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Recomendações para 
o controle do câncer de mama e 

Mobilização Social

Mônica de Assis

Santinha

DARAO/INCA



Objetivo da Atividade

MAMA

Processo de 
elaboração das 
recomendações 
INCA e 
perspectivas

Compartilhar e refletir sobre perspectivas de 
mobilização social para o controle do câncer de mama 

e do colo do útero, no contexto das ações em curso

COLO

Questões atuais e 
a proposta do 

Encontro 
Regional de 

Mulheres



Recomendações para 
o controle do câncer 

de mama 



⇒ Movimento iniciado nos Estados Unidos para articular ações isoladas 
quanto ao câncer de mama e ou mamografia >> aprovação pelo Congresso 
Americano do outubro como mês nacional de prevenção do câncer de mama.

=> 1990: imagem do laço cor-de-rosa, distribuído aos participantes da primeira 
Corrida pela Cura, em Nova York (Fundação Susan G. Komen for the Cure). A 
corrida é promovida anualmente na cidade. 

⇒ Em 1997, adesão de outros estados para fomentar a prevenção do câncer 
de mama (“Outubro Rosa”). 

AMUCC: Associação Brasileira de Portadores de Câncer
http://www.amucc.com.br/conteudo/historia-do-movimento-outubro-rosa/

O que é o Outubro Rosa ? 

⇒ As cidades são enfeitadas com laços rosas em locais 
públicos e são realizadas corridas, desfile de modas, iluminação 
de monumentos, prédios públicos, pontes, teatros, etc. 

⇒ Brasil: participação crescente nos últimos anos. Primeira 
iniciativa em 2002 (iluminação do Obelisco do Ibirapuera)



• Iniciativa da direção do INCA de participação 
institucional no “outubro rosa”

• Proposta da Assessoria de Imprensa: inicialmente 
“metas”

• Demanda trazida para o Grupo de Tumor de Mama

• Elaboração conjunta GT Mama, DARAO e 
Assessoria de Imprensa >> produção possível no 
limite do tempo

Processo de elaboração



O que são as Recomendações? 

Chamada à ação integrada (serviços, empresas, ong’s e 
população) para redução da  mortalidade

por câncer de mama





1. Toda mulher tenha amplo acesso à informação com base científica e de 
fácil compreensão sobre o câncer de mama.

2. Toda mulher fique alerta para os primeiros sinais e sintomas do câncer 
de mama e procure avaliação médica.

3. Toda mulher com nódulo palpável na mama e outras alterações 
suspeitas tenha direito a receber diagnóstico no prazo máximo de 60 
dias.

4. Toda mulher de 50 a 69 anos faça mamografia a cada dois anos.

5. Todo serviço de mamografia participe de programa de qualidade em 
mamografia. A qualificação, quando obtida, deve ser exibida em local 
visível às usuárias.

6. As mulheres saibam que o controle do peso corporal e da ingesta 
excessiva de álcool, a amamentação e a prática regular de atividades 
físicas são formas de prevenir o câncer de mama.

7. A terapia de reposição hormonal, quando indicada na pós-menopausa, 
seja feita sob rigoroso acompanhamento médico, pois aumenta o risco 
de câncer de mama.



Fortalecimento do Programa Nacional 
de Controle do Câncer de Mama

I - Garantia do acesso de todas as mulheres com lesões 
palpáveis ao imediato esclarecimento diagnóstico e 
tratamento (Diagnóstico precoce – política de alerta)

II - Garantia do acesso à mamografia de rastreamento 
com qualidade a todas as mulheres da população-alvo 
(Mulheres de 50 a 69 anos)

III - Qualificação da rede de atenção para o controle do 
câncer de mama



Saúde como 
exercício de 
autonomia

Prevenção



Justificativa:
Ampliar o acesso a informações sobre 
prevenção e detecção precoce do câncer de 
mama.

Estratégia:
Difusão de informações em mídias variadas e 
para públicos diversos.

Ação: Comunicação e Educação em Saúde 
para a detecção precoce câncer de mama

Eixo transversal



Subsídios para 
profissionais



� Cartazes 

� Folderes 

� Peças publicitárias

Em elaboração



Nódulo

Hiperemia

Edema ou retração cutâneas

Dor, descamação ou retração no mamilo

Secreção

Diagnóstico
Precoce

Mulher informada

Serviços ágeis



Estratégia:
Incentivo financeiro à estruturação de 
Unidades de Diagnóstico Mamário.

Ação: Garantia da investigação 
diagnóstica

Justificativa:

Déficit de oferta de procedimentos de 
investigação diagnóstica do câncer de 
mama.



Rastreamento 
mamográfico

Ação: Ampliação do acesso à mamografia 
na população alvo



Qualidade da 
Mamografia

Ação: Implantação  
do PNQM



• Em 05/abril => envio às SES e SMS de capitais (40 exemplares para 
conhecimento do material)

• Em maio => envio pelo DAB/MS de 90 mil exemplares 
(mala direta de 30 mil endereços: UBS e SMS)

• Perspectivas de distribuição (possibilidade de envio posterior 
a partir de proposta de distribuição)

Divulgação do Folder



Como vocês perceberam as 

recomendações do INCA? Quais foram as 

impressões, dúvidas e questionamentos?



• Cobertura efetiva da população alvo (mulheres de 25 a 
59 anos) >> aumentar adesão à periodicidade 
recomendada

• Qualidade do exame Papanicolaou

• Seguimento das mulheres com exames alterados

� Garantia da investigação diagnóstica

� Tratamento adequado e em tempo oportuno das 
lesões precursoras

Controle do Câncer do Colo do Útero: 
Situação desejada (Plano de Ação)



• As mulheres e o exame Papanicolaou:

� Falta de informação sobre a doença e a detecção
precoce / rastreamento

� Medo
� Vergonha
� Esquecimento
� Proibição do Marido

• Barreiras de acesso  ao exame de Papanicolaou

Questões envolvidas no rastreamento 
do câncer do colo do útero

Santos et al. (2010); Rafael e Moura (2010); Fernandes et.al., 2009.



Encontro de lideranças do movimento de mulheres para o controle do 
câncer do colo do útero na região Norte, a ser realizado em maio, em 
Belém/PA

Objetivos:

⇒ Apresentar ao movimento de mulheres as ações em curso da 
política de controle

⇒ Buscar aproximação entre gestores e movimento de mulheres
⇒ Estimular a articulação entre os grupos e associações de mulheres
⇒ Formar multiplicadoras de informação sobre detecção precoce do 

câncer do colo do útero
⇒ Estimular e fortalecer o controle social

Câncer do Colo do Útero: 
Mobilização Social na região Norte



⇒ Movimento de Mulheres

⇒ Conselhos de Saúde / Mulher
⇒ Parlamento

...

2011 => 14ª Conferência Nacional de Saúde

Controle Social



Possíveis ações de mobilização 
social em 2011

Tarefa para os Estados: 

Que ação pode ser apontada para 
fortalecer a mobilização e o controle social 

(colo e mama) em seu estado? 
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INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER

Atencao_oncologica@inca.gov.br

TELEFONE 55 21 3970-7413

www.inca.gov.br


