil e suas regiões (CORRÊA et al., 2012, VELASCO, 2014, 

ROMEIRO-LOPES et al., 2015, AMARAL e LUZ; ANDRADE; SOUZA; XAVIER et al., 

2016), poucos estudos o comparam com a realidade in loco do serviço. Ao menos 

18,83% dos serviços inspecionados apresentam alguma inconsistência nos dados 

do cadastro. 

4.1.3 Tipo de equipamento mamográfico 

Os três tipos de roteiros de inspeção em mamografia foram aplicados nos 85 

serviços inspecionados, de acordo com a tecnologia de aquisição de imagem do 

mamógrafo em questão. Assim, 27,06% dos roteiros de inspeção foram aplicados 

em mamografia convencional tela-filme, 60,00% roteiros em mamografia CR e 

12,94% roteiros em mamografia DR. Tal diferenciação é importante ao passo que 
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determinados indicadores de controle de risco são específicos ao equipamento. O 

indicador de controle de risco “Processadora exclusiva para mamografia”, “Câmara 

escura” e “Inspeção visual do chassi/écran” são específicos para equipamentos 

convencionais, que utilizam sistema tela-filme para gerar a imagem, por exemplo. 

Não há, até a presente data, algum estudo publicado que indique a proporção 

de mamógrafos instalados em Santa Catarina de acordo com a tecnologia de 

aquisição de imagem, especialmente pelo fato dos relatórios provenientes do CNES 

e extraídos na base TABNet apenas diferenciar os equipamentos mamográficos em 

“Mamógrafo com comando simples”, “Mamógrafo com Estereotaxia” e “Mamógrafo 

computadorizado”. 

4.2 Etapa 3: Grupamentos e indicadores de risco potencial 

A terceira etapa de apresentação dos resultados foi subdividida entre os três 

grupamentos de risco criados e seus respectivos indicadores de controle de risco 

selecionados para análise. 

4.2.1 Grupamento tipo controle (CL)  

Os indicadores que compõem o grupamento de risco potencial do tipo 

controle do sistema regulatório (CL) dizem respeito principalmente a regularidade 

documental que comprove a execução de algumas ações de controle de risco. De 

um modo geral, a inobservância desses indicadores não representa um dano direto 

ao paciente, mas sim ao controle exercido pela autoridade sanitária e reguladora 

sobre a prestação do serviço de mamografia.  

Os indicadores de controle de risco escolhidos para análise individual buscam 

detalhar situações de risco potencial associadas à existência e validade da licença 

sanitária, existência de responsável técnico pelo serviço de mamografia e situação 

do registro do equipamento. 

4.2.1.1 Existência e validade de licença sanitária. 

O conceito jurídico da licença, sob a luz do direito administrativo, pode ser 

definido como um ato administrativo vinculado em que o poder público faculta a 

alguém o desempenho de alguma atividade anteriormente vedada, condicionada ao 
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atendimento dos requisitos legais exigidos (MAZZA, 2017). Assim, para prestar 

algum serviço em saúde (que é uma atividade controlada), a pessoa jurídica deve 

solicitar a concessão da licença sanitária anterior ao início de suas atividades. O 

poder público, neste caso representado pela autoridade sanitária, deve então iniciar 

o processo de licenciamento sanitário, e caso todos os requisitos legais sanitários 

estejam cumpridos, deverá fornecer a licença sanitária, geralmente na forma do 

alvará sanitário. 

A ausência de licença sanitária não corresponde a um risco direto ao 

paciente, mas sim um risco potencial ao sistema de controle dos riscos. A existência 

de um serviço de saúde operando sem a devida licença sanitária significa que o 

sistema desenvolvido para controlar e regular os riscos inerentes a atividade em 

questão não está cumprindo seu objetivo. Pode-se dizer que os mecanismos de 

controle de risco que fazem parte desse processo (inspeção sanitária in loco, 

avaliação documental, conferência de atividades, etc.) podem não ter sido 

realizados, evidenciando a inexistência de controle dos riscos. Mesmo sem a 

licença, o serviço pode estar de acordo com o padrão regulatório, porém o dano ao 

sistema de controle de riscos é evidente (HANDERSON; NAVARRO, 2009). Abaixo 

a distribuição das situações encontradas com a aplicação dos roteiros de 

mamografia quanto a validade da licença sanitária. 

Tabela 5: Validade da Licença Sanitária. 

IC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 1 1,18% Não possui. 
1 Sofrível 2 2,35% Vencida sem pedido de renovação. 
2 Razoável 26 30,59% Vencida com pedido de renovação ou com protocolo de 

solicitação do alvará inicial. 
3 Bom (norma) 51 60,0% Licença Válida. 
4 Ótimo 3 3,53% Válida com pedido de renovação. 
5 Excelente 0 0,0% Mesma situação anterior nos últimos dois anos. 
- Não Preenchido 2 2,35% Indicador não preenchido ou não avaliado 
 Total 85 100,0%  

 

Um dado encontrado que chama atenção quanto a este indicador de controle 

de risco diz respeito aos estabelecimentos que se encontravam com a licença 

sanitária vencida (30,59%), porém apresentaram algum documento que comprovara 

a solicitação de renovação junto a autoridade sanitária. Tal situação pode evidenciar 

uma possível deficiência operacional do poder público na execução dos seus atos 
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administrativos. Atualmente em Santa Catarina, o processo de licenciamento 

sanitário dos serviços de mamografia deve ser executado (periodicamente, mas 

geralmente de forma anual) pelo município onde o estabelecimento de saúde está 

instalado. (BRASIL, 1998; SANTA CATARINA, 2011). Uma possível 

incompatibilidade entre os recursos humanos disponíveis ao poder público frente a 

grande e crescente demanda de serviços fiscalizáveis, por exemplo, pode ser uma 

das causas da elevada prevalência da situação de risco potencial encontrada neste 

indicador. Ressalta-se aqui também o dano direto ao estabelecimento de saúde, 

uma vez que outros processos administrativos dependem da comprovação de 

regularização sanitária, colocando em risco a celebração de convênios médicos, 

processos de acreditação em saúde e até mesmo sua imagem institucional. 

Corrêa (2012), ao avaliar os serviços de mamografia no Distrito Federal, 

aponta que 88,9% possuíam a licença sanitária, estando válida em 80,60% dos 

serviços. Villar (2012), observou a evolução da existência de licença sanitária em 

serviços de mamografia inspecionados pela autoridade sanitária estadual do Rio de 

Janeiro entre 2006 e 2011. Nas primeiras inspeções, 64,5% dos serviços de 

mamografia possuíam licença válida ou protocolo, e na última rodada de inspeções 

este quantitativo subiu para 76,9%. 

4.2.1.2 Existência de Responsável Técnico 

Um dos requisitos legais para operação de um serviço de mamografia é que o 

titular do serviço de saúde nomeie um médico adequadamente capacitado para 

exercer a função de Responsável Técnico. As diversas atribuições específicas para 

esse cargo estão descritas na Portaria SVS/MS nº 453/98. Basicamente, o 

Responsável Técnico deve se responsabilizar por todo procedimento radiológico 

executado em seu estabelecimento, sempre observando os princípios e requisitos 

de proteção radiológica. 
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Tabela 6: Existência de responsável técnico. 

 IC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 0 0,0% Não possui. 
1 Sofrível 0 0,0% Médico não especialista. 
2 Razoável 17 22,37% Médico com residência em radiologia. 
3 Bom (norma) 29 38,16% Médico com título de especialista em mamografia. 
4 Ótimo 27 35,53% Médico com título de especialista em radiologia e 

diagnóstico por imagem. 
5 Excelente 2 2,63% Mesma condição anterior e substituto com titulação 

equivalente. 
- Não Preenchido 1 1,32% Indicador não preenchido ou não avaliado 
  Total 76* 100,0%  

*Total de 9 dos roteiros aplicados inicialmente não apresentavam este indicador de controle de risco. 
 

Segundo a Portaria SVS/MS nº 453/98, as atribuições detalhadas do 

Responsável Técnico vão desde a conferência se os equipamentos e técnicas 

utilizados são adequadas para a realização do exame mamográfico, orientação e 

supervisão da equipe de saúde, assentamento de todos os procedimentos, etc. 

Assim como na licença sanitária, a ausência do Responsável Técnico não 

representa um dano direto ao paciente, mas sim um dano ao sistema de controle de 

risco. Caso não haja um Responsável Técnico no serviço, pode-se assumir que 

essas diversas atribuições a ele designadas não estão sendo cumpridas. Portanto, o 

controle de risco que deve ser executado pelo Responsável Técnico está em risco.  

Observou-se que pelo menos 76,32% dos serviços inspecionados 

apresentavam pelo menos um médico especialista como responsável técnico. 

Quanto ao grau de especialização (que define a classificação de risco), tanto a 

Portaria SVS/MS nº 453/98 como a Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES reforçam 

a necessidade de que o profissional médico possua certificação de qualificação para 

a prática, emitida por órgãos competentes ou colegiados profissionais. No caso de 

mamografia, o critério de risco “aceitável” (classificação 3) para este indicador de 

controle de risco foi considerado como médico especialista em mamografia pela 

autoridade sanitária, por entender que uma qualificação especializada na área 

diagnóstica em questão melhor se enquadra na descrição “adequadamente 

capacitado para as responsabilidades que lhe competem”, constada no item 3.19 

alínea “a” da Portaria SVS/MS nº 453/98.  

Ao atribuir um maior valor de controle de risco à medida que o Responsável 

Técnico e seu(s) substituto(s) apresentam mais qualificações profissionais, pode-se 
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dizer que a autoridade sanitária está assumindo que o sistema de controle de riscos 

será feito de forma mais eficaz. 

4.2.1.3 Equipamento e seu registro ANVISA 

Uma forma de controle de risco específico para o equipamento diz respeito à 

análise da situação do registro do mamógrafo junto a autoridade reguladora. 

Nenhum equipamento médico (mamógrafo, negatoscópios, processadoras, 

monitores, impressoras, etc.) pode ser comercializado sem que o mesmo possua um 

registro válido junto à ANVISA.  

Durante a etapa de obtenção do registro, o equipamento mamográfico é 

detalhadamente descrito e analisado, de forma a garantir principalmente a eficácia e 

segurança no uso do mesmo. Diversos critérios são levados em consideração, como 

parâmetros construtivos, manuais de funcionamento, declarações do fabricante, etc. 

Nesta etapa, qualquer irregularidade que possa colocar em risco o processo 

diagnóstico deve ser resolvida, para que, só então, seja autorizada a 

comercialização. Assim, pode se dizer que um equipamento mamográfico 

comercializado com registro válido passou por um processo de controle de risco por 

parte da autoridade reguladora. 

Tabela 7: Registro do equipamento mamográfico. 

 IC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 5 5,88% Não Possui. 
1 Sofrível 5 5,88% Sem identificação do registro ou do período comercializado 

ou comercializado após o vencimento do registro. 
2 Razoável 4 4,71% Equipamento e componentes com registro, mas de 

diferentes fabricantes. 
3 Bom (norma) 51 60,0% Equipamento original e comercializado no período de 

validade do registro. 
4 Ótimo 4 4,71% Mesma condição anterior com atualização realizada pelo 

fabricante. 
5 Excelente 15 17,65% Mesma condição anterior, com registro válido. 
- Não Preenchido 1 1,18% Indicador não preenchido ou não avaliado 

  Total 85 100,0%  

 

Importante ressaltar o indicador da existência de registro válido leva em 

consideração a situação do registro no momento da comercialização do 

equipamento, e não sua validade na data da inspeção. Um fabricante pode ter tido 

em algum momento o registro da autoridade reguladora para comercialização de 
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suas unidades mamográficas, mas, se após a comercialização o fabricante não 

renovar seu registro (por variados motivos, como encerrar suas atividades no Brasil 

ou produzir um modelo posterior) não quer dizer que os respectivos mamógrafos 

tenham que ser retirados de circulação. Porém, seu uso está restrito à pessoa 

jurídica que comprou o equipamento mamográfico na data quando o registro para 

comercialização ainda era válido. Tal medida acaba por impossibilitar o 

reaproveitamento de equipamentos antigos e sem registro. Portanto, um 

equipamento atualmente sem registro pode continuar em operação, desde que no 

momento de sua comercialização o registro estivesse válido. Caso a pessoa jurídica 

do estabelecimento não mais tenha interesse em utilizá-lo, o mesmo deve ser 

encaminhado para descarte. 

Em 82,36% dos serviços de mamografia, a situação do registro do 

equipamento está de acordo com o padrão regulatório. A ausência do registro foi 

evidenciada em 5,88% dos serviços, outros 5,88% foram encontrados problemas 

quanto a identificação do registro e regularidade quando o período de 

comercialização.  

Equipamentos com registro porém de diferentes fabricantes foram 

evidenciados em 4,71% dos serviços de mamografia. Essa situação corresponde a 

um risco potencial para o adequado funcionamento do mamógrafo, devido ao fato de 

que o fabricante, ao obter seu registro, valida todo o processo para a unidade do 

mamógrafo com as características originais. Ao trocar componentes do 

equipamento, o fabricante não poderia garantir as condições de funcionamento do 

mesmo. Entretanto, é permissível a operação de um equipamento nessas 

condições, desde que após qualquer modificação, o serviço realize todos os testes 

de controle de qualidade e desempenho. 

Até a presente data, não se encontrou um estudo que avaliasse o 

equipamento mamográfico em termos do registro junto a autoridade reguladora. 
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4.2.1.4 Síntese do grupamento CL 

A frequência absoluta dos três indicadores de controle de risco selecionados 

dentro do grupamento CL pode ser evidenciada conforme gráfico 2 abaixo. 

Gráfico 2:   Frequência absoluta dos serviços de mamografia de acordo com as classificações de 

risco potencial atribuída a cada indicador detalhado nos itens 4.2.1.1, 4.2.1.2 e 4.2.1.3. 

 

O gráfico 3 evidencia todos os serviços de mamografia de acordo com o seu 

valor de risco potencial do tipo CL, que por sua vez foi calculado usando todos os 

indicadores de controle de risco (críticos e não críticos) que avaliam riscos ao 

controle do sistema regulador. Optou-se por dispor os resultados gráficos em escala 

logarítmica para facilitar a visualização dos quartis. 
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Gráfico 3:   Dispersão dos valores de risco potencial dos serviços de mamografia (RP CL) em 
termos do grupamento de risco potencial de controle do sistema regulatório, escala logarítmica (10). 

 

Observou-se que seis serviços de mamografia (7,05%) atingiram o valor 

máximo de risco potencial, calculado a partir dos indicadores do grupamento CL, 

enquanto que os valores dos 1º, 2º e 3º quartis ficaram respectivamente em 

≅0,0497, ≅0,0666 e ≅0,0906. Todos os serviços e seus respectivos valores de CL 

podem ser observados no Apêndice D 

 

4.2.2 Grupamento tipo proteção radiológica (PR) 

O grupamento de indicadores de controle de risco tipo proteção radiológica é 

composto por indicadores que observam um dano em potencial para trabalhadores, 

pacientes e indivíduos do público, ao evidenciar a inobservância de princípios de 

proteção radiológica e do padrão regulatório. Os indicadores selecionados para 

detalhamento individual buscam evidenciar situações de risco potencial associadas 

à existência e conformidade do levantamento radiométrico da instalação, uso dos 

dosímetros ocupacionais e suas leituras e por fim a avaliação das doses de radiação 

empregadas nos exames mamográficos. 
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4.2.2.1 Levantamento Radiométrico e sua conformidade  

Um dos documentos mais importantes do ponto de vista de segurança 

radiológica da instalação é o levantamento radiométrico da instalação. Tal 

documento (também chamado de monitoração de área) é o assentamento de uma 

série de testes e medidas que visa comprovar que as barreiras físicas da sala de 

exame são capazes de barrar a radiação ionizante a níveis aceitáveis de dose 

ambiente. Segundo a Portaria SVS/MS nº 453/98, o levantamento radiométrico deve 

ser realizado a cada 4 anos, ou imediatamente após reparos e manutenção do 

equipamento, reformas estruturais, ou quando houver um aumento considerável na 

carga de trabalho do serviço. 

A inexistência deste documento expõe os trabalhadores e indivíduos do 

público a um risco potencial aos princípios de proteção radiológica. Sem a avaliação 

do levantamento radiométrico assume-se que as paredes da sala de exame não 

tenham sido testadas a ponto de garantir blindagem à radiação ionizante, podendo 

assim expor desnecessariamente o trabalhador dentro da sala de exames ou 

qualquer indivíduo que circule pelas áreas adjacentes.  

Tabela 8: Levantamento Radiométrico. 

INC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 28 32,94% Não possui. 
1 Sofrível 2 2,35% Realizado indicando não conformidade. 
2 Razoável 5 5,88% Realizado há mais de 4 anos. 
3 Bom (norma) 23 27,06% Atualizado e sem não conformidades. 
4 Ótimo 25 29,41% Mesma condição anterior, com avaliação da radiação de fuga. 
5 Excelente 0 0,0% Realização de verificações periódicas, além do levantamento 

a cada 4 anos. 
- Não Preenchido 2 2,35% Indicador não preenchido ou não avaliado 
  Total 85 100,0%   

 

Um total de 32,94% dos serviços de mamografia avaliados não possuía o 

levantamento radiométrico, enquanto 2,35% tinha o documento contendo 

irregularidades e 5,88% apresentaram o documento fora de validade legal. Essas 

três situações indicam uma carência de controle dos riscos por parte do 

estabelecimento. Não possuir o documento aponta desconhecimento ou negligência 
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do serviço de saúde sobre a proteção radiológica de todos que transitam na 

instalação. Possuir o documento com irregularidades aponta que o serviço de saúde 

está ciente que algum nível de aceitabilidade de risco quanto a dose ambiente em 

áreas adjacentes foi ultrapassado. Possuir o documento fora de validade aponta que 

o serviço, em algum momento de seu funcionamento, atestou que as barreiras de 

sua instalação proporcionavam aos indivíduos do público e trabalhadores proteção 

radiológica condizente com os níveis de aceitáveis de dose ambiente, porém não 

renovou a análise dentro de quatro anos ou depois de reforma, manutenção, reparo 

ou alteração de rotina.  

As irregularidades dos levantamentos radiométricos apontadas nos roteiros 

de inspeção correspondem à inobservância dos níveis de dose ambiente para as 

áreas classificadas como livre ou controlada. Por outro lado foi possível detalhar, 

com a análise dos dados, situações de regularidade dos levantamentos 

radiométricos em 55 (64,70%) serviços de mamografia que possuíam o documento. 

Considera-se como área controlada qualquer recinto onde há um controle 

especial de proteção radiológica, sendo a permanência de indivíduos restrita a 

trabalhadores monitorados (como o comando do equipamento), sendo o nível de 

dose ambiente máximo permitido nessas áreas de 5 mSv por ano. Já as áreas livres 

são os demais recintos onde não há necessidade desse controle radiológico, pois o 

acesso é livre (recepção, banheiros, etc.) tento como dose ambiente máxima 0,5 

mSv por ano aos indivíduos do público. (BRASIL, 1998) 

Essa diferenciação serve principalmente para evitar que indivíduos do público 

não recebam doses de radiação injustificadas, limitando sua permanência às áreas 

onde a exposição à radiação é irrisória, assim como reduzir a dose de radiação ao 

trabalhador monitorado. 
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Tabela 9: Medidas do Levantamento Radiométrico. 

IC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 1 1,82% Valores > 1 mSv para área livre e > 10 mSv para área controlada. 
1 Sofrível 0 0,0% Área livre: 0,8 <dose≤ 0,1 mSv/ano; 

Área controlada: 8 <dose≤ 10 mSv/ano. 
2 Razoável 6 10,91% Área livre: 0,5<dose≤ 0,8mSv/ano 

Área controlada: 5 <dose≤ 8 mSv/ano. 
3 Bom (norma) 25 45,45% Valores máximos de 0,5 mSv para área livre e 5 mSv para área 

controlada. 
4 Ótimo 7 12,73% Todas as barreiras atendem o limite de área livre. 
5 Excelente 9 16,36% Todas as barreiras atendem o limite de 0,2 mSv ano. 
- Não Preenchido 7 12,73% Indicador não preenchido ou não avaliado 
  Total 55 100,0%   

 

Dos serviços de mamografia avaliados que possuíam os testes de 

levantamento radiométrico, 10,91% apresentaram doses ambiente que variavam em 

até 60% dos valores máximos para área livre e/ou área controlada. Apenas um 

serviço de mamografia (1,82%) apresentou doses ambientes maiores do que o 

dobro do limite aceitável para áreas livres e/ou controladas. 

É responsabilidade do estabelecimento de saúde minimizar as exposições 

injustificadas decorrentes de sua prática radiodiagnostica. Caso alguma área 

adjacente a sala radiológica ultrapasse o limite de dose ambiente para área livre, o 

estabelecimento deve alterar as características da barreira de forma a complementar 

sua blindagem de forma a proporcionar 0,5 mSv/ano no lado posterior da barreira. 

Outra alternativa pode ser considerar o recinto como área controlada, e restringir o 

trânsito e permanência a trabalhadores monitorados com os dosímetros individuais e 

pacientes. 

4.2.2.2 Uso do dosímetro e leituras da monitoração ocupacional  

O dosímetro de radiação é um dispositivo individual capaz de quantificar a 

dose radiação que o trabalhador acumulou em um mês de trabalho (dose 

ocupacional de radiação). Ele deve ser utilizado durante toda permanência em área 

controlada, jamais pode sair do estabelecimento de saúde e deve ser guardado em 

lugar seguro e fora do alcance da radiação ionizante produzida pelo serviço, junto do 

dosímetro padrão. Há alguns tipos de dosímetros utilizados em radiologia, mas em 

mamografia utiliza-se o dosímetro de lapela, que deve ser utilizado sobre o tórax do 

trabalhador. 
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A não utilização do dosímetro individual representa um risco potencial crítico à 

saúde do trabalhador, evidenciando uma falta de controle da dose de radiação a 

qual o mesmo está exposto no desenvolver das atividades radiológicas.Segundo a 

Portaria SVS/MS nº 453/98, há uma série de ações que devem ser tomadas ao 

atingir os limites de dose a serem constatados com a monitoração individual dos 

trabalhadores. Essas ações vão desde a investigação para elucidar o motivo dessa 

exposição elevada à radiação ionizante até uma análise citogenética ao trabalhador. 

Se a monitoração individual não é realizada, não há como constatar possíveis danos 

ao trabalhador, não sendo possível também saber da necessidade de executar as 

investigações. 

Tabela 10: Uso dos dosímetros. 

IC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 1 1,18% Não utiliza. 
1 Sofrível 0 0,0% Utiliza de maneira inadequada.  
2 Razoável 7 8,24% Guarda os dosímetros e o padrão em local inadequado. 
3 Bom (norma) 38 44,71% Utiliza e guarda os dosímetros, junto com o padrão em 

local adequado. 
4 Ótimo 37 43,53% Guarda em local adequado, com proteção e acesso apenas 

para os usuários. 
5 Excelente 0 0,0% Mesma condição anterior e possui dosímetros de área para 

monitorar os ambientes. 
- Não Preenchido 2 2,35% Indicador não preenchido ou não avaliado 
  Total 85 100,0%  

 

Um total de 88,24% dos serviços de mamografia encontra-se de acordo com 

o padrão regulatório. Corrêa (2012) evidenciou o uso de dosímetro individual em 

75% dos 36 serviços de mamografia do Distrito Federal. Villar (2012), ao avaliar o 

mesmo parâmetro em mamografias do estado do Rio de Janeiro, evidenciou o uso 

regular do dosímetro em 92,3% dos serviços e a guarda adequada do mesmo em 

96%. 

Um ponto importante diz respeito sobre a guarda dos dosímetros de forma 

adequada, considerada irregular em 8,24% serviços de mamografia. A estimativa da 

dose de radiação a qual o trabalhador foi exposto durante sua jornada de trabalho é 

definida pela diferença entre a dose acumulada no dosímetro individual e a dose 

acumulada no dosímetro padrão, este último devendo ser guardado longe do 

alcance da radiação proveniente do equipamento. Dessa forma, é possível separar a 

contribuição da radiação de background (radiação de fundo, presente no ambiente 
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independente do uso do equipamento) na dose acumulada no dosímetro individual. 

Ao guardar o dosímetro padrão de forma irregular, em algum de alcance da radiação 

ionizante proveniente do exame mamográfico por exemplo, a leitura potencialmente 

representará um falso negativo na dose ocupacional de radiação, devida a 

interferência de uma dose de radiação que não deveria ocorrer no dosímetro padrão. 

Assim, os trabalhadores onde a classificação do indicador de controle de risco foi 

inferior a “Boa (norma)”, estão expostos ao risco potencial de exposição a radiações 

acima dos limites legais, ferindo os princípios de proteção radiológica. 

Apenas um serviço de mamografia (1,18%) não evidenciou o uso do 

dosímetro por seus trabalhadores.  

O primeiro limite de dose ocupacional mensal é de 1,5 mSv de dose efetiva. 

Ao ultrapassar esse limite, o titular do serviço deve realizar uma investigação para 

elucidar o motivo dessa alteração na dose de radiação, e seu resultado deve ser 

assentado. Tal procedimento visa conhecer os motivos que fogem da rotina de 

trabalho que ocasionaram essa superexposição, além de minimizar o risco de novas 

exposições ocupacionais superem os limites legais. Quando a dose de radiação 

ocupacional excede 6 mSv (1/3 do limite de dose ocupacional anual), o resultado 

dessa investigação deve ser enviado à autoridade sanitária. Esta ação é 

fundamental para que a autoridade sanitária complemente o gerenciamento de risco 

concerne à exposição ocupacional dos trabalhadores. 

Tabela 11: Leituras dos dosímetros. 

IC Classificação n % Situação constatada 

0 Inexistente 2 2,35% Não possui. 

1 Sofrível 0 0,0% Leituras acima de 6 mSv sem investigação e comunicação à 
VISA. 

2 Razoável 1 1,18% Não informa as leituras aos profissionais. 

3 Bom (norma) 74 87,06% Informa a leitura aos profissionais. 

4 Ótimo 6 7,06% Investiga as leituras acima de 6 mSv e comunica a VISA. 

5 Excelente 1 1,18% Apresenta ações de otimização das exposições. 

- Não Preenchido 1 1,18% Indicador não preenchido ou não avaliado 

  Total 85 100,0%  

 

Um total de 95,3% da amostra encontra-se de acordo com o padrão 

regulatório quanto aos limites de dose ocupacionais dos trabalhadores. Em 2,35% 

dos serviços de mamografia não foi possível verificar o relatório de doses e assim 
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evidenciar as doses ocupacionais acumuladas no mês, enquanto que 1,18% não 

informa o resultado das leituras para os trabalhadores. A situação classificada como 

“1 Sofrível” evidenciaria situações onde as doses ocupacionais de radiação 

ultrapassariam o limite do padrão regulatório, porém essa situação de risco potencial 

não foi constatada na amostra. 

4.2.2.3 Dose de entrada na pele e dose glandular média 

A dose de entrada na pele (DEP) compõe um indicador de controle de risco 

que está atrelado a dose de radiação à qual o paciente está diretamente exposto. 

Basicamente, este indicador classifica o serviço de mamografia de acordo com o 

desvio da DEP em relação ao valor referenciados na Portaria SVS/MS nº 453/98. 

Importante esclarecer que os níveis de doses empregadas nos exames 

radiográficos em geral são usados como valores de referência, haja vista que 

equipamentos diferentes podem produzir uma imagem de igual qualidade 

diagnóstica, porém, com doses de radiação distintas. Tal fato é principalmente 

ocasionado por diferenças construtivas de cada equipamento mamográfico e 

eficiência do sistema de processamento/leitura da imagem. Não obstante, há um 

valor máximo que deve ser observado, onde caso ultrapassado, o serviço de saúde 

deve realizar uma investigação e posterior correção da irregularidade, de forma a 

produzir uma imagem com qualidade radiodiagnóstica com menos dano radiológico 

ao paciente. Minimizar as doses de radiação a “níveis tão baixos quanto 

razoavelmente exequíveis” (princípio ALARA) corresponde a uma ação de 

importante diminuição de risco potencial para o paciente, especialmente os riscos 

potenciais relacionados a danos biológicos da exposição às radiações ionizantes. 

(BRASIL, 1998; SANTA CATARINA, 2015) 

A Portaria SVS/MS nº 453/98 institui como nível de referência de 10 mGy de 

DEP para exame mamográfico (para sistemas de tela-filme com ânodo de 

molibdênio, na incidência crâniocaudal, com uma mama comprimida a 4,5 cm). Não 

há, nesta normativa, valores de referência para sistemas CR e DR, que devido a 

seus aspectos construtivos podem resultar em doses significativamente discrepantes 

desse valor de 10 mGy na superfície, sem necessariamente alterar a qualidade 

diagnóstica. No entanto, a Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES utiliza uma outra 
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metodologia de mensuração da dose proveniente do exame, a Dose Glandular 

Média (DGM), conforme figura 19. Esta grandeza é adotada por outras agências 

internacionais, e permite efetivamente estimar a dose que foi depositada no tecido 

mamário, e não somente a dose na superfície.  

 

Figura 19:  Dose Glandular Média para mamografia e seus níveis de referência. 
Fonte tabela G da Resolução Normativa 002/DIV/SES de 18 de maio de 2015. 

Na referida normativa, valores de referência de DGM variam de acordo com a 

espessura da mama quando comprimida (e sua equivalência em acrílico como 

simulador da mama no momento da realização do teste), bem como um valor de 

recomendação para suspenção sanitária do serviço. Ultrapassar este nível de 

suspenção significa uma situação de risco potencial inaceitável para o paciente. 

Os roteiros de inspeção avaliaram a dose de radiação utilizando uma das 

duas metodologias. Neste indicador de controle de risco, todos os roteiros avaliavam 

a DEP (incluindo os roteiros aplicados em CR e DR), com exceção de 15 roteiros de 

inspeção que avaliaram a DGM e 5 roteiros que não avaliavam esse indicador. 

Assim, os roteiros que avaliaram a DEP dos serviços de mamografia compõem a 

tabela 12, enquanto os roteiros que avaliaram a DGM estão dispostos na tabela 13. 
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Tabela 12: Valores representativos de Dose na Entrada da Pele (DEP) 

IC Classificação n % Situação constatada 

0 Inexistente 6 9,09% DEP ≥ 15,0 mGy ou DEP ≤ 4,0 mGy 
1 Sofrível 2 3,03% 12,5 ≤ DEP <15,0 mGy ou 4,0 <DEP<6,5 mGy 
2 Razoável 2 3,03% 10,0 < DEP <12,5 mGy ou 6,5 <DEP≤9,0 mGy. 
3 Bom (norma) 15 22,73% 9,0 < DEP ≤ 10,0 mGy. 
4 Ótimo 4 6,06% Atende ao item anterior e apresenta ações de otimização. 
5 Excelente 1 1,52% Atende ao item anterior e apresenta valores de Dose 

Glandular para comparação com protocolos internacionais.  
- Não Preenchido 36 54,55% Indicador não preenchido ou não avaliado 
  Total 66 100,0%  

 

Tabela 13: Valores representativos de Dose Glandular Média (DGM)* 

IC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 1 7,14% DGM > 6,0 mGy. 
1 Sofrível 1 7,14% 4,0 < DGM ≤ 6,0 mGy. 
2 Razoável 1 7,14% 2,0 < DGM ≤ 4,0 mGy. 
3 Bom (norma) 2 14,29% 1,8 <  DGM ≤ 2,0 mGy. 
4 Ótimo 1 7,14% 1,5 < DGM ≤ 1,8 mGy. 
5 Excelente 0 0,0% 1,0 < DMG ≤ 1,5 mGy 
- Não Preenchido 8 57,14% Indicador não preenchido ou não avaliado 
  Total 14 100,0%   

* Os valores de DGM consideram uma mama com compressão de 4,5 cm. 

Dos serviços de mamografia onde foi possível avaliar o indicador de controle 

de risco que estima a dose empregada no exame, apenas 28,75% (correspondente 

a 20 roteiros via DEP e 3 via DGM) apresentaram um controle de dose de acordo 

com o estabelecido no padrão regulatório (Portaria SVS/MS nº 453/98 para DEP e 

Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES para DGM). Em 16,25% dos serviços, as 

doses empregadas nos exames apresentaram alguma irregularidade (10 

irregularidades com a DEP e 3 irregularidades com a DGM). O indicador de controle 

de risco não foi avaliado em 57,64% dos serviços de mamografia, sendo que 5 

roteiros não dispunham do indicador de controle de risco. 

Alguns valores de DGM encontrados na literatura estão resumidos na tabela 2 

(página 48). Porém, importante ressaltar que as condições dos testes não foram 

avaliadas pelos fiscais, como equipamento de leitura, parâmetros técnicos, 

combinações de filtro ânodo, tecnologia de aquisição de imagem, etc. Assim, não é 

possível adequadamente comparar os valores de dose entre os serviços para 

estimativa de uma DGM média de Santa Catarina. 
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As situações de risco potencial classificadas como “0-Inexistente”, “1-Sofrível” 

e “2-Razoável” denotam uma situação de risco potencial agravada pelo 

conhecimento do serviço de mamografia. Mensurar doses de radiação é um 

procedimento realizado junto ao teste de controle de qualidade, por empresas de 

consultoria em radiodiagnósticos habilitadas para tal, com uso de equipamentos 

calibrados e bastante precisos. O relatório dos testes de controle de qualidade deve 

apresentar detalhes da realização do ensaio, bem como o resultado final e a 

indicação de conformidade e a ciência do responsável técnico (BRASIL, 1998). 

Portanto, os indicadores classificados como 0, 1 e 2 representam casos onde o 

estabelecimento de saúde estava ciente do desvio da dose mamográfica, mas 

continuava em operação.  

Ressaltamos que a DGM encontrada nos roteiros representam testes feitos 

com simuladores mamográficos e não com pacientes como grande parte dos 

estudos já referenciados. A obtenção de uma estimativa de dose real deve utilizar as 

medidas diretas em condições do exame, para realmente calcular a transmissão da 

radiação para o tecido glandular. Alguns equipamentos possibilitam a extração das 

estimativas de dose baseada em cálculos internos, porém, acredita-se que a 

estimativa que melhor representará uma dose absorvida pelo tecido glandular deve 

ser realizada por meio de medidas diretas com uma câmara de ionização com 

volume e tempo de resposta (ou detector de estado sólido) compatível para 

mamografia, assentando os detalhes dos ensaios (espessura da mama comprimida, 

fatores técnicos da exposição, combinação ânodo-filtro). 
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4.2.2.4 Síntese do grupamento PR 

A frequência absoluta dos cinco indicadores de controle de risco selecionados 

dentro do grupamento PR pode ser evidenciada conforme gráfico 4 abaixo. 

Gráfico 4:   Números absolutos dos serviços de mamografia de acordo com as classificações de 

risco potencial atribuída a cada indicador detalhado nos itens 4.2.2.1, 4.2.2.2 e 4.2.2.3. 

 

Como resultado da interação entre todos os indicadores do roteiro de 

inspeção que avaliam a observância dos princípios de proteção radiológica pelo 
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serviço de mamografia, obteve-se a distribuição do valor de risco potencial de 

proteção radiológica (RP PR) de todas as mamografias, exibida no gráfico 5: 

Gráfico 5:   Distribuição dos valores de risco potencial dos serviços de mamografia (RP PR) em 

termos do grupamento de risco potencial de qualidade de imagem, escala logarítmica (10). 

 

Observou-se que 19 serviços de mamografia (22,35%) atingiram o valor 

máximo de risco potencial, calculado a partir dos indicadores do grupamento PR, 

enquanto que os valores dos 1º, 2º e 3º quartis ficaram respectivamente em 

≅0,0718, ≅0,1277 e ≅0,2530. Todos os serviços e seus respectivos valores de PR 

podem ser observados no Apêndice D. 

 

4.2.3 Grupamento de Qualidade de Imagem (QI) 

O último grupamento de risco potencial congrega os indicadores cuja 

inobservância impacta diretamente em uma situação de risco potencial atrelado a 

qualidade diagnóstica. Os indicadores escolhidos para detalhe individual avaliam os 

testes de controle de qualidade, condições de avaliação da imagem (negatoscópios 

e monitores) e a avaliação da imagem do simulador. 
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4.2.3.1 Testes do controle de qualidade 

Um dos requisitos para operação do serviço de mamografia é a apresentação 

do relatório dos testes de controle de qualidade (BRASIL, 1998; SANTA CATARINA, 

2015). Esse relatório é composto pelos resultados de uma série de testes no 

mamógrafo, sistema de imagem (processadora, leitora, etc.) e negatoscópios, que 

visam constatar se o sistema está operando de acordo com parâmetros mínimos 

necessários para a formação de uma imagem de qualidade.  

Em mamografia, seguindo o padrão regulatório da Portaria SVS/MS nº 453/98 

há um total de 17 testes que devem integrar o controle de qualidade em mamografia, 

mas aplicabilidade dos mesmos varia de acordo com a tecnologia de aquisição de 

imagem do equipamento mamográfico. Em Santa Catarina, esse controle de 

qualidade só pode ser realizado por empresas que estejam cadastradas para 

realização desse serviço. A Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES, publicada 

dezessete anos depois, atualiza e adiciona testes de controle de qualidade ao 

padrão regulatório. A lista de testes, periodicidades, limites de tolerância e níveis de 

suspensão podem ser observados no Apêndice C. O roteiro de inspeção levou em 

consideração apenas o padrão regulatório federal, pois a Resolução Normativa nº 

002/DIVS/SES foi publicada somente em maio de 2015. É importante citar essa 

segunda lista de testes pois esse padrão regulatório em vigor no estado de Santa 

Catarina, além de complementar o padrão regulatório federal, introduz o conceito de 

nível de suspensão, que representa situação de risco potencial inaceitável para o 

funcionamento do serviço, sendo indicado a suspensão do serviço até sua 

normalização.  

Durante o processo de aceitação do equipamento, todos os testes são 

executados pelo fabricante, visando principalmente comprovar o funcionamento 

adequado e de acordo com o registro do equipamento. Uma vez constatado que o 

equipamento mamográfico atinge os parâmetros mínimos de qualidade e segurança 

dispostos no padrão regulatório e declarados pelo fabricante, o responsável legal do 

estabelecimento assina o relatório dos testes, conferindo o seu aceite. O resultado 

dos testes feitos nesta etapa servirá como linha de base para os posteriores testes 
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periódicos de controle de qualidade, chamados de testes de constância. Quando 

algum desses testes apontam irregularidades, deve-se realizar uma manutenção 

corretiva e posteriormente deve-se repetir o teste para ver se os padrões mínimos 

foram alcançados, sendo chamado de teste de desempenho. (BRASIL, 1998; 

SANTA CATARINA, 2015). 

Com a realização dos testes de controle de qualidade, o serviço de 

mamografia está comprovando para a autoridade sanitária que o controle de riscos 

proveniente dos equipamentos está sendo feito de acordo com os padrões 

regulatórios. Os roteiros de inspeção em mamografia avaliam, além da existência do 

relatório dos testes de controle de qualidade (tabela 14), uma grande parte dos 

testes de controle de qualidade de forma individual, na forma de indicadores de 

controle de risco específicos. Alguns deles foram analisados neste trabalho. 

Tabela 14: Testes do Controle de Qualidade. 

INC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 30 35,29% Não possui. 
1 Sofrível 4 4,71% Testes realizados indicando não conformidade. 
2 Razoável 9 10,59% Realiza apenas alguns testes ou não cumpre a periodicidade. 
3 Bom (norma) 37 43,53% Realiza todos os 17 testes, com a periodicidade 

estabelecidas na portaria 453. 
4 Ótimo 2 2,35% Mesma condição anterior, tendo como base os testes de 

aceitação. 
5 Excelente 0 0,0% Mesma condição anterior, além de complementar com testes 

adicionais. 
- Não Preenchido 3 3,53% Indicador não preenchido ou não avaliado 
 Total 85 100,0%  

 

Conforme disposto na Portaria SVS/MS nº 453/98, a realização dos testes de 

controle de qualidade é condicionante para obtenção do alvará sanitário ao final do 

processo de licenciamento que deve preceder o funcionamento do serviço. Assim, 

35,29% serviços de mamografia estavam operando em situação de risco potencial 

inaceitável, estando passíveis de interdição. Em 15,3% dos serviços de mamografia 

os testes apresentaram irregularidades, seja no resultado do teste, ausência de 

algum teste ou da periodicidade. Por outro lado, situações de acordo com o padrão 

regulatório disposto Portaria SVS/MS nº 453/98 representaram 45,88% dos serviços 

de mamografia.  
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4.2.3.2 Condições de avaliação da imagem: sala de laudo e 

negatoscópios/monitores 

Os testes de controle de qualidade em mamografia devem mensurar também 

aspectos relativos aos equipamentos de avaliação das imagens (negatoscópios e 

monitores), bem como o ambiente onde isso deve acontecer (sala de laudos). A 

avaliação da imagem mamográfica é etapa do processo onde a elucidação 

diagnóstica se dará efetivamente, e para tal, uma série de requisitos devem ser 

observados visando otimizar a visualização do radiologista. 

O padrão regulatório (Portaria SVS/MS nº 453/98 e Resolução Normativa nº 

002/DIVS/SES) indica que as avaliações das imagens mamográficas devem ser 

realizados em ambientes onde a iluminância seja ≤ 50 lux, sem a presença de 

reflexos que possam prejudicar a avaliação da imagem, em negatoscópios e 

monitores específicos para uso em mamografia (possuindo registro junto a ANVISA 

para tal). O roteiro de inspeção aplicado considerou o limite de <50 lux para 

iluminância do ambiente pois sua criação foi anterior a publicação da Resolução 

Normativa nº 002/DIVS/SES. Ressalta-se que o controle desse risco se dá com a 

avaliação do ambiente por empresa de prestação de serviço devidamente 

cadastrada e habilitada, com o uso de um equipamento medidor de iluminância 

calibrado. 

Tabela 15: Sala de interpretação e laudos 

INC  Classificação n % Situação constatada 

0 Inexistente 1 1,18% Não possui. 

1 Sofrível 8 9,41% Laudos realizados em outro local. 

2 Razoável 5 5,88% Laudos realizados nos consultórios. 

3 Bom (norma) 46 54,12% Possui em condições adequadas de Iluminância.  

4 Ótimo 18 21,18% Possui com Iluminância < 50 nit. 

5 Excelente 3 3,53% Mesma condição anterior, com controle de Iluminância. 

- Não Preenchido 4 4,71% Indicador não preenchido ou não avaliado 

  Total 85 100,0%  

 

As condições da sala de interpretação e laudo foram minimamente atingidas 

em 78,82% dos serviços de mamografia avaliados, levando-se em consideração a 

avaliação do fiscal sanitário e o padrão normatizado na Resolução Normativa nº 
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002/DIVS/SES. Em 9,41% dos serviços de mamografia, o laudo é realizado em outro 

estabelecimento. Essa é uma situação de risco potencial importante, uma vez que o 

serviço de saúde está atribuindo a terceiros a etapa final do diagnóstico, que acaba 

por fugir de seu controle as medidas e ações que visam garantir a qualidade do 

processo. Um serviço de mamografia pode estar operando com todas as condições 

de risco atreladas a produção da imagem mamográfica devidamente controladas e 

de acordo com o padrão regulatório, porém, de nada essas garantias servirão se a 

avaliação da imagem for feita de forma negligente. Nos casos de laudo fora do 

serviço de mamografia, deve o responsável técnico deste serviço garantir que os 

equipamentos e procedimentos aplicados a sua imagem mamográfica sejam 

adequados. Neste caso, a classificação de risco potencial atribuída foi “3 Boa 

(norma)”, apesar do laudo externo. 

Para serviços de mamografia que utilizam o sistema tela-filme, é obrigatório que a 

avaliação da imagem aconteça em negatoscópios específicos para mamografia, com 

luminância entre 3000 e 3500 cd/m² (candela/metro², mais conhecido e utilizado nos 

padrões normativos como nit). Essa luminância deve ser uniforme, variando no 

máximo em 20% entre a medição de luminância feita pontualmente no centro do 

corpo do negatoscópio e as medições feitas próximas às suas quatro bordas. Para 

equipamentos com sistema CR, a utilização dos negatoscópios para interpretação e 

laudo é permitida quando o serviço não dispuser de monitores específicos para 

leitura da imagem digital. Quando o equipamento possui tecnologia DR, as imagens 

devem mandatoriamente ser interpretadas e laudadas nos monitores específicos, 

porém o estabelecimento pode ter negatoscópios (adequados) no serviço para 

outras finalidades, como avaliar exames complementares feitos em outros 

equipamentos, por exemplo. (BRASIL, 1998; SANTA CATARINA, 2015) 
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Tabela 16: Luminância dos negatoscópios (por tecnologia do equipamento) 

 

INC  Classificação Tela-filme CR DR 
Situação constatada 

n % n % n % 
0 Inexistente 7 31,82% 7 13,46% 3 27,27% Não possui negatoscópio específico para 

mamografia. 
1 Sofrível 3 13,64% 5 9,62% 0 0,00% Luminância ≤ 2700 nit. 
2 Razoável 1 4,55% 4 7,69% 0 0,00% 2700<Luminância < 3000 nit. 
3 Bom (norma) 2 9,09% 15 28,85% 3 27,27% 3000≤Luminância ≤ 3500 nit. 
4 Ótimo 3 13,64% 1 1,92% 1 9,09% Com controle de luminância e superior a 

3.000 nit. 
5 Excelente 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mesma condição anterior e uniformidade 

<10%. 
- Não 

Preenchido 
6 27,27% 20 38,46% 4 36,36% Indicador não preenchido ou não 

avaliado 
 Total 22 100,00% 52 100,00% 11 100,00%  

Tabela 17: Luminância dos negatoscópios (total). 

INC Classificação n % Situação constatada 
0 Inexistente 17 20,0% Não possui negatoscópio específico para mamografia. 
1 Sofrível 8 9,41% Luminância ≤ 2700 nit. 
2 Razoável 5 5,88% 2700<Luminância < 3000 nit. 
3 Bom (norma) 20 23,53% 3000≤Luminância ≤ 3500 nit. 
4 Ótimo 5 5,88% Com controle de luminância e superior a 3.000 nit. 
5 Excelente 0 0,0% Mesma condição anterior e uniformidade <10%. 
- Não Preenchido 30 35,29% Indicador não preenchido ou não avaliado 

  Total 85 100,0%  

 

As condições adequadas de luminância dos negatoscópios específicos para 

mamografia foram evidenciados em apenas 29,41% dos serviços de mamografia. 

Negatoscópios específicos para mamografia com luminância inferior a 3000 nit 

foram evidenciados em 15,29% dos serviços de mamografia. 

Os negatoscópios comumente utilizados em radiologia convencional possuem 

metade do limite mínimo de luminância do negatoscópio para mamografia, operando 

com ≥1500 nit. Esses equipamentos não podem ser utilizados para interpretar/laudar 

imagens mamográficas, sob o risco potencial de perda de informação diagnóstica 

devido à baixa intensidade luminosa. Essa situação, ou a ausência completa de 

negatoscópio, foi observada em 20,0% dos serviços de mamografia.  

Tamiozzo e colaboradores, ao avaliarem sete serviços de mamografia do Rio 

Grande do Sul, observaram que nenhum serviço apresentou negatoscópios que 

atingissem o mínimo exigido no padrão regulatório. (Tamiozzo et al., 2006) 
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Em sistemas de tecnologia digital (DR), a interpretação e laudo de imagens 

mamográficas deve ser realizada em monitores específicos, e para tecnologia CR é 

opcional quando existir negatoscópios adequados. Há uma série de 

restrições/proibições para avaliação das imagens mamográficas quando do uso 

dessas tecnologias digitais, que visam principalmente evitar o risco potencial de 

perda de informações nos processos de digitalização, impressão e manipulação da 

imagem. Dentre essas proibições descritas na Resolução Normativa nº 

002/DIVS/SES, estão; a impressão da imagem mamográfica somente em papel; 

imprimir a imagem mamográfica em filme adequado, porém apenas em formato 

reduzido; fotografar, filmar ou utilizar scanner não específico para uso em radiologia 

para digitalizar as imagens e utilizá-las para interpretação e laudo. 

Não há, até o presente momento, detalhamento no padrão regulatório 

brasileiro quanto à tecnologia empregada (LCD, LED, CRT) e contraste e resolução 

mínima do monitor para avaliação da imagem mamográfica. Porém, a Resolução 

Normativa nº 002/DIVS/SES institui que luminância dos monitores seja ≥ 170 nit, 

com uma variação máxima na uniformidade de ≤ 20%. 

Tabela 18: Monitor utilizado para avaliação das imagens, por roteiro aplicado. 

INC Classificação 
n  

Total % Situação constatada 
CR % DR % 

0 Inexistente 15 32,61% 0 0,0% 15 26,32% Não possui monitor apropriado para laudos 
e imprime as imagens em papel. 

1 Sofrível 5 10,87% 0 0,0% 5 8,77% Utiliza monitores não específico para 
mamografia. 

2 Razoável 8 17,39% 0 0,0% 8 14,04% Não possui monitor apropriado e as imagens 
são avaliadas em filme. 

3 Bom (norma) 5 10,87% 0 0,0% 5 8,77% Possui monitor apropriado, mas as imagens 
são avaliadas em filme. 

4 Ótimo 8 17,39% 8 72,73% 16 28,07% Possui 2 monitores apropriados para 
mamografia. 

5 Excelente 2 4,35% 2 18,18% 4 7,02% Possui mais de 2 monitores apropriados 
para mamografia. 

- Não 
Preenchido 

3 6,52% 1 9,09% 4 7,02% Indicador não preenchido ou não avaliado 

 Total 46 100,0% 11 100,0% 57 100,0%  

 

A definição se um monitor tem seu uso permitido para avaliação da imagem 

mamográfica deve ser feita no momento do registro do equipamento junto a 

ANVISA, devendo o fabricante comprovar a aptitude de seu produto para com a 

autoridade reguladora (BRASIL, 1998; SANTA CATARINA, 2015). Monitores não 



107 
 

 
 

apropriados para laudo foram encontrados em 26,33% dos serviços de mamografia, 

enquanto que monitores apropriados foram evidenciados em 43,86% dos serviços 

de mamografia.  

Para equipamentos DR, a classificação “bom (norma)” não deve permitir a 

avaliação da imagem em filme, uma vez que a mesma deve mandatoriamente ser 

feita nos monitores apropriados. Nenhum serviço de mamografia DR foi encontrado 

nessa situação, um achado esperado uma vez que o alto custo e a forma de venda 

de um mamógrafo DR facilita a instalação de um sistema em conjunto de toda 

aparelhagem compatível com o equipamento (monitores, servidores, etc.). 

Utilizar um sistema de visualização otimizado para o sistema instalado é uma 

forma de garantir que toda tecnologia empregada tenha sua validade no diagnóstico. 

Não parece sensato se preocupar com o tamanho dos grãos em um filme 

mamográfico buscando definição, se a imagem será avaliada em um monitor de 

tubos de rádios catódicos (CRT) onde a densidade de pixels é incrivelmente menor. 

Também não adianta o serviço investir em uma enorme matriz de detectores para 

deu sistema DR e posteriormente proceder a interpretação das imagens em telas e 

celulares e tablets inespecíficos para tal.  

De forma geral, a instalação de um sistema de mamografia deve sempre 

prover a compatibilidade entre os equipamentos de aquisição de imagem 

(mamógrafo), processamento (filmes e processadora manual para sistemas 

convencionais, cassetes, leitora e impressora para sistemas CR) e avaliação das 

imagens (negatoscópios e monitores), de forma a minimizar o risco potencial de 

perda de informação diagnóstica e artefatos de imagem.  

4.2.3.3 Avaliação da imagem do simulador 

Por fim, o último indicador de controle de risco escolhido para análise diz 

respeito à imagem do simulador mamográfico. Todo equipamento mamográfico deve 

comprovar sua eficácia diagnóstica, produzindo uma imagem através da exposição 

de um objeto contendo objetos que simulam achados mamográficos. O simulador 

mais difundido no Brasil obedece o padrão do American College of Radiology (ACR), 

que é uma peça de acrílico de tamanho 10,15 (p) x 10,18 (l) x 4 (a) cm que envolve 

um bloco de cera que abriga 16 conjuntos de objetos que simulam 
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microcalcificações (pontos de óxido de alumínio), fibras (fios de nylon) e massas (em 

formato de lente, diferentes espessuras). Esses objetos estão em uma escala de 

diferentes dimensões, devendo ser avaliados do maior ao menor, do mais facilmente 

observável ao de mais difícil detecção. Segundo a Portaria SVS/MS nº 453/98, o 

teste da imagem do simulador deve ser feito mensalmente, enquanto que a 

Resolução Normativa nº 002/DIVS/SES indica realização diária. 

Esse é talvez o indicador de controle de risco mais importante de todo 

processo diagnóstico, por conseguir comprovar a eficácia de todo a aparelhagem 

utilizada da produção até a avaliação da imagem. O funcionamento de diversos 

outros indicadores de controle de risco contribui diretamente no resultado da 

imagem do simulador, incluindo indicadores que presentes no roteiro de inspeção 

que não foram objeto de análise neste estudo. Os indicadores de controle de risco 

que avaliam a exatidão da tensão no tubo e do tempo de exposição, artefatos de 

imagem, funcionamento do controle automático de exposição (CAE) entre outros, 

podem manifestar suas disfunções na imagem do simulador. Mas também, muito 

desses indicadores não são considerados críticos pois seu mal funcionamento 

(classificação de risco potencial abaixo da norma) podem não comprometer a 

qualidade do exame. Um equipamento mamográfico pode realizar um exame com 

um tempo de exposição inexato em 30%, por exemplo, mas é possível que a 

imagem resultante seja provida de definição, contraste e qualidade suficientes para 

laudo, ou até mesmo de qualidade equivalente a um equipamento cujo desvio não 

seja superior a 5%. O que vai realmente definir, inicialmente, uma situação de risco 

potencial para qualidade diagnóstica é a imagem do simulador mamográfico. 

Tabela 19: Imagem do simulador 

IC  Classificação n % Situação constatada 

0 Inexistente 4 4,71% Visualiza menos de 2 fibras, 2 massas e 2 microcalcificações. 

1 Sofrível 0 0,0% Visualiza 2 fibras, 3 massas e 3 microcalcificações. 
2 Razoável 1 1,18% Visualiza 3 fibras, 3 massas e 3 microcalcificações. 
3 Bom (norma) 29 34,12% Visualiza 4 fibras, 3 massas e 3 microcalcificações no simulador ACR. 
4 Ótimo 11 12,94% Mesma condição anterior mais 2 objetos visualizados. 
5 Excelente 6 7,06% Mesma condição anterior mais 3 objetos visualizados. 
- Não Preenchido 34 40,0% Indicador não preenchido ou não avaliado 
  Total 85 100,0%   
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Um total de 54,12% dos serviços de mamografia conseguiu atingir os padrões 

normativos quanto à visualização dos objetos do simulador, significando que esses 

serviços, com todo seu sistema de aquisição de imagem, processamento e leitura, 

foram capazes de visualizar fibras da ordem de 0,75 mm e massas de até 0,75 mm e 

microcalcificações de 0,32 mm. Essas dimensões representam respectivamente a 

posição 4º, 3º e 3º na disposição dos objetos no simulador. Em 5,89% dos serviços 

de mamografia, não foi possível observar os objetos requeridos minimamente no 

padrão regulatório.  

Em 40% dos serviços esse indicador de risco potencial não foi avaliado ou 

preenchido. Tendo em vista que esse é um dos testes que compõe o controle de 

qualidade, esse dado corrobora com a tabela 14, onde aponta que ao menos 

35,29% serviços não realizavam controle de qualidade, e em 3,53% serviços não foi 

possível avaliar o relatório dos testes. 

O trabalho de Tamiozzo et al. (2016) apontou também que 71,43% dos 

serviços de mamografia avaliados no estudo não apresentaram uma qualidade de 

imagem satisfatória. 

4.2.3.4 Síntese do grupamento QI 

A frequência absoluta dos cinco indicadores de controle de risco selecionados 

dentro do grupamento CL pode ser evidenciada conforme gráfico 6 abaixo. 
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Gráfico 6:   Números absolutos dos serviços de mamografia de acordo com as classificações de 
risco potencial atribuída a cada indicador detalhado nos itens 4.2.3.1, 4.2.3.2 e 4.2.3.3. 

 

Observou-se também que 23 serviços de mamografia (27,05%) atingiram o 

valor máximo de risco potencial, calculado a partir dos indicadores do grupamento 

QI, enquanto que os valores dos 1º, 2º e 3º quartis ficaram respectivamente em 

≅0,1155, ≅0,1482 e 1,0, conforme evidenciado pelo gráfico 7. Todos os serviços e 

seus respectivos valores de QI podem ser observados no Apêndice D. 
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Gráfico 7:   Distribuição dos valores de risco potencial dos serviços de mamografia (RP QI) em 
termos do grupamento de risco potencial de qualidade de imagem, escala logarítmica (10). 

 

4.3 Etapa 4: Valor de Risco Potencial (RP) 

Como resultado final desse estudo, calculou-se o valor de risco potencial (RP) 

obtido com a quantificação das situações de risco potencial presentes no roteiro de 

inspeção. Todos os indicadores foram utilizados para compor o valor de RP, 

respeitando o formalismo matemático do MARP. A distribuição dos valores de RP 

pode ser evidenciada no gráfico 8: 
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Gráfico 8:   Distribuição do valor de risco potencial (RP) de todas os serviços avaliados pelo roteiro 
de inspeção em mamografia, entre 2014 e 2015 em Santa Catarina. 

 

Observou-se que 26 serviços de mamografia (30,58%) atingiram o valor 

máximo de risco potencial, calculado utilizando-se todos os indicadores do roteiro de 

inspeção, enquanto que os valores dos 1º, 2º e 3º quartis ficaram respectivamente 

em ≅ 0,0552, ≅0,1166 e 1,0. Todos os serviços e seus respectivos valores de QI 

podem ser observados no Apêndice D. 

Calculou-se também o valor médio de RP por macrorregião de saúde de Santa 

Catarina, conforme mapa evidenciado na figura 21 e números absolutos e variáveis 

mínima, média e máxima para os valores de RP na tabela 20: 

 



113 
 

 
 

 

Figura 20:  Distribuição do valor médio calculado de RP por macrorregião de Santa Catarina. 
 

Tabela 20: Totais de roteiros de inspeção aplicados, valores médios (calculados), mínimos e 
máximos (observados) de RP, separados pelas macrorregiões de saúde de Santa Catarina. 

Macrorregião de Saúde Roteiros RP médio RP min. RP máx. 

(A) Grande Oeste 6 0,528 0,020 1,0 

(B) Meio Oeste 0 - - - 

(C) Vale do Itajaí 14 0,454 0,040 1,0 

(D) Foz do Rio Itajaí 9 0,376 0,031 1,0 

(E) Grande Florianópolis 16 0,364 0,022 1,0 

(F) Sul 20 0,284 0,032 1,0 

(G) Nordeste 12 0,179 0,039 1,0 

(H) Planalto Norte 4 0,084 0,055 0,159 

(I)  Serra Catarinense 4 1,000 1,000 1,0 

Total Santa Catarina 85 0,363 0,020 1,0 

 

Na região do Planalto Norte, o serviço de mamografia com menor risco 

potencial atribuído foi de 0,055, enquanto o maior risco potencial evidenciado foi de 

0,159, gerando o mais baixo risco potencial médio das macrorregiões de Santa 

Catarina, calculado em 0,084. Tal situação é decorrente de nenhum indicador de 

risco potencial crítico foi classificado como “0 – Inexistente” para esses serviços, o 

que matematicamente resultaria um valor de RP máximo (1,0). 

Logo em seguida, as regiões Nordeste e Sul apresentaram um risco potencial 

médio de 0,179 e 0,284. Os serviços de mamografia instalados nas regiões da 

Grande Florianópolis (16), Foz do Rio Itajaí (9), Vale do Itajaí (14), Grande Oeste (6) 
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apresentaram valores de RP médios de 0,365, 0,376, 0,454 e 0,528 respectivamente, 

com valores de RP oscilando entre 0,020 e 1,0. 

Todos os roteiros que compunham a macrorregião da Serra Catarinense 

resultaram em RP máximo. Ao detalhar as etapas de cálculo, percebeu-se que os 

roteiros possuíam importantes indicadores críticos de controle de risco potencial com 

classificados como “0 – Inexistente”. Assim, situações de risco potencial 

provenientes da avaliação insuficiente de indicadores como registro do equipamento, 

proteção dos chassis na sala de exames, sistema de colimação, monitores não 

apropriados ou negatoscópios sem a luminância mínima para avaliação da imagem, 

foram evidenciadas nesses serviços de mamografia. 

Conforme evidenciado na etapa de conhecimento amostral, nenhum roteiro 

de inspeção foi aplicado na macrorregião do Meio Oeste, impossibilitando a 

avaliação do risco potencial resultante nessa região. 



 
 

 
 

5 CONCLUSÕES 

O presente estudo teve como objetivo avaliar as situações de risco potencial 

existentes nos serviços de mamografia do estado de Santa Catarina, por meio da 

avaliação de uma amostra de roteiros de inspeção específicos para tal. Quando 

comparada com os dados do CNES, fica evidenciado que a amostra aqui estudada 

não compreende a totalidade dos serviços de mamografia existentes em Santa 

Catarina. Sem a identificação dos serviços de mamografia, torna-se impossível a 

correlação entre as bases de dados com intuito de apontar os serviços ausentes na 

análise desse estudo. Não obstante, as situações de risco potencial apresentadas 

no decorrer do estudo foram obtidas avaliando uma amostra de pelo menos 70% da 

totalidade dos serviços de mamografia em cadastrados até a data de dezembro de 

2015. 

A metodologia do MARP mostrou-se suficiente para quantificar o risco 

potencial nos serviços. Alguns indicadores de controle de risco apresentaram baixa 

completitude no preenchimento do roteiro de inspeção. A metodologia MARP 

permitiu que apenas situações ativamente classificadas fossem utilizadas para 

compor o valor final de RP. Esse procedimento conferiu um grau de conservadorismo 

aos resultados ao não atribuir valores e/ou estimar o risco em situações onde houve 

incerteza no preenchimento ou avaliação do fiscal no momento da inspeção. Quanto 

a baixa completitude de indicadores, recomenda-se que no preenchimento do roteiro 

por parte do fiscal seja minimamente na obrigatório na avaliação de indicadores 

críticos. Dessa forma, situações de risco potencial que condicionantes ao 

funcionamento regular do serviço mandatoriamente terão avaliação por parte do 

fiscal responsável.  

A avaliação individual dos indicadores escolhidos foi capaz de apontar 

situações de risco potencial importantes, especialmente situações condicionantes 

para a permissibilidade de operação do serviço. Indicadores críticos, relacionados ao 

controle regulatório, proteção radiológica e qualidade de imagem, foram 

classificados como “Inexistentes”, fazendo com que ao menos um quarto dos 

serviços de mamografia inspecionados apresentem valores de RP máximos. Além 

disso, a análise individual de indicadores de controle de risco com significância 
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estatística poderá fornecer um importante feedback para a autoridade reguladora 

responsável pelo gerenciamento de risco para serviços de mamografia. Situações 

relevantes e inéditas podem questionar nossa aceitabilidade e percepção de risco, 

podendo sugerir mudanças na regulação. 

Apesar da autoridade sanitária não ter previamente definido os níveis de 

aceitabilidade dos valores de RP, assume-se que ações de controle de risco (como 

inspeções sanitárias) devem ser tomadas minimamente em serviços onde o valor de 

risco potencial máximo. Porém, destaca-se aqui que os valores de RP devem 

representar apenas a necessidade de ação da autoridade sanitária e sua avaliação 

isoladamente não é capaz de expor a completa situação de risco potencial. 

A avaliação de risco na forma dos grupamentos buscou evidenciar a 

contribuição conjunta de indicadores afins (à proteção radiológica, qualidade de 

imagem e controle regulatório) para o valor final de RP. Um serviço de mamografia 

pode ter apresentado um baixo valor de risco para o grupamento de qualidade da 

imagem (QI), e ao mesmo tempo um valor máximo de risco para o grupamento de 

controle do sistema de regulação (CL). Apesar de juntos levarem o serviço ao valor 

de RP igual a 1,0, não se pode afirmar decisivamente que a imagem produzida neste 

serviço em questão pode potencialmente levar a ocorrência de erro diagnóstico. 

Cada caso deve ser avaliado individualmente. 

Serviços com valores de RP menores que 1,0 requerem uma avaliação mais 

minuciosa para evidenciar quais indicadores de controle de risco estão em 

desacordo com o padrão regulatório, norteando a tomada de decisão da autoridade 

sanitária com base em evidências apontadas nos roteiros. Para otimizar o uso de 

recursos do poder público, sugere-se que as ações sejam iniciadas pelos serviços 

de mamografia com valores de RP superiores ao segundo quartil da amostra. Assim, 

o valor de RP de 0,116 pode ser adotado como primeiro nível de intervenção 

sanitária em serviços de mamografia.  

Para os serviços de mamografia onde o valor de RP encontra-se abaixo do 

primeiro quartil, a periodicidade de avaliação por parte da autoridade sanitária pode 

ser reduzida. Tal medida pode proporcionar ao poder público a possibilidade de 

despender mais atenção em situações de risco potencial inaceitável (acima do nível 

de intervenção). A avaliação do indicador de risco potencial relativo a existência da 
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licença sanitária apresentou fortes indícios de que o poder público não possui 

capacidade de inspecionar anualmente os serviços de mamografia, evidenciado pelo 

número de estabelecimentos que não possuíam alvará sanitário, mas comprovaram 

a solicitação de renovação ou protocolo de solicitação inicial. 

A avaliação periódica de todos os serviços de mamografia poderá levar à 

redução do nível de intervenção proposto, ao passo que as ações da autoridade 

sanitária tendem a reduzir a exposição aos riscos presentes no radiodiagnóstico 

(CORRÊA, 2002; TAMIOZZO et al., 2006; RAMOS et al., 2010; VILLAR, 2012). Para 

tanto, sugere-se também que o instrumento de avaliação utilizado pela autoridade 

municipal para o licenciamento sanitário também seja embasado na metodologia do 

MARP. 

Acredita-se também que com a avaliação periódica do risco potencial nos 

serviços de mamografia será possível acompanhar a evolução do valor de RP ao 

longo de um espaço de aceitabilidade, comportando-se como linhas de tendência. 

Caso determinado serviço venha apresentando valores de RP seguidamente 

maiores, mesmo estando abaixo do primeiro quartil, pode a autoridade sanitária 

antecipar uma ação de controle de risco, visando evitar que o valor de RP atinja os 

níveis de intervenção a serem definidos.  

Com intuito de otimizar futuras avaliações de risco por parte da autoridade 

sanitária, sugere-se: 

•Adicionar uma variável que verifique o atendimento ao Sistema Único de 

Saúde (integral, parcial ou particular); tal ação poderá evidenciar as 

situações de risco potencial que a administração pública está 

diretamente provendo aos cidadãos. Avaliar as situações de risco 

potencial de forma separada para estabelecimentos vinculados ao SUS 

se mostra pertinente para a definição de metas e melhoria geral da 

assistência em saúde executada e planejada pelo poder público. 

 

•Avaliação dos serviços de mamografia deve ser periódica; parece 

pertinente também, condicionar o licenciamento sanitário à realização 

de alguma ação de controle de risco que quantifique as situações de 

risco potencial.  
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•Os indicadores de controle de risco definidos como “Críticos” devem ser 

considerados como de preenchimento obrigatório; tal medida poderá 

prover uma maior completitude nas variáveis críticas do roteiro de 

inspeção. 

Tem-se também, como sugestão para futuros estudos em avaliação de riscos 

em mamografia: 

•Avaliar o benefício potencial e impactos positivos das ações de controle 

de risco em mamografia; tal ação pode estimar a efetividade das ações 

de controle de risco realizadas pelo serviço de mamografia. Os 

resultados podem alterar nossa percepção e aceitabilidade de risco em 

mamografia, possibilitando a alteração também dos padrões 

regulatórios. 

 

•Avaliar as situações de risco potencial em mamografia existentes em 

outras regiões do país; o risco potencial, bem como sua aceitabilidade 

são dependentes de questões sociais, políticas, econômicas regionais. 

Parece pertinente que a autoridade reguladora federal tenha 

conhecimento de todas as nuances que permeiam a prestação do 

serviço mamográfico em nosso vasto país, antes de estabelecer um 

nível aceitável de exposição ao risco potencial. 
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Apêndice B 

Indicador de controle de risco 
Grupamento de 
Risco Potencial 

Adequação da sala (RDC 50/02)* CL     

Artefatos na imagem*     QI 

Bandeja e sistema de compressão automático.   RP QI 

Camada semi-redutora*   RP   

Câmara escura   RP QI 

Compensação do CAE para diferentes espessuras*   RP QI 

Contratação de profissional das técnicas radiológicas CL     

Efetividade do ciclo de apagamento (CR)*     QI 

Exatidão do indicador de tensão do tubo (KVp)*   RP   

Exatidão do sistema de colimação*   RP QI 

Exatidão do tempo de exposição*   RP   

Função resposta do detector (para sistemas lineares)*     QI 

Indicação da espessura da mama comprimida*     QI 

Inscrição no CNES* CL     

Inspeção visual do equipamento   RP QI 

Inspeção visual dos chassis/cassetes   RP QI 

Levantamento radiométrico CL     

Licença sanitária CL     

Linearidade da taxa de kerma no ar com o mAs*   RPA   

Luminância dos negatoscópios     QI 

Medidas de levantamento radiométrico   RP   

Monitor utilizado para avaliação das imagens.*     QI 

Processadora exclusiva para mamografia   RP QI 

Programa de garantia de qualidade   RP QI 

Programa de manutenção   RP QI 

Programa de monitoração individual   RP   

Programa de treinamento periódico* CL RP QI 

Proteção dos chassis/cassetes na sala de exames   RP QI 

Qualidade da imagem do simulador   RP QI 

Registro do equipamento CL     

Repetibilidade do controle automático de exposição   RP QI 

Reprodutibilidade da taxa de kerma no ar*   RP   

Reprodutibilidade da tensão do tubo (KVp)*   RP   

Reprodutibilidade do tempo de exposição*   RP   

Resolução espacial*     QI 

Responsabilidade técnica (Radiologista) CL     

Sala de laudos     QI 

Sinalização e avisos*   RP   

Sistema de colimação   RP QI 

Sistema de compressão automático (Kgf)*   RP QI 

Sistema de exaustão*   RP   

Testes de controle de qualidade   RP QI 

Uniformidade da Imagem*     QI 

Utilização e guarda dos dosímetros   RP   

Valores representativos de Dose Glandular   RP   

Vestimentas de proteção Individual   RP   

Visualização do paciente e acessos   RP   

*Definição do grupamento feita pelo autor 
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Apêndice C 

APLICABILIDADE  TESTES  PERIODICIDADE  TOLERÂNCIA  NÍVEL DE SUSPENSÃO 

G Valor representativo de dose 
glandular média 

Teste de aceitação, bienal 
ou após reparos. 

Tabela G (APENDICE IX) - 

G Exatidão do indicador da tensão do 
tubo 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 2 kV > 4 kV 

G Reprodutibilida de da tensão do tubo Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 1 kV. > 2 kV 

G Tempo de exposição Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 1,5 s para um simulador de 
4,5 cm de PMMA 

> 2 s 

G Reprodutibilidade do  controle 
automático de exposição - CAE 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 10 % > 15% 

G Compensação do CAE pare diferentes 
espessuras 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 15% > 20% 

G Camada Semirredutora (CSR) Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

0,31 ≤ CSR (mmAl) ≤ 0,40 à 28 
kV com combinação Mo/Mo 

≤ 0,28 mmAl à 28 kV, com 
combinação Mo/Mo 

C Resolução espacial Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≥ 12pl/mm < 10pl/mm. 

G Exatidão do sistema de colimação Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 5 mm > 10 mm 

G Sistema de compressão automatico Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

11 kgf ≤ Força de compressão 
≤18 kgf 

> 30 kgf ou < 9kgf 

G Alinhamento da mandeja de 
compressão 

Teste de aceitação, 
semestral ou após 
reparos. 

≤ 5 mm > 10 mm 

G Indicação da espessura da mama 
comprimida 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 5 mm > 10 mm 

G Contato tela-filme Teste de aceitação, 
semestral ou após 

Sem perda de uniformidade - 
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reparos. 

G Artefatos de imagem Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

Imagens sem artefatos - 

C/CR Integridade dos chassis e Cassetes Teste de aceitação e 
anual 

Chassis e cassetes integros - 

C Vedação da câmara escura Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

Sem entrada de luz externa Velando filme 

CR/DR Uniformidade da imagem Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

Desvio máximo do valor médio 
do pixel ≤ 15% 

> 25% 

CR/DR Diferença de sensibilidade entre as 
placas de fósforo 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 10% > 15% 

CR/DR Razão contraste ruído (CNR) Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

Tabela 3 - 

CR/DR Efetividade do ciclo de apagamento. Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

Ausência de imagem residual - 

G Integridade dos acessórios e 
vestimentas de proteção individual 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

Íntegros  

C Luminância do negatoscópio para 
diagnóstico 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≥ 3000 nit ≤ 2500 nit 

CR/DR Luminância dos monitores para 
diagnóstico 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≥ 170nit  

G Uniformidade da Luminância dos 
monitores e negatoscópios para 
diagnóstico 

Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 20%   

G Iluminância da sala de laudos Teste de aceitação, anual 
ou após reparos. 

≤ 50 lux >100 lux 
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G Qualidade da imagem. Teste de aceitação, diário 
e após reparos. 

Fibra ≤ 0,75 mm; 
Microcalcificação ≤ 0,32 mm; 
Massa ≤ 0,75 mm;  
no fantoma, equivalente ao 
adotado pelo ACR 

Não cumprir um 
dos requisitos 

C: Mamografia Convencional; CR: Mamografia CR; DR: Mamografia DR; G: Geral
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Apêndice D 

 

Valores de risco potencial para grupamentos (CL, PR e QI) e valor total de Risco 

Potencial (RP), com valores máximos em destaque. 

Serviços de Mamografia Grupamento CL Grupamento PR Grupamento QI RP 

Mamografia 001 0,01063 0,01228 0,01058 0,02027 

Mamografia 002 0,02974 0,05625 0,07195 0,02253 

Mamografia 003 0,01645 0,04693 0,07913 0,02256 

Mamografia 004 0,02686 0,02636 0,04038 0,03149 

Mamografia 005 0,04979 0,02838 0,03204 0,03267 

Mamografia 006 0,05512 0,06255 0,09665 0,03291 

Mamografia 007 0,04979 0,06399 0,10304 0,03405 

Mamografia 008 0,02113 0,02667 0,06133 0,03475 

Mamografia 009 0,04297 0,08736 0,13712 0,03564 

Mamografia 010 0,05990 0,07155 0,12125 0,03594 

Mamografia 011 0,04781 0,07189 0,14006 0,03608 

Mamografia 012 0,06834 0,06597 0,10236 0,03659 

Mamografia 013 0,03248 0,01955 0,04342 0,03694 

Mamografia 014 0,06661 0,06204 0,08748 0,03927 

Mamografia 015 0,02566 0,04032 0,08690 0,04049 

Mamografia 016 0,05525 0,07536 0,10538 0,04226 

Mamografia 017 0,04979 0,07623 0,11557 0,04573 

Mamografia 018 0,03739 0,09381 0,12114 0,04691 

Mamografia 019 0,05350 0,14295 0,09625 0,05200 

Mamografia 020 0,06125 0,08997 0,14411 0,05226 

Mamografia 021 0,08863 0,02046 0,03752 0,05392 

Mamografia 022 0,09061 0,09499 0,13351 0,05524 

Mamografia 023 0,05278 0,09713 0,14361 0,05617 

Mamografia 024 0,04979 0,08188 0,12006 0,05856 

Mamografia 025 0,03248 0,10384 0,13313 0,05919 

Mamografia 026 0,07661 0,08529 0,12626 0,06097 

Mamografia 027 0,06125 0,10645 0,13017 0,06413 

Mamografia 028 0,05831 0,11170 0,17425 0,06772 

Mamografia 029 0,04664 0,06810 0,08842 0,07122 

Mamografia 030 0,08326 0,17566 0,11910 0,07236 

Mamografia 031 0,07033 0,06345 0,12748 0,08174 

Mamografia 032 0,03739 0,04979 0,06125 0,08192 

Mamografia 033 0,08461 0,20068 0,18515 0,08916 

Mamografia 034 0,07951 0,13924 0,13912 0,09288 

Mamografia 035 0,05849 0,25305 0,14487 0,09555 

Mamografia 036 0,04461 0,27076 0,15482 0,09747 

Mamografia 037 0,05915 0,12773 0,20792 0,10073 

Mamografia 038 0,06125 0,11591 0,14645 0,10249 

Mamografia 039 0,22588 0,23039 0,14536 0,10390 
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Serviços de Mamografia Grupamento CL Grupamento PR Grupamento QI RP 

Mamografia 040 0,06125 0,13522 0,14904 0,10400 

Mamografia 041 0,08186 0,14998 0,19903 0,10620 

Mamografia 042 0,09300 0,28301 0,16085 0,11099 

Mamografia 043 0,05742 0,04055 0,04973 0,11661 

Mamografia 044 0,10132 0,06325 0,07192 0,12232 

Mamografia 045 0,05314 0,04742 0,12563 0,12380 

Mamografia 046 0,07749 0,16679 0,19671 0,12414 

Mamografia 047 0,05512 0,15306 0,20513 0,12555 

Mamografia 048 0,11182 0,13690 0,24550 0,12815 

Mamografia 049 0,07661 0,16267 0,27330 0,12939 

Mamografia 050 0,05314 0,09676 0,07562 0,13419 

Mamografia 051 0,07661 0,18613 0,27330 0,13645 

Mamografia 052 0,08634 0,16842 0,19118 0,13809 

Mamografia 053 0,08634 0,18369 0,23862 0,14216 

Mamografia 054 0,07661 0,17546 0,21753 0,14519 

Mamografia 055 0,08144 0,19845 0,26163 0,14647 

Mamografia 056 0,14996 0,09908 0,14824 0,14766 

Mamografia 057 0,12248 0,11733 0,13259 0,14862 

Mamografia 058 0,09790 0,07345 0,11895 0,14920 

Mamografia 059 0,11648 0,07661 0,08007 0,15564 

Mamografia 060 0,02974 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 061 1,00000 0,12163 0,14914 1,00000 

Mamografia 062 1,00000 0,22973 0,25900 1,00000 

Mamografia 063 0,02531 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 064 0,08718 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 065 0,04979 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 066 1,00000 0,19964 0,27433 1,00000 

Mamografia 067 0,02603 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 068 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 069 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 070 0,06834 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 071 0,12881 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 072 0,09790 0,13330 1,00000 1,00000 

Mamografia 073 0,07661 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 074 0,04979 0,06208 1,00000 1,00000 

Mamografia 075 0,02566 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 076 0,08634 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 077 0,06827 0,11775 1,00000 1,00000 

Mamografia 078 0,04800 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 079 0,09745 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 080 0,09300 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 081 0,03174 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 082 0,20097 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 083 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 084 0,14978 1,00000 1,00000 1,00000 

Mamografia 085 0,10736 0,22826 1,00000 1,00000 
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