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INTERPELAÇÃO ESCRITA 

 

Prestar atenção aos trabalhos de prevenção do cancro da mama em Macau 

 

De acordo com as informações disponíveis, o número de novos doentes no 

mundo com cancro da mama, em 2020, era de 2,26 milhões, passando este tipo de 

cancro a ser a maior das doenças oncológicas. Em Macau, de acordo com os dados 

constantes do Relatório Anual do Sistema de Registo de Cancro de 2019, o cancro da 

mama ocupa também o primeiro lugar na taxa de incidência do cancro, o que constitui 

um grande risco para a saúde das mulheres de Macau, além disso, existe uma 

tendência evidente de aumento de casos dessa doença nos jovens. Com a mudança 

do ambiente social, muitas mulheres têm de cuidar do seu trabalho e da sua família, 

negligenciando facilmente a sua saúde pessoal e a consciência de autogestão da 

saúde, elevando assim o nível de risco de terem cancro da mama. 

 

De facto, nos últimos anos, o Governo tem promovido vários programas piloto e 

de rastreio da população para as doenças oncológicas, tais como o cancro cervical, o 

cancro colorrectal e o cancro pulmonar. Especialmente a partir de 2009, em 

colaboração com as associações civis de mulheres, passou a ser realizado o exame 

gratuito Papanicolau para as mulheres qualificadas. Desde então, a taxa de incidência 

e a taxa de mortalidade das respectivas doenças de cancro diminuiu 

significativamente, o que reflecte a eficácia do rastreio de cancro na detecção, 

diagnóstico e tratamento precoces. De acordo com as informações fornecidas pelo 

grupo para a promoção da educação sobre a saúde dos Serviços de Saúde, em caso 
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de detecção precoce do cancro da mama, a taxa de sobrevivência durante 5 anos 

atinge os 90 por cento, o que destaca a importância do trabalho de rastreio. No entanto, 

é lamentável que, até ao momento, as autoridades ainda não tenham definido o rumo 

e o plano do trabalho de rastreio. 

 

As autoridades têm referido que no rastreio do cancro da mama é fácil haver a 

possibilidade de “falso positivo”, mas, nos trabalhos de prevenção e tratamento do 

cancro da mama, iniciados pela sociedade civil, como, por exemplo, pelo Centro de 

Tratamento Médico para Mulheres da Associação Geral das Mulheres de Macau, que 

começou, há muitos anos, a prestar serviços gratuitos de despistagem do cancro de 

mama às mulheres de Macau, têm sido detectados alguns casos confirmados na fase 

inicial do cancro de mama, tendo os doentes recuperado com sucesso após 

tratamento atempado. Assim, esse trabalho foi reconhecido. Em Setembro deste ano, 

o Governo de Hong Kong iniciou o “Programa Piloto de Rastreio do Cancro da Mama”, 

com a duração de dois anos, o que constitui um passo importante na definição de 

políticas de longo prazo para a prevenção e tratamento do cancro da mama, situação 

que merece a consideração das autoridades competentes. 

 

Assim sendo, interpelo sobre o seguinte: 

 

1 - Tendo em conta que, nos últimos anos, a taxa de cancro da mama tem sido a 

mais alta em Macau, com a taxa de mortalidade em terceiro lugar, o Governo vai 

apoiar as instituições particulares ou tomar como referência a prática em Hong Kong 

e realizar o mais rápido possível o plano piloto de rastreio do cancro da mama, no 
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sentido de construir uma barreira mais abrangente para a saúde das mulheres? 

 

2 - De acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 30 por cento do 

cancro pode ser prevenido através da alteração de hábitos alimentares e de vida 

insalubres. Assim sendo, no que respeita à sensibilização e educação, como é que se 

pode sensibilizar os residentes para a necessidade de um estilo de vida saudável e 

elevar a sua consciência para a prevenção do cancro? 

 

5 de Novembro de 2021 

 

A Deputada à Assembleia Legislativa da RAEM, 

 

Wong Kit Cheng 

 


