
Iniquidade racial no acesso a diagnóstico e tratamento de câncer de
mama

Palavras-Chave: câncer de mama, racismo institucional, diagnóstico de câncer de mama

Autores/as: Messias Cardoso Loiola (UNICAMP), Iago Pinheiro dos Santos (UNICAMP), Ana Cristina dos Santos
Vangrelino (UNICAMP), Gislaine Aparecida Fonsechi Carvasan (UNICAMP).

Prof.ª Dr.ª Sílvia Maria Santiago (orientadora) [UNICAMP]

INTRODUÇÃO:

O câncer de mama é a neoplasia maligna de maior predominância entre a população feminina no Brasil, sem contar as de pele

não melanoma, sendo registrados 17.825 óbitos pela doença em 20201. A detecção precoce da doença é de grande importância para o

seu diagnóstico em estágio inicial, que pode apresentar um melhor prognóstico e, consequentemente, menor mortalidade ou maior

tempo de sobrevida . Para tal, o Ministério da Saúde recomenda o exame de mamografia como o principal método de rastreamento,

sendo indicada a sua realização bienalmente por mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos2. Dados epidemiológicos do INCA sobre a

situação do câncer de mama no Brasil apontaram que enquanto o percentual de mulheres com idade entre 50 e 69 anos que realizaram

mamografia nos dois anos que antecederam 2013 era de 60%, para mulheres negras esse valor era de 54,2%pretas e 52,9% pardas,

contra um percentual de 66,2% para mulheres brancas3, revelando uma disparidade na realização do exame entre as mulheres negras.

Historicamente, no Brasil, devido aos racismos estrutural e institucional, a população negra enfrenta diversas barreiras no

acesso às políticas de saúde pública e aos serviços de saúde. Isso se reflete nas menores taxas de realização de mamografia e exame

clínico por mulheres negras na faixa etária recomendada, o que pode estar diretamente relacionado com o diagnóstico de tumores de

mama em estadiamentos mais avançados, correspondendo a piores prognósticos3,4,5.

O racismo institucional atua ao nível das instituições sociais, reproduzindo e naturalizando nelas a hierarquia racial. Assim,

não se apresenta de forma explícita ou através de atos declaradamente discriminatórios, motivados por questões raciais, mas sim de

forma difusa, introjetando-se no funcionamento cotidiano e coletivo das organizações, gerando iniquidades6.

Uma revisão bibliográfica sistemática cujo objetivo foi de explorar as barreiras para a apresentação e diagnóstico precoces de câncer

de mama entre mulheres negras, residentes em países desenvolvidos, revelou que são múltiplos os fatores que determinam a procura

tardia pelos serviços de saúde, incluindo: pouco ou nenhum conhecimento acerca dos sintomas do câncer e/ou dos fatores de risco

pessoal, falta de tempo para checar e/ou procurar serviço de saúde para apresentar os sintomas observados, falta de apoio do(a)

cônjuge, estigma, medo do tratamento e más percepções sobre o acesso aos serviços de saúde7.

Nesse cenário, o presente trabalho objetiva investigar a ocorrência de câncer de mama nas mulheres negras residentes na

região metropolitana de Campinas (RMC) que foram tratadas no Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti

(CAISM/UNICAMP) no período de 2000 a 2015, buscando entender quais as repercussões do racismo estrutural e institucional no

diagnóstico e tratamento da neoplasia neste grupo de mulheres. Espera-se que os dados gerados contribuam com o desenvolvimento

de ações específicas para a redução de disparidades étnico-raciais no que se refere à morbimortalidade feminina provocada por câncer

de mama na região em questão, conforme prevê a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN), por meio da
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Portaria GM/MS nº 992, de 13 de maio de 20098.

METODOLOGIA:

Trata-se de um estudo de coorte, retrospectivo de série temporal, baseado em dados secundários coletados de prontuários do

serviço de saúde do Hospital da Mulher Prof. Dr. José Aristodemo Pinotti (CAISM/UNICAMP), onde as pacientes foram submetidas

a tratamento da neoplasia maligna de mama (CID 10 código C50). Foram consideradas as informações de mulheres pretas ou pardas,

com 20 anos ou mais, procedentes da RMC, tratadas no CAISM/UNICAMP no período de 2000 a 2015.

Após discussões do grupo de pesquisa em relação às limitações de abrangência de todos os prontuários a serem analisados

pelo critério de inclusão previamente proposto, optou-se por analisar os prontuários das mulheres negras (pretas e pardas) com

diagnóstico de câncer de mama nos estadiamentos 0 e 4, a fim de, comparativamente, compreender quais fatores influenciam no

diagnóstico precoce e avançado da doença.

Analisou-se os cuidados dispensados a estas pacientes no período e, pela importância assistencial do CAISM para a atenção a

pacientes com câncer de mama, com o objetivo de compreender como está a assistência especializada a esta população na região. As

variáveis identificadas como significativas e buscadas nos prontuários foram: 1. Idade; 2. Cor; 3. Escolaridade; 4. Religião; 5. Renda

per capita; 6. Ocupação; 7. Índice de massa corpórea (IMC); 8. Idade da menarca; 9. Paridade; 10. Aleitamento (anos de

amamentação); 11. Métodos anticonceptivos; 12. Reposição hormonal; 13. Antecedente pessoal; 14. Antecedente familiar; 15.

Local de detecção do tumor; 16. Local de procedência; 17. Forma de detecção do tumor; 18. Tempo entre a detecção da doença e o

diagnóstico; 19. Tempo entre a detecção e a primeira consulta no CAISM; 20. Tempo entre a primeira consulta no CAISM e o

diagnóstico; 21.Tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento; 22. Estadiamento clínico; 23. Receptores expressos pela

neoplasia; 24. Tratamento proposto; 25. Reabilitação proposta; 26. Sobrevida após cinco anos do diagnóstico.

Análise dos dados e resultados:

As informações obtidas a partir dos prontuários foram organizadas inicialmente em um banco de dados e analisadas a partir

de pacotes estatísticos. Foi criado um banco de dados através do programa SQL/SAS. Para as análises foram utilizadas as ferramentas

estatísticas do programa. Os dados obtidos foram comparados com os da pesquisa geral para maior compreensão da questão.

Comitê de Ética:

O presente projeto é parte da pesquisa intitulada: Estudo sobre as características da rede de atenção a pacientes com câncer de

mama provenientes de municípios da região metropolitana de Campinas, SP, a partir da análise dos casos atendidos no

CAISM/UNICAMP, entre os anos de 2000 a 2015, desenvolvido pela pesquisadora Gislaine Aparecida Fonsechi Carvasan. Aprovado

no Comitê de Ética em Pesquisa sob o número CAAE: 64259716.1.0000.5404.

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Foram analisados 123 prontuários, dos quais 57 pertenciam a mulheres negras diagnosticadas em estadiamento clínico 0, e 66

a mulheres negras diagnosticadas em estadiamento clínico IV. Em relação à procedência 42,3% eram procedentes do Município de

Campinas, 13,8% de Hortolândia, 10,6% de Sumaré enquanto as mulheres procedentes dos demais municípios somaram 33,3% da

população estudada.

Em relação ao estadiamento clínico 0, 47,4% das mulheres negras diagnosticadas nesse estadiamento eram pretas, enquanto

52,6% eram pardas. Quanto ao estadiamento clínico IV, 24,2% das mulheres negras diagnosticadas nesse estadiamento eram pretas e

75,8% pardas. Em ambos os estadiamentos clínicos estudados, observou-se que a porcentagem de mulheres pretas em relação à

população estudada excede a porcentagem de mulheres pretas em relação a população negra feminina do Estado de São Paulo.
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Dados do IBGE de 2015 estimavam para o Estado de São Paulo que 35,7 % da população feminina do Estado era negra,

sendo que entre a população negra feminina  18,7% era constituída por mulheres pretas e 81,3% por mulheres pardas.

Em relação a idade no momento do diagnóstico, 40,4% das mulheres negras diagnosticadas em estadiamento clínico 0

estavam abaixo da faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde para rastreamento de câncer de mama, em relação a cor 33,3%

das mulheres pretas nesse estadiamento foram diagnosticadas em idade abaixo dessa faixa etária, enquanto entre as pardas esse valor

foi de 46,7%. Em relação ao estadiamento clínico IV, 50% das mulheres receberam o diagnóstico com idade igual ou inferior a 49

anos, sendo que entre as mulheres pretas nesse estadiamento 18,8% encontravam-se nessa faixa etária e entre as mulheres pardas

60,0%.

Um estudo prévio realizado pelo grupo de pesquisa, que analisou a população feminina com câncer de mama com

estadiamento clínico 0 e IV atendida no CAISM, mostrou que 36,2% das brancas diagnosticadas em estadiamento clínico 0

encontravam-se com idades abaixo da faixa etária prevista para rastreamento de câncer de mama prevista pelo Ministério da Saúde,

enquanto entre as negras esse valor foi de 42,0%. No estadiamento clínico IV, 34,4% das mulheres brancas diagnosticadas nesse

estadiamento estavam abaixo dessa faixa etária, enquanto entre as negras esse valor foi de 49%. Esses valores refletem uma

disparidade de acesso ao rastreamento e diagnóstico precoce das mulheres negras em relação às brancas e, dentro da população

feminina negra, das mulheres pretas em relação às pardas.

Ao analisar a escolaridade, tem-se que entre as negras em estadiamento clínico 0, as pretas e as pardas com ensino superior

ou maior nível de instrução representam 20% em ambas as populações, assim não houve diferença o nível de instrução entre pretas e

pardas neste estadiamento. No entanto, entre as mulheres negras em estadiamento clínico 4 a taxa de mulheres pretas com ensino

médio completo ou maior nível de instrução é de 11,1% entre as pretas, enquanto essa taxa é de 31,3% entre as pardas. Há uma

disparidade similar ao comparar-se a soma das taxas de analfabetismo e 1º grau incompleto entre pretas e pardas no estadiamento IV,

entre as pretas a taxa é de 88,9% e nas pardas é de 61,4%. Assim, a

escolaridade representa um importante fator de iniquidade no estágio mais avançado da doença.

Em relação à renda, enquanto a taxa de mulheres negras pobres ou extremamente pobres foi de 14,3% entre aquelas em

estadiamento clínico 0, entre as em estadiamento clínico 4 essa taxa foi de 55,6%. Nesse estadiamento, observa-se ainda que,

enquanto entre as mulheres pardas 75,0% tinham renda per capita de até 1 salário mínimo, entre as mulheres pretas essa taxa foi de

100,0%. O Banco Mundial define como em situação de pobreza aqueles com renda mensal de até 0,5 salário mínimo e em situação de

extrema pobreza aqueles com renda mensal de até 0,25 salário mínimo.

A análise dos locais nos quais as mulheres foram detectadas demonstra uma maior porcentagem das mulheres pretas

diagnosticadas fora da rede básica: 20,6% das pretas foram detectadas na rede básica, enquanto 33,9% das pardas foram detectadas

nos mesmos serviços. Outra forma de destacar a mesma disparidade no local de detecção é comparar a taxa de detecção na rede

terciária em cada estadiamento: pretas apresentam maiores taxas de detecção em rede terciária do que as pardas, com valores de

38,1% contra 17,4%, no estadiamento clínico 0, e 61,5% contra 43,6%, no estadiamento clínico IV.

A Mamografia é o principal método de detecção no estadiamento 0, sendo responsável pela detecção de 74,4% em mulheres

negras. A principal forma de detecção nas mulheres negras no estadiamento IV é o exame clínico responsável por 53,4% das

detecções, enquanto nesse grupo a mamografia é responsável apenas por 25%. Esses dados constatam a importância da mamografia

no diagnóstico precoce da neoplasia e demonstram que no estadiamento mais avançado da doença o exame físico passa a ser a

principal forma de detecção, uma vez que ao perderem a janela de oportunidade de rastreamento da neoplasia passam a ser

sintomáticas. Nesse sentido, os principais sintomas apresentados no estadiamento clínico IV foram: nódulo palpável em 58,3% dos

casos, exulceração em 16,7% dos casos, pele em casca de laranja em 14,6% dos casos e linfonodo axilar palpável em 12,5% dos

casos.
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Dados obtidos anteriormente pelo grupo de pesquisa demonstraram que entre as mulheres brancas em estadiamento clínico 0

atendidas no CAISM de 2000 a 2015 11,3% foram diagnosticadas em até 15 dias após a primeira consulta e entre aquelas em

estadiamento clínico IV 49% foram diagnosticadas nesse período. Os dados do estudo atual mostraram que 12,5% das mulheres

negras em estadiamento clínico 0 foram diagnosticadas em até 15 dias após a primeira consulta, enquanto entre aquelas em

estadiamento clínico IV 36,5% tiveram tempo entre 1ª consulta e diagnóstico igual ou inferior a 15 dias. Sendo assim, há grande

diferença percentual entre as mulheres negras e brancas no estadiamento IV de forma que uma porção maior das brancas tenha sido

diagnosticada de forma mais rápida.

Ainda sobre os dados obtidos neste estudo, observou-se que enquanto entre as pretas 14,3% tiveram diagnóstico em até 15

dias da 1ª consulta e 19,0% delas foram diagnosticadas em 120 dias ou mais, esse valor entre as pardas foi de 31,2% para

diagnosticadas em 15 dias e 10,4% para aquelas diagnosticadas em 120 dias ou mais. Observa-se assim um maior atraso no

diagnóstico das mulheres pretas quando comparado com as mulheres pardas.

Quando se analisa os dados de tempo entre as datas de detecção da neoplasia e de primeira consulta no CAISM, observa-se

que enquanto esse tempo foi de até 60 dias para 35,9% das mulheres negras diagnosticadas em estadiamento clínico 0, esse valor foi

de 68,1% entre aquelas em estadiamento clínico IV. Demonstrando maior agilidade no atendimento de mulheres em estadiamento

mais avançado, provavelmente devido às piores condições clínicas dentre essas pacientes quando comparadas com aquelas em

estadiamento mais precoce. Os dados referentes à apresentação de sintomas iniciais no momento da detecção da neoplasia,

demonstraram que 50% das mulheres negras em estadiamento clínico 0 encontravam-se sintomáticas no momento da detecção da

neoplasia, Já entre as negras em estadiamento clínico IV esse valor foi de 88,9%, sendo que dentro deste grupo 100% das mulheres

pretas e 85% das mulheres pardas encontravam-se sintomáticas.

Em relação ao tempo entre a detecção e o diagnóstico da neoplasia, observou-se que entre as mulheres negras diagnosticadas

em estadiamento clínico 0 apenas 2,3% foram diagnosticadas em até 30 dias após a detecção e 67,4% em 120 dias ou mais após essa

datas, enquanto entre aquelas diagnosticadas em estadiamento clínico IV 32,6% foram diagnosticadas em até 30 dias e 23,9% foram

diagnosticadas após 120 ou mais dias da data de detecção.

Dados obtidos anteriormente pelo grupo de pesquisa demonstraram que 59% das mulheres brancas atendidas no CAISM de

2000 a 2015 independente do estadiamento tiveram tratamento iniciado em até 60 dias. Os dados do estudo atual mostram que para a

população negra independente do estadiamento 60,7% das mulheres iniciaram o tratamento em até 60 dias,não demonstrando

diferenças significativas entre brancas e negras nesse aspecto.

Por fim, em relação à sobrevida após 5 anos do diagnóstico, observou-se que as mulheres pretas apresentaram menor taxa de

sobrevida do que as mulheres pardas em ambos os estadiamentos clínicos, com 92,6% (pretas) contra 96,7% (pardas) no estadiamento

clínico 0 e 18,8% (pretas) contra 22,0% (pardas) no estadiamento clínico IV.

CONCLUSÕES:

O estudo mostrou que as mulheres negras diagnosticadas em estadiamento clínico 0 possuem, majoritariamente, de 40 a 49

anos de idade, sendo a mediana de idade das pardas 54 anos e das pretas 56 anos. No estadiamento clínico IV, a maioria das mulheres

estudadas tinham idade entre 50 e 59 anos, entre as pardas a mediana de idade foi de 46,5 anos e entre as pretas de 58 anos.

Identificou-se, também, entre as mulheres negras estudadas, uma baixa escolaridade, assim como renda per capita,

especialmente das acometidas com o câncer de mama no estadiamento clínico mais avançado e, sobretudo, nas pretas. São

constatações que apontam que a gravidade da doença convive com iniquidades impostas pelas desigualdades estruturais da sociedade.

Embora a rede básica constitua um importante local de detecção para mulheres negras estudadas, sendo o segundo local de

detecção mais frequente, outras instâncias da atenção em saúde tiveram papel maior do que o esperado, pois boa parte das mulheres
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encontravam-se sintomáticas ao diagnóstico, com lesões palpáveis no autoexame e no exame clínico, e assim foram detectadas fora da

atenção básica, principalmente em hospitais gerais na fase mais avançada da doença. Logo, há dificuldade de acesso ao cuidado em

saúde atuando na atenção básica, seja por um acompanhamento irregular, seja pela negligência no atendimento das mulheres negras.

O estudo encontrou uma disparidade entre brancas e negras no período entre a primeira consulta no CAISM e o diagnóstico

da doença, sendo que essa disparidade se expande no estadiamento clínico mais avançado. Foi encontrado, ainda, um maior atraso no

diagnóstico das mulheres pretas em relação às pardas. O estudo mostrou, também, um período maior entre a detecção e o diagnóstico

da neoplasia entre as mulheres em estadiamento clínico 0 em relação àquelas em estadiamento clínico IV, provavelmente devido à

maior urgência clínica presente nessas últimas. Esse fator repercutiu no tempo entre a detecção e o diagnóstico da neoplasia, que se

mostrou menor entre as mulheres negras em estadiamento clínico 4 em relação às mulheres em estadiamento clínico 0. Em relação ao

início do tratamento no CAISM, encontrou-se uma pequena diferença entre as brancas e negras, sendo que nessas últimas

encontrou-se um período maior entre essas duas datas. Por fim, a sobrevida após 5 anos do diagnóstico se mostrou menor entre as

mulheres pretas do que entre as pardas, em ambos os estadiamentos clínicos estudados.

O estudo sugere a presença de iniquidades raciais a serem aprofundadas em estudos quantitativos e qualitativos no sentido de

favorecer a redução de barreiras discriminatórias nos serviços de saúde em geral, desde a atenção básica, responsável pelas ações de

rastreamento, para suspeição e detecção precoce, até os serviços especializados, favorecendo planejamento e gestão destes serviços

que enfrentam o racismo institucional e estrutural.
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