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Objetivos

• Rever a situação mundial de câncer entre mulheres

• Discutir a implementação do cuidado integral 

• Rever o contexto para a prática avançada de 
enfermagem

• Sugerir algumas prioridades de pesquisa e próximos
passos



http://www.isncc.org



Fortalecendo a enfermagem

oncológica em países de 

renda média e baixa

http://www.isncc.org/page/StrengtheningtheOn



Câncer na mulher: situação global 

• Em 2012

• 6,7 milhões de casos novos

– 56% em países menos desenvolvidos

• 3,5 milhões de mortes

– 64% em países menos desenvolvidos

• Estimativa de 9,9 milhões de casos e 5,5 milhões de 
mortes por ano em 2030 



Câncer na mulher: situação global 

• Maior númer de casos ainda em países com maior
índice de desenvolvimento

– Acesso a rastreamento e diagnóstico

• Uma proporção maior de mortes em países de renda
média e baixa

– Pouco acesso a diagnóstico e tratamento

• Tipos de câncer mais comuns: mama e pulmão

– Mortalidade maior por câncer de colon in países ricos e 
cancer cervic-uterino em países pobres



Council on Foreign Relations. The emerging crisis: Noncommunicable diseases
http://www.cfr.org/diseases-noncommunicable/NCDs-interactive/p33802?cid=otr-marketing_use-NCDs_interactive/#!/  

Mudança em DALY (Disability Adjusted Life Years - Anos
de vida com ajustamento pela deficiência) por câncer
de mama, 1990-2010.



Council on Foreign Relations. The emerging crisis: Noncommunicable diseases
http://www.cfr.org/diseases-noncommunicable/NCDs-interactive/p33802?cid=otr-marketing_use-NCDs_interactive/#!/  

Mudança em DALY (Disability Adjusted Life Years - Anos
de vida com ajustamento pela deficiência) por câncer
de pulmão, 1990-2010.



Cuidado Integral

Prevenção

Rastreamento/Detecção

Diagnóstico

Tratamento

Cura/sobrevida ou  

Cuidados paliativos/ FTO

So et al. 2016



Câncer na mulher: situação global

• Um “pacote básico” de controle de câncer em países de renda 
média ou baixa custaria em torno de US$1.72 por pessoa 
(R$5,40)

• Imunização universal contra HPV em meninas maiores de 12 
anos: prevenção de 420.000 mortes 

• O custo de cuidados essenciais, integrados de câncer na 
mulher é relativamente baixo

• A expansão de serviços diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos 
são um investimento eficazes se comparados com o custo 
devastador para países, comunidades e famílias. 

(Lancet report, 2016)



Prática Avançada de Enfermagem

• Definição: Um(a) enfermeiro(a) com uma base de 
conhecimento de expert,  com habilidade para tomada de 
decisão de alta complexidade, e competências clínicas para 
expandir o escopo da prática expandida, de acordo com o 
contexto e as características do pais onde estiver registrado(a) 
para exercer a profissão. Mestrado é recomendado como 
base.

(Conselho Internacional de Enfermagem)



Prática Avançada de Enfermagem

Algumas Características: 

• Autonomia

• Administração de casos

• Habilidades avançadas de exame, tomada de decisão e 
raciocínio diagnóstico

• Reconhecimento de competências

• Planejamento, implementação e avaliação de programas

• Ponto focal de contato para clientes

• Regulamentação

(Conselho Internacional de Enfermagem)



Papel do enfermeiro

• Extensão: algumas habilidades e responsabilidades 
adquiridas, a um nível um pouco mais baixo, integradas ao 
papel do enfermeiro(a)

• Expansão: quando uma responsabilidade e dever maiores são 
transferidos ao enfermeiro(a). Um enfermeiro(a) 
especializado(a) pode assumir uma responsabilidade maior 
por um grupo de pacientes. 

• Progressão: significa que o enfermeiro(a) adquiriu uma 
autonomia clínica que requer um nível de educação, no 
mínimo, de mestrado. Em vários países inclui a autonomia de 
prescrever medicação. 

(EONS)



• Estrutura do sistema de saúde

• Regulamentação da educação e da prática

• Políticas profissionais relacionadas ao escopo
da profissão

• Reembolso por serviços prestados

• Hain & Fleck
• Myungsun Yi, 2016

Desafios:



Algumas prioridades de pesquisa

• Pesquisas de implementação e do sistema de saúde

• Entender melhor a percepção dos profissionais com 
relação aos cuidados integrados

• Fatores que facilitam a prevenção e o diagnóstico
precoce

• Avaliação de programas



OMS: O papel do enfermeiro

no combate às doenças e 

agravos não transmissiveis

“É imperativo que a 
Enfermagem assuma liderança
no apoio de esforços para 
expandir a capacitação de 
enfermeiros e enfermeiros
obstetras para que a profissão
contribua de maneira efetiva no 
combate aos agravos e doenças
não transmissíveis”

(Triad Communiqué)

http://www.who.int/hrh/resources/observer12.pdf


