
 

Apoio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG 

 

5° Mutirão de Prevenção ao Câncer: resultados de um projeto de prevenção e o 

diagnóstico precoce do câncer no Norte de Minas Gerais 
 

Isabela de Oliveira Nunes Costa, Cissa Thainá Fonseca Guimarães, Marise Fagundes Silveira 

Introdução 
 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) [1], câncer é o crescimento e alastramento incontrolável de 

células, que podem afetar qualquer parte do corpo. Essa patologia multifatorial é resultante, principalmente, de 

alterações genéticas, fatores ambientais e do estilo de vida [2]. De acordo com as estimativas do projeto Globcan 2012, 

da OMS e da Agência Internacional para Pesquisa em Câncer (Iarc), mais de 14 milhões de novos casos de câncer 

foram diagnosticados em todo o mundo no ano de 2012 e 8,2 milhões de mortes foram consequência da doença[3].  

A estimativa para o ano de 2015, no Brasil, é o surgimento de 576 mil casos de câncer, sendo os mais incidentes o de 

pele não melanoma (182 mil), tumores de próstata (69 mil), mama feminina (57 mil), cólon e reto (33 mil), pulmão (27 

mil) e colo do útero (15 mil)[3]. Essas pesquisas indicam também que a carga de câncer continuará a crescer se medidas 

preventivas não forem aplicadas, já que o desenvolvimento da maioria dos cânceres possui diversas etapas e a detecção 

precoce favorece seu tratamento e possível cura.  

Nesse sentido, a Associação Presente realiza desde 2011 o Mutirão de Prevenção ao Câncer na cidade de Montes 

Claros-MG, com o propósito de prestar assistência médica gratuita ao público, fornecer serviços laboratoriais gratuitos e 

oferecer informações sobre a importância do diagnóstico precoce e dos cuidados com a saúde. Sendo Montes Claros 

uma cidade pólo da região norte mineira, espera-se que os dados coletados sejam utilizados em ações e projetos a serem 

desenvolvidos que visem intensificar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer no Norte de Minas Gerais. Esse 

resumo tem como finalidade reunir e analisar as informações obtidas nos 5º Mutirão de Prevenção ao Câncer. 

 

Material e métodos 
 

O 5º Mutirão de Prevenção ao Câncer foi realizado no dia 17 de abril de 2015, na Praça Dr. Carlos Versiani (Montes 

Claros - MG), das 8 às 17 horas. Doze tendas foram montadas para atender a população e os 201 voluntários, entre eles 

28 médicos, nutricionistas e enfermeiros, 143 acadêmicos da área da saúde, 15 funcionários da Associação Presente e 

cinco funcionários do Laboratório Santa Clara. Além disso, houve a colaboração de 18 instituições e a divulgação do 

mutirão, feita através de cartazes, banners e vídeos, veiculados durante as duas semanas que antecederam o evento pela 

Inter TV Grande Minas. 

Com o intuito de organizar e agilizar o atendimento, todos os pacientes foram encaminhados para a triagem com suas 

fichas, preenchidas durante o tempo de esfera na fila, contendo as informações necessárias para o seu direcionamento a 

uma das seis áreas disponíveis (mastologia, urologia, odontologia, dermatologia, nutrição e ginecologia). 

Concomitantemente ao evento, foi construído um banco de dados digital com o registro dos dados assistidos e 

informações detalhadas de cada atendimento, realizado pelos acadêmicos da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes) sob a coordenação de uma professora dessa instituição. 

Para amenizar o incômodo gerado pelo tempo de espera nas filas foram distribuídos lanches  aos pacientes e aos 

colaboradores. Nas tendas foram instalados aparelhos Ecobrisa e divisórias para proporcionar maior conforto e 

privacidade aos atendidos. Alguns exames foram realizados durante o Mutirão e outros agendados gratuitamente para 

realização posterior em laboratórios da cidade de Montes Claros. 

 

Resultados 
 

No 5º Mutirão de Prevenção ao Câncer Foram realizados 1675 atendimentos, sendo que a área com maior número de 

pacientes atendidos foi a dermatologia (356), seguida pela nutrição (338), mastologia (329), odontologia (246), urologia 

(242) e ginecologia (163). Houve um predomínio de mulheres com 50 a 59 anos nos atendimentos ginecológicos 

(35,6%) e na mastologia (38,6%), enquanto na urologia a maioria dos homens que receberam assistência tinha de 60 a 

69 anos (51,2%). Nas outras duas áreas que dizem respeito ao atendimento de ambos os sexos, as mulheres estavam em 

maior número, 74,4% na odontologia  e 72,8% na dermatologia. A tabela 1 apresenta os dados mais relevantes colhidos 

nesses atendimentos analisados por meio da estatística descritiva.  

Durante a realização dos atendimentos e exames da ginecologia foram identificadas alterações no colo de útero de 16 

mulheres (9,8%). Já na mastologia foi analisada a história familiar (HF) das pacientes, 37,4% das mulheres atendidas 

receberam indicação para realização de mamografia e 26 (7,9%) mulheres possuíam nódulo no seio. Os pacientes 



 

 

assistidos na odontologia eram em sua maioria não fumantes (82,5%) e as duas alterações mais observadas nos 

diagnósticos realizados foram a disfonia e a disfalgia, com uma frequência de 20,7% e 14,6%, respectivamente.  

Os homens atendidos na urologia apresentaram algumas alterações durante a realização do exame de toque (35,4%), 

além do tamanho da próstata aumentado (38,5%) e algum tipo de queixa urinária (34,2%). Dois tipos de câncer de pele 

foram identificados, o Carcinoma Basocelular (CBC) em 22 (6,2%) pacientes atendidos na dermatologia, uma pessoa 

(0,3%) foi diagnosticada com Carcinoma Espinocelular (CEC) e o melanoma não foi detectado em ninguém. Esses 

dados estão em acordo com a prevalência desses tipos de câncer, pois o CBC é o mais predominante na população e o 

melanoma é o tipo menos frequente dentre todos os cânceres de pele [4]. 

No decorrer do mutirão foram registrados nove casos suspeitos que foram devidamente acompanhados. Uma paciente 

da mastologia realizou mamografia, ultrassom, duas consultas com mastologistas, biópsia e uma cirurgia. Em relação à 

urologia, três biopsias foram agendadas. Quanto à ginecologia, três pacientes realizaram biópsia, uma cirurgia de alta 

frequência (CAF), foram diagnosticadas com neoplasia intraepitelial cervical (NIC) e manterão acompanhamento 

semestral. Já os dois pacientes da dermatologia se mostraram resistentes ao acompanhamento e uma visita domiciliar foi 

realizada, um deles relatou já ter agendado uma consulta e o segundo disponibilizou a cópia dos documentos para o 

agendamento de uma biopsia. 

Percebeu-se a necessidade de convidar mais médicos para o evento, pois todas as senhas já haviam sido distribuídas 

às 15 horas e muitas pessoas não puderam ser atendidas. Além disso, os médicos urologistas precisaram esperar que os 

pacientes passassem pelo laboratório para realizarem a consulta. Esse gargalo pode ser melhorado com a abertura do 

laboratório uma hora antes das tendas de Urologia e com o aumento das cadeiras de coleta. 

 

Conclusão 
 

O perfil demográfico do Brasil vem sofrendo mudanças que unidas aos novos estilos de vida e a exposição cada vez 

mais intensa a fatores de riscos próprios do mundo contemporâneo trouxeram uma alteração para o perfil de 

morbimortalidade. A ocorrência de doenças infectocontagiosas diminuiu e as doenças crônico-degenerativas vêm se 

tornando o foco da vigilância epidemiológica no país [1]. Como a prevenção do câncer é um fator intrínseco para evitar 

mortes e a detecção precoce é um elemento favorável para a cura, a alfabetização em saúde e a assistência médica 

regular são as principais formas de impedir o aumento no número de casos. O 5º Mutirão de Prevenção ao Câncer 

propôs levar o atendimento médico e conhecimento a uma parcela da população, bem como disponibilizar as 

informações coletadas durante o evento para que as necessidades dessa população sejam interpretadas em ações e 

projetos que atendam bem a sociedade do Norte de Minas.  
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Tabela 1. Distribuição dos indivíduos atendidos no 5° Mutirão de Prevenção ao Câncer segundo características demográficas e 

epidemiológicas do câncer. Montes Claros – MG, 2015. 
 

Variável n* % 

Ginecologia (n=163) 

Faixa Etária 

Menos de 40 anos 15 9,2 
               40 a 49 anos 39 23,9 

               50 a 59 anos 58 35,6 

               60 anos ou mais 40 24,5 
               70 anos ou mais 11 6,7 

Condição do colo de útero  

               Com alteração 16 9,8 
               Sem alteração 147 90,2 

Odontologia (n=246) 

Faixa Etária 

Menos de 40 anos 33 13,4 
               40 a 49 anos 35 14,2 

               50 a 59 anos 70 28,5 



 

 

               60 anos ou mais 63 25,6 

               70 anos ou mais 40 16,3 

Sexo 
              Feminino 183 74,4 

              Masculino 63 25,6 

Hábito tabagista 
              Fumante 42 17,1 

              Não fumante 203 82,5 

Consumo de bebida alcoólica 
              Consome 52 21,1 

              Não consome 191 77,6 

Disfonia   
              Sim 51 20,7 

              Não 191 77,6 
Disfalgia   

               Sim 36 14,6 

               Não 206 83,7 
Feridas que não cicatrizam   

               Sim 21 8,5 

               Não 177 72,0 

Mastologia (n=329) 

Faixa Etária 

Menos de 40 anos 14 4,3 

               40 a 49 anos 78 23,7 
               50 a 59 anos 127 38,6 

               60 anos ou mais 109 33,1 

Presença de nódulo  
               Sim 26 7,9 

               Não 303 92,1 

Indicação de Mamografia 
              Sim 123 37,4 

              Não 206 62,6 

Urologia (n=242) 

Faixa etária 
Menos de 50 anos 2 0,8 

               50 a 59 anos 84 35,0 

               60 a 69 anos 123 51,2 
               70 anos ou mais 31 12,9 

Toque 

              Normal 126 64,6 
             Alterado 69 35,4 

Tamanho da próstata  

             Normal 123 61,5 
             Aumentado 77 36,5 

Queixa Urinária 

             Sim 82 34,2 
             Não 160 65,8 

Dermatologia (n=356) 

Faixa etária   

             10 a 40 anos 49 13,8 
             41 a 50 anos 53 14,9 

             51 a 60 anos 102 28,7 

             61 a 70 anos 99 27,8 
             71 a 80 anos 43 12,1 

             Acima de 80 anos 10 2,8 

Sexo   

            Masculino 97 27,2 

            Feminino 259 72,8 

CBC   
           Sim 22 6,2 

           Não 334 93,8 

CEC   
           Sim 1 0,3 

           Não 355 99,7 

Melanoma   
           Sim 0 0,0 

           Não 356 100,0 

*Os totais variam devido às  perdas de informações. 
 



 

 

 

 


