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ensaios em saúde coletiva

No Brasil, o câncer de mama feminina e os cânceres gineco-
logicos, entre os quais o de colo do útero é o mais importan-

te, pois apresentam magnitude entre as mulheres, demandando 
medidas de controle. Controlar o câncer signifi ca organizar a 
gestão do SUS, de modo a manter as taxas de incidência e de 
mortalidade em níveis mínimos a partir de ações interdiscipli-
nares e intersetoriais com interfaces, desde a Atenção Primária 
à Saúde até a Alta Complexidade junto as usuárias e familiares.

As estimativas de incidência de câncer entre as mulheres para 
os anos de 2010 e 2011 apontam para o de mama feminina e o de 
colo do útero como os tipos mais incidentes, excluindo-se o câncer 
de pele do tipo não melanoma. A análise descritiva da mortalidade 
por câncer de mama feminina mostra tendência de aumento con-
tínuo, enquanto a mortalidade pelo de colo do útero mostra taxas 
estáveis com tendência crescente muito discreta a partir de 1996. 

O principal desafi o para o controle dos cânceres de colo do 
útero e o de mama feminina é corrigir o desequilíbrio geográ-
fi co da distribuição e da acessibilidade dos serviços nas cober-
turas de rastreamento pelo exame citológico e pela mamografi a 
a partir da Estratégia Saúde da Família como prioridade política 
do Ministério da Saúde. Embora as coberturas pelo exame cito-
lógico venham paulatinamente mostrando resultados cada vez 
melhores, elas decrescem quando se considera o gargalo  do 

recebimento do resultado, que ainda supera muito mais de um 
mês depois da realização do exame, em muitas regiões do Bra-
sil.  As coberturas pela mamografi a mostram grande amplitude 
de variação, em média bem menores que aquelas observadas 
pelo exame citológico, decrescendo substancialmente quando 
se considera a proporção de mulheres que realizou o exame e 
recebeu o resultado menos de um mês depois. Enfatizando-se 
o grande potencial de cura para estes dois tipos de câncer, essa 
situação merece atenção específi ca.

Outra questão importante é a do estadiamento que depende, 
dentre outros procedimentos, de exames básicos de imagem.  
Entretanto, a gestão do SUS não permite acesso facilitado a esses 
exames, verifi cando-se alto índice de pacientes sem diagnóstico 
preciso e com doença avançada. Como consequência, as inter-
nações hospitalares no SUS por neoplasias de mama e de colo 

Controlar o câncer ginecológico é preciso!
Este ensaio aborda a questão dos desafios para o controle do 
câncer ginecológico, enfatizando a importância de se cumprir 
a legislação que pretende normatizar a assistência em onco-
logia no Brasil.
Descritores: Câncer de mama, Câncer de colo uterino, Câncer 
ginecológico.

This assay examines the issue of the challenges for the con-
trol of gynecological câncer, emphasizing the importance of 
complying with the legislation that seeks to organize the on-
cology care in the Brazil.
Descriptors: Breast câncer, Uterine col câncer, Gynecological 
câncer.

Este ensayo apunta la cuestión de los desafíos para el con-
trol del cáncer ginecológico, con énfasis en la importancia de 
cumplir con la legislación que trata de organizar la asistencia 
en oncología en el Brasil.
Descriptores: Cáncer de mama, Cáncer de cuelo uterino, Cán-
cer ginecológico.
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do útero são as que mais demandam gastos com internações, 
apesar de serem doenças em que a prevenção e o diagnóstico 
precoce estão dentro das possibilidades dos serviços de saúde, 
sem considerar os gastos ambulatoriais e os custos relacionados 
à perda de produtividade das usuárias. 

Sob o ponto de vista da educação popular, cerca de 35% das 
mortes por câncer podem ser atribuídas a fatores de risco passíveis 
de controle,  dentre eles o tabagismo, o etilismo, o baixo consumo 
de frutas e verduras, a obesidade, a falta de práticas regulares de 
exercícios físicos e  a transmissão sexual do Papiloma Virus Huma-
no, evidenciando que a redução da mortalidade e da morbidade 
por neoplasias no Brasil deve estar pautada também em políticas 
públicas de abrangência populacional, criando a possibilidade das 
pessoas optarem pelos hábitos de vida mais saudáveis. 

Considerando-se a educação profissional, que demanda capa-
citação de pessoal para atuar em oncologia com base sólida de 
conhecimentos científicos, no sentido de tomar decisões basea-
das em evidências. Estudos mostram que profissionais seguros em 
lidar com queixas sexuais femininas investigam duas vezes mais 
do que os não seguros. Por exemplo, o risco relativo de câncer 
colorretal é maior em usuárias que tiveram câncer de ovário e 
de endométrio, ressaltando-se a importância da vigilância destas 
neoplasias em população de risco. Outros estudos apontam que 

o autoexame das mamas não é capaz de reduzir a mortalidade 
por câncer de mama, não sendo esta técnica recomendada para 
o seu rastreamento. Não há ensaios clínicos randomizados inves-
tigando o exame clínico, daí a mamografia é a que permite um 
diagnóstico precoce e preciso do câncer de mama¹. 

Do exposto e na busca por um sistema único de abrangência 
nacional, todos os profissionais envolvidos no controle do cân-
cer devem seguir mecanismos únicos de  direcionamento das 
ações de combate e prevenção do câncer para gerar subsídios 
de avaliação e consolidação da assistência em oncologia, por 
meio do cumprimento da Política Nacional de Atenção Onco-
lógica, incorporada pela Portaria nº 2.048, de 3 de setembro de 
2009¹, que define para o país abrangente controle do câncer, e 
considera vários componentes, desde as ações voltadas à pre-
venção até a assistência de alta complexidade, integradas em 
redes de atenção oncológica, com o objetivo de reduzir a inci-
dência e a mortalidade por câncer. Mãos à obra!            
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