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Pergunta com pedido de resposta oral O-000134/2018 

à Comissão 
Artigo 128.º do Regimento 

Daniela Aiuto 
em nome da Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros 

Assunto: Desafios políticos e estratégias contra os tipos de cancro que afetam as mulheres e 
comorbilidades conexas 

Um em cada três europeus desenvolve cancro durante a sua vida e os Estados-Membros da UE não 
estão a fazer o suficiente para lutar contra esta doença.  Certos tipos de cancro, como os cancros da 
mama, do útero e do colo do útero, afetam predominante ou exclusivamente as mulheres. Além 
disso, o cancro da mama é o cancro fatal mais comum entre as mulheres, não só na UE, mas 
também no mundo inteiro.  Os dados mostram que se as mulheres com cancro da mama forem 
diagnosticadas precocemente e receberem tratamento em tempo útil, a taxa de sobrevivência pode 
atingir cerca de 80%, o que demonstra a importância da realização de rastreios eficazes da 
população. No entanto, quando as mulheres conseguem vencer o cancro, muitas vezes a luta ainda 
não acabou, uma vez que enfrentam graves e geralmente subestimados problemas psicológicos, em 
especial se tiverem sido sujeitas a uma histerectomia ou a uma mastectomia. As mulheres e os seus 
familiares devem receber apoio adaptado à sua situação, sob a forma de aconselhamento. 

Embora generalizados, estes tipos de cancro femininos não recebem a atenção necessária por parte 
dos cidadãos e dos decisores políticos. As mulheres e as suas famílias dificilmente obtêm um 
tratamento abrangente, que satisfaça todas as suas necessidades. É extremamente importante que 
as mulheres tenham um acesso fácil a programas de rastreio, a tratamento e apoio equitativos e a 
preços acessíveis, a ajuda adaptada às suas situações específicas e a informações sobre os fatores 
relacionados com o estilo de vida que podem ajudar a prevenir o cancro. 

1. Poderão a Comissão e os Estados-Membros considerar a elaboração de uma estratégia a nível da 
UE, com o objetivo de assegurar que o setor da saúde abranja todos os aspetos dos cancros que 
afetam as mulheres?  Esta estratégia deve basear-se na recolha e análise exaustivas de dados 
sobre a incidência de cancro e a sobrevivência ao cancro, repartidos por sexo, e abranger o 
acesso a informações exatas, a prevenção, o rastreio de qualidade, o diagnóstico, a 
monitorização, o acesso a tratamento e o apoio após a recuperação. 

2. Tenciona a Comissão elaborar normas para os programas de rastreio do cancro na UE aplicáveis 
em todos os Estados-Membros, bem como apoiar e investir mais em programas de investigação e 
nas infraestruturas de cuidados de saúde dos Estados-Membros, onde os programas de rastreio 
não estejam tão desenvolvidos? 

3. Poderão a Comissão e os Estados-Membros planear uma campanha de sensibilização sobre a 
prevenção do cancro, que inclua informações sobre como ter um estilo de vida saudável e 
participar em programas nacionais de rastreio do cancro da mama e do cancro do colo do útero 
destinados à população e que tenham garantia de qualidade? 
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