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Cresce acesso de mulheres a exames
preventivos
Entre as mais pobres, porém, só 29,1% fizeram
mamografia em 2008, ante 80,7% das mais ricas

Média no país ficou em 54,8%, contra 42,5% em 2003,
segundo estudo realizado pelo IBGE no âmbito da Pnad
de 2008

DA SUCURSAL DO RIO

Apesar de a realização de exames preventivos da saúde
feminina ter aumentado no Brasil, o acesso ainda varia
muito entre mulheres de baixa e alta renda e entre as
diferentes regiões do país. Os dados constam do estudo "Um
Panorama da Saúde no Brasil", realizado pelo IBGE no
âmbito da Pnad de 2008.
No caso da mamografia, só 29,1% das mulheres com 25
anos ou mais de idade e renda domiciliar per capita até um
quarto de salário mínimo já realizaram o exame, ante 80,7%
das mais ricas (renda superior a cinco salários mínimos). A
média nacional ficou em 54,8%, superior aos 42,5%
registrados em 2003.
A pesquisa também apontou um crescimento no acesso ao
exame preventivo de câncer de colo do útero. Em 2003,
79% das mulheres a partir de 25 anos tinham feito o exame.
Em 2008, já foram 84,5%. Entre as diferentes faixas de
renda, porém, os percentuais variam de 77,3% a 94,9%.
No Sudeste, 65% das mulheres já fizeram mamografia e
87,6%, exame preventivo de câncer. No Nordeste, esses
índices são de 40,1% e 78,1%, respectivamente.
De acordo com o diretor do InCa (Instituto Nacional de
Câncer), Luiz Antonio Santini, as diferenças podem ser
explicadas pela desigualdade no acesso a informações e a
serviços médicos.
A pesquisa mostrou ainda que o acesso aos planos de saúde
também cresceu no período.
Em 2003, a cobertura chegava a 24,5% da população do
país.
Em 2008, passou para 26,3%, com pico de 82,5% na faixa
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de renda mais alta.
Para o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, o
crescimento reflete o aumento do emprego no período. Ele
diz, no entanto, que o mais importante é o fortalecimento do
sistema público de saúde.
De acordo com Temporão, hoje, 75% da população
brasileira é usuária exclusiva do SUS (Sistema Único de
Saúde) - o dado não consta da pesquisa.
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