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- TERMO DE AUDIÊNCIA –

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), atendendo às notificações
da Dra. LUCY ANTONELI DOMINGOS ARAÚJO GABRIEL DA ROCHA, Promotora de Justiça titular
da 138a Promotoria de Justiça de Fortaleza –  2a Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde Pública, do
Ministério Público do Estado do Ceará, participaram de audiência,  através de videoconferência,  o Dr.
ERLEMUS PONTE SOARES, Coordenador de Redes de Atenção Primária e Psicossocial  da Secretaria
Municipal de Saúde de Fortaleza, a Dra. FABIANA SALES VITORIANO UCHOA, Coordenadora das
Regionais  de  Saúde  da  SMS  de  Fortaleza,  a  Dra.  LEA DIAS  PIMENTEL GOMES  VASCONCELOS,
Articuladora da Área Técnica da Saúde da Mulher da SMS de Fortaleza, a Dra. BÁRBARA MARIA, da
Regulação do Estado do Ceará,  o Dr. ÉSIO DO NASCIMENTO, Advogado da Secretaria  Estadual de
Saúde.

Iniciada  a  audiência,  Dra.  Lucy  Antoneli  questionou se  os  dados  informados,  em abril  do  ano
corrente, pela Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza (39.841 pacientes aguardando agendamento de
mamografia  bilateral  para  rastreamento  e  1000  pacientes  aguardando  agendamento  para  mamografia
unilateral) permanecem os mesmos.

Dr.  Erlemus  Ponte  registrou  que  os  dados  da  fila  de  mamografia  bilateral  não  representam  a
realidade,  uma vez  que  há  dados  em duplicidade  de  usuárias,  bem como registros  de  usuárias  que  já
realizaram o exame. A partir  do mês de setembro, a SMS de Fortaleza, através de suas Coordenadorias
Regionais de Saúde e das 116 Unidades de Atenção Primária à Saúde (UAPS), iniciou uma ‘’higienização’’ da
fila de mamografia bilateral, com exclusão dos dados em duplicidade ou daquelas usuárias que já realizaram
o exame, levando-se em consideração as usuárias da faixa etária de 50 a 69 anos de idade (faixa prioritária do
exame de mamografia bilateral), especialmente em razão do aumento da oferta do exame no mês de outubro,
com mais de 4000 novas vagas, especialmente no Hospital da Mulher e nas duas Policlínicas do Município,
Luiz  Carlos  Fontenele  e  Dr.  Eloy.  O  processo  de  higienização  foi  exitoso.  Do  número  anteriormente
informado  de  39841  pacientes  que  aguardavam  na  fila  de  mamografia  bilateral  para  rastreamento,
aproximadamente 27.318 é de mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos de idade. Hoje, para ser atingida a
meta de agendamento desse número de mulheres de 50 a 69 anos de idade para a Campanha Outubro Rosa,
restam apenas 5.043 usuárias. O número total da fila (mulheres de 50 a 69 anos de idade que aguardam
mamografia bilateral para rastreamento) é 27.318. Para tal fila ser zerada, restam pendentes de agendamento
18.750. Foi estabelecida uma meta de redução da fila em 50% em dois meses, na Campanha Outubro Rosa,
ou seja,  agendamento de 13611 mulheres do total de 27.318. Para ser atingida tal meta de 13611, resta o
agendamento de 5043 usuárias. Os dados por Coordenadorias Regionais de Saúde são os seguintes: 

1) CORES I: meta: 1468; 52% de meta atingida, restando 697 para a meta ser completamente atingida;
2)  CORES  II:  meta:  1673;  59% de  meta  atingida,  restando  683  para  a  meta  ser  completamente

atingida;
3)  CORES  III:  meta:  1781;  93% de meta  atingida,  restando  121  para  a  meta  ser  completamente

atingida;
4) CORES IV: meta: 920; 96% de meta atingida, restando 31 para a meta ser completamente atingida;
5)  CORES V:  meta:  3807;  61% de meta  atingida,  restando 1471 para a  meta  ser  completamente

atingida;
6)  CORES VI: meta:  3962; 48% de meta atingida,  restando 2040 para a meta ser  completamente

atingida.
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Dra. Lucy Antoneli questionou como está a fila de mamografia unilateral.

Dra. Lea Dias registrou que a mamografia unilateral é objeto de um número menor de indicações
médicas. Daí a diferença na extensão das filas de mamografias bilateral e unilateral. No mês de outubro,
Campanha  Outubro  Rosa,  o  enfoque  está  sendo  dado  prioritariamente  às  mamografias  bilaterais  para
rastreamento  das  mulheres  de  50  a  69  anos  de  idade.  No  entanto,  será  trabalhada  também  a  fila  de
mamografia unilateral.

Dr. Erlemus Ponte registrou que atualmente a fila para mamografia unilateral é de 1320 pacientes.
Ressaltou que o mesmo processo de ‘’higienização’’ também será efetuado nessa fila. 

Dra.  Lucy  Antoneli  questionou  quais  as  unidades  da  rede  onde  são  realizados  os  exames  de
mamografia. 

Os representantes da SMS informaram as unidades:  Hospital  da Mulher, Policlínica  Luiz Carlos
Fontenele, Policlínica Dr. Eloy, Associação Nossa Casa, além de prestador contratado. Além disso, os exames
também são ofertados em unidades por integração com a regulação do Estado do Ceará:  Hospital  José
Martiniano de Alencar, IPC, Hospital Geral de Fortaleza. 

Dra.  Bárbara  Maria,  da  Regulação  do  Estado  do  Ceará,  registrou  que  atualmente  as  filas,  na
regulação estadual, para exames de mamografia bilateral e unilateral estão zeradas. Há oferta dos exames
em policlínicas do interior do Estado e em unidades hospitalares. Os hospitais da rede estadual localizados
na Capital onde há oferta são o Hospital José Martiniano de Alencar, o Hospital Geral de Fortaleza e o IPC. A
partir desse mês, a oferta também ocorrerá no Hospital Geral César Cals. É analisada mensalmente a oferta
disponível ao Município de Fortaleza, que naturalmente apresenta maior demanda. Assim, em acréscimo à
oferta disponível a Fortaleza através do Hospital José Martiniano de Alencar, do Hospital Geral de Fortaleza
e do IPC, o Hospital Geral César Cals também passará a integrar a integração do Estado para o Município.

Dra. Lucy Antoneli questionou como se dará a publicidade, pela SMS de Fortaleza, da Campanha
Outubro Rosa.

Dra. Lea Dias registrou que todas as 116 UAPS da rede municipal já têm programação para o mês de
outubro. O Hospital da Mulher também já efetuou sua campanha de abertura. Todas as unidades abrem com
oferta de serviços. Além da oferta de mamografia, são ofertados outros serviços, como serviço citopatológico
para prevenção de câncer de colo uterino, serviço de odontologia, atendimentos médico e de enfermagem,
educação em saúde. Cada unidade tem o seu dia determinado em programação. Há um grande foco na
educação em saúde e na oferta de mamografias. São priorizadas as mulheres da faixa etária de 50 a 69 anos
de idades, já que são aquelas que estão na faixa etária do rastreamento, com maiores fatores de risco e de
probabilidade de desenvolvimento de câncer de mama. No âmbito da SMS, haverá, em 06/10/2022, reunião
presencial do Comitê de Prevenção e Detecção do Câncer de Mama. Em 07/10/2022, haverá, na Policlínica Dr.
Eloy, abertura oficial da Campanha Outubro Rosa da SMS de Fortaleza. A Assessoria de Comunicação da
SMS tem divulgado essas atividades aos veículos de imprensa. 

Restou determinada, pelo MP-CE, através da 138a Promotoria de Justiça de Fortaleza, a realização
de nova audiência, em 07 de novembro de 2022, às 09h, para continuidade das discussões quanto à matéria
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e apresentação de informações atualizadas por parte da SMS de Fortaleza. As partes serão devidamente
notificadas da nova audiência.

Nada mais  foi  dito,  deu-se  por  encerrada a audiência.  Eu,  Vinicius  Ramalho Medeiros,  Técnico
Ministerial/PSP______, secretariei os trabalhos, lavrando o presente termo.
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