
Mamógrafo Móvel atende mulheres em Jequitibá 

O serviço de mamografia móvel, do Programa Estadual do Controle de 
Câncer de Mama, disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde 
(SES/MG) chegou em Jequitibá - MG, dia 30 de junho de 2014. Muitas 
mulheres, com idade entre 45 e 69 anos, terão a oportunidade de fazer o 
exame preventivo pela primeira vez. Em Minas Gerais, a doença é a 
segunda causa de morte em mulheres. Se descoberta no início, a doença 
tem 99% de chance de cura. 
  
 
O mamógrafo móvel está localizado na Quadra Poliesportiva Municipal na 
orla da Lagoa Pedro Saturnino em Jequitibá e já começou a operar nesta 
segunda-feira dia 30 de junho e atenderá as mulheres até o dia 07 de 
Julho. As mamografias estão sendo realizada de segunda a sexta feira, no 
horário das 8h às 11h e das 13h às 16h. Serão realizadas 50 mamografias 
por dia em mulheres entre 45 e 69 anos ou mulheres do grupo de risco. A 
unidade móvel de saúde é um caminhão totalmente equipado e preparado 
para realizar as mamografias, garantindo maior agilidade e comodidade às 
mulheres para realização do exame. 
  
 
A Secretaria Municipal de Saúde já solicitou a todas as unidades  
o levantamento da demanda reprimida das mulheres do município que irão 
fazer o exame, elas foram  avisadas pelo agente de saúde de seu PSF  
sobre o dia e horário que deverão comparecer ao local .Lembramos que as 
mulheres não podem esquecer de levar cartão SUS,  encaminhamento da 
unidade de saúde e o pedido da mamografia . 
  
 
Importante ressaltar que só com a mamografia é possível detectar o câncer 
de mama.De acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), o 
câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo é o mais 
comum entre as mulheres,respondendo por 22% dos casos novos a cada 
ano. No Brasil, as taxas de mortalidade por câncer de mama continuam 
elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em 
estágios avançados. Na população mundial, a sobrevida média após cinco 
anos é de 61%. 
 

Conheça o Programa Mamógrafo Móvel 

O Mamógrafo Móvel realiza exames de mamografia em mulheres de 40 a 
69 anos. Para ter acesso ao serviço, as mulheres nessa faixa etária devem 
apresentar apenas documento de identidade com foto. O objetivo é agilizar 
o acesso ao exame que auxilia no diagnóstico precoce do câncer de mama 
e, consequentemente, tratar mais cedo os casos identificados, reduzindo o 
índice de mortalidade. O câncer de mama é hoje a segunda causa de morte 
na população mineira e corresponde a 14,1% de todas as mortes em Minas 
Gerais. 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


