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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

– Tendo em conta a quarta edição das "Directrizes Europeias para assegurar a qualidade em 
matéria de rastreio e diagnóstico do cancro da mama" da Comissão1,

– Tendo em conta as suas resoluções, de 10 de Abril de 2008, sobre a luta contra o cancro2  
e, de 25 de Outubro de 2006, sobre o cancro da mama3,

– Tendo em conta a Recomendação do Conselho Europeu, de 2 de Dezembro de 2003, 
sobre o rastreio do cancro, bem como as conclusões do Conselho sobre a redução da 
incidência do cancro, de 22 de Maio de 2008,

A. Considerando que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o cancro é uma das 
principais causas de morte no mundo, representando cerca de 13% do total de óbitos em 
2004,

B. Considerando que os tipos mais frequentes de cancro diferem entre mulheres e homens, 
sendo as primeiras mais afectadas pelo cancro da mama, do colo do útero, do endométrio, 
das trompas de Falópio, do ovário e vaginal, embora também sejam frequentemente 
acometidas por cancro do estômago e colo-rectal; considerando que, em muitos países 
europeus, a incidência de cancro da mama está a aumentar entre as mulheres, afectando 
igualmente mulheres mais jovens, sendo que, todos os anos, na UE, 275 000 mulheres são 
acometidas pelo cancro da mama,

C. Considerando que cerca de 30% dos cancros podem ser evitados, podendo-se reduzir as 
suas consequências, nomeadamente através da detecção e do tratamento precoces; 
considerando que a eficácia dos programas nacionais de despistagem para mulheres varia, 
dependendo da cobertura da população feminina, da acessibilidade à mamografia e da sua 
qualidade, do seu tratamento, bem como de outros factores, 

D. Considerando que a incidência do cancro do colo do útero (o segundo tipo mais comum de 
cancro nas mulheres após o cancro da mama) pode ser reduzida mediante um tratamento 
adequado, nomeadamente vacinas profiláticas contra vírus cancerígenos,

1. Considera que é necessário efectuar mais investigações sobre a ligação existente entre 
cancro e género, bem como pesquisas específicas e não fragmentadas sobre o impacto do 
ambiente de trabalho em cancros contraídos pelas mulheres, incluindo investigação sobre 
os efeitos de substâncias químicas nocivas e a poluição ambiental, a nutrição, o estilo de 
vida, os factores genéticos e a interacção de todos estes elementos;

                                               
1 Directrizes Europeias para assegurar a qualidade em matéria de rastreio e diagnóstico do cancro da mama.
Quarta edição, Comissão Europeia, Direcção-Geral de Saúde e da Defesa do Consumidor, 2006.
2 P6_TA(2008)0121
3 P6_TA(2006)0449
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2. Considera que a implementação plena, por parte dos Estados-Membros, das Directrizes 
Europeias para assegurar a qualidade em matéria de rastreio e diagnóstico do cancro da 
mama constitui um requisito prévio para reduzir as taxas de mortalidade na UE e sublinha 
que continuam a existir desigualdades entre os Estados-Membros ao nível da incidência, 
da mortalidade e das taxas de sobrevivência do cancro; considera, por conseguinte, 
necessário proceder ao intercâmbio das melhores práticas e reforçar a cooperação ao nível 
das estratégias nacionais para colmatar estas desigualdades;

3. Congratula-se com a proposta da Comissão de uma Parceria Europeia de Acção contra o 
Cancro para o período 2009-2013 e com a proposta de reduzir a incidência do cancro 
introduzindo, até 2013, para toda a população, rastreios do cancro da mama, do colo do 
útero e colo-rectal, e insta os Estados-Membros a aplicarem plenamente as orientações 
supracitadas.


