
O Fortalecimento do Controle do Câncer    do 
Colo do Útero e de Mama na Política de 

Saúde da Mulher

VII Encontro Nacional para o Controle do Câncer 
do Útero e de Mama



SITUAÇÃO DEMOGRÁFICA

• População Brasileira: 
190.732.694

• População Feminina 
Brasileira: 97.342.162
(51,03% da população     
total)

• Usuárias do Sistema 
Único de Saúde - SUS: 
cerca de 70% das 
mulheres

Fonte:www.ibge.gov.br    



Gênero se refere ao conjunto de relações, atributos, 
papéis, crenças e atitudes que definem o que  

significa o que é ser homem ou ser mulher e os  
expõe  a padrões distintos de sofrimento,

adoecimento e morte.



Históricas desigualdades de poder entre homens e mulheres 
são determinantes da saúde na formulação das políticas 

públicas

A lei visa promover iniciativas que consolidem a igualdade e 
a justiça na inserção da mulher na sociedade brasileira.

Lei n.º 10.745  institui 2004 como o Ano 

da Mulher 



POLÍTICA  NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL 
À SAÚDE DA MULHER 

PACTO PELA SAÚDE
POLÍTICA NACIONAL 

DE DST/AIDS

POLÍTICA NACIONAL DE 
HUMANIZAÇÃO DO SUS

POLÍTICA  NACIONAL DE
ATENÇÃO BÁSICA

POLÍTICA  NACIONAL
DE ATENÇÃO

ONCOLÓGICA



Linhas de Cuidado Prioritárias

Atenção Obstétrica e Neonatal 

Qualificada e Humanizada Baseada 

em Evidências Científicas

Saúde Sexual e Reprodutiva

Redução da  Morbimortalidade  por 

Câncer

Atenção às Mulheres e 
Adolescentes em

Situação de Violência Sexual



Ampliar e qualificar a atenção integral à saúde
de grupos da população feminina, ainda não considerados 

devidamente nas políticas públicas 



Pacto Pela Saúde – Pacto pela Vida 

O Pacto pela Vida reforça no SUS o 
movimento da gestão pública por 
resultados, estabelece um conjunto de 
compromissos sanitários considerados 
prioritários, pactuado de forma tripartite, 
a ser implementado pelos entes 
federados.

Controle de Câncer de Colo de 
Útero e de Mama 



PolPol íítica Nacional para as Mulheres tica Nacional para as Mulheres 

•IGUALDADE E RESPEITO À DIVERSIDADE

•EQUIDADE

•AUTONOMIA DAS MULHERES

•LAICIDADE DO ESTADO

•UNIVERSALIDADE DAS POLÍTICAS

•JUSTIÇA SOCIAL

•TRANSPARÊNCIA DOS ATOS PÚBLICOS 

•PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL



II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – PN PM 
Ações Prioritárias - 2011 para área de saúde

Destaque:

Reduzir a Morbimortalidade 
por Câncer Cérvico –
Uterino e a Mortalidade por 
Câncer de Mama na 
população feminina

Incluir Módulo de Gênero, nos 
diferentes programas de 
qualificação dos 
profissionais de saúde 
promovidos pelo Ministério 
da Saúde



Política Nacional de
Humanização

Defesa de um SUS que reconhece a diversidade do povo brasileiro 

e a todos oferece a mesma atenção à saúde, sem distinção de 

idade, etnia, origem, gênero e orientação sexual;

Luta por um SUS mais humano, construído com a participação de 

todos e comprometido com a qualidade dos seus serviços e com a 

saúde integral para todos e qualquer um.



O que entendemos por “acolhimento”?

Acolher é dar acolhida, admitir, aceitar, dar ouvidos, dar 
crédito a, agasalhar, receber, atender, admitir 
(FERREIRA,1975). 

O acolhimento como ato ou efeito de acolher expressa, em 
suas várias definições, uma ação de aproximação, um “estar 
com” e um “estar perto de”, ou seja, uma atitude de inclusão.

Fonte:Cartilha da PNH
Acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde



O acolhimento como estratégia de
interferência nos processos de trabalho

O acolhimento não é um espaço ou um local, mas uma 
Postura ética: não pressupõe hora ou profissional específico 
para fazê-lo, implica compartilhamento de saberes, 
angústias e invenções, tomando para si a responsabilidade 
de “abrigar e agasalhar” outrem em suas demandas, com 
responsabilidade e resolutividade sinalizada pelo caso em 
questão.

Fonte:Cartilha da PNH
Acolhimento nas Práticas de Produção de Saúde





Fonte: www.inca.gov.br



Programa Nacional de Controle do Câncer de Colo de Útero

Objetivos:

• Garantir  que no mínimo 75% dos exames 

realizados destinem-se às mulheres entre 25 e 59 

anos 

• Reduzir a menos de 5% os exames insatisfatórios

• Garantir tratamento para 100% das mulheres 

com diagnóstico de lesões precursoras



Programa Nacional de Controle do Câncer de Mama

Objetivos:

• Garantir a ampliação do acesso aos exames de rastreamento com 
qualidade a todas as mulheres entre 50 e 69 anos 

• Garantir a manutenção dos mamógrafos

• Reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento, de forma a 
diminuir a mortalidade



...Aconselhamos às coordenações estaduais monitorarem o envio de suas 

bases, a fim de verificar problemas no recebimento dos arquivos e  na 

situação das bases

...Para o Brasil, apenas 18% das mulheres diagnosticadas com lesão de alto 

grau tiveram seguimento informado no SISCOLO



EQUIPE

ATITUDECIÊNCIA

REDES DE ATENÇÃO AO 
CUIDADO
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““Se vocSe vocêê nnãão muda a direo muda a direçãção, terminaro, terminaráá exatamente exatamente 

onde partiu.onde partiu.””
(Prov(Provéérbio Chinrbio Chinêês)s)



““Uma jornada de duzentos quilUma jornada de duzentos quilôômetros comemetros começça a 

com um simples passo.com um simples passo.””

(Prov(Provéérbio Chinrbio Chinêês)s)



Dr. Dário Pasche
Diretor do Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas/DAPES/SAS

Dra. Esther Vilela
Coordenadora da Saúde da Mulher

Luciana F.Bordinoski
Técnica de Saúde da Mulher

saude.mulher@saude.gov.br
61-3306-8101


