
 Desigualdade socioeconômica afeta a chance de realizar mamografia no Brasil

 

Dóra Chor
1 

Evangelina Xavier Gouveia de Oliveira
2 

Enirtes Caetano Prates Melo
3 

Rejane Sobrino Pinheiro
4 

Marilia Sá Carvalho
5 

 

1- Escola Nacional de Saúde Pública, FIOCRUZ 

2- Grupo de Redes e Informação em Saúde, FIOCRUZ 

3- Grupo de Redes e Informação em Saúde, FIOCRUZ, Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro 

4- Programa Pós-Graduação de Epidemiologia em Saúde Pública da FIOCRUZ, 

Instituto de Estudos em Saúde Coletiva, UFRJ 

5- Centro de Métodos Quantitativos, FIOCRUZ  

 

 

RESUMO 

Como em outros eventos de saúde, a realização da mamografia no Brasil é fortemente 

condicionada por desigualdades socioeconômicas. No entanto, é preciso detalhar quais 

aspectos da desigualdade afetam a chance de realizar esse exame e se são iguais em 

todos os lugares. Nossos resultados e comentários referem-se a cada uma das 9 regiões 

metropolitanas do país.  Com base nos dados da PNAD 2008 (11,607 milhões mulheres 

de 40 anos ou mais) é possível afirmar que ter maior renda, por exemplo, aumenta 

muito a chance de ter realizado pelo menos uma mamografia em Fortaleza, mas não em 

Curitiba. Em relação à escolaridade, outro quadro se apresenta. Nossos resultados 

confirmam a existência de “vários Brasis” nos quais análises segundo renda, 

escolaridade ou cor/raça revelam diferentes aspectos da desigualdade. A compreensão 

detalhada dos condicionantes de cada desfecho contribuirá para o sucesso das políticas 

de saúde.  
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Procedimentos de rastreamento, como a mamografia, são essenciais para a detecção 

precoce do câncer de mama, o mais frequente entre as mulheres brasileiras e de outros 

países.  

Uma vez que pior posição socioeconômica está relacionada a dificuldades adicionais no 

acesso ao rastreamento – e consequentemente ao estadiamento mais avançado no 

diagnóstico
1, 2, 3

, trata-se de importante iniquidade de saúde, que afeta as mulheres e 

suas famílias. Como iniquidade, define-se o que é eticamente inaceitável. Podemos 

aplicar essa definição à persistência de grupos populacionais em risco de subutilização 

da mamografia uma vez que o procedimento está disponível e impacta positivamente a 

doença, reduzindo a mortalidade em 20% 
3
. 

Artigo recente mostra que houve redução das desigualdades de renda e de escolaridade 

na cobertura da população feminina alcançada pela mamografia
4
. Apesar dessa redução, 

as iniquidades permanecem, em alguns casos sendo alarmantes, conforme apresentamos 

nesse trabalho. Com base nos dados do Suplemento Saúde da PNAD 2008, analisamos a 

realização de pelo menos uma mamografia ao longo da vida de mulheres de 40 anos ou 

mais, em cada uma das 9 regiões metropolitanas (RM) do país. Renda, escolaridade e 

cor/raça foram os indicadores de posição socioeconômica selecionados. Os resultados 

comentados mas não apresentados nesse Portal, devido ao espaço disponível, podem ser 

solicitados às autoras. 

Posição socioeconômica (PSE) e as prevalências de mamografia nas regiões 

metropolitanas 

A renda familiar per capita é um importante indicador de iniquidade na realização de 

mamografia. Na Figura 1, encontram-se representadas as prevalências de realização de 

pelo menos uma mamografia ao longo da vida no eixo vertical (nunca vs. sim), e faixas 

de renda familiar per capita no eixo horizontal. A largura de cada barra representa o 

número de pessoas que tinham, em 2008, as respectivas rendas. No conjunto das regiões 

metropolitanas (RM) (aqui denominado Brasil), há nítido gradiente de aumento da 

prevalência de mamografia de acordo com o aumento da renda. Por exemplo, apenas 

62% das mulheres cuja renda era até R$104,00 realizaram o exame; na categoria mais 

numerosa, entre R$415,00 e R$830,00, essa proporção foi de 79,5%, e entre aquelas de 

maior renda, foi de 94%.  

Em todas as RM, a relação direta entre renda e prevalência de mamografia se repete. 

Mesmo assim, ao compará-las, há enormes diferenças.  Em São Paulo, por exemplo, 



76% e 96% das mulheres na menor e na maior faixa de renda, respectivamente 

realizaram o exame. No outro extremo, em Fortaleza, essa discrepância foi de 39% e 

91%. Portanto, ter menor renda per capita dificulta muito mais a realização de 

mamografia em Fortaleza, Belém (46% e 89%) e Recife (57% e 94%) do que em São 

Paulo, Curitiba (71% e 93%) e Salvador (75% e 97%).   

O mesmo tipo de relação foi encontrado entre anos de estudo e proporção de mulheres 

que realizaram mamografia: à medida que aumenta a escolaridade, aumenta também a 

prevalência de mamografia. No conjunto das RM (Brasil), 65% das mulheres com 

menos de 1 ano de estudo fizeram mamografia, enquanto essa proporção foi de 94% 

naquelas com 15 anos de estudo ou mais. A diferença em Fortaleza (37% e 91%) e em 

Belém (49% e 91%) foi maior do que em São Paulo (74% e 95%) e Belo Horizonte 

(74% e 96%) (dados não apresentados).  

As mulheres que se auto-classificaram como pardas, pretas ou indígenas estão em 

desvantagem em relação às brancas e amarelas. Como no caso dos outros indicadores, 

há grandes diferenças entre as RM. Em Fortaleza, as proporções do exame foram 49% 

(pretas), 58% (pardas), 50% (indígenas) e 71% (brancas); em São Paulo, foram 81% 

(pretas), 84% (pardas), 91% (amarelas) e 88% (brancas) (dados não apresentados). 

 

Os indicadores de PSE associados à realização da mamografia  

A chance de ter realizado, alguma vez, a mamografia foi estimada por meio de 

regressão logística multivariada com correção do efeito de desenho da amostra. Na 

modelagem, foram considerados os efeitos da renda, escolaridade, e da cor/raça, 

ajustados mutuamente e pela idade. Possuir plano de saúde não foi incorporado aos 

modelos por ser fortemente influenciado pelos outros indicadores de PSE (renda, 

escolaridade).  

A renda familiar per capita, ajustada pela idade, cor/raça e escolaridade, apresentou 

efeito independente e relação direta (quanto maior a renda, maior a prevalência) sobre a 

realização de mamografia nas RM (Brasil) (Figura 2). Na maior faixa (maior ou igual a 

R$1.245,00), as mulheres apresentaram 7 vezes mais chance de ter feito o exame 

(OR=6,85; IC 95%:5,40-8,69) do que aquelas situadas na menor faixa de renda (menos 

do que R$104,00).  Encontramos variações importantes entre as RM. Ao contrário de 

todas as outras, o efeito da renda não foi estatisticamente significativo em Curitiba, 

sugerindo que nessa RM não é a renda familiar per capita que influencia a chance de 



realizar mamografia.  Por outro lado, as diferenças mais expressivas, comparando-se a 

maior e a menor faixa de renda, foram encontradas em Salvador (OR=7,72; IC 95%: 

3,33-17,88), Porto Alegre (OR=6,95; IC 95%:3,47-13,89), e Fortaleza (OR=6,18; IC 

95%:3,50-10,93).  

A escolaridade também apresentou relação direta e efeito independente sobre a chance 

de realizar mamografia nas RM (Brasil), embora com menor força de associação do que 

a renda (Figura 3). Esse resultado sugere que a desigualdade medida por meio da 

escolaridade tem menor impacto sobre a realização do exame.  A chance das mulheres 

com 15 anos de estudo ou mais foi 3 vezes maior do que aquelas com menos de 1 ano 

de estudo (OR=3,14; IC95%:2,50-3,93).  A diferença entre o estrato de menor e aquele 

de maior escolaridade foi 2 a 7 vezes maior, dependendo da RM. Em Curitiba, onde a 

renda não teve efeito independente, a escolaridade influenciou significativamente a 

realização da mamografia a partir da categoria “4 a 7 anos de estudo” (OR=2,03; IC 

95%: 1,31-3,14), com gradiente crescente bem definido. Esse resultado exemplifica que 

os diversos indicadores de PSE não captam os mesmos aspectos, sendo importante 

investigá-los separadamente
5-7

. 

Em função do modelo teórico que reúne os fatores passíveis de influenciar a realização 

de mamografia e sua temporalidade ao longo da vida, a cor/raça foi considerada como a 

variável mais distal entre os indicadores de PSE, sendo renda e escolaridade 

intermediárias em relação à realização do exame. De acordo com essa proposição, 

analisamos a chance, ajustada pela idade, de uma mulher ter realizado mamografia de 

acordo com a cor/raça, segundo dois estratos de renda (e dois estratos de escolaridade). 

Foram utilizados pontos de corte diferentes: R$ 415,00 para São Paulo e Curitiba, e R$ 

208,00 para as demais RM (dados não apresentados).  

Entre as mulheres cuja renda familiar per capita era menor do que R$ 208,00 (ou R$ 

415,00 em São Paulo e Curitiba) no conjunto das RM (Brasil), pretas e pardas 

apresentaram chance 25% (OR=0,75; IC95%:0,57-0,98) e 18% (OR=0,82; IC95%:0,68-

0,99) menor respectivamente, de realizar mamografia comparadas às brancas.  

Entre aquelas com renda familiar per capita igual ou maior do que R$ 208,00 (R$ 

415,00 em São Paulo e Curitiba), a chance de realizar mamografia foi ainda menor para 

as pretas e as pardas, comparadas com as brancas. No Brasil, foi cerca de 35% menor 

para pardas e pretas. Em Belo Horizonte, Salvador e Recife foi cerca de 50% e 40% 

menor para pretas e pardas, respectivamente. Em Fortaleza, foi 63% menor para 



mulheres pretas (OR=0,37; IC95%:0,23-0,60) e 47% menor para as pardas (OR=0,54; 

IC95%:0,0,43-0,68).  

Resultados semelhantes foram encontrados nos estratos de escolaridade. Entre aquelas 

que tinham até 7 anos de estudo, mulheres auto-classificadas como pretas apresentaram 

chance 30% menor (OR=0,70; 95% IC: 0,60-0,82) e as pardas, 24% menor (OR=0,76; 

95% IC: 0,69-0,84) de realizarem o exame no Brasil. Aquelas com maior nível de 

escolaridade, 8 anos de estudo ou mais, pretas e pardas tiveram chance 32% menor 

(OR=0,68; 95% IC: 0,54-0,86) e 42% menor (OR=0,58; 95% IC: 0,50-0,66) de realizar 

mamografia, respectivamente, comparadas às mulheres brancas no Brasil.  

Esses resultados sugerem que cor/raça pode constituir uma das barreiras para a 

realização de mamografia especialmente nas camadas de maior renda das RM. Ao 

contrário, nas parcelas mais pobres, sua influência parece ser menos relevante.  

Comentário Finais 

Marcadas desigualdades sociais e regionais persistem na realização da mamografia no 

Brasil. A prevalência do rastreamento é maior para mulheres de maior renda, de maior 

escolaridade, brancas, ou que moravam em áreas de melhor padrão socioeconômico, em 

consonância com a literatura
7,8

. As diferenças entre as RM confirmam a existência de 

“vários Brasis” e aspectos distintos da PSE parecem condicionar a utilização da 

mamografia em cada contexto. Esses aspectos refletem mais do que apenas 

características individuais ou de distribuição heterogênea da população e dos serviços 

de saúde no território. Indicam desigualdades entre atributos do lugar e no uso e 

qualidade dos serviços de saúde, passíveis de serem modificados por políticas sociais, 

incluindo-se as de saúde
9-11

.  
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Figura 1 - Prevalência de mamografia segundo renda familiar per capita, por Região Metropolitana, Brasil, PNAD 2008 



Figura 2 – Efeito da renda familiar per capita na realização de mamografia, por Região Metropolitana, Brasil, PNAD 2008 

 



Figura 3 – Efeito da escolaridade na realização de mamografia, por Região Metropolitana, Brasil, PNAD 2008 

 


