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Apenas 10,9% das mulheres descobrem o
câncer de mama em fase inicial
Pacientes do SUS esperam 188 dias entre diagnóstico e cirurgia; quem tem plano aguarda 15
05 de outubro de 2010 | 19h 35

Clarissa Thomé, de O Estado de S.Paulo

RIO DE JANEIRO - Entre as mulheres diagnosticadas com câncer de mama, 45,3%
descobrem a doença em estágio avançado e apenas 10,9% ficam sabendo da doença no
início, quando a chance de cura é maior.

Além disso, as pacientes que se tratam pelo
Sistema Único de Saúde (SUS) precisam
esperar 188 dias, em média, entre o
diagnóstico e a cirurgia - tempo que cai para
15 dias se a pessoa tiver plano de saúde.

Os dados foram divulgados nesta terça-feira,
5, no Rio de Janeiro, durante o lançamento
da campanha Outubro Rosa, movimento
mundial de mobilização para prevenção do
câncer do mama.

No ano passado, foram diagnosticados
49.343 novos casos no País, que custaram
US$ 157 mil (R$ 262 mil). Em 2020, a
previsão é de que o Brasil tenha cerca de 63

mil ocorrências, com custo estimado em US$ 208 mil (R$ 347 mil).

"Primeiro, nós lutamos pela aprovação da Lei 11.664/2008, que assegura o direito à
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mamografia [em mulheres acima de 40 anos]. Agora, queremos acesso ao diagnóstico e
ao tratamento imediato", disse Maira Caleffi, presidente da Federação Brasileira de
Instituições Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (Femama).

"Precisamos de vontade política para mudar essa realidade, que causa milhares de
mortes desnecessárias relacionadas à falta de investimento", acrescentou Maira. Ela fez
um apelo para que as empresas abracem a causa e incentivem suas funcionárias a fazer o
exame preventivo. "Todos os dias, 30 mulheres morrem no Brasil por câncer de mama.
É preciso que as chances de 95% de cura cheguem a todas", afirmou.

O oncologista Ricardo Caponero, presidente do conselho científico da Femama, defende
que o País aumente o investimento em saúde. "A Organização Mundial da Saúde
recomenda 10% do PIB. O Brasil investe entre 2% e 3%", disse. Ele ressaltou também
que aumento de recursos permitiria a oferta de medicamentos de ponta, aos quais as
pacientes do SUS ainda não têm acesso.

Caponero citou o caso da vacina trastuzumab, que inibe a proteína presente em 20% dos
casos de câncer de mama e é responsável pela evolução mais agressiva da doença. O
medicamento, que custa R$ 7,5 mil por mês, é garantido pelos planos de saúde, mas não
pelo SUS.

"Esse remédio melhora em 50% as chances de cura, é aprovado pela Anvisa [Agência
Nacional de Vigilância Sanitária] e está disponível desde 2001, mas infelizmente não é
oferecido em toda a rede pública", destacou o oncologista.

O lançamento do Outubro Rosa, que prevê a iluminação de prédios e monumentos,
contou com a presença da estilista venezuelana Carolina Herrera, madrinha do projeto.
Este ano, o Cristo Redentor, o Copacabana Palace e um shopping da zona sul do Rio
ganharam luz especial. 

Tópicos: Câncer de mama, Outubro Rosa, Femama, Vida, Saúde
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O ESTADO NUNCA FAZ A PARTE DELE

Vai ser ou já foi aprovada a lei que os planos de saúde particulares tem 7 dias para marcar consultas e
autorizar exames, mas, o Estado continua nota zero em tudo que faz; terceirizaram as estradas porque
recolhiam dinheiro e não reformavam e nem faziam estradas, recolhe dinheiro para o INSS e deixa este
orgão ser constantemente saqueado. É desnecessário o certificado de incompetente em tudo que põe a
mão. Que tal terceirizarmos a administração pública? Ninguém ouve dizer que planos de previdência
particulares são saqueados, as estradas privatizadas que cobram pedágios extorsivos (é um assalto
legalizado) vão muito bem, sem contar a Receita Federal que implantou controles mais rígidos e aumentou
exponencialmente a arrecadação. O problema e comoutilizar os recursos se do menor ao maior cargo
público não há interesse em resolver os problemas. o exemplo clássico são os precatórios que o governo
emite e depois não quer pagar e faz manobras ilegais para dar um calote (que foi oficializado
recentemente). A saúde no Brasil pode ser muito melhor se apenas mudarem os cartazes de desacato a
funcionário público dá cadeia por; destratar o cidadão dá demissão.
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Por isso a Dilma quer ser presidente, assim tera tratamento vip no Brasil e até no exterior, para seu
Cancer Linfatico, e nos que esperemos 6 meses na fila do sus.

 1  Rodrigo Lessa
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carolzinha se eu te conto o que o seu aroma ja pegou de mulherada tu nao acredita!
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