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RESUMO 

 

Este estudo analisa a atuação da Fundação das Pioneiras Sociais nas políticas 

públicas voltadas para a assistência à saúde da população feminina a partir de meados 

do século XX e, mais especificamente, sobre a sua contribuição para o controle do 

câncer do colo do útero no Brasil. No que concerne ao desenvolvimento das ações para 

o controle dessa doença, a Fundação das Pioneiras Sociais contribuiu de forma 

significativa com a criação e o patrocínio de um centro de pesquisas voltado para a 

saúde da mulher. A Fundação das Pioneiras Sociais surgiu por iniciativa da primeira 

dama Sarah Kubitschek e exerceu suas atividades entre os anos de 1956 a 1990. 

Procuramos acompanhar a trajetória da Fundação em sua obra de benemerência, que 

culminou com a criação de escolas pelo interior do país, de hospitais especializados, 

hospitais-volantes equipados para o atendimento médico e odontológico e hospitais 

flutuantes, na Amazônia. Particular ênfase foi dada à abordagem das chamadas doenças 

crônico-degenerativas, sobretudo os cânceres femininos, baseadas na promoção da 

saúde e em estratégias de prevenção. Nossa hipótese de pesquisa é que a partir da 

década de 1960, ações desenvolvidas no âmbito da FPS permitiram aos médicos da 

instituição um acúmulo de conhecimentos e experiências que contribuíram para a 

elaboração de políticas voltadas para a saúde da mulher, com vistas a um impacto 

positivo sobre os indicadores do câncer de colo do útero no Brasil. A história dessa 

instituição nos permite analisar não só a sua trajetória, mas também as condições sociais 

que presidiram a sua atuação: as razões que levaram à sua criação, as funções que lhe 

foram atribuídas, as atividades que realizaram e o seu papel na implantação de uma 

nova abordagem para o controle do câncer do colo do útero, baseadas na promoção da 

saúde, na prevenção e na detecção precoce. 

Palavras-chave: câncer do colo do útero, prevenção, controle, saúde da mulher, 

instituições, saúde pública, Pioneiras Sociais, câncer, história das doenças, políticas de 

saúde. 
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ABSTRACT 

 

This study analyzes the performance of the Foundation of Social Pioneers in the public 

policies focused on the health care of the female population from the middle of the 

twentieth century and more specifically on its contribution to the control of cervical 

cancer in Brazil. With regard to the development of actions to control this disease, the 

Foundation of Social Pioneers contributed significantly to the creation and sponsorship 

of a research center focused on women's health. The Foundation for Social Pioneers was 

founded on the initiative of the first lady Sarah Kubitschek and carried out her activities 

between 1956 and 1990. We sought to follow the Foundation's path in her work of 

kindness, culminating in the creation of schools in the interior of the country. 

Specialized hospitals, flying hospitals equipped for medical and dental care and floating 

hospitals in the Amazon. Particular emphasis was given to the approach of so-called 

chronic-degenerative diseases, especially female cancers, based on health promotion 

and prevention strategies. Our research hypothesis is that since the 1960s, actions 

developed within the scope of FPS allowed the institution's physicians an accumulation 

of knowledge and experiences that contributed to the development of policies aimed at 

the health of women, with a view to a positive impact On indicators of cervical cancer 

in Brazil. The history of this institution allows us to analyze not only its trajectory, but 

also the social conditions that governed its performance: the reasons that led to its 

creation, the functions attributed to it, the activities carried out and its role in the 

implementation of A new approach to cervical cancer control, based on health 

promotion, prevention and early detection. 

 

Key words: cervical cancer, prevention, control, women's health, institutions, social 

pioneers, cancer, history of diseases, health policies. 
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Introdução 

 

 

 A doença pertence não só à História superficial dos progressos 
científicos e tecnológicos como também à História profunda dos saberes 

e das práticas ligadas às estruturas sociais, às representações, às 
mentalidades. 

Jacques Le Goff1 

 

 

O câncer de colo do útero é considerado um importante problema de saúde. De 

acordo com dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), para o ano de 2016 foram 

estimados cerca de 16.340 novos casos no Brasil. Esse tipo de câncer é o primeiro mais 

incidente na Região Norte, seguido das Regiões Nordeste e Centro-oeste. Ocupando a 

terceira posição aparece a Região Sudeste e a quarta a Região Sul2. Segundo dados do 

INCA cerca de 70% dos casos diagnosticados de câncer de colo do útero ocorrem 

principalmente, nos países em desenvolvimento.  

A evolução dessa doença, na maioria dos casos, se dá de forma lenta, passando 

por fases pré-clínicas bem estabelecidas, detectáveis e curáveis. Dentre todos os tipos de 

câncer é o que apresenta um dos mais altos potenciais de cura e prevenção.  As 

estratégias de prevenção ao câncer de colo do útero consistem no diagnóstico precoce 

das lesões precursoras dessa doença, antes mesmo de se tornarem lesões invasivas. A 

prevenção é feita através do uso do exame de Papanicolaou, ou o popularmente 

conhecido exame preventivo.  Dentre os métodos3 de detecção dessa doença, o exame 

colpocitológico (Papanicolaou) é considerado o mais efetivo e eficiente a ser aplicado 

                                                                 
1 LE GOFF, Jacques (org.). As doenças têm História. Lisboa: Terramar, 1985. 
2 Brasil. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2016: incidência de câncer no 
Brasil. Rio de Janeiro: INCA, 2015. Disponível também em: http://www.inca.gov.br/estimativa/2016. 
3 Outros métodos para detecção precoce do câncer de colo do útero são: a colposcopia e o teste de captura 
híbrida do HPV (que detecta o agente (vírus) presente que ainda vai produzir alterações celulares no 
tecido)  
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coletivamente em programas de rastreamento de exames cérvico-uterino, sendo uma 

técnica amplamente difundida no Brasil a partir da segunda metade do século XX.  

O objetivo central dessa pesquisa é fazer uma reflexão sobre a atuação da 

Fundação das Pioneiras Sociais (FPS) na assistência à saúde da população, a partir de 

meados do século XX e, mais especificamente, sobre sua contribuição para o controle 

do câncer do colo do útero no Brasil. Proponho analisar de que maneira esta instituição 

contribuiu para a elaboração e execução de programas de saúde pública nas áreas das 

chamadas doenças crônico-degenerativas, sobretudo do câncer feminino. Minha 

principal proposta investiga, por meio dos relatórios anuais da instituição, periódicos, 

publicações e discursos médicos inseridos no recorte temporal estabelecido, qual seja, o 

período de existência da instituição, 1956-1990, tanto a organização e consolidação da 

mesma, como a circulação dos atores nos espaços de diálogo e sua atuação na 

organização de iniciativas que redundaram em ações que contribuíram para a 

institucionalização de uma política de controle do câncer do colo do útero no Brasil e na 

atenção à saúde da mulher. 

A ideia deste trabalho nasceu a partir da minha inserção no grupo de pesquisas 

“História do câncer: atores, cenários e políticas públicas”, uma parceria do Instituto 

Nacional de Câncer com a Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz, que teve como principais 

objetivos analisar a trajetória das ações de controle do câncer no país e recuperar fontes 

documentais e iconográficas relevantes para essa história.   O trabalho de pesquisa que 

desenvolvi neste grupo se referiu à história da prevenção do câncer do colo do útero no 

Brasil, na segunda metade do século XX.  O levantamento de diferentes fontes 

documentais para este projeto maior proporcionou-me o acesso a documentos inéditos 

sobre a Fundação das Pioneiras Sociais. Esta instituição inaugurou um importante 

centro de pesquisas, no Rio de Janeiro, para tratamento e prevenção do câncer feminino. 

O contato com ex-funcionários do Centro de Pesquisa Luiza Gomes de Lemos (hoje 

Hospital do Câncer III- INCA) e a leitura de documentos referentes à atuação dessa 

instituição, aumentaram o meu interesse em elaborar um trabalho de pesquisa que 

tivesse como objeto de estudo essa instituição. A partir de então, meu interesse 

particular se voltou para a busca de diferentes fontes sobre a FPS entre eles, atas, 

relatórios, ofícios e imagens. 
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A Fundação das Pioneiras Sociais surgiu por iniciativa da primeira dama Sarah 

Kubitschek e exerceu suas atividades entre os anos de 1956 a 1990. Os limites 

cronológicos delimitados por essa pesquisa acompanham o período de existência dessa 

instituição. O ano de 1956 assinala o surgimento da FPS, num período marcado pelo 

desenvolvimentismo do Programa de Metas empreendido pelo governo de Juscelino 

Kubitschek. Neste período, o Estado caracterizou-se como instrumento fundamental no 

planejamento de respostas para questões relativas à pobreza tendo em vista o novo estilo 

de governo associado à imagem de progresso e modernização através da 

industrialização.  O ano de 1990 assinala a extinção da Fundação das Pioneiras Sociais 

pelo Decreto n. 370, de 19 de dezembro, tornando-a Serviço Social Autônomo 

Associação das Pioneiras Sociais. O caráter autônomo da gestão desse serviço público 

de saúde fez da Associação a primeira instituição pública não-estatal brasileira. Vale 

ressaltar, em linhas gerais, que o início dos anos 1990 marcou o processo de 

implementação da Reforma Sanitária e do Sistema Único de Saúde (SUS). Neste 

contexto, o Ministério da Saúde passou a ser o principal espaço de formulação da 

política nacional de saúde, institucionalizando-se um novo modelo de política de 

atenção à saúde.  

Procuramos acompanhar a trajetória da Fundação em sua obra de benemerência, 

que culminou com a criação de escolas pelo interior do país, de hospitais especializados, 

hospitais-volantes equipados para o atendimento médico e odontológico e hospitais 

flutuantes, na Amazônia. Particular ênfase foi dada à abordagem das chamadas doenças 

crônico-degenerativas, sobretudo os cânceres femininos, baseadas na promoção da 

saúde e em estratégias de prevenção.  

Muito antes da criação da FPS o câncer do colo do útero já era tema de debates 

em congressos científicos, escolas de medicina e gabinetes ginecológicos. As primeiras 

iniciativas no país para o controle dessa doença se iniciam a partir da década de 1930 

com a introdução da colposcopia e da citologia como ferramentas de diagnóstico.  

Essas duas ferramentas de diagnóstico surgiram na década de 1920.  A 

colposcopia, criada pelo ginecologista alemão Hans Hinselmann, oferecia a 

possibilidade de diagnóstico a partir da visualização das lesões diretamente no colo do 

útero.  A citologia, criada pelo médico grego erradicado nos EUA, George Nicolas 
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Papanicolaou, possibilitava a identificação de lesões precursoras da doença através da 

análise das células coletadas no colo do útero e visualizadas no microscópio. 

No Brasil, a colposcopia teve bastante sucesso entre as décadas de 1930-1950.  

Sua introdução como ferramenta de diagnóstico impulsionou ações de controle contra a 

doença através da criação e institucionalização de espaços de atendimento para as 

mulheres4.   A citologia entrou em cena a partir da segunda metade da década de 1950 e 

se fortaleceu nos anos posteriores enquanto ferramenta de diagnóstico importante para 

as campanhas de rastreamento da doença.  

 No decorrer da década de 1960 a Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) 

passou a ver a doença como um sério problema de saúde pública nos países da América 

Latina. Logo, os médicos ginecologistas brasileiros, com base em exemplos dos EUA e 

da Europa, começaram a promover campanhas de prevenção fundamentadas no exame 

de Papanicolaou, por considerar que essa ferramenta diagnóstica poderia ser aplicada a 

um número maior de mulheres, sem a necessidade de grandes investimentos financeiros. 

Começava aí uma mudança de paradigma por meio do qual, valorizava-se a detecção 

precoce do câncer de colo do útero, incentivando-se o rastreamento dessa doença pelo 

exame de Papanicolaou. Aos poucos, como produto da nova concepção da doença e do 

seu método de controle, a prevenção do câncer do colo do útero começava a deixar o 

âmbito dos consultórios, hospitais especializados e gabinetes ginecológicos e se 

transformava numa atividade atinente à saúde pública. 

Sob a ótica dessas duas técnicas, mas principalmente sob a divulgação de 

campanhas de rastreamento pela utilização do Papanicolaou, uma série de mobilizações 

foram incorporadas para a estruturação das políticas de controle do câncer do colo do 

útero no Brasil.  

A Fundação das Pioneiras Sociais insere-se no contexto de ampla divulgação da 

utilização do teste de Papanicolaou como estratégia de prevenção em massa. Seu 

pioneirismo esteve na criação do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos5 (1957) 

onde posteriormente originou-se a Escola de Citopatologia (1968), o Instituto Nacional 

de Ginecologia Preventiva e Reprodução Humana (1976) e o Hospital Santa Rita 

                                                                 
4 LANA, Vanessa. Ferramentas, práticas e saberes: a formação de uma rede institucional para a prevenção 
do câncer de colo do útero no Brasil – 1936-1970. (Tese de Doutorado) Programa de Pós -graduação em 
História das Ciências da Saúde – Casa de Oswaldo Cruz – Fiocruz, 2012 
5 Atualmente Hospital do Câncer III/ INCA 
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(1977). A FPS foi pioneira em investir na formação de recursos humanos para a leitura 

das lâminas dos exames preventivos: o citotécnico. A institucionalização das campanhas 

de rastreamento tornou esse profissional de nível médio “elemento chave” nas 

campanhas de prevenção da doença.   

Nossa hipótese de pesquisa é que a partir da década de 1960, ações 

desenvolvidas no âmbito da FPS permitiram aos médicos da instituição um acúmulo de 

conhecimentos e experiências que contribuíram para a elaboração de políticas voltadas 

para a saúde da mulher, com vistas a um impacto positivo sobre os indicadores do 

câncer de colo do útero no Brasil.  

O uso das ferramentas de diagnóstico para o controle do câncer do colo do útero 

não foi um processo passivo, e sim, fruto de negociações que envolveram uma 

complexa rede de interesses profissionais, desenvolvimento de instituições, de políticas 

governamentais e iniciativas locais que levaram ao desenvolvimento de modelos de 

rastreamento para neoplasias do colo do útero. Nesse sentido, as escolhas e negociações 

de determinados grupos ao longo do tempo se tornaram estratégias importantes para a 

consolidação das ferramentas de diagnóstico para prevenção do câncer de colo do 

útero6. Foi nesse caminho que se estruturam as atividades da FPS no âmbito das ações 

para a difusão do exame de Papanicolaou e sua consequente utilização em larga escala. 

Para pensar a organização e funcionamento da FPS no contexto de difusão do 

teste Papanicolaou, seguimos o caminho proposto por alguns historiadores e cientistas 

sociais que vêm renovando a história das ciências e da saúde no Brasil ao abordarem em 

seus estudos o papel que tiveram as instituições na construção de estratégias e práticas 

científicas no contexto da saúde pública. Segundo tal perspectiva, não apenas os 

contextos da produção de conhecimentos, mas também os conteúdos, práticas e 

processos de validação do conhecimento devem ser estudados.   

De acordo com Silvia Figueirôa (1997), a abordagem sobre a institucionalização 

tem como objeto de análise as diversas instâncias que compõem a rede de sustentação 

das atividades científicas, tais como: os grupos de cientistas, os interesses do Estado e 

de diversos setores sociais, as instituições científicas, etc. Sendo assim, chama-se de 

institucionalização o processo de implantação, desenvolvimento e consolidação de 

                                                                 
6 CASPER, Monica and CLARK, Adele. Making Pap semar into te ‘right tool’ for the job: Cervical 

cancer screening in the USA, circa 1940-1995. Social Studies of Science. 28(2):255-290. 1998. 
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atividades científicas num determinado espaço-tempo7. Essa perspectiva de Figueirôa 

aponta no sentido de ampliar o próprio entendimento do que se considera uma 

“instituição científica”, enquanto espaços que estabelecem uma rede de atividades 

científicas em diferentes momentos históricos.  

Para Maria Amélia Dantes, o estudo das instituições permite que novos espaços 

científicos sejam revelados, reconhecendo-se o papel desempenhado por estes espaços 

na implantação das ciências e das ações voltadas para o planejamento da saúde da 

população8. Minha pesquisa se insere nesse debate mais amplo sobre o processo de 

institucionalização da ciência no Brasil, tendo como objeto de análise um novo espaço 

institucional – a Fundação das Pioneiras Sociais. 

Sendo assim, na análise da atuação da FPS nas políticas públicas para o controle 

de doenças crônico-degenerativas, em especial o câncer feminino, procuramos 

vislumbrar não só a trajetória desta instituição, mas também as condições sociais que 

presidiram a sua atuação: as razões que levaram à sua criação, as funções que lhes 

foram atribuídas durante o período de sua existência, as atividades que realizaram e o 

seu papel pioneiro na implantação de uma nova abordagem para o controle do câncer 

feminino, baseadas na promoção da saúde e em estratégias de prevenção. 

Para abordar a ideia de controle do câncer do colo do útero, nos baseamos no 

trabalho desenvolvido por David Cantor (2007), onde o autor destaca que a principal 

tarefa dos programas de controle do câncer era identificar a doença no seu estágio mais 

inicial, possibilitando o encaminhamento do paciente ao médico a fim de que seu 

tratamento fosse iniciado. Partindo da ideia fundamental de que essa tipologia de 

doença não pode ser erradicada ou eliminada (já que pacientes individuais podem ser 

curados, mas isso não impede a reincidência da doença), Cantor assinala que a ideia de 

controle está relacionada à política de saúde, enquanto estratégia de gerenciamento e à 

sistemática das ações anticâncer9.  A abordagem de Cantor em relação ao termo 

“controle” nos auxilia na reflexão sobre as estratégias de ação preventivas da doença, 

baseadas no diagnóstico precoce, na propaganda educativa, na formação dos médicos, 

                                                                 
7 FIGUEIRÔA, Silvia M. As ciências geológicas no Brasil: uma história social e institucional 1875 -1934 
.Säo Paulo: Hucitec; 1997. Introdução 
8 DANTES, Maria Amélia M. (org.) Espaços da Ciência no Brasil: 1800-1930. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2001.  
9 CANTOR, David. Introduction: câncer control and prevention in the Twentieth Century. Bulletin of the 
History of Medicine. Spring 2007, volume 81, number 1. 
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organizando, assim uma estrutura para agir sobre a doença. 

Pensar nas questões relacionadas às instituições científicas, saberes médicos e 

técnicas de prevenção nos ajuda a problematizar os discursos que envolveram as 

questões relacionadas ao câncer como problema de saúde. 

Nas últimas décadas, pesquisadores no campo da história das ciências e da 

sociologia vêm elaborando um conjunto de análises sobre o câncer. Parte dessas 

abordagens trata do tema do câncer em geral ou focalizam suas observações em algum 

tipo específico de manifestação dessa doença.  

No estudo de Marie-José Imbault-Huart, a partir de um recorte histórico sobre o 

câncer e sua relação com o desenvolvimento da ciência médica na Europa, a autora 

propõe uma reflexão sobre a história científica dessa doença considerando-se a 

necessidade da compreensão histórica das causas e enredos sociais e científicos que 

envolvem a doença10.  

O clássico trabalho das autoras Monica Casper e Adele Clark, publicado no final 

dos anos 1990, enfatizou o sucesso da citologia como produto e resultado das 

negociações entre atores, instituições e interesses específicos. Nessas negociações 

estariam inseridos os problemas de padronização da leitura das lâminas para o exame 

citológico e a formação de técnicos para a leitura desse material. 

Outro estudo importante para esse contexto foi o elaborado pela pesquisadora 

Ilana Löwy (2010). Buscando compreender a trajetória mais geral sobre saberes e 

práticas em relação à doença, Löwy debruçou-se sobre a aplicação de tecnologias 

associadas a contextos sociais específicos e analisou o desenvolvimento de campanhas 

com o uso da citologia como técnica para o diagnóstico precoce do câncer de colo do 

útero. Nesse caminho, a autora identificou os principais elementos que definiram o 

exame citológico como a ferramenta de diagnóstico ideal para o controle do câncer de 

colo do útero11.   

                                                                 
10 IMBAULT-HUART, Marie-José (1985) – História do Cancro. In LE GOFF, Jacques (org.) – As 
doenças tem História. Mem Martins: Terramar, p. 165-176. 
11 LÖWY, Ilana. Preventive Strikes: Women, precancer, and prophylactic sugery. Baltmore, The Johns 
University Press, 2010.; Löwy, Ilana. A Womann’s disease:the history of cervical câncer. New York, 
Oxford University Press, 2011. 
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Análises recentes de pesquisadores da área da história das ciências vêm trazendo 

importantes contribuições acerca das formas como o desenvolvimento das técnicas de 

controle do câncer feminino foram realizadas nos países da América Latina, 

especialmente na Argentina e no Brasil. De acordo com essas análises a história do 

diagnóstico do Câncer de colo do útero apresentou caminhos alternativos e soluções 

diferentes nos países latinoamericanos. 

O trabalho elaborado pela pesquisadora Yolanda Eraso (2010) aborda o uso da 

colposcopia como importante técnica de diagnóstico do câncer feminino adotada 

especialmente no Brasil e na Argentina, no período anterior aos anos 1950. Para a 

autora, o interesse pela colposcopia foi fruto da migração de técnicas que aproximou 

ginecologistas alemães e brasileiros. Esse intercâmbio científico ocorrido no período 

anterior à Segunda Guerra Mundial possibilitou, segundo a autora, a adesão dos 

médicos ginecologistas brasileiros às técnicas que estavam sendo desenvolvidas no 

contexto europeu. Como resultado concreto desse processo acreditava-se que o requisito 

para o desenvolvimento de estratégias eficientes de detecção de neoplasias cervicais era 

o treinamento de um grande corpo de ginecologistas, habilitados para executar 

diagnósticos colposcópicos12.. 

Ao analisar o processo de implantação da colposcopia no Brasil, no período 

anterior aos anos 1950, os pesquisadores Luiz Antonio Teixeira e Ilana Löwy (2011) 

mostram que o uso da colposcopia como primeiro método de prevenção estaria ligado 

ao modelo de saúde pública brasileiro. Tal modelo propiciou que o controle da doença 

estivesse a cargo da medicina privada e de iniciativas filantrópicas. Já a adesão à 

citologia esfoliativa, segundo esses autores, só foi possível com o reconhecimento dessa 

doença como grande problema social e de saúde pública13.  

Em sua tese de doutorado a historiadora Vanessa Lana (2012) também analisou 

o processo de difusão da colposcopia no Brasil. Segundo a autora, essa técnica foi a 

impulsionadora da formação e organização das instituições de controle do câncer do 

colo do útero no Brasil, sendo utilizada de forma conjunta com a citologia até os anos 

                                                                 
12 ERASO, Yolanda. Migrating Techniques , Multiplying diagnoses: Tehe contribution of Argentina and 
Brazil to cervical cancer “early detection” Policy in cervical cancer. História, Ciências, Saúde – 
Manguinhos. V. 17, aupl. 1, p. 33-51. 2010 
13 TEIXEIRA, Luiz Antonio e LOWY, Ilana. Imperfect tools for a difficult job: colposcopy, 
‘colpocytology’ and screening for cervical cancer in Brazil. Social Studies of Science (2011) 41 (4) 585-
608. 
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1960. O método alemão embasou a ideia de diagnostico precoce e as possibilidades de 

intervenção médica frente a doença. De acordo com Lana, nesse período, o Instituto de 

Ginecologia (IG) no Rio de Janeiro, sob a liderança do médico Arnaldo de Moraes, foi o 

centro da difusão e ensino da colposcopia no Brasil.  

Com uma visão mais ampla, mas também apresentando uma abordagem sobre o 

câncer de colo do útero, o livro O câncer no Brasil: passado e presente, lançado em 

2012, escrito pelo historiador Luiz Antônio Teixeira em coautoria com os pesquisadores 

Marco Antonio Porto e Claudio Pompeiano Noronha, trouxe novas contribuições para o 

entendimento da gênese e desenvolvimento dos conceitos e das práticas relacionadas ao 

controle do câncer no Brasil. Em perspectiva histórica, os autores apresentam as 

principais relações entre a abordagem das causas e as principais ações relacionadas às 

políticas públicas para o controle dessa doença no país. A pesquisa apresentada no livro 

destaca, ainda, a importância do papel da sociedade civil por meio das associações e 

Ligas de Combate ao câncer que tiveram papel relevante para as ações de controle da 

doença em seus determinados contextos históricos. 

A coletânea apresentada no livro Câncer de mama e de colo do útero: 

conhecimentos, políticas e práticas, publicada em 2015, trouxe novas contribuições 

para a análise sobre as ações direcionadas a essas doenças. O estudo procura trazer 

novos olhares sobre o desenvolvimento do conhecimento científico acerca dessas 

doenças com enfoque para a atuação do poder público e da sociedade diante dos 

principais desafios  que a ocorrência dessas doenças leva à saúde pública. 

Essa tese se propõe a contribuir com os estudos sobre a história do câncer e 

lançar novos olhares a esses debates. Propomos uma reflexão sobre a história da 

detecção do câncer cervical no Brasil e sua relação com a agenda de saúde pública e o 

desenvolvimento da medicina preventiva.  

Assim, para dar corpo às questões propostas, este trabalho estará dividido em 

quatro capítulos. 

No primeiro capítulo, “O câncer do colo do útero: aspectos históricos e contexto 

sanitário” apresentamos um breve histórico sobre a questão do câncer em geral e como 

os médicos brasileiros atuaram para inserir essa doença na agenda de saúde do governo. 

No segundo momento apresentamos a trajetória das ferramentas de diagnóstico do 
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câncer de colo do útero - colposcopia e citologia - discutindo sua incorporação nos 

debates médicos e institucionais, com foco em seu processo de difusão baseado na ideia 

de diagnóstico precoce e na atenção à saúde da mulher. 

O segundo capítulo trata da Fundação das Pioneiras Sociais. São abordados 

assuntos relacionados ao surgimento da instituição, aos atores envolvidos no seu 

processo de criação, à sua natureza jurídica, à sua estrutura de funcionamento e ao seu 

papel voltado para o atendimento da população, com ênfase nas chamadas doenças 

crônico-degenerativas, sobretudo o câncer feminino.  

O terceiro capítulo, “As Pioneiras Sociais e o trabalho de prevenção do câncer 

do colo do útero” apresenta a criação do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, e 

o trabalho desenvolvido no âmbito desse Centro para a prevenção do câncer de colo do 

útero. Destacamos a atuação do médico ginecologista Arthur Campos da Paz Filho na 

direção do Centro e o peso das suas principais ideias para as ações de controle do 

Câncer de colo em decorrência da ampliação do uso do exame Papanicolaou. 

Analisamos o processo de consolidação do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos 

como espaço de pesquisa, tratamento e formação profissional. 

O quarto e último capítulo, “A Escola de Citopatologia da Fundação das 

Pioneiras Sociais e a formação de Citotécnicos” analisa como a institucionalização das 

campanhas de rastreamento do câncer de colo do útero impulsionaram a formação de 

uma categoria profissional: os citotécnicos. Por meio da criação da Escola de 

Citopatologia observamos como se deu a formação desse profissional e os embates e 

negociações que envolveram a consolidação dessa categoria profissional. A Escola, 

criada no âmbito da FPS, foi uma das pioneiras para a formação de profissionais 

médicos - citopatologistas e citotécnicos - para a leitura das lâminas do exame 

citológico.  
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Capítulo 1 – O câncer do colo do útero: aspectos históricos e contexto sanitário.  

 

Introdução 

 

Considerar o contexto político-social, no qual emergiu as ações para o controle 

do câncer no Brasil, é fundamental para a compreensão do gradual apoio que os 

médicos cancerologistas e instituições científicas foram adquirindo do Estado para o 

enfrentamento da doença no país a partir do século XX.  A reflexão historiográfica 

desse processo mostra que a evolução não foi mecânica, sendo variável no tempo e no 

espaço, dependente de vários fatores: avanço do conhecimento; mobilização dos 

médicos cancerologistas em torno da doença; avanço da organização institucional; 

condições sociais, políticas, econômicas e culturais que condicionaram o 

desenvolvimento científico e tecnológico e seu contexto no sistema de saúde brasileiro.  

Sendo assim, a proposta desse capítulo é analisar o processo gradual no qual o 

câncer começa a deixar de ser considerado apenas um problema da medicina e passa 

também a ser considerado um sério problema de saúde no Brasil, principalmente a partir 

da segunda metade do século XX. Toda essa movimentação esteve profundamente 

relacionada aos primeiros trabalhos que mostravam a amplitude da doença no país, ao 

desenvolvimento das técnicas para o seu tratamento, à filantropia e ao intercâmbio 

científico dos médicos brasileiros que se especializaram em instituições americanas e 

européias. Aos poucos, como produto dessas ações, o câncer começaria a assumir um 

caráter de centralidade tanto no nível das ações médicas quanto na saúde pública, na 

medida em que a doença passaria a ser vista como um problema de saúde merecedor de 

medidas adequadas para seu tratamento e controle.  

 Inicialmente, nossa proposta está voltada para o percurso histórico da gradual 

atenção que o Estado foi dando em relação ao câncer em geral, tendo em vista a 

estruturação da política nacional de saúde nas primeiras décadas do século XX.  Essa 

postura contribuiu para a ampliação do olhar dos médicos cancerologistas para outras 

formas de manifestação dessa enfermidade, como foi o caso do câncer de colo do útero. 

No período que antecede os anos 1950, o câncer de colo se relacionou simultaneamente 

à transformação do conhecimento médico sobre a doença, ao processo de transformação 
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da ginecologia e ao desenvolvimento da noção de que a doença deveria ser 

diagnosticada o quanto antes, tendo em vista o número de casos em estágios avançados. 

Nesse período, as ações de saúde em relação a essa doença se dirigiram principalmente 

às mulheres que frequentavam consultórios privados ou as que por motivo de alguma 

queixa ginecológica frequentavam os serviços ginecológicos ou faculdades de medicina.  

No segundo momento, buscaremos compreender porque a partir da segunda 

metade do século XX a técnica da citologia esfoliativa começou a ganhar maior fôlego 

nos espaços institucionais tendo em vista a idealização de uma nova concepção 

metodológica para o controle do câncer de colo do útero, baseado no teste de 

Papanicolaou. Nesse processo, fica o desafio de pensar de que forma os médicos 

cancerologistas a partir de seus discursos e espaços de atuação foram criando novos 

espaços de pesquisa e tratamento, novos significados para o controle da doença, novas 

formas e caminhos para implantação de estratégias de atuação contra a doença a partir 

das configurações sócio-históricas em que viviam. Assim, procuraremos compreender a 

transição das ações de controle do câncer em âmbito individual (diagnóstico e 

tratamento) para ações coletivas (estratégia de massa). 

 

 

1.1-Breve histórico sobre os primeiros passos das políticas de controle do câncer no 

Brasil: o câncer como problema individual.  

 

O avanço das tecnologias médicas ao longo do século XX marcou a história do 

câncer no Brasil. Nesse processo, médicos cancerologistas e instituições científicas 

tiveram um protagonismo importante ao buscarem maior conhecimento sobre a doença 

com o objetivo de tratá-la e preveni-la.  

Segundo Luiz Antonio Teixeira e Cristina Fonseca (2007), inicialmente, o 

interesse pelo câncer esteve relacionado ao contato de um grupo de médicos com as 

discussões sobre a doença ocorridas em congressos internacionais. A nosso ver, o 

grande desafio dos médicos brasileiros na primeira metade do século XX foi, num 

primeiro plano, fazer com que a doença deixasse de ser um problema médico e passasse 
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a ser encarada como problema de saúde. Para Teixeira e Fonseca, esse ideário 

provavelmente permitiu que décadas mais tarde a visão sobre a doença fosse, aos 

poucos, ganhando outro patamar ao possibilitar a passagem da visão do indivíduo 

doente para outra: que via a doença como um problema coletivo, a ser tratado pela 

saúde pública. Tais debates foram, aos poucos, sendo formalizados em periódicos 

médicos e discussões realizadas nas academias de medicina. 

No que tange à expressão epidemiológica da doença nas primeiras décadas do 

século XX, esta tinha pouca incidência. Em 1904 o médico Azevedo Sodré publicou no 

Brasil Médico o trabalho intitulado “Frequência do Câncer no Brasil”. Tal publicação 

tratou de relacionar o clima com uma maior presença do câncer no extremo sul do país e 

a predominância do câncer uterino14. Seis anos mais tarde, o médico paulista Olympio 

Portugal também publicou no Brasil Médico15 um trabalho intitulado “O problema do 

câncer”. Portugal procurou demonstrar em seu artigo que o problema do câncer era cada 

vez mais ascendente, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo e que 

eram necessárias providências para mudança desse quadro. Apesar dessas publicações 

apresentarem interpretações diferentes sobre o câncer, procuravam trazer alguma 

informação sobre a doença e possuíam como objetivo comum a conscientização da 

classe médica sobre o problema do câncer  no país. No entanto, nesse período, a saúde 

pública tinha como alvo as doenças epidêmicas que eram a causa de milhares de mortes 

no país. O câncer tinha pouca visibilidade porque as políticas de saúde estavam voltadas 

para as grandes endemias rurais que assolavam grande parcela da população16. Como a 

agenda de saúde e da doença estava profundamente alinhada ao debate sobre nação, a 

produção de dados epidemiológicos era uma consequência do que era prioridade para a 

saúde pública nesse período. Assim, o desconhecimento do câncer, sua “pequena” 

                                                                 
14 SODRÉ, Antonio Augusto de Azevedo. Frequência do Câncer no Brasil. O Brazil-Médico. Ano XVIII, 
número 23, 15 de jun de 1904, p. 229-232. 
15 PORTUGAL, Olympio. O problema do câncer. O Brasil Médico, Rio de Janeiro, n. 4, p. 34-36. 1910. 
16

 No final da década de 1910, em linhas gerais, um ativo movimento de Reforma Sanitária emergiu no 
país. Nesse movimento, médicos higienistas ancorados pelos avanços da bacteriologia encabeçaram uma 
ampla campanha pelo saneamento rural, mobilizando crescentes setores das elites intelec tuais e políticas 
brasileiros. Um dos pilares desse processo consistiu na criação da Liga Pró -Saneamento do Brasil no ano 
de 1918. Esse movimento sanitarista idealizou as principais propostas para que o governo central desse 
uma maior atenção às áreas de saúde e educação no país. Nesse momento, as epidemias na cidade, como a 
febre amarela, a peste bubônica, a tuberculose entre outras, fizeram com que o palco inicial das 
intervenções sanitárias se voltasse para as grandes epidemias.  (LIMA, Nísia Trindade. Um Sertão 
chamado Brasil. Rio de Janeiro: IUPERJ/REVAN, 1999.  LIMA, Nísia Trindade, FONSECA, Cristina M. 
O., HOCHMAN, Gilberto. A Saúde na construção do Estado Nacional no Brasil: Reforma sanitária em 
perspectiva histórica. In. LIMA, Nísia (org.). Saúde e democracia: história e perspectivas do SUS. Rio de 
Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2005. HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento: as bases da política de 
saúde pública no Brasil. São Paulo: Hucitec/ANPOCS, 1998) 



30 
 

incidência se comparada às doenças epidêmicas do período, a ausência de notificações e 

as incertezas ainda existentes sobre a melhor terapêutica para tratar a doença tornaram o 

câncer distante das preocupações da saúde pública. Os primeiros esforços relacionados 

ao câncer estiveram, portanto, relacionados a uma tomada de conscientização da classe 

médica sobre os perigos da doença. 

Somente a partir de 1920, o câncer passaria a ser objeto de atuação da saúde 

pública. Nesse período, os primeiros passos para a incorporação do câncer na agenda 

nacional de políticas de saúde começam a ser lentamente delineados com a reforma 

sanitária que deu origem ao Departamento Nacional de Saúde Pública. Na nova 

instituição, criada em 1919, pela reforma Carlos Chagas, a doença ocupou espaço na 

Inspetoria da Lepra, Doenças Venéreas e Câncer17. Nessa Inspetoria, Segundo Teixeira 

(2009), pouco foi mobilizado em relação à doença. Para o autor, o próprio 

desconhecimento da forma de propagação do câncer fez com que a doença tivesse sua 

forma de transmissão associada às formas de contágio da lepra, sendo necessário o 

acompanhamento de sua incidência e a formulação de ações que evitassem a sua 

disseminação. A atenção dada ao câncer por essa inspetoria se limitou, apenas, às 

notificações nos atestados de óbitos pela doença com objetivo de obtenção de dados 

estatísticos mais específicos sobre o câncer. 

No efervescer desses primeiros passos para o reconhecimento do câncer como 

um problema de saúde no Brasil, surgiram as primeiras instituições de combate ao 

câncer, a exemplo da movimentação dos países do hemisfério norte. No ano de 1919, 

foi inaugurado o Serviço de Radiologia da Faculdade de Medicina do então Distrito 

Federal. Nesse serviço, onde trabalharam os médicos Antonio da Costa Junior e 

Eduardo Rabello, o radium começou a ser utilizado com certo sucesso nos casos de 

câncer de pele. Em 1922, foi inaugurado o Instituto do Radium de Belo Horizonte18, que 

contava com o apoio do governo federal, estadual e da filantropia (Teixeira e Fonseca, 

2007; Teixeira, 2009; Teixeira, Porto e Noronha, 2012).    

                                                                 
17 A Inspetoria foi entregue à direção do médico Eduardo Rabello, que direcionou os trabalhos dessa 
seção à sua trajetória profissional voltada para os estudos das doenças de pele e sífilis. Ver: TEIXEIRA, 
Luiz Antonio. O câncer na Mira da Medicina Brasileira. Revista Brasileira de História da Ciência, Rio de 
Janeiro, v. 2, n1, p. 104-117, 2009. 
18 A criação do Instituto do Radium de Belo Horizonte, deve-se ao médico Eduardo Borges da Costa, 
então diretor da Faculdade de Medina de Minas Gerais, impulsionada pelos avanços em relação à doença 
que estavam em voga na Europa. Ver: TEIXEIRA, Luiz Antonio; PORTO, Marco Antonio, Noronha, 
Claudio Pompeiano. O Câncer no Brasil: passado e presente. Rio de Janeiro: Outras Letras, 2012.  
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Somadas a essas iniciativas, uma nova técnica trazida da Europa pelo médico 

cirurgião Mario Kroeff19 em meados dos anos 1920 iria se tornar bastante popular entre 

os médicos brasileiros: a eletrocirurgia ou diatermia. O método, utilizado por Kroeff, 

consistia em um bisturi que transmitia intenso calor aos tecidos por meio de energia 

elétrica de alta frequência, possibilitando incisões mais amplas, coagulando os tecidos 

próximos à ação do bisturi e diminuindo o sangramento nas operações. As primeiras 

eletrocoagulações dos tumores foram iniciadas no ano de 1927, no serviço do professor 

Brandão Filho, na Santa Casa de Misericórdia. Em 1928, o Rio de Janeiro receberia a 

visita do cirurgião alemão Franz Keysser, que havia construído aparelhos de 

eletrocirurgia mais avançados que os já existentes e fez várias divulgações sobre esse 

instrumento. Seu equipamento obteve grande êxito entre a comunidade médica. Além 

disso, durante sua visita, Keysser realizou diversas conferências para ensinar o uso 

dessa nova técnica no país (Teixeira, Porto e Noronha, 2012).  

A partir da década de 1930, um novo cenário para a doença começou a ser 

delineado. Esse período é caracterizado, em linhas gerais, por um processo de grandes 

transformações no âmbito político. A ascensão de Getúlio Vargas marcou uma 

centralização do Estado na saúde pública e em outros setores da sociedade. Conforme 

assinala Cristina Fonseca (2007), o Estado passou a considerar a questão da saúde como 

parte integrante das questões sociais, e em 1934 a criação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública marcou a atuação do governo na organização dos departamentos 

estaduais de saúde. A estrutura de saúde pública estava orientada pela preocupação do 

governo em estabelecer sua presença em todo o país: “partindo das capitais, investir no 

interior, nos municípios e montar uma rede bem articulada nos serviços de saúde” 

(Fonseca, 2010, p. 139). Colocando-se como mediador das questões sociais, o governo 

Vargas se fortalecia e, acima de tudo, procurava controlar, ao seu próprio favor, o 

conflito de interesses entre os diversos setores da sociedade, principalmente os 

relacionados à educação, saúde e trabalho (Fonseca, 2010). 

Tornando-se objeto cada vez maior das preocupações médicas, o câncer se 

tornaria, em 1935, tema do Primeiro Congresso Brasileiro de Cancerologia. O evento, 

                                                                 
19 Mario Kroeff foi um grande cirurgião e divulgador de ações para o controle do câncer no Brasil. O 
médico gaúcho é conhecido na história da medicina por sua atuação na criação e direção de instituições 
de controle da doença no país, em especial o Centro de Cancerologia, atual INCA. Além do empenho na 
criação de instituições voltadas para o tratamento e pesquisa sobre o câncer, Kroeff teve um importante 
protagonismo nas políticas de controle do câncer elaboradas entre o final dos anos 1930 e a década de 
1950. 
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que ocorreu na Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, contou com a 

participação de personalidades políticas ligadas ao governo Vargas, como o então 

Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema e o diretor do Departamento 

Nacional de Saúde, João de Barros Barreto. Em sua comunicação oficial no Congresso, 

intitulada “Projeto de Luta Anticancerosa no Brasil”, Barros Barreto anunciou a 

necessidade de se criar, no Distrito Federal, um Centro de Cancerologia: 

 

(...) Creio ter chegado o momento de organizar imediatamente, no Rio de 
Janeiro, o primeiro centro de cancerologia, a que evidentemente outros se 
poderão seguir, anexos de preferência a serviços hospitalares bem 
organizados e que servirão de padrão a sistemas similares em outros 
centros do país, especialmente onde houver faculdades médicas como 
previu inteligentemente a comissão diretora da Liga Brasileira Contra o 
câncer20. 

 

De acordo com Teixeira (2009), a novidade desse congresso em relação às ações 

voltadas para o câncer, consistiu na apresentação de uma proposta por meio de uma voz 

oficial do governo para a divulgação de um projeto que propunha a criação de uma 

instituição direcionada ao tratamento de doentes no Distrito Federal. Essa proposta se 

distanciava do trabalho idealizado na Inspetoria de Doenças Venéreas, que limitava as 

ações relativas ao câncer apenas à propaganda e verificação de sua incidência.  

Em 1938, com a reformulação do Ministério da Educação e Saúde Pública, foi 

inaugurado por Getúlio Vargas, o Centro de Cancerologia do Distrito Federal que 

inicialmente funcionou no Hospital Estácio de Sá. O Centro se caracterizou como um 

serviço médico especializado para o atendimento de doentes do Distrito Federal, de 

acordo com a ampliação das ações da medicina curativa de base urbana, valorizadas 

pela política de assistência médica do governo Vargas (Teixeira, Porto e Noronha, 

2012).  Vale ressaltar que o Centro foi o embrião do Instituto Nacional do Câncer, 

fundado no Rio de Janeiro, na década de 1950. 

Em 1941 houve uma grande reforma na área da saúde, liderada pelo então 

ministro Gustavo Capanema. Importantes alterações foram realizadas no Departamento 
                                                                 
20 BARRETO, João de Barros. Projeto de luta anticancerosa no Brasil. In: Anais do Primeiro Congresso 
Brasileiro de Câncer, Rio de Janeiro, 1935. (p 184) 
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Nacional de Saúde Pública, no sentido de centralizar ainda mais a participação do 

governo federal na gestão da saúde. Foram criados os Serviços Nacionais, dentre eles, o 

Serviço Nacional do Câncer. A criação desse serviço voltado para o câncer incorporou a 

doença à pauta das ações de saúde pública, fazendo com que a mesma fosse reconhecida 

como problema de saúde pública (Teixeira e Fonseca, 2007).  A partir desse evento, 

iniciou-se uma política de cunho nacional que buscava expandir as ações em saúde de 

controle da doença para além da capital federal, por meio de uma proposta de 

centralização e normatização através da atuação de seu primeiro diretor, Mario Kroeff. 

De acordo com Teixeira, Porto e Noronha (2012), embora o SNC tenha tido um 

pequeno raio de ação em seus primeiros anos, progressivamente foram se incorporando 

a ele diversos hospitais filantrópicos, entidades mantidas por governos estaduais e as 

chamadas ligas de apoio à criação de novas instituições. Uma das funções desse serviço 

era promover uma campanha permanente de combate à doença, posteriormente 

chamada de Campanha Nacional Contra o Câncer, tendo como principais frentes de 

trabalho a propaganda do diagnóstico precoce e o auxílio do governo federal em 

iniciativas regionais de criação de unidades para o tratamento da doença (Teixeira, 

2009). 

Aos poucos, ampliava-se a rede de instituições relacionadas ao tratamento do 

câncer no país, o interesse médico-científico na doença e o fortalecimento institucional 

no campo da cancerologia. Vale destacar que no processo que desencadeou uma 

reformulação institucional da saúde no governo Vargas, houve um grande investimento 

na formação e especialização de profissionais vinculados à área de saúde pública, dentre 

eles os cancerologistas. Conforme assinala Fonseca (2010), era necessário formar 

profissionais especializados, orientá-los e direcioná-los para os postos-chaves na 

estrutura administrativa do governo federal. Além disso, segundo a autora, nesse 

processo, as mudanças realizadas gradativamente no campo da saúde pública 

acompanhavam um duplo processo: internamente, associavam-se ao contexto político e 

ao contexto ideológico do governo, e, externamente, procuravam se adaptar em alguns 

aspectos às propostas debatidas em fóruns internacionais, preconizadas principalmente 

nos EUA, incorporando ações públicas em saúde defendidas em conferências e 

congressos patrocinadas pela Oficina Sanitária Pan-Americana (atual Organização Pan-

Americana da Saúde) (Fonseca, 2010:143).  
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Entre os cancerologistas brasileiros fortalecia-se cada vez mais a noção de que a 

doença deveria ser alvo de políticas públicas direcionadas à sua prevenção. Tomando 

como base as ações desenvolvidas nos EUA e na Europa, os médicos brasileiros 

mobilizaram as primeiras campanhas de prevenção dirigidas ao grande público e 

fortaleceram, aos poucos, a atuação da cancerologia no campo da prevenção da doença 

no decorrer das décadas seguintes. 

 A estruturação das ações relacionadas ao câncer nas primeiras décadas do 

século XX faz parte de um conjunto de eventos que resultou no melhor posicionamento 

dos médicos cancerologistas em sua área de atuação, possibilitando-lhes maior 

conhecimento sobre a doença e maior apoio às suas demandas institucionais21. Assim, 

argumentamos que nesse processo ampliou-se o campo de investigações médicas sobre 

a doença e seus múltiplos aspectos. As viagens científicas, os cursos ministrados por 

especialistas de instituições nacionais e estrangeiras fizeram emergir uma comunidade 

de cancerologistas voltada para o estudo das diferentes formas de manifestação da 

doença. Uma dessas formas de manifestação do câncer que atingia grande parcela da 

população feminina a partir dos anos 1930 no Brasil foi o câncer de colo do útero. O 

olhar para essa doença a partir dessa década propiciou a movimentação de médicos, 

instituições e técnicas para o seu controle no país. 

 

 

1.2- Os primeiros passos da prevenção do câncer de colo do útero no Brasil: a 

colposcopia entra em cena. 

Em fins do século XIX a principal técnica cirúrgica utilizada em países europeus 

para tratar o câncer de colo do útero baseava-se na histerectomia radical do útero. Tal 

técnica foi desenvolvida pelos ginecologistas austríacos Ernst Wertheim e Friedrich 

Schauta22. Nesse contexto, tratar o câncer representava a retirada total do útero 

                                                                 
21 A título de exemplo, podemos citar a criação da Sociedade Brasileira de Cancerologia (1946), a criação 
do Instituto do Câncer (atual INCA) em 1957, o surgimento de periódicos especializados como a Revista 
Brasileira de Cancerologia (1947). 
22 Friedrich Schauta (1849-1919) foi um importante cirurgião e ginecologista formado pela Universidade 
de Viena, no ano de 1874.  Em 1881, habilitou-se em ginecologia pela Universidade de Viena e em 1884 
já lecionava na Universidade de Innsbruck como professor titular. No  ano de 1891 tornou-se presidente 
do primeiro departamento de ginecologia da Universidade de Viena. Um de seus principais assistentes foi 
o médico ginecologista Ernst Wertheim (1864-1920). No ano de 1898, Wertheim realizou a primeira 
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feminino.  A técnica, embora considerada avançada para o período, não garantia 

expectativas de cura para as doentes, na medida em que essa cirurgia, muitas vezes letal, 

funcionava como uma forma paliativa de conter a doença.  Por seu turno, o diagnóstico 

das mulheres acometidas por câncer de colo era desalentador, tendo em vista que a 

maioria delas procurava o médico quando já apresentavam um quadro de sangramento e 

odor fétido. Muitas delas evitavam tornar público seu problema por questões morais ou 

pudor. Nesse sentido, além de causar sofrimento, o câncer de colo do útero causava à 

doente vários constrangimentos como, por exemplo, a associação da doença à falta de 

limpeza do corpo. Sendo assim, na maioria dos casos os profissionais de saúde viam na 

cirurgia radical o tratamento necessário para evitar o sofrimento individual da paciente. 

Em outros casos, a paciente era encaminhada para o tratamento da radioterapia a fim de 

conter o avanço do tumor. 

Segundo Teixeira (2012) a partir do desenvolvimento da radioterapia e das 

técnicas de histerectomia radical nos países da Europa e EUA, o câncer de colo do útero 

passou a ser objeto de maior atenção dos médicos, se dividindo entre aqueles que 

defendiam a utilização de uma dessas técnicas ou a combinação das duas. Logo, os 

médicos começaram a divulgar em campanhas de esclarecimento ao público feminino, 

os primeiros sintomas da doença. Com isso, logrou-se alcançar nos países europeus uma 

melhoria nas cifras de cura da doença na medida em que os especialistas acreditavam 

que a busca de ajuda médica em decorrência dos primeiros sintomas da doença fosse 

suficiente para deter o seu desenvolvimento (Teixeira et al 2012, Lana 2012).  

De acordo com Ilana Löwy (2011), nesse período, os poucos conhecimentos 

sobre a evolução da doença contribuíram para a não percepção de que, mesmo as 

mulheres que procuravam rapidamente os médicos ao sinal dos primeiros sintomas, já 

poderiam apresentar um câncer em estágio bastante avançado. A doença podia 

conservar-se silenciosa, progredindo, sem nenhum sinal, até que a primeira hemorragia 

surgisse como consequência de um tumor já bastante infiltrado. Assim, o conhecimento 

dos primeiros sintomas clínicos não era garantia suficiente para o diagnóstico precoce 

da doença. Logo, os ginecologistas perceberam que “o operável não significava 

curável” (Löwy, 2015:21).  Esperar até que a doença se manifestasse através de 

                                                                                                                                                                                              
histerectomia radical para o câncer cervical. Essa cirurgia envolveu a remoção total do útero e dos tecidos 
que rodeavam o aparelho genital feminino, tornando-se um procedimento cirúrgico bastante comum para 
a extirpação das lesões cervicais no decorrer desse período. Tal técnica existe até hoje e é conhecida 
como cirurgia de Wertheim em casos onde é necessária a retirada total do útero feminino. 
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sintomas como sangramento poderia significar um diagnóstico tardio, onde pouco se 

poderia fazer. 

Somente a partir dos anos 1920 que tentativas para fazer a detecção precoce do 

câncer de colo do útero começaram a ser desenvolvidas em centros europeus e norte-

americanos de pesquisas. Em 1924, Hans Hinselmann, um ginecologista alemão 

inventou um aparelho chamado colposcópio23. Hinselmann imaginou inspecionar o colo 

uterino com uma luneta (colposcópio) que dava de 10 a 40 diâmetros de aumento, sob 

forte iluminação. Acreditava, com isso, obter novos elementos para o diagnóstico 

precoce do câncer. Essa técnica, batizada pelo próprio Hinselmann de colposcopia 

representou a primeira tentativa para fazer a detecção precoce do câncer de colo do 

útero. Na Alemanha, a colposcopia fez rápidos progressos. Cada imagem vista ao 

colposcópio era minuciosamente estudada, possibilitando a Hinselmann descrever não 

somente a imagem colposcópica do câncer inicial, mas também aquelas de lesões por 

ele consideradas como matrizes do câncer 24. Com o colposcópio foi possível 

estabelecer uma correlação entre as imagens colposcópicas e os quadros histológicos, 

podendo o médico identificar alterações histopatológicas no colo do útero feminino. Às 

alterações histopatológicas do epitélio Hinselmann deu a classificação de epitélio 

atípico (Hinselmann, 1952).  

Em suas observações, Hinselmann encontrou formações até então nunca vistas, 

além das lesões do colo uterino que já eram conhecidas e que, ao colposcopio, podiam 

ser evidenciadas com mais precisão e facilmente distinguidas de outras regiões 

anormais do colo uterino. No contexto da patologia cervical, Hinselmann dava início ao 

estudo das neoplasias cervicais e a partir das biópsias25 passou a entender que era 

necessário descobrir o câncer em sua fase inicial, porque já se sabia que o tratamento 

era mais eficaz quanto mais cedo tivesse sido iniciado no tocante à evolução da doença.  

O colposcópio passou a ser considerado uma importante ferramenta para 

detecção precoce do câncer de colo do útero tendo em vista os limites em tratar e curar 

pacientes em estágios avançados da doença. A descrição das alterações observadas por 

                                                                 
23 O colposcópio é uma lupa composta ou microscópio de pequeno aumento, provido de sistema de 
iluminação, acoplado de tal modo que o foco de luz incida sobre o campo a ser examinado. 
24 Hinselmam, Hans. “História da Colposcopia”. In: Anais Brasileiros de Ginecologia, 33(2):65-98, 1952. 
25

 Biopsia consiste em um procedimento cirúrgico no qual se colhem células ou um pequeno fragmento de 
tecido orgânico para serem posteriormente submetidos a estudo em laboratório, visando determinar a 
natureza e o grau da lesão estudada. 
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Hinselmann foram publicadas no ano de 1927, no entanto, houve inúmeras críticas à 

nova descoberta. Tais críticas incluíam desde a contestação sobre a possível observação 

do colo do útero, ao alto custo do aparelho (Lana, 2012; Lago, 2004).  

No ano de 1933, o ginecologista austríaco Walther Schiler descreveu um quadro 

histopatológico que representava a fase mais precoce do carcinoma do colo, em que as 

células neoplásicas não romperam ainda a membrana do epitélio. Para Schiller essas 

alterações não podiam ser descobertas à inspeção comum, mas por meio de um teste que 

tinha como princípio a utilização de uma coloração no colo do útero por meio de uma 

solução de iodo-iodurada (lugol). Na presença dessa solução, o epitélio normal tornava-

se pardo-escuro, enquanto as áreas suspeitas não se coravam. Nesses pontos colhiam-se 

os fragmentos para o exame histopatológico. Esta reação foi incorporada por 

Hinselmann como etapa do exame colposcópio. O emprego combinado das técnicas de 

Hinselmann e Schiler, quando bem realizados permitia a identificação de lesões 

precursoras passíveis de cauterização26 (Löwy, 2011).  

De acordo com a historiadora Vanessa Lana (2012), a difusão da técnica da 

colposcopia para além do território alemão, ocorreu de maneira tímida em muitos países 

da Europa. Segundo a autora, um dos fatores explicativos para esse fato relaciona-se ao 

distanciamento da Alemanha nazista no período da Segunda Guerra Mundial e as 

limitações da língua, tendo em vista que a grande maioria dos escritos sobre 

colposcopia eram de autoria do próprio Hinselmann e existiam poucas traduções em 

inglês. A pouca circulação de publicações limitou o conhecimento e a utilização da nova 

ferramenta de diagnóstico inventada por Hinselmann, pois o manuseio do aparelho e 

interpretação das imagens requeria o conhecimento da técnica e as discussões sobre a 

mesma (Lana, 2012).  No que tange a aceitação da técnica na Alemanha, Lana assinala 

que Hinselmann e seu aparelho receberam inúmeras críticas da comunidade médica 

alemã tanto no que se referia à utilidade do aparelho quanto ao seu custo de aquisição e 

manutenção. O criador do colposcópio rebatia as críticas afirmando que a não utilização 

do aparelho poderia influenciar no aumento do número de casos de mulheres 

acometidas pela doença no mundo todo (Lana, 2012:64). 

                                                                 
26 A cauterização é um tratamento utilizado nos casos de ferida no útero, provocadas por HPV, alterações 
hormonais ou infecções vaginais. Geralmente, durante a cauterização do colo do útero, o ginecologista 
utiliza um aparelho para queimar as lesões no colo do útero, permitindo que novas células saudáveis se 
desenvolvam no local afetado. 
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Finalmente, as circunstâncias políticas também influenciaram no destino da 

colposcopia como ferramenta de diagnóstico. Durante o período nazista, quando foram 

realizados um grande número de esterilizações involuntárias e eutanásias, Hinselmann 

foi acusado de ter usado o colposcópio para coletar amostras de tecido do colo do útero 

em campos de concentração. No período da Segunda Guerra, os estudos da colposcopia 

ficariam paralisados. Com a derrota da Alemanha, Hinselmann foi afastado de seu 

trabalho. Seus bens e arquivos foram confiscados e danificados e a colposcopia teve sua 

difusão interrompida (Eraso, 2010).  

Embora sua aceitação tenha sido lenta, a colposcopia ofereceu um grande 

avanço como ferramenta de diagnóstico do câncer de colo do útero. Pode ser 

considerada, portanto, como o embrião das primeiras iniciativas para que a detecção 

precoce ganhasse espaço nas ações relacionadas ao controle da doença. No entanto, teve 

diferentes inserções no contexto alemão e em outros países.  

Durante a década de 1930, a colposcopia e a técnica de Schiler foram adotadas 

na Alemanha, Áustria e Suíça mas não chegaram a se expandir para outros países.  De 

acordo com a pesquisadora Yolanda Eraso (2010), a única exceção foi a América Latina 

onde a técnica ganhou interesse dos médicos da Argentina, do Brasil e do Chile. Essa 

exceção configurou o uso da colposcopia como primeira ferramenta de diagnóstico para 

o câncer de colo do útero nesses países.  Segundo Magali Sá (2009), nesse período, os 

países latino americanos sofriam forte influência da ciência praticada na Alemanha. 

Entre 1936 e 1938, por exemplo, centenas de médicos latino-americanos 

(principalmente do Brasil e da Argentina) visitaram a Alemanha com o patrocínio da 

empresa farmacêutica Bayer. Esses fatos, segundo a autora resultaram no reforço dos 

canais de difusão da medicina alemã nos países da América Latina27.  

 Paralelamente ao surgimento da colposcopia, em 1928 o médico grego 

erradicado no EUA George Nicolas Papanicolaou e o patologista romeno Aureli Babés 

realizaram a primeira observação e relato sobre a presença de células cancerosas em 

esfregaços vaginais e cervicais. Esses dois pesquisadores apontaram sobre a importância 

do método citológico no diagnóstico do câncer uterino ao realizarem as primeiras 

descrições das alterações citopatológicas. No ano de 1941, Papanicolaou, em associação 

                                                                 
27 Sobre esse assunto ver: SÁ, Magali Romero et al. Medicina, ciência e poder: as relações entre a França, 
Alemanha e Brasil durante 1919-1942. História Ciências, Saúde – Manguinhos, Rio de Janeiro v. 16, n. 1, 
p. 247-261. 2009. 
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com o ginecologista Hebert F. Traut aprofundou seus estudos da citologia em 

esfregaços vaginais colhidos de suas clientes. Nessa pesquisa os médicos descreveram 

as alterações citológicas encontradas na cérvice uterina e demonstraram ser possível 

identificar anormalidades em estágios iniciais da doença28. Estava criado o método da 

citologia esfoliativa que se propunha a fazer a descrição das alterações citopatológicas e 

identificar as primeiras lesões do câncer de colo do útero.     

Apesar das dificuldades técnicas para sua implantação, o teste de Papanicolaou 

foi muito bem recebido nos EUA. De acordo com a pesquisadora Ilana Löwy (2009) seu 

uso foi rapidamente alçado a um teste para o rastreio que detecta lesões pré-cancerosas, 

porque em 1945 a American Cancer Society (ACS) procurou incentivar financeiramente 

iniciativas de prevenção para o controle do câncer do colo do útero.  A observação de 

lesões pré-cancerosas realizadas nos testes de Papanicolaou deveria ser complementada 

com exames mais específicos, como a colposcopia e a biópsia (Teixeira e Lowy, 2011).  

Para as pesquisadoras Monica Casper e Adele Clarke (1998) apesar de não haver uma 

comprovação sobre o fato de o teste ser preciso, rápido ou uma ferramenta diagnóstica 

barata, o teste de Papanicolaou se tornou nesse momento, a ferramenta certa para o 

trabalho escolhido (Casper e Clark, 1998:261). Com o apoio da ACS, o teste foi 

rapidamente difundido em congressos internacionais e programas de rastreio norte-

americanos. Tornou-se o grande concorrente da colposcopia como ferramenta para o 

diagnóstico precoce do câncer do colo do útero. Até o final da década de 1960, essa 

técnica era vista com ressalvas pela comunidade médica americana devido às 

dificuldades com a interpretação das imagens visualizadas através do colposcópio e os 

altos custos da técnica, tanto na aquisição da ferramenta quanto na sua manutenção 

(Lana, 2012). 

No entanto, conforme já assinalamos, a introdução da colposcopia na Argentina, 

no Brasil e no Chile como ferramenta de diagnóstico ocorreu quase que 

simultaneamente ao desenvolvimento da técnica na Alemanha. Essa especificidade que 

marcou a exceção latinoamericana foi influenciada por um emaranhado de interesses 

políticos e iniciativas locais (Eraso 2010; Teixeira e Löwy, 2011).  

                                                                 
28

 PAPANICOLAOU, George and TRAUT, Hebert. The diagnostic value of vaginal smears in carcinoma 
of the uterus, American Journal of Obstetrics and Gynecology. Saint Louis, 1941, 42:193-206 
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Teixeira e Löwy (2011) consideram que o interesse pela colposcopia observado 

na América Latina, foi favorecido pela existência de laços estreitos entre os 

ginecologistas latino-americanos e seus colegas alemães. Muitos ginecologistas 

brasileiros realizaram seus cursos de especialização nesse país. A título de exemplo 

podemos citar o ginecologista Arnaldo de Moraes (1893-1961), que, ao concluir sua 

graduação em 1916, com uma tese em obstetrícia iniciou sua promissora carreira nesse 

campo profissional. Moraes rapidamente se tornou um ginecologista de grande 

reconhecimento. Em 1927 fez um curso de especialização na John Hopkins University, 

com bolsa da Fundação Rockefeller e trabalhou com Hinselmann na Alemanha com o 

objetivo de conhecer técnicas de obstetrícia e ginecologia (Lana, 2012; Teixeira e 

Löwy, 2011). 

A colposcopia começou a ganhar espaço no Brasil a partir da década de 1930, 

período em que a ginecologia passou por um momento de renovação no país. No ano de 

1936, foi criada uma cátedra para essa disciplina na Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. A emergência dessa nova cátedra separou a ginecologia da cirurgia, disciplina 

que até então ela estava atrelada. O médico ginecologista Arnaldo de Moraes, que havia 

prestado concurso para essa disciplina, foi nomeado chefe do recém-criado 

Departamento de Ginecologia da Universidade do Brasil29. Até então, a ginecologia não 

era ensinada em um curso regular e fazia parte dos currículos de cirurgia. Moraes teve 

amplas possibilidades de desenvolver seu trabalho, tendo como um dos seus primeiros 

empreendimentos a criação do periódico Anais Brasileiros de Ginecologia - que  tinha 

por objetivo publicar trabalhos na área da ginecologia e se tornou referência na 

divulgação de pesquisas sobre o controle do câncer ginecológico no país30 -  e  a 

organização de uma nova clínica para sua cátedra. Um dos principais campos de 

trabalho da clínica seria o câncer de colo do útero (Lana, 2012).  

Funcionando no Hospital Estácio de Sá31, onde permaneceu instalada até o ano 

de 1942, a clínica criada por Moraes foi idealizada com o intuito de atrair pesquisadores 

                                                                 
29

 Na prova prática do concurso, Arnaldo de Moraes utilizou o colposcópio para examinar uma paciente, 
identificando lesões no colo uterino. Rieper, João Paulo. “Evolução da colposcopia no Brasil” – editorial. 
In: Anais Brasileiros de Ginecologia, 30(6): 462-466, 1950. 
30 Anais Brasileiros de Ginecologia – editorial, 1 (1): 1-2, 1936 
31 Vale lembrar que nesse momento o Hospital Estácio de Sá representava um papel significativo em 
relação à organização dos cuidados com o câncer no Brasil. Nesse período, Mario Kroeff, figura principal 
na luta contra o câncer no país, vinha reivindicando das autoridades de saúde a criação de um centro de 
pesquisas para o câncer. O Centro foi inaugurado em 14 de maio de 1938, pelo presidente Getúlio Vargas, 
e contou com a presença do Ministro da Educação e Saúde Gustavo Capanema e do diretor do 
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interessados em novas técnicas diagnósticas que vinham sendo desenvolvidas fora do 

país. Ainda em 1930, ciente das possíveis vantagens que a colposcopia poderia trazer ao 

diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, Moraes adquiriu um colposcópio para o 

ambulatório de sua clínica, em 1934, e um segundo, logo depois para seu consultório 

particular. Moraes se empenhou em exaltar o uso da colposcopia como ferramenta de 

diagnóstico justificando que somente o exame ginecológico pela visão direta a olho nu, 

com aumento no ângulo de visão e luz apropriada, poderiam identificar lesões suspeitas 

a serem confirmadas pela biópsia (Moraes, 1952). 

Foi a partir dos anos 1940 que a colposcopia adquiriu maior fôlego no Brasil, 

com o ingresso do ginecologista João Paulo Rieper no Serviço dirigido por Arnaldo de 

Moraes. Rieper havia estudado e trabalhado com Hinselmann na Clínica Ginecológica 

da Universidade de Berlim na década de 1930. Em linhas gerais, o período em que 

Rieper esteve na Alemanha foi marcado pela formação de uma política cultural 

Alemanha-Brasil com o objetivo de manter o intercâmbio acadêmico entre a Alemanha 

e os médicos latino-americanos. Segundo Andre Silva (2013), esse esforço de 

diplomacia cultural se fez presente também na área médica a partir do incentivo da 

vinda de professores alemães para universidades brasileiras ou o envio de médicos para 

estudar nos centros médicos da Alemanha. O incentivo ao intercâmbio científico foi 

guiado, portanto, pelo espírito nacionalista que norteou as relações transnacionais após a 

Primeira Guerra Mundial (Silva, 2013). 

Tendo sido discípulo direto de Hinselmann, Rieper ficou encarregado de fazer as 

colposcopias do Serviço, publicando sucessivamente trabalhos sobre o assunto32. 

Naquele momento, o problema do câncer ginecológico, pelos inúmeros casos internados 

ou observados na clínica particular de Moraes, todos em estágios avançados, 

impressionava os médicos ginecologistas que atendiam as doentes. Moraes reconhecia 

que tendo trabalhado diretamente com Hinselmann, Rieper trazia consigo a prática de 

observação da cérvice uterina com o colposcópio e o conhecimento sobre a classificação 

das anomalias do colo elaboradas por Hinselmann (Teixeira e Löwy, 2011).  
                                                                                                                                                                                              
Departamento de Saúde, Barros Barreto . Em 1942, o Hospital Estácio de Sá foi transferido pelo governo 
federal à polícia militar do Distrito Federal. A doação do hospital para esse órgão significou a 
transferência do Centro de Cancerologia para um local inapropriado e a mudança da Clínica de 
Ginecologia criada por Moraes para o Hospital Moncorvo Filho. (Lana, 2012; Teixeira e Fonseca, 2007). 
32 Dentre os principais trabalhos publicados, destacam-se: “Câncer incipiente do colo uterino descoberto 
pelo colposcópio”. Anaes Brasileiros de Ginecologia 11:143, 1941; “Em torno de 200 casos de 

colposcopia”. Anaes Brasileiros de Ginecologia, 13:89, 1942); “Estudo comparativo entre aspecto 

colposcópico e histológico de lesões do colo uterino”. Anaes Brasileiros de Ginecologia, 20:300, 1945. 



42 
 

Em 1942, Rieper publicou sua tese de livre docência, intitulada “Sobre o valor 

prático da colposcopia”. Esse trabalho proporcionou-lhe reconhecimento imediato como 

figura líder na prática da colposcopia no Brasil. As atividades desenvolvidas por Rieper 

começaram a ganhar notabilidade entre os médicos ginecologistas, congregando-se 

novos adeptos ao uso da nova ferramenta de diagnóstico. Nesse período, Alberto 

Henrique Rocha, após realizar um curso intensivo de colposcopia no Rio de Janeiro, 

iniciou suas atividades em Belo Horizonte e publicou trabalho intitulado, “A Prevenção 

do câncer genital feminino” nos Anaes Brasileiros de Ginecologia em 1946. No mesmo 

período, em São Paulo, o também ginecologista Maciel de Souza que havia feito o curso 

com Rieper, publicou o artigo “Da colposcopia no diagnóstico precoce do colo do 

útero” no Jornal de Obstetrícia e Ginecologia de São Paulo.  

Com a colposcopia implantada no Brasil, Moraes e seus colaboradores 

observaram que era possível a descoberta precoce de cânceres cervicais. Na visão 

desses ginecologistas, para o desenvolvimento das atividades de identificação das lesões 

do colo uterino era necessária uma “campanha educacional do povo e dos médicos, 

além da instalação do maior número de preventórios especiais facilmente acessíveis e 

gratuitos” (Rieper e Sthel Filho, 1941:77). 

Em 1947, a clínica de Moraes se expandiu e foi oficializada como Instituto de 

Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 

janeiro de 1948, Arnaldo de Moraes organizou o Ambulatório Preventivo do Câncer da 

Mulher, com a finalidade de fazer o diagnóstico precoce do câncer ginecológico. 

Embora os médicos ginecologistas reconhecessem o valor da colposcopia como 

ferramenta para identificação das lesões iniciais do câncer de colo do útero, o 

atendimento às mulheres era limitado aos gabinetes de ginecologia, às Santas Casas ou 

aos consultórios particulares. Apesar dos médicos ginecologistas enfatizarem a 

importância do exame preventivo as dificuldades de acesso da população feminina aos 

cuidados médicos era um obstáculo a ser superado. 
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1.3- Desenvolvendo metodologias para o trabalho de prevenção: o “modelo triplo”  

Com a intensificação da difusão sobre o uso da colposcopia no diagnóstico do 

câncer de colo do útero, o Ambulatório Preventivo do Câncer da Mulher rapidamente 

ganhou notabilidade. Além do aprofundamento das pesquisas sobre o câncer de colo, o 

Ambulatório tinha como principal função o atendimento de mulheres com suspeita da 

doença. Tais iniciativas demonstravam a diversificação dos serviços realizados por 

Moraes e seus colaboradores. Além disso, as iniciativas que deram início ao surgimento 

do Instituto de Ginecologia e ao Ambulatório Preventivo podem ser entendidas como 

estratégias que marcam o processo de institucionalização das ações para prevenção do 

câncer de colo do útero no Brasil. Os trabalhos realizados no âmbito do Instituto de 

Ginecologia despertaram interesse pela colposcopia em outras instituições, formando-se 

novos centros de atividades colposcópicas em Belo Horizonte, São Paulo e Bahia (Lana, 

2012).   

No que tange ao aprimoramento da técnica, Moraes acreditava que o 

aprendizado do método se baseava, principalmente, na experiência e na boa orientação 

dos médicos ginecologistas. Nesse sentido, incentivou a vinda de Hinselmann ao Brasil. 

A primeira visita do ginecologista alemão ao país ocorreu no ano de 1949 a convite de 

Arnaldo de Moraes33. Na ocasião, Hinselmann recebeu a proposta de reorganizar o 

Laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina além de realizar palestras sobre a 

colposcopia e seus avanços no diagnóstico do câncer. Em dezembro de 1949, por 

ocasião da visita de Hinselmann, a Sociedade Brasileira de Ginecologia realizou uma 

sessão extraordinária em homenagem ao médico. Em seu discurso, Hinselmann 

enalteceu o intercambio científico entre Brasil e Alemanha (Hinselmann, 1950). 

O IG ainda foi palco de outra técnica concorrente com a colposcopia. Em 1942, 

o ginecologista Antonio Vespasiano Ramos, que trabalhava como assistente na Clínica 

de Ginecologia de Arnaldo de Moraes apresentou a tese “Novo método de diagnóstico 

                                                                 
33

 Em sua visita ao Brasil no ano de 1949, após findar sua estadia no Rio de Janeiro, Hinselmann seguiu 
para Belo Horizonte onde foi recebido pelos médicos Clóvis Salgado e Alberto Hen rique Rocha. Em 
1951, o médico alemão realizou mais uma viagem à América Latina, desta vez visitando o Brasil, a 
Argentina e o Uruguai.  Finalmente, em 1955 Hinselmann realizou sua última viagem ao Brasil onde 
recebeu o título de “Doutor Honoris Causa” pela Faculdade de Medicina da Universidade do Brasil. As 
viagens de Hinselmann  podem ser entendidas dentro do processo de institucionalização e fortalecimento 
da colposcopia como ferramenta de diagnóstico do câncer de colo do útero no Brasil. Sobre esse assu nto 
ver: Lana, Vanessa. Ferramentas, práticas e saberes: a formação de uma rede institucional para a 
prevenção do câncer do colo do útero no Brasil – 1936-1970. Tese de Doutorado. Casa de Oswaldo Cruz 
/ Fundação Oswaldo Cruz; 2012.   
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precoce do câncer uterino34”. A tese de Ramos, publicada apenas um ano depois do 

método descrito por Papanicolaou e Traut defendia a utilização da colpocitologia 

(citologia) como um instrumento de diagnóstico precoce do câncer de colo do útero.  

Ramos argumentava que através da citologia era possível identificar células cancerosas 

pré-invasivas, possibilitando o diagnóstico precoce da doença (Ramos, 1942). 

Reconhecendo o valor dessa ferramenta de diagnóstico, em 1946, Arnaldo de 

Moraes designou seu assistente, o ginecologista Dib Gebara, para treinar, em Nova 

York, com Papanicolaou. Gebara se tornaria referência na difusão da citologia sendo 

responsável pelo treinamento dos médicos que procuravam o IG para aperfeiçoar 

conhecimentos sobre a nova técnica desenvolvida no EUA. Com a precoce morte de 

Gebara, Clarisse do Amaral Ferreira35 foi convidada para assumir seu lugar no IG 

(Rieper, 1959).   A médica, que já vinha se dedicando ao conhecimento e difusão da 

citologia no IG, tornou-se referência na divulgação da técnica no país, sendo fundadora 

da Sociedade Brasileira de Citologia (SBC), em 195636. 

De maneira diferente da metodologia aplicada nos EUA e nos países europeus 

que adotavam a citologia ou a colposcopia, o IG tinha no uso combinado dessas duas 

técnicas o modelo para detecção precoce das lesões do câncer de colo do útero. De 

acordo com Teixeira e Löwy (2011), o uso combinado da colposcopia, citologia e 

biópsia, eram as principais ferramentas para confirmação das possíveis alterações 

observadas nos exames iniciais que identificavam lesões no colo uterino. Para os 

autores, esse “modelo triplo” apresentava certa originalidade frente a grande parte dos 

países ocidentais que utilizavam a colposcopia como exame complementar ao 

Papanicolaou.  

No editorial dos Anais Brasileiros de Ginecologia, publicado em 1948, Arnaldo 

de Moraes ressaltou o trabalho desenvolvido no Ambulatório Preventivo: 

                                                                 
34

 RAMOS, Antonio Vespasiano. Novo método de diagnóstico precoce do câncer uterino. Tese de 
doutoramento em medicina. Rio de Janeiro: Faculdade Nacional de Medicina da Universidade do Brasil, 
1942. 
35

 Clarisse do Amaral Ferreira nasceu no Rio de Janeiro em 1918. Graduou-se em medicina pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1940. Em 1937 optou pela especialidade de ginecologia para 
realizar seu período de internato. Ingressou no Instituto de Ginecologia do professor Arnaldo de Moraes, 
onde tomou contato com pesquisas no campo da colpocitologia. 
36 A Sociedade Brasileira de Citologia foi fundada em 1956, por iniciativa da Dra Clarice do Amaral 
Ferreira que divulgou a utilização da citologia em diversas instituições brasileiras. Em agosto de 1958, a 
instituição promoveu o I Simpósio Brasileiro de Citologia. Essa instituição foi muito importante no para 
as ações de divulgação da citologia e da certificação de médicos citopatologista e técnicos em citologia. 
Abordaremos  esse assunto no capítulo 4. 
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O consultório preventivo de câncer ginecológico não é um simples 
ambulatório, onde se possam diagnosticar casos de câncer da genitália e 
da mama. Deve ser uma organização capaz de possuir técnicos 
especializados na colpocitologia, na colposcopia, no exame ginecológico, 
além das possibilidades de se praticar a biópsia e realizar o exame 
histológico. Faz-se mister uma equipe de ginecologistas especializados 
nesses recursos diagnósticos. (...) Um consultório preventivo de câncer 
ginecológico deve, portanto, possuir aparelhagem e técnicos capazes e 
devotados37.  

 

Para o criador do Instituto de ginecologia e seus colaboradores a combinação da 

colposcopia, citologia e biópsia aumentava a eficácia da detecção das lesões precursoras 

tendo em vista que cada técnica possibilitava a observação de diferentes atipias nas 

células do colo (Moraes, 1948). Ao mesmo tempo em que a colposcopia era vista como 

um método valioso para diagnosticar precocemente as lesões do colo do útero, a 

citologia era entendida como um método colaborador para o levantamento de suspeitas 

de anormalidades nas células colhidas no esfregaço vaginal e visualizadas através do 

microscópio. 

Apesar da grande importância dessa atividade, a sua cobertura era reduzida 

devido ao fato de atender as mulheres que procuravam essas instituições para consultas 

rotineiras. Os médicos ginecologistas reconheciam que as técnicas da colposcopia e da 

citologia para o diagnóstico das lesões precursoras do câncer de colo do útero 

ampliavam as possibilidades de cura da doença, antes que os sintomas em estágios 

incuráveis aparecessem. No entanto, conforme afirmou Moraes (1952): 

 

Os métodos foram, a princípio, usados nas doentes internadas na Clínica 
Ginecológica da Faculdade Nacional de Medicina, fazendo-se 
diagnósticos de casos insuspeitos. (...) É impossível atender, no nosso 
pequeno dispensário, a mais de 30 doentes numa manhã. Além disso, o 
nosso dispensário só pode funcionar uma vez por semana. Muitas 
voluntárias chegam à clínica por indicação médica e outras, seguem os 
conselhos dados por outras doentes ou pelo pessoal do Hospital 
Moncorvo Filho38. 

 
                                                                 
37 Moraes, Arnaldo de. Consultório Preventivo de Câncer Ginecológico. Anais Brasileiros de 
Ginecologia. Ano XIII, vol 25, n. 03, março 1948. P 47-49 
38 Moreas, Arnaldo. O valor do chamado dispensário preventivo na luta contra o câncer genital feminino. 
Anais Brasileiros de Ginecologia. Ano XVII, vol 33, n. 1, janeiro, 1952. 
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Como protagonista na difusão do modelo de prevenção baseado na colposcopia e 

na citologia, o IG institucionalizou essas ferramentas diagnósticas e foi o pioneiro na 

organização de um ambulatório específico para prevenção do câncer feminino no país 

(Teixeira e Löwy, 2011, Lana, 2012). Além disso, foi um grande divulgador da 

colposcopia e da citologia através de cursos para formação de novos profissionais. De 

forma paralela à aquisição de condições instrumentais e de novos adeptos às 

ferramentas de diagnóstico, os ginecologistas iam, pouco a pouco, montando uma rede 

para diagnóstico do câncer feminino que não se limitou apenas às ações dos médicos, 

mas também envolvia a propaganda, o convênio com instituições internacionais a partir 

das quais permitiu-se a oferta de cursos para profissionais interessados pelo tema e o 

surgimento de novos centros para a realização de exames no Brasil, como por exemplo, 

o Posto de Ginecologia da Cruz Vermelha de Belo Horizonte, criado em 1944, e o 

Ambulatório de Ginecologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto inaugurado 

em 1950. Tais instituições já contavam com verbas do Ministério da Saúde que eram 

repassadas pelo Serviço Nacional de Câncer. 

Apesar das iniciativas de detecção precoce do câncer de colo do útero terem 

avançado a partir do uso das novas ferramentas de diagnóstico, entre as décadas de 

1930-1950, seu raio de ação teve um curto alcance tendo em vista que os exames 

ginecológicos eram realizados de maneira oportunística nos gabinetes ginecológicos de 

universidades, ambulatórios públicos e filantrópicos patrocinados por verbas do Serviço 

Nacional do Câncer e por consultórios ginecológicos privados. Esse quadro 

permaneceria até meados da década de 1950, quando o câncer de colo foi redefinido 

como doença da pobreza e a busca pela ampliação da cobertura do exame se 

intensificou com a propagação da citologia como primeiro exame para diagnóstico de 

lesões precursoras. 
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1.4 - O câncer de colo do útero a partir da década de 1950: momento de 

transformação 

 

Na década de 1950, o Estado já havia centralizado suas ações na gestão da saúde 

pública. O tema do desenvolvimento econômico baseado na industrialização e 

modernização agrícola ganhava fôlego na agenda de debate do governo. Ao mesmo 

tempo, a ideia de modernização passou a ser concretizada através de uma maior 

intervenção do poder público na sociedade e na economia: medidas para diversificação 

dos transportes, a abertura econômica ao capital estrangeiro, o fortalecimento das 

empresas do setor privado e a valorização das indústrias de base eram consideradas 

sinônimos de progresso econômico e social para o país39. O Ministério da Saúde, criado 

em 1953, culminou o processo de centralização das políticas de saúde e passou a ser 

responsável por coordenar, em nível nacional as ações de saúde pública. Suas diretrizes 

iniciais primaram pelo cunho nacionalista, associando o cuidado da saúde com a 

construção de uma nação forte e sadia (Hochman, 1998; Hamilton & Fonseca, 2003). 

Nesse contexto, o Estado se constituiu como instrumento fundamental no planejamento 

de respostas para questões relativas ao desenvolvimento, tendo em vista o novo estilo de 

governo, associado à imagem de progresso e modernização por meio da industrialização 

(Braga & Paula, 2006). 

Na segunda metade do século XX, a chamada modernização preconizada pelo 

nacional desenvolvimentismo, contribuía para o aumento da população urbana e do 

parque industrial do país, valorizando-se cada vez mais os trabalhadores e as camadas 

médias das grandes cidades. Neste período, a importância dada à saúde para o 

desenvolvimento do Brasil é considerada por uma das mais importantes correntes de 

pensamento em saúde pública, o “sanitarismo desenvolvimentista”, como resultado da 

ênfase conferida à economia, afinal, o progresso econômico era visto como um pré-

requisito para a melhoria da saúde (Labra,1988).  Ainda assim, o cenário da saúde 

pública e da medicina não era favorável a todos os brasileiros. Em linhas gerais, o 

sistema de saúde estava subdividido em duas esferas: “a saúde pública, voltada para as 

ações profiláticas de controle de doenças, em especial a vacinação e a educação 

                                                                 
39 IANNI, Otávio. Estado e Planejamento Econômico no Brasil (1930-1970). Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1971. 
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sanitária; e a da medicina previdenciária, de caráter curativo, direcionada aos cidadãos 

vinculados ao mercado de trabalho formal” (Teixeira, Porto e Noronha, 2012:81) 

No efervescer do debate de país moderno, o Brasil ainda deparava-se com 

doenças endêmicas como malária, esquistossomose, doença de chagas40 entre outras. 

Além disso, outras doenças consideradas doenças de massa emergiam no contexto 

urbano tais como o câncer, as doenças cardiovasculares e crônico-degenerativas. 

Diversas medidas para execução de programas voltados para erradicação das chamadas 

grandes endemias e o fortalecimento do papel das agências internacionais no contexto 

da agenda de saúde pública do país tiveram como fim assegurar as condições sanitárias 

para o tão almejado desenvolvimento da nação41. 

No que diz respeito ao câncer, a década de 1950 inaugurou um novo cenário 

para a história do da doença no país. De acordo com Luiz Antonio Teixeira e Marco 

Porto (2012), nesse período, as ações relacionadas ao câncer tinham como base os 

hospitais especializados e os centros médicos. Muitos desses centros, segundo os 

autores, eram filantrópicos e alguns com fins lucrativos. Alguns centros contavam com 

financiamento do Estado e atendiam à parcela da população de forma gratuita. Para 

Teixeira e Porto, o advento dos modernos hospitais nesse período, possibilitou que esses 

espaços se tornassem importantes locais de prática médica e também de realização dos 

lucros do seu setor privado42. Ao mesmo tempo em que foram construídos os grandes e 

modernos hospitais públicos do país, a filantropia e a iniciativa privada também 

começavam a implantar centros de maior porte. Conforme assinala Teixeira (2009), no 

início dos anos 1950, surgiram os principais hospitais de câncer do país. Grande parte 

                                                                 
40 Sobre esse tema ver: Hochman, Gilberto. Agenda Internacional e Políticas nacionais: uma comparação 
histórica entre programas de erradicação da malária e da varíola no Brasil. In Hochman, Gilberto; 
Arretche, Marta & Marques, Eduardo (orgs). Políticas Públicas no Brasil. Rio de Janeiro: Editora 
Fiocruz, 2007. HOCHMAN, Gilberto. A era do saneamento: as bases da política de saúde pública no 
Brasil. São Paulo: Hucitec/ANPOCS, 1998. 
41 LIMA, Nísia T.; FONSECA, Cristina M. O. & HOCHMAN, Gilberto ”A saúde na construção do 

Estado Nacional no Brasil: Reforma Sanitária em perspectiva histórica”. In: LIMA, Nísia ET AL 

(ORGS). Saúde e Democracia: História e Perspectivas do SUS . Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005 
(p.27-57) 
42 TEIXEIRA, Luiz Antonio et ali. O câncer no Brasil... op. Cit. p. 82. Segundo o autor, nesse período 12 
instituições faziam parte da Campanha Nacional contra o Câncer: Pará, Ceará, Rio Grande do Norte, 
Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Espírito Santo, Distrito Federal, São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul contavam com hospitais específicos. 
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desses hospitais esteve relacionada à filantropia e às Ligas contra o câncer, que desde os 

anos 1930 trabalhavam pela criação desses espaços43.  

Em 1954, um passo importante para a consolidação das práticas relacionadas ao 

controle e tratamento do câncer foi dado durante a realização do VI Congresso 

Internacional de Câncer, realizado em São Paulo, entre os dias 23 e 29 de Julho de 

195444. O Congresso Internacional constituiu uma iniciativa da União Internacional 

Contra o Câncer que contava com a colaboração de renomados cientistas. A 

organização desse congresso envolveu uma complexa preparação que abrangeu a 

organização do programa cientifico do evento, da organização de reuniões do Comitê 

Executivo e do Conselho Diretor da União Internacional Contra o Câncer. O congresso 

reuniu pesquisadores de diversas instituições nacionais e internacionais. O livro de 

presença dos congressistas registrou o número de 1074 participantes, sendo 570 

estrangeiros e 504 brasileiros. O saldo de comunicações apresentadas foi considerado 

bastante positivo: durante o evento foram apresentados 540 trabalhos científicos, sendo 

464 de autores de outros países e 76 de pesquisadores brasileiros45. 

                                                                 
43 Em 1934, foram criadas a Liga Paulista de Combate ao Câncer e a Liga Brasileira Contra o Câncer, no 
Rio de Janeiro. Dois anos depois surgiu a Liga Baiana Contra o Câncer. As três tinham o objetivo de 
angariar fundos para a construção de centros de diagnóstico e tratamen to; as duas primeiras também 
objetivavam organizar campanhas educativas para a prevenção do câncer. Sobre esse assunto ver: 
TEIXEIRA, Luiz Antonio. O câncer na mira da medicina brasileira. In Revista Brasileira de História das 
Ciências. 2009, 2(1): 104-117.  
 
44 O Congresso Internacional ocorreu por iniciativa da União Internacional contra o Câncer que contava 
com a participação de renomados cientistas estrangeiros. A União Internacional Contra o Câncer foi 
fundada em Madrid, em 1933, por ocasião do I Congresso de Luta Científica e Social Contra o Câncer. A 
instituição tinha sua sede em Paris, e iniciou suas atividades sob a presidência de médico Justin Godart, 
então Ministro da Saúde da França. Os congressos que antecederam ao que fora o rganizado no Brasil 
aconteceram em Bruxelas 1936 (II Congresso), Estados Unidos 1939 e 1947 (III e IV congresso), em 
Paris 1950 (V Congresso). Vale destacar que no IV Congresso Internacional o professor Antonio 
Prudente (que desenvolvia diversas ações para o controle do câncer do estado de São Paulo) foi escolhido 
para fazer parte do conselho de direção da União Internacional contra o Câncer. Desde então, houve uma 
intensa colaboração de cientistas brasileiros à instituição. Em 1949, Antonio Prudente foi eleito vice-
presidente da União Internacional Contra o Câncer, o que possivelmente influenciou a candidatura do 
Brasil para sediar o VI Congresso Internacional, ocorrido, de fato, no ano de 1954 no estado de São 
Paulo. 
45 O comitê executivo do VI Congresso Internacional teve como presidente o médico Antonio Prudente 
(diretor do Serviço Nacional de Câncer e diretor do Instituto Central da Associação Paulista de Combate 
ao Câncer), vice-presidente Mathias Roxo Nobre ( diretor do Departamento de Radiologia do Ins tituto 
Central da Associação Paulista de Combate ao câncer), secretário geral Fernando  Gentil (chefe do 
Serviço Cirúrgico do Instituto Central da Associação Paulista de Combate ao Câncer), secretário adjunto 
Henrique Mélega ( chefe do Serviço Cirúrgico do Instituto Central da Associação Paulista de Combate ao 
Câncer), secretária administrativa: Carmen Annes Dias Prudente (presidente da Rede Feminina da 
Associação Paulista de Combate ao Câncer). Além de representante da União Internacional contra O 
Câncer. Como presidentes de honra do congresso foram eleitos: Lucas Nogueira Garcez (governador de 
São Paulo), Miguel Couto Filho, J. Maisin (Presidente da UICC), Justin Godart (ex-presidente da UICC), 
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A realização desse congresso resultou no melhor posicionamento dos 

profissionais da cancerologia em seu campo de atuação. O programa científico do 

congresso procurou abranger os diferentes aspectos da cancerologia. Entre os trabalhos 

apresentados, os principais temas trataram da educação popular na luta contra o câncer, 

formas de tratamento da doença e seus aspectos epidemiológicos. 

No primeiro dia do congresso, o Ministro da Saúde Mario Pinotti, descreveu os 

quatro pontos fundamentais previstos no âmbito da luta contra o câncer no Brasil: 

educação popular, construção e instalação de unidades necessárias à prevenção, ao 

diagnóstico e ao tratamento; formação de técnicos especializados e ampliação das 

pesquisas sobre o câncer. Para Pinotti: 

 

Os esforços da luta contra o câncer deveriam consistir em coordenar a 
luta contra a doença de forma a colocá-la no plano de ação convergente 
dos três governos: da União, dos Estados e das prefeituras municipais. 
Programada nessas bases, a campanha nacional contra o câncer terá seu 
êxito plenamente assegurado pelos Institutos de Previdência e pela 
iniciativa particular46. 

 

Apesar da efervescência do discurso de Pinotti, os cancerologistas ainda iriam 

percorrer um longo caminho na busca pela democratização do acesso às unidades de 

saúde, pela ampliação da responsabilidade em relação à doença para além do mundo da 

medicina e a maior ação do Estado na formulação, coordenação e financiamento das 

ações relacionadas ao câncer.  

Em seu discurso na sessão inaugural do congresso, o médico Antonio Prudente 

ressaltou que para o controle do câncer a principal medida centrava-se na prevenção. 

Segundo Prudente: 

A grande esperança para o controle do Câncer está na prevenção. Pela 
primeira vez é trazida esta questão como um dos principais temas de um 
Congresso Internacional. A base da prevenção do câncer está na 
concepção de que a malignidade celular é um caráter físico irreversível 

                                                                                                                                                                                              
Francisco Gentil (diretor do Instituto de Oncologia de Lisboa) e Mario Kroeff (presidente da Associação 
Brasileira de  Assistência aos cancerosos). Ver: O VI Congresso Internacional de Câncer e o Brasil. 
Revista Brasileira de Cancerologia, 1954;  8 (11): 10-107.  
46

 O VI Congresso Internacional de Câncer e o Brasil. Revista Brasileira de Cancerologia, 1954;  8 (11): 
10-107 
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que se transmite à progênie das células normais, tendo por causa uma 
alteração física. Uma vez conhecidas estas causas, há a esperança de 
poder neutralizá-las47. 

 

A partir da década de 1950, muitos médicos passaram cada vez mais a ver o 

câncer como um problema social e acreditavam que seu controle deveria ter como base 

ações no campo da prevenção, da educação em saúde, do diagnóstico e do tratamento. 

Aos poucos, essa nova maneira de compreender a doença começava a tomar o lugar da 

noção que tinha como base ações dirigidas ao tratamento dos indivíduos afetados. Para 

os cancerologistas, a nova concepção de entendimento da doença compreendia ações 

mais intensas por parte do Estado a fim de que fosse viabilizada a prevenção dos 

cânceres passiveis de diagnóstico precoce. Nesse sentido, o período é marcado pela 

intensificação dos estudos na área de cancerologia, com o avanço de novos 

conhecimentos e técnicas e pela ampliação da responsabilidade do Estado nas ações 

relacionadas à doença.  

Em 1956, por exemplo, no âmbito do Programa de Saúde Pública elaborado para 

o governo de Juscelino Kubitschek, o câncer aparece como um novo problema de saúde 

a ser observado pelos poderes públicos, dado o elevado crescimento do número de 

cancerosos no país. O programa previa a criação de centros diagnósticos, com 

aparelhagens necessárias para o tratamento dos doentes.  Nesse sentido, era 

recomendado o aparelhamento dos hospitais gerais com “recursos necessários ao 

tratamento do câncer, compreendendo o radium, raios X e instalações cirúrgicas. 

Alguns hospitais, localizados em centros estratégicos, poderão ser equipados com 

aparelhamentos mais especializados como a radiumterapia48”.  

Embora o governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961) tenha tido como 

marcos referenciais, no âmbito da saúde pública, o investimento no controle das então 

chamadas doenças de massa, como a malária, a varíola, a bouba, a febre amarela, por 

exemplo, Juscelino destinou maiores recursos ao Serviço Nacional do Câncer, 

possibilitando a ampliação de verbas destinadas às instituições filantrópicas vinculadas 

ao Serviço e inaugurou uma nova sede para o Instituto do Câncer (hoje INCA) na praça 

                                                                 
47 PRUDENTE, Antonio. Discurso do presidente do VI Congresso Internacional de Câncer. Revista 
Brasileira de Cancerologia, 1954;  8 (11):35-37. 
48 KUBITSCHEK, Juscelino. Programa de Saúde Pública. São Paulo: N. Nicollini, 1955. (p. 29) 
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da Cruz Vermelha, RJ, no ano de 1957.  Segundo Teixeira e Fonseca (2007), a 

inauguração da nova sede do Instituto de Câncer proporcionou instalações adequadas às 

suas atividades, que, desde a sua instalação na década de 1940, no Hospital Estácio de 

Sá e posteriormente nas dependências do Hospital Gafreé Guinle (1946) vinham se 

tornando mais complexas. Para os autores, mais do que uma mudança de endereço, a 

inauguração do Instituto do Câncer significou um reforço ao compromisso dos 

cancerologistas com seus projetos em relação ao câncer e ao reconhecimento da doença 

como problema de saúde. 

 

 

1.5- A citologia como ferramenta para o diagnóstico do câncer de colo do útero: 

efeitos, avanços e desafios. 

 

No que tange às atividades direcionadas ao câncer de colo do útero, o avanço das 

novas técnicas, a necessidade de ampliar as ações para o diagnóstico precoce da doença 

e o gradativo aumento dos conhecimentos médicos sobre a enfermidade canalizaram 

discursos médicos sobre suas formas de controle e tratamento. Mais do que isso, os 

conhecimentos e práticas sobre o câncer de colo do útero direcionados pelos médicos 

ginecologistas a partir da segunda metade do século XX compunham uma rede de 

discussões e ações que envolveram a criação de novos espaços para pesquisa e 

tratamento da doença. Diversas alianças entre médicos e não médicos foram sendo 

construídas ao longo do processo de institucionalização das ações para detecção, 

tratamento e prevenção dessa doença. Tais alianças, segundo Bruno Latour (1997 e 

2000), podem ser entendidas dentro do processo dinâmico de construção da ciência e 

compõe uma rede de cientistas, não cientistas e instituições. Para Latour, o trabalho do 

cientista vai além do laboratório, ele está pautado por uma série de interesses e 

negociações que envolvem aspectos da vida social dos cientistas. A nosso ver, ao 

mesmo tempo em que buscavam legitimidade para seus conhecimentos através do 

intercâmbio científico, publicações de artigos, criação de sociedades científicas e 

participações em congressos científicos, os médicos ginecologistas envolvidos com a 

causa do câncer de colo buscavam nas relações institucionais entre os pares, e, 
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principalmente no espaço do governo federal uma legitimação para a institucionalização 

de seus conhecimentos. No que tange ao contexto da ampliação das atividades da 

cancerologia, essas ações foram determinantes para a intensificação das práticas que 

mobilizaram as ações para o controle do câncer de colo do útero no país a partir dos 

anos 1950. 

No já citado VI Congresso Internacional de Câncer, o tema relacionado ao 

câncer de colo do útero teve como enfoque principal as formas de tratamento da doença. 

Além disso, os debates relacionavam-se à necessidade de as mulheres submeterem-se 

aos exames preventivos nos ambulatórios ginecológicos, com o intuito de evitar um 

possível avanço da doença. Com uma maior abordagem no diagnóstico de lesões pré-

cancerosas, os debates sobre a eficácia relativa da colposcopia e da citologia 

concentraram-se, principalmente na capacidade de cada método em detectar lesões no 

colo do útero.  

Foi no campo do diagnóstico da doença que os médicos começaram a criar as 

estruturas fundamentais da organização das ações contra o câncer de colo do útero 

(Eraso, 2014). Desse modo, a forma com que os médicos cancerologistas entendiam a 

validação de seus conhecimentos científicos estava relacionada ao reconhecimento da 

atividade científica que vinham desenvolvendo em torno da doença. Assim, o grupo de 

ginecologistas que vinha trabalhando na divulgação das tecnologias de diagnóstico para 

prevenção da doença começou a atuar fortemente para a consolidação de seu campo 

profissional.  No ano de 1956, o médico ginecologista Arnaldo de Moraes, que dirigia o 

Instituto de Ginecologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e a médica Clarice 

do Amaral Ferreira, que desenvolvia trabalhos relacionados ao campo da citologia nesse 

instituto, fundaram a Sociedade Brasileira de Citologia. A reunião de fundação da 

Sociedade ocorreu no Instituto de Ginecologia da Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro. Foram convidados para a assembleia diversos ginecologistas interessados na 

citologia.   

A institucionalização da citologia na formação dessa sociedade abriu caminho 

para que os citologistas brasileiros começassem a ser reconhecidos como especialistas 

na área. Além disso, garantiu a legitimidade do grupo em reuniões científicas e 

congressos nacionais e internacionais. Com a formação dessa Sociedade visava-se além 

de tudo estimular e ampliar o estudo da citologia não apenas no campo do diagnóstico 
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precoce do câncer ginecológico, mas também no diagnóstico de outros cânceres através 

do estudo das células49. A sociedade, considerada pioneira na América do Sul, 

promoveu, em agosto de 1958 o I Simpósio Brasileiro de Citologia.  Em outubro de 

1960, tendo como presidente a Dra Clarice do Amaral Ferreira a Sociedade promoveu o 

II Simpósio Brasileiro de Citologia que contou com a participação de pesquisadores 

estrangeiros. Em agosto de 1962, a Sociedade conseguiu realizar o I Congresso 

Brasileiro de Citologia. 

No ano de 1958 foi criada a Sociedade Brasileira de Colposcopia, tendo como 

lideranças os professores Arnaldo de Moraes e Clóvis Salgado. De acordo com Teixeira 

(2015) essas sociedades podem ser consideradas como elementos fundamentais no 

processo de institucionalização das práticas de prevenção do câncer de colo do útero no 

país. 

Aliados a esse processo, os espaços institucionais de atenção ao câncer de colo 

do útero no Brasil que haviam surgido no decorrer da década de 1940 (principalmente 

os ambulatórios preventivos), tiveram na difusão das ferramentas de diagnóstico uma 

forma de posicionarem-se estrategicamente e institucionalizarem os conhecimentos 

produzidos nesses espaços científicos50. Segundo Lana (2012), no que tange ao controle 

do câncer de colo do útero, a colposcopia como ferramenta de diagnóstico foi a grande 

impulsionadora da formação e organização das instituições de controle do câncer de 

colo do útero no decorrer dos anos 1940 e 1950.   

 

 

 

 

                                                                 

49 Os primeiros diretores da Sociedade, eleitos para o triênio 1956-1959 foram: Arnaldo de Moraes 
(presidente), Vespasiano Ramos (vice-presidente), Clarice Amaral Ferreira (secretário geral), Nisio 
Marcondes Fonseca (tesoureiro), Antonio Augusto Quinet, Adriano Ferreira, Jefferson Souza Leão 
(comissão de admissão).  

50
 Os principais espaços institucionais surgidos nesse período foram o Instituto de Ginecologia no Rio de 

Janeiro (1948), o Hospital de Ginecologia da Faculdade de Medicina de Minas Gerais  e o Hospital 
Aristidez Maltez na Bahia. 
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1.6- O câncer de colo do útero como uma questão de saúde  

 

A segunda metade do século XX marcou um período em que o câncer começou 

a ser percebido como um sério problema de saúde. Nesse contexto, as discussões sobre 

a doença ganharam mais visibilidade. Para ampliar a cobertura da prevenção os 

ginecologistas passaram a defender a ideia de que era necessário ampliar a formação de 

médicos especializados a fim de intensificar a cobertura da prevenção. 

A partir desse período, a citologia (ou esfregaço vaginal) entrou em cena como 

método complementar à colposcopia. Conforme já assinalamos, segundo estudo 

realizado por Teixeira e Löwy (2011), na década 1940 foi desenvolvido no Brasil um 

modelo próprio de diagnóstico baseado no “modelo triplo”: colposcopia, citologia e 

biopsia. A defesa de que era necessária a detecção precoce de qualquer alteração que 

pudesse indicar o possível desenvolvimento de um câncer constituiu a base do discurso 

dos médicos nesse período. O uso desse discurso tinha como alicerce a difusão da 

colposcopia e da citologia que estavam tendo sucesso nos países do hemisfério Norte. 

Para Teixeira e Löwy, a difusão desse modelo só foi possível graças à forte atuação dos 

pesquisadores do IG na institucionalização da citologia e da colposcopia, consolidada 

no envio de pesquisadores para diversos centros de pesquisa internacionais e no 

incentivo à vinda de pesquisadores estrangeiros para ministrar cursos no país. 

Nesse período os serviços de prevenção contra o câncer de colo do útero 

baseados no uso da colposcopia e da citologia se espalharam por diversos estados. 

Seguindo a mesma diretriz do IG, instituições como o Posto de Ginecologia da Cruz 

Vermelha de Belo Horizonte (1944), o Ambulatório de Ginecologia da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (1950), o Centro de Triagem de Câncer de Colo do útero, 

do Instituto do Câncer RJ (1952), sustentavam que a combinação das duas técnicas 

aumentava a eficácia da detecção de lesões precursoras do câncer de colo. Para os 

divulgadores dessas técnicas, o diagnóstico do câncer grau 0 representava o objetivo 

máximo do ginecologista, dada a possibilidade de obter curas nos casos tratados nessa 

fase inicial.  Esses cancerologistas acreditavam, portanto, que no câncer do colo uterino 

havia duas fases distintas: a primeira marcada pela existência de uma fase intraepitelial 

do carcinoma (ou câncer grau 0), que precedia a fase invasora da doença, de longa 

duração e uma segunda fase, chamada de invasora, de crescimento rápido com 
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metástases e morte em breve prazo. Nesse processo, as narrativas médicas relacionadas 

à prevenção dessa doença baseavam-se na possibilidade de impedir que os casos 

diagnosticados com a presença do câncer grau 0 fossem tratados antes que evoluíssem 

para uma fase invasora. Dessa forma, o conceito de “lesões-pré-cancerosas” se tornou o 

carro chefe da organização de ações de controle da doença.  

Em comunicação apresentada à Sociedade Brasileira de Cancerologia no ano de 

1957, o médico mineiro Alberto Henrique Rocha51 defendeu a criação de ambulatórios 

preventivos, devidamente aparelhados para que as mulheres pudessem se submeter aos 

exames periódicos. Para o médico: 

Tais ambulatórios ou dispensários teriam uma dupla finalidade, a de 
permitir a profilaxia do câncer cervical pela descoberta e tratamento das 
alterações de atipias leves, e o diagnóstico seja do câncer grau 0, 
assintomático, como também do câncer invasor, mas ainda clinicamente 
encoberto52. 

 

Ainda, segundo Henrique Rocha, todos os ambulatórios ginecológicos ou de 

serviço pré-natal deveriam ter uma orientação no sentido de atingir os objetivos de 

dispensários preventivos. Nesse caso, as pacientes que fossem à consulta por qualquer 

queixa ginecológica, deveriam ser submetidas rotineiramente aos exames para detecção 

precoce do câncer de colo do útero. É possível perceber que a ideia de detecção precoce 

do câncer de colo era a tônica mais geral do discurso da medicina nesse período. O 

controle da doença estava embasado na detecção de lesões precursoras e no tratamento 

especializado dos casos diagnosticados. Nesse contexto, o modelo de atendimento 

defendia a realização do exame em todas as mulheres que buscassem o serviço.  

Em sua monografia intitulada “A Educação na Luta Contra o Câncer”, Alberto 

Lima de Moraes Coutinho53 indicava que os ambulatórios preventivos representavam 

                                                                 
51 Alberto Henrique Rocha foi discípulo de João Paulo Rieper e o responsável pela difusão da colposcopia 
para o diagnóstico do câncer de colo no Hospital de Ginecologia da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Minas Gerais.  
52 ROCHA, Alberto Henrique. Conceito atual do diagnóstico e tratamento do câncer incipiente do colo 
uterino – breve histórico do diagnostico precoce do câncer do colo uterino. Revista Brasileira de 
Cancerologia, vol 14, n 16, junho, 1957, 5-57. 
53 Nasceu em 30 de agosto de 1902, no Recife. Formou-se em medicina pela Faculdade Nacional de 
Medicina da Universidade do Brasil, em 1927. Trabalhou em conjunto com o médico Mario Kroeff, 
integrando a equipe do Centro de Cancerologia (embrião do INCA fundado em 1938). Entre os anos 
1941-1954 foi diretor do Instituto de Câncer (órgão assistencial do Serviço Nacional de Câncer). Sendo 
cirurgião geral, dedicou seus estudos e atividades a patologia mamária. Em 1947, ministrou o primeiro 
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locais fundamentais para a utilização e difusão das técnicas diagnósticas de detecção 

precoce das lesões precursoras do câncer de colo. Segundo Coutinho: 

 

Os ambulatórios preventivos constituem verdadeiras unidades de saúde 
onde se processa o trabalho de prevenção, aplicando-se os mais 
minuciosos e avançados métodos para o reconhecimento precoce do 
câncer. Tais organizações destinam-se, principalmente à prevenção do 
câncer genital feminino e foram criados para tal fim. (...) Somos de 
opinião que estas entidades devem funcionar como parte integrante dos 
hospitais gerais ou serviços médicos denominados policlínicas. Os 
ambulatórios de prevenção representam um vasto campo de aprendizado 
e aprimoramento médico. Adestram-se profissionais no sentido de aplicar 
os mais relevantes meios de diagnósticos para a descoberta do câncer em 
sua fase inicial, pré-invasiva, quando a doença, inteiramente muda, inicia 
sua evolução54. 

 

Ao descrever o papel dos ambulatórios preventivos, Coutinho ressaltava a 

importância das técnicas de diagnóstico do câncer de colo: 

Como o diagnóstico precocissimo de câncer ginecológico passou a ser 
precedido pela citologia nada melhor para sua revelação que os processos 
ai aplicados que se baseiam nas modificações de arquitetura celular. A 
colpocitologia, iniciada com Papanicolaou e consolidada pelos seus 
colaboradores, a princípio recebida com certa descrença, constitui hoje 
em dia um método fundamental de diagnóstico e também de prevenção. 
Nos ambulatórios preventivos do câncer genital feminino é que se 
encontra a máxima aplicação prática do exame citológico devido a 
facilidade de colheita de material, a sua abundância, a possibilidade de 
repetições. (...) Se a colpocitologia é elemento fundamental quanto a 
diagnose, não nos esqueçamos a colposcopia que, a seu lado, constitui 
um grande meio auxiliar. Ela tornou-se indispensável nas unidades de 
prevenção do câncer genital feminino como fator de localização de zonas 
clinicamente suspeitas impossíveis de serem reconhecidas a olho 
desarmado55. 

                                                                                                                                                                                              
curso de extensão universitária sobre câncer de boca na Faculdade Nacional de Odontologia, e o primeiro 
curso, em nível de pós-graduação em cancerologia oferecido no Brasil, patrocinado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade do Brasil. Em 1957, com a transferência do INCA para a Praça da Cruz 
Vermelha, sugeriu a criação de uma seção especializada em mama no Instituto.  Foi um grande 
colaborador para a implantação de políticas para o controle do câncer no Brasil. Ver: 
http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=238; http://www.anm.org.br acesso em 15/01/2016. 
54 COUTINHO, Alberto Lima de Moraes. A Educação na Luta contra o Câncer. Revista Brasileira de 
Cancerologia, 1957, (p.42) 5-57 
 
55 COUTINHO, Alberto Lima de Moraes. A Educação na Luta contra o Câncer op. Cit., p. 43.  No ano de 
1957 funcionavam no Rio de Janeiro (então capital federal) os seguintes serviços de prevenção: do 

http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=238
http://www.anm.org.br/
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Para os médicos ginecologistas, os ambulatórios preventivos do câncer feminino 

tinham um grande valor como elemento na educação profissional e do leigo, pois nesses 

espaços era possível diagnosticar o câncer em sua forma mais precoce, confirmar 

diagnósticos de câncer já desenvolvido, orientar sobre a melhor forma de tratamento, 

realizar a propaganda e a educação da população feminina.  

Esse processo de difusão esteve relacionado às demandas do sistema de saúde 

brasileiro nesse período. Para o autor Stuart Blume (1992), a difusão de tecnologias 

médicas está relacionada ao contexto institucional e aos atores envolvidos no processo 

de difusão de determinadas técnicas. Esse preceito por sua vez, segue as demandas e 

organização do sistema de saúde local. Segundo Teixeira e Löwy (2011), o modelo de 

prevenção do câncer de colo do útero com base na colposcopia, na citologia e na 

biopsia, ou o “modelo triplo” era uma ferramenta que atendia aos anseios de controle da 

doença durante o período em que esta esteve relacionada à medicina privada e 

iniciativas filantrópicas. Nesse momento as principais discussões relacionadas ao tema 

da melhor técnica para diagnosticar a doença baseou-se numa suposição geral de que 

um possível rastreamento de tumores cervicais estaria relacionado a visitas regulares ao 

ginecologista. Para os médicos ginecologistas o principal requisito para o 

desenvolvimento de ações eficientes de detecção de neoplasias cervicais era o 

treinamento de um grande corpo de ginecologistas, habilitados para executar 

diagnósticos colposcópicos ou colpocitológicos.  Nesse contexto, a principal proposta 

era transformar cada consultório num centro médico especializado para detecção do 

câncer.  

Apesar da importância dessa atividade, a sua cobertura era reduzida devido ao 

fato de atender as mulheres que procuravam essas instituições para consultas rotineiras e 

se submetiam aos exames para detecção de possíveis lesões precursoras do câncer de 

colo. A nosso ver, uma das possíveis justificativas para o pouco alcance dessas ações 

consiste em dois aspectos: o primeiro reside no fato de que nesse período o acesso aos 

serviços de saúde era limitado a uma parcela da população e as ações preventivas em 

                                                                                                                                                                                              
Instituto de Ginecologia, sob a direção de Arnaldo de Moraes e seus assistentes; o do Serviço Nacional de 
Câncer sob a direção de Turibio Braz; o da Fundação Bela Lopes de Oliveira sob a direção de Waldemar 
Paixão; o da Legião Feminina de Educação e Combate ao Câncer, sob a liderança de Alberto Coutinho e 
Alexandre Campos; do Instituto dos Bancários  sob a orientação de Alkindar Soares; da Policlínica Geral 
do Rio de Janeiro chefiado por Alcides Senra; do Hospital dos Servidores do Estado sob a direção de 
Claudio Goulart de Andrade; da Beneficência Portuguesa sob a orientação de Adayr Eyras de Araújo e o 
Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos sob a direção de Arthur Campos da Paz. 



59 
 

relação à doença estavam restritas aos gabinetes ginecológicos, aos consultórios 

privados ou instituições de caridade. O segundo ponto baseia-se no fato de que, nesse 

momento, o marco referencial de atenção à saúde da mulher baseava-se no paradigma 

materno-infantil, onde a mulher era vista pelo sistema de saúde como produtora e 

reprodutora de força de trabalho, ou seja, na sua condição de mãe e cuidadora da prole. 

Essa visão restrita sobre a saúde da mulher contribuiu para uma visão fragmentada 

sobre sua saúde, tendo na maternidade o papel mais importante da mulher para a 

sociedade (Coelho, 2003).  Assim, essas medidas atendiam apenas às propostas de ação 

sobre a doença, baseada no exame sistemático das mulheres que buscavam atendimento. 

Não havia ainda, nesse período, uma política de exames em um maior número de 

pacientes e nem a configuração de uma política para o controle da enfermidade. As 

circunstâncias socioeconômicas e o modelo de assistência à saúde em voga no período 

prevaleceram como obstáculos quase intransponíveis para uma detecção em massa 

dessa doença nas mulheres (Teixeira, 2015). 

 

1.7 - As campanhas de prevenção 

No início dos anos 1960, ocorreu uma transformação nas ações para o controle 

do câncer cervical no Brasil. Os cancerologistas brasileiros passaram a associar o câncer 

a um sério problema social e entendiam que a melhor forma de tratar o câncer era  a 

elaboração de programas de prevenção que pudessem atingir um número maior de 

mulheres. Nos países do hemisfério norte (principalmente EUA e Inglaterra), o 

desenvolvimento de um novo paradigma em relação à doença propunha o 

estabelecimento de campanhas de prevenção baseadas no rastreamento citológico de 

uma grande parcela da população através do uso do teste de Papanicolalou.  Nos EUA, 

os primeiros programas de rastreamento do câncer de colo do útero surgiram na década 

de 1950 (Hakama, et. al, 1985). Segundo Ilana Löwy (2010), na segunda metade do 

século XX, as campanhas de rastreamento do câncer de colo do útero que vinham sendo 

desenvolvidas nos EUA e na Inglaterra, contribuíram para a transformação do teste de 

Papanicolaou em ferramenta mais adequada para detecção precoce do câncer de colo em 

um grande número de mulheres, graças ao seu baixo custo de aplicação. Para os 

defensores dessa técnica, sua aplicação não necessitava de médicos especialistas ou 

aparelhagens de precisão, possibilitando o acompanhamento de um número maior de 
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mulheres.  A American Cancer Society (ACS) empenhou-se fortemente nas campanhas 

de detecção precoce da doença através da difusão da citologia esfoliativa e da 

propaganda baseada na ideia de que cada consultório ginecológico deveria ser 

considerado um centro de detecção do câncer (Löwy, 2010).  A ampla divulgação do 

exame citológico (ou Papanicolaou) possibilitou uma mudança no paradigma de 

tratamento da doença: com a identificação de lesões pré-cancerosas as mulheres, em sua 

maioria, não precisariam ser submetidas à histerectomia radical, tendo em vista a 

detecção precoce da doença. 

Logo, as transformações no campo da saúde internacional com a valorização da 

prevenção iriam também marcar as transformações do processo de controle do câncer de 

colo do útero no Brasil. A maior aproximação da medicina brasileira da norte americana 

favoreceu o surgimento de campanhas de rastreamento de câncer de colo do útero 

desenvolvidas por entidades filantrópicas e governos locais. Nesse período, a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) passou a considerar o câncer de colo do 

útero como um grave problema de saúde pública, passível de ser controlado nos países 

em desenvolvimento.  Os dados reunidos no trabalho desenvolvido pela Investigación 

Iteramericana de Mortalidade revelaram que o câncer de colo ocorria em sua grande 

maioria em mulheres entre 15 a 74 anos, sendo muito elevada a morte de mulheres mais 

jovens. Os resultados também demonstraram que os casos dessa doença acometiam as 

mulheres de nível socioeconômico mais baixo e que tinham pouco ou quase nenhum 

acesso aos cuidados ginecológicos. Assim, para os técnicos da OPAS nas regiões onde 

persistiam condições inadequadas de desenvolvimento, o problema do câncer feminino 

era a grande causa da morte de milhares de mulheres em idade fértil. Com a constatação 

de que na maioria dos países latino-americanos, a prevenção desse tipo de câncer 

restringia-se às práticas efetuadas nos gabinetes de acompanhamento ginecológico, a 

OPAS passou a propor a elaboração de programas específicos para o controle do câncer 

de colo a partir da utilização maciça do teste de Papanicolaou (Horwitz, 1972).  

De acordo com as diretrizes propostas pela OPAS, a organização de um 

programa eficaz para prevenção e controle do câncer feminino deveria envolver um 

trabalho multidisciplinar com a participação dos médicos, dos serviços complementares, 

dos hospitais, consultórios,  laboratórios e também das instituições oficiais e 

filantrópicas de saúde pública. Além disso, deveria concentrar-se nos grupos 

socioeconômicos mais baixos. Aos poucos começam a surgir campanhas locais de 
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detecção do câncer de colo baseadas na utilização do exame Papanicolaou.  O modelo 

centrado nos gabinetes e consultórios ginecológicos – com o uso combinado da 

colposcopia e da citologia – foi perdendo força frente ao exame Papanicolaou que podia 

ser feito de forma mais rápida e com um custo menor. Assim, a partir dos anos 1960 a 

busca pela ampliação da cobertura dos exames preventivos do câncer de colo do útero 

ocasionou uma mudança de paradigma no diagnostico da doença: a colposcopia, que era 

utilizada como primeiro exame começou a perder força frente ao exame de 

Papanicolaou. Seguindo a metodologia das campanhas de rastreamento europeias e 

norte-americanas, as campanhas tinham como base a utilização da citologia esfoliativa 

como análise inicial, prevendo o uso da colposcopia e da biópsia em casos onde as 

lâminas analisadas mostrassem alguma anormalidade (Teixeira e Löwy, 2011). 

Uma vez que a colposcopia necessitava de médicos especialistas e aparelhagem 

de precisão (colposcópio) de alto custo, o teste de Papanicolaou podia ser feito de forma 

mais rápida, sem a necessidade de médicos especialistas, permitindo o acompanhamento 

de um número maior de mulheres e facilitando a criação de campanhas pontuais de 

prevenção. Observa-se, nesse contexto, o surgimento de novas instituições, agora 

empenhadas em ampliar a cobertura do exame. Tratava-se, pois, de convencer mulheres 

saudáveis a irem aos postos e centros de pesquisa para fazer o exame, ou até mesmo 

levar o exame até elas. No Rio de Janeiro, a Fundação das Pioneiras Sociais56 (objeto de 

estudo desse trabalho) fundou em 1957, o Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. 

Essa instituição, em linhas gerais, tinha como principal objetivo oferecer atendimento 

ambulatorial para a prevenção e a detecção precoce do câncer ginecológico e de mama 

de forma gratuita para a população. Como mostraremos no capítulo 3, o Centro de 

Pesquisas Luiza Gomes de Lemos (CPLGL) passou a organizar campanhas de 

prevenção da doença a partir de um planejamento que envolveu a utilização de uma 

frota de unidades móveis de saúde, com atuação principalmente no Rio de Janeiro. 

Além disso, o Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, por intermédio da Fundação 

das Pioneiras Sociais, fundou, em 1968, uma escola57 para formação de pessoal técnico, 

a fim de viabilizar as campanhas de detecção do câncer de colo, baseadas na utilização 

do exame Papanicolaou em grande escala. 

                                                                 
56 Trataremos mais profundamente sobre essa instituição e sua contribuição para o controle do câncer de 
colo do útero no Brasil nos próximos capítulos. 
57 Trataremos da Escola de Citopatologia no capítulo 4. 
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Em São Paulo, no âmbito do recém-criado Departamento de Ginecologia e 

Obstetrícia da Universidade Estadual de Campinas, foi organizado, em 1965, o 

Programa de Controle de Câncer Cervical de Campinas, liderado pelo médico José 

Aristodemo Pinotti58. Com o apoio da  OPAS, o programa de Campinas se baseou na 

descentralização da coleta de material citológico com a utilização de pessoal 

paramédico para a coleta de material (efetuada em postos municipais e estaduais de 

saúde) e no treinamento de técnicos para análise das lâminas, centralizando, assim, essa 

atividade em um laboratório específico para esse fim. Um dos objetivos fundamentais 

da centralização do laboratório de citopatologia foi a possibilidade de se obter um 

arquivo central, considerado por Pinotti base fundamental para os estudos 

epidemiológicos que seriam desenvolvidos futuramente pelo programa. Em termos 

quantitativos o programa conseguiu uma grande escala de atendimento. Em dez anos 

seu número de exames citológicos passou de 461 para 19.195, sendo que as atipias 

encontradas passaram a declinar a partir do quarto ano de existência do programa 

(Pinotti; Zefferino, 1987). 

Em 1967, sob a direção do médico e ginecologista João Sampaio Góes, que 

havia feito especialização nos EUA, foi inaugurado o Instituto São Camilo de 

Prevenção e Tratamento do Câncer Ginecológico. A instituição contava financeiramente 

com fundos próprios e com a ajuda do Estado. O serviço de detecção idealizado por 

Sampaio Góes seguia a metodologia adotada pelo programa de Campinas e previa o 

atendimento em massa da população feminina a partir da utilização do exame 

Papanicolau como primeiro exame e da colposcopia como exame complementar. 

Em 1968 foi inaugurado o Instituto Brasileiro de Estudos e Pesquisas em 

Obstetrícia e Ginecologia59 (IBEPOG). Com o objetivo de expandir o que já vinha 

realizando no São Camilo, Sampaio Góes conseguiu o apoio do então governador de 

São Paulo, Roberto Costa de Abreu Sodré, que cedeu  um prédio no bairro da Liberdade 

                                                                 
58 José Aristodemo Pinotti era professor titular de ginecologia e obstetrícia da Faculdade de Ciências 
Médicas da Universidade Estadual de Campinas. Pinotti havia feito estágio na Europa e no retorno de seu 
estágio solicitou assessoria à OPAS para a criação do Programa de Controle de Câncer Cervical de 
Campinas . 
59 O IBEPOG foi criado em 1968. Dez anos mais tarde, essa instituição passou a ser denominada  
Instituto Brasileiro de Controle do Câncer (IBCC), como é conhecida atualmente.Ver: CAPUCCI, 
Fátima. Filosofia Sampaio Góes: Instituto Brasileiro de Controle do Câncer – IBCC 35 anos. São Paulo: 
Editora Activa Comunicação, 2003. 
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para funcionamento do Instituto60. Estava criada aí a base para o fortalecimento das 

ações de controle do câncer feminino em São Paulo. 

No início dos anos 1970, foi realizado um trabalho de prevenção do câncer 

ginecológico na cidade de São Caetano, em São Paulo. Através do IBEPOG, o prefeito 

de São Caetano patrocinou um rastreamento a partir de exames citológicos em toda a 

população feminina adulta da cidade. Um posto de saúde fora utilizado para realização 

dos exames de detecção em massa. Contando com o trabalho de assistentes sociais, as 

mulheres eram convocadas para fazer o exame de prevenção. Cerca de 150 mil 

mulheres realizaram o exame preventivo, e, junto com o exame, também foram feitos 

exames de mama61.  

Os avanços do programa de São Caetano e o trabalho desenvolvido pelo 

IBEPOG proporcionaram sua adaptação para o Programa Nacional de Controle do 

Câncer (PNCC). Em 1972, Sampaio Góes tornou-se diretor da Divisão Nacional de 

Câncer62. À frente da pasta do Ministério da Saúde, o médico Mário Machado de 

Lemos, convidou Sampaio Góes para assumir a Divisão Nacional de Câncer. Visando 

dinamizar as ações de controle do câncer, o médico começou, então, a elaborar o PNCC 

com o objetivo de implantar um programa pioneiro na prevenção e no tratamento do 

câncer no país. O Programa foi implantado no ano de 1973 e deu início a ações 

planejadas e coordenadas a nível nacional com campanhas de prevenção e controle da 

doença.  

Um ano antes da implantação do PNCC, a OPAS publicou o Manual de Normas 

e Procedimentos para o Controle do Câncer Cervical nos países subdesenvolvidos. 

Baseando-se no projeto piloto que havia desenvolvido para a cidade de São Caetano no 

início da década de 70 e nas orientações propostas pela OPAS, João Sampaio Góes, 

elaborou o PNCC. Em linhas gerais, o programa previa que fosse montada uma rede 

nacional totalmente equipada para o controle do câncer. Às instituições caberia atender 

                                                                 
60 O prédio foi cedido em comodato para o funcionamento do IBEPOG por um período de 30 anos. Cerca 
de 20 pessoas entre ginecologistas e citologistas trabalhavam no ambulatório do IBEPOG. Ver: 
CAPUCCI, Fátima. Filosofia Sampaio Góes ...op.cit. 
61 O projeto previa o treinamento de médicos e auxiliares de enfermagem para examinar as mamas das 
pacientes. A título de informação, o primeiro mamógrafo do Brasil chega apenas no ano de 1971, por 
intermédio do Dr. Sampaio Góes. Ver: CAPUCCI, Fátima. Filosofia Sampaio Góes: IBCC: 35 anos. São 
Paulo:2003 
62 Em 1970, o Decerto 66.623, de 22/05 criou a Divisão Nacional do Câncer para substituir o antigo 
Serviço Nacional do Câncer. Ver: TEIXEIRA, Luiz Antonio e FONSECA, Cristina Maria Oliveira. De 
Doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA e o controle do câncer do Brasil. Rio de 
Janeiro: Ministério da Saúde, 2007  
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gratuitamente os doentes, além de formar um corpo clínico de alto padrão e manter os 

equipamentos em bom estado de funcionamento. O PNCC previa, ainda, uma meta de 

realização de 480 mil exames nos primeiros meses do programa e 960 mil no ano de 

1974 (Capucci, 2003). O programa dava especial atenção às ações de diagnóstico 

precoce do câncer cervical e pretendia atuar nacionalmente em todas as áreas 

necessárias: educação, prevenção, diagnóstico e tratamento63.  Uma equipe de técnicos 

nacionais assessorados pela OPAS, dimensionou o que poderia compor um “modulo 

mínimo” para o combate ao câncer. Assim, surgiram os módulos dos laboratórios de 

anatomia patológica, citologia e radioterapia.  

Com a criação do PNCC, as ações de prevenção do câncer de colo do útero 

começaram a ser articuladas a nível federal. Recursos financeiros foram obtidos junto 

ao Ministério da Fazenda com o apoio do Ministério do Planejamento e permitiram o 

investimento em equipamentos e reforma de hospitais. Apesar das décadas de 1960 e 

1970, comporem um período de instabilidade política marcada pela transição ao regime 

político autoritário no Brasil, é possível observar o fortalecimento gradual de propostas 

voltadas para a privatização dos serviços de saúde no país.  Para muitos dirigentes do 

Ministério da Saúde, que tinham como base a ideologia do liberalismo econômico, o 

câncer deveria ser entendido como uma questão da medicina hospitalar de base privada. 

Vale enfatizar, com base nas propostas do PNCC, que neste período foram montados 

laboratórios de patologia, adquiridos equipamentos como bombas de cobalto, agulhas 

de césio e outros equipamentos para vários hospitais da rede pública e privada. 

Convênios foram celebrados com as instituições, na maior parte filantrópicas, para 

repasse de recursos de custeio e de equipamentos.  A maioria desses estabelecimentos 

fora beneficiada por meio da cessão do material em regime de comodato (Góes Junior, 

1973).   

Uma das principais propostas elaboradas no programa foi a implantação, em 

todos os estados do país, de Centros de Controle do Câncer em caráter comunitário, 

com a participação do Governo Federal, Estadual e Municipal, “das instituições oficiais 

e privadas e do povo em geral e com atividades coordenadas e orientadas pelo 

Ministério da saúde através da Divisão Nacional de Câncer”64 . No contexto de 

                                                                 
63 Goes Jr JS. Programa Nacional de Controle do Câncer. Divisão Nacional do Câncer. Ministério da 
Saúde, 1973 
64 Idem, p. 2. 
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implantação do PNCC o exame citológico tornou-se a principal ferramenta para 

diagnóstico do câncer de colo do útero através das campanhas de rastreamento. Nesse 

processo, estratégias de diferentes atores, dentro e fora da área de câncer foram 

mobilizadas para fazer com que o teste funcionasse como um instrumento de 

rastreamento de massa. Considerava-se que seria possível prevenir a doença a partir da 

utlização de um instrumento diagnóstico. A nosso ver, frente à necessidade de implantar 

ações para o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero, o teste de Papanicolaou 

(criado em laboratório para a prática clínica) teve na sua utlização a possibilidade em 

solucionar problemas da saúde pública. Assim, o teste, que poderia ser considerado uma 

simples tecnologia, passa para uma arena mais complexa, onde sua função, usos e 

crença em sua importância vão estar em jogo. 

No âmbito das campanhas de rastreamento a ampliação do volume de exames 

criou a necessidade de aumentar o número de profissionais para realizar a leitura do 

material citológico. A principal barreira para a expansão da oferta do teste Panicolaou 

eram os recursos humanos para a leitura das lâminas, tendo em vista que até então tal 

leitura era realizada por médicos residentes ou citopatologistas especializados. Nesse 

contexto, surgiram os primeiros cursos para a formação de um profissional de nível 

médio para exercer essa função: o citotécnico. Responsável em ler as lâminas do exame 

citológico, esse profissional passou a ser considerado elemento chave nas campanhas 

para o rastreamento da doença no país. Trataremos mais profundamente desse 

profissional e do primeiro curso de citotecnologistas surgido, em 1968, no âmbito da 

Fundação das Pioneiras Sociais no capítulo 4 desse trabalho. 

Em 1975 foi criado um convênio de cooperação técnica entre o Ministério da 

Saúde e o Ministério da Previdência e Assistência Social (MPA)65 com o objetivo de 

integrar as ações das duas pastas na área do câncer. O convênio previa que as funções 

do Ministério seriam normativas e de formação de recursos humanos enquanto o INPS 

teria uma função assistencial, instalando-se um Programa de Controle do Câncer (PCC), 

neste último (Bodstein, 1987). Esse programa tinha como principal objetivo articular as 

ações de prevenção e tratamento da medicina previdenciária com a rede de ambulatórios 

e hospitais da saúde pública o que possivelmente garantia a qualquer cidadão o direito 

ao tratamento gratuito da doença  (Teixeira, Porto e Noronha, 2012) 

                                                                 
65 Esse Ministério foi criado no ano de 1974. 
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Conforme Luiz Antonio Teixeira e Marco Porto (2012), a não inclusão do PNCC 

no III Plano Nacional de Desenvolvimento do ano de 1980, determinou o fim de 

vultuosos recursos para o controle dessa doença no país fazendo com que o câncer de 

colo do útero perdesse seu estatuto de problema estratégico e fosse recolocado como 

atividade de rotina no contexto da política dos Ministérios da Saúde e da Previdência 

Social. Segundo os autores, o grande legado tanto do PNCC quanto do PCC foi o 

desenvolvimento da noção de que era necessário um planejamento integrado como 

forma de controle da doença e o aumento da necessidade de ampliação da cobertura das 

ações contra a doença.  

 

1.8 - “Melhor prevenir que remediar”: ampliando o rastreamento e as ações para o 

controle do câncer de colo do útero 

 

Conforme demonstramos nos parágrafos anteriores, na década de 1970 as 

investigações sobre o câncer de colo do útero ocuparam um lugar de destaque no campo 

da ginecologia. O progresso de novas pesquisas sobre a doença possibilitou avanços 

sobre a percepção do exame citológico e impulsionou ações de saúde em grandes 

proporções com o incentivo de campanhas de rastreamento66.  

Durante a Primeira Jornada Brasileira Médico-estudantil sobre o controle do 

câncer, realizada em Recife em setembro de 1973 o médico Bertoldo Kruse de Arruda 

enfatizou que o exame citológico em massa não se justificava como atividade única, 

pois a detecção por si só não representaria resultados satisfatórios. Para o médico a 

detecção deveria ser acompanhada do controle da doença, ou seja, os casos 

diagnosticados deveriam ser tratados e acompanhados. Segundo Arruda : 

 

                                                                 
66 De acordo com Löwy (2011), em 1975, o infectologista alemão Harald Zur Hausen passou a postular 
que o câncer de colo estaria associado a um vírus responsável pelo surgimento de uma espécie de verruga  
genital. Dois anos depois, seus estudos  mostraram que o HPV seria o grande responsável pelo  
aparecimento dessas verrugas. Finalmente, nos anos 1980, Hausen demonstrou que as cepas 16 e 18 do 
HPV estavam relacionadas uma forte associação com o surgimento do câncer de colo do útero. Sobre esse 
assunto ver: LOWY, Ilana. A Womann’s disease: the history of cervical câncer. New York, Oxford 
University Press, 2011. 
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Ao introduzir em escala nacional o exame citológico de todas as 
mulheres expostas ao câncer do colo uterino, uma parte importante do 
plano consistirá em garantir a prestação de serviços para um diagnostico 
definitivo e o tratamento das clientes que apresentam resultados 
positivos; Além disso, a organização de um laboratório central convém 
aos fins de uniformizar critérios de exame e qualidade dos estudos67. 

 

Apesar desses avanços, os diagnósticos patrocinados pela OPAS e pela OMS em 

campanhas locais e nacionais apontavam para um quadro sanitário preocupante nos 

países da América Latina, entre eles o Brasil. A combinação entre a baixa cobertura 

assistencial e a disseminação de doenças da pobreza contribuíam para o elevado 

progresso da doença nas diversas regiões do país (Cueto, 2007). Uma marcante 

característica dessa patologia foi ficando cada vez mais evidente a partir de sua 

associação com o baixo nível socioeconômico da população e com grupos com maior 

vulnerabilidade social. Nesses grupos estariam concentradas as maiores barreiras de 

acesso aos serviços para detecção e tratamento precoce da doença e de suas lesões 

precursoras. Destacam-se nesse processo as dificuldades advindas de questões 

econômicas e geográficas, insuficiência de serviços de saúde e questões culturais como 

medo e preconceito dos companheiros.  É necessário também observar que desde a 

década de 1960 a assistência médica oferecida pelo setor filantrópico e privado foi 

fortemente subsidiada pelo Estado sob o regime militar. Em 1974, por exemplo, o 

governo militar criou o Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

(INAMPS) e efetuou uma reforma no sistema de saúde, sacramentando a divisão entre 

medicina preventiva versus assistência curativa (Gerschman e Viana, 2005). Essa 

medida reservou para o Ministério da Saúde as funções de saúde pública e os serviços 

de assistência médica hospitalar e ambulatorial para os pobres, sem emprego fixo e sem 

carteira assinada. Ao INAMPS cabia oferecer cobertura de saúde apenas para seus 

associados, trabalhadores formais que tinham carteira assinada. Esse processo foi 

responsável pelo fortalecimento de um sistema de saúde profundamente estratificado, 

dividido entre uma medicina para trabalhadores inseridos no mercado formal e outra 

para trabalhadores sem carteira assinada (Lima, Fonseca e Hochman, 2005; Gerschman 

e Viana, 2005). Essa postura funcionava como grande obstáculo para a ampliação da 

cobertura da saúde pública no país, principalmente nas regiões mais pobres. A Lei 6229 

                                                                 
67 ARRUDA, Bertoldo Kruse de. O controle do câncer do colo do útero como atendimento de massa. 
Revista Brasileira de Cancerologia. Vol 25 – n. 5, julho/agosto, 1975. 
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de 17 de Julho de 1975 criou o Sistema Nacional de Saúde68 (SNS), fixando as 

atividades do Ministério da Saúde, do Ministério da Previdência e Assistência Social e 

das secretarias de saúde. A criação do SNS buscou organizar e delimitar as atividades 

de saúde nos diferentes níveis: federal, estadual e municipal. Tais medidas foram 

justificadas “pela necessidade de estimular a assistência médico-sanitária e as ações de 

saneamento básico e meio ambiente69”.  

Apesar do desenvolvimento dessas ações e da ampliação do sistema de serviços 

hospitalares, verificados em algumas regiões do país, grandes segmentos da população 

continuavam desassistidos ou tendo à sua disposição serviços com pequeno ou nenhum 

poder de resolução de seus problemas. As doenças infectocontagiosas, acrescidas das 

doenças crônico-degenerativas, continuavam a incidir na população (Ponte, 2010) 

No contexto dessas novas preocupações, muitos ginecologistas brasileiros, viam 

o câncer de colo do útero como um problema de saúde cada vez mais associado aos 

desníveis de ordem econômica e social e de acesso ao sistema de saúde. Para os 

médicos especialistas a maior incidência da doença prevalecia na população com 

precária higiene genital, início precoce das relações sexuais, múltiplos parceiros, 

gravidez precoce e nutrição inadequada (Goes, 1980; Pinotti e Zefferino, 1987). 

A expressão numérica da doença ainda prevalecia grande na maioria das regiões 

brasileiras. Um levantamento histopatológico realizado por técnicos do Instituto 

Nacional de câncer entre os anos 1976-1980 demonstrou que a extensão da cobertura de 

exames ainda não havia atendido a todas as mulheres, especialmente nas áreas onde o 

acesso à saúde ainda era precário ou inexistente (Aquino et al, 1986). 

 

 

 

 

 

 
                                                                 
68 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6229.htm. Acesso em dezembro de 2015. 
69 Idem. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6229.htm
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Tabela 1  

Distribuição do câncer cérvico-uterino, segundo as Regiões Brasileiras entre os 

anos 1976-1980. 

Região % 

Região Norte 45,2  

Região Nordeste 36,1  

Região Centro –Oeste 36,3  

Região Sudeste 19,6 

Região Sul 17,8  

 Fonte: Câncer no Brasil: 1976-1980 – Dados Histopatológicos.  

 

Como podemos observar na tabela as regiões menos desenvolvidas 

apresentavam os mais altos índices da doença. Apesar da importância das campanhas de 

rastreamento, estas ainda tinham pouco alcance tendo em vista que os grupos 

vulneráveis encontravam-se onde as maiores barreiras de acesso à rede de serviços se 

faziam presentes. Além disso, dificuldades econômicas e geográficas, questões culturais 

como medo e preconceito dos companheiros funcionavam como grandes entraves para o 

sucesso dessas campanhas. Por outro lado, as mulheres que eram recrutadas pela mídia, 

na maioria das vezes eram as que já se submetiam aos exames, eram mais instruídas e 

tinham mais acesso à informação. As que precisavam ser atingidas, além de não estarem 

expostas à mídia do dia a dia, tinham muito preconceito. Eram mulheres que em sua 

maioria tinham maridos que não permitiam que elas fizessem exames ginecológicos, 

por motivos sociais, por dificuldades de locomoção e por acesso. 

Os dados histopatológicos do período 1976-1989 também demonstraram que a 

incidência do câncer de colo do útero ocorria na faixa etária entre 25 a 44 anos período 

em que a mulher se encontrava em plena fase reprodutiva. O risco ainda se mantinha na 

faixa entre 45 a 64 anos.  
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Tabela 2 

Distribuição do câncer cervico uterino segundo idade no período 1976-1980 

Idade % 

15-44 39,3  

45-64 23,6  

65 anos e mais  10,5  

Fonte: Câncer no Brasil: 1976-1980 – Dados Histopatológicos.  

 

À medida que o câncer de colo era cada vez mais associado à pobreza, as 

narrativas médicas em torno da doença eram alicerçadas no papel da citologia como 

base para o controle da doença, por ser considerada de menor custo e por ter um alcance 

populacional muito mais amplo. Para muitos ginecologistas as mulheres deveriam se 

submeter a exames preventivos anuais com o intuito de identificar lesões precursoras da 

doença.  

Para o ginecologista Arthur Campos da Paz, da Fundação das Pioneiras Sociais, 

era necessário estabelecer uma metodologia para que o exame citológico fosse acessível 

a todas as mulheres tendo em vista que a doença alcançava taxas de prevalência e 

mortalidade em mulheres de extratos sociais e econômicos mais baixos. De acordo com 

Campos da Paz: 

 

Ao lado do grande amparo na divulgação, no treinamento de médicos e 
técnicos, no incentivo aos cursos de educação leiga e médica, defende a 
grande mensagem de que cabe aos médicos em geral, e aos especialistas 
em particular, a “procura da doença” nas mais variadas regiões. 
Encarando o problema da prevenção ou detecção do câncer 
ginecológico70. 

 

É importante salientar que dentre as principais providências para o controle e 

prevenção do câncer feminino havia a menção a criação de cursos para os médicos e 

ações para o esclarecimento da população, pois o papel do indivíduo na prevenção do 

                                                                 
70 PAZ, Arthur Campos da & Campos, Alexandre. Prevenção do Câncer Ginecológico. Arquivos de 
Oncologia, 1975, 2:31-46 



71 
 

câncer através da adoção de práticas saudáveis de vida e rejeição de hábitos 

possivelmente associados à ocorrência da doença passou a se constituir em uma das 

estratégias fundamentais dos sucessivos planos para o enfrentamento da doença. No 

caso do câncer de colo do útero destacava-se o valor do exame ginecológico e a 

necessidade de sua utilização em grande parte da população feminina. 

Apesar da importância dessas iniciativas, no fim dos anos 1970 o setor de saúde 

passava por uma grande crise financeira, traduzida, principalmente pela ineficiência da 

assistência a toda a população, pelos altos custos da compra de serviços da iniciativa 

privada e pela insatisfação dos trabalhadores servidores do setor que começaram a 

cobrar a ampliação do papel do Estado em relação à saúde.  

Em linhas gerais, o início dos anos 1980 marca o esgotamento do modelo de 

saúde baseado na dicotomia entre saúde pública versus medicina previdenciária e abre 

caminho para o movimento social pela saúde, então liderado por um grupo de 

sanitaristas alinhados ao pensamento que compreendia a saúde da população como um 

fator determinado por sua forma de vida e trabalho. Para esse grupo de médicos 

sanitaristas somente mudanças nos aspectos políticos, sociais e econômicos poderiam 

acarretar transformações nas condições de saúde. De acordo com Flavio Edler, Dilene 

Nascimento e Sarah Escorel (2005), as principais propostas alternativas ao modelo 

oficial de atenção à saúde, caracterizaram-se pelo apelo à democratização do sistema, 

com participação popular, universalização dos serviços, defesa do caráter público do 

sistema de saúde e a descentralização. 

Em 1981, a OPAS elaborou o “Plano de Ação de Saúde para todos no ano 

2000”, que tinha como principal estratégia a criação de manuais com informações, 

recomendações e normas para os profissionais de saúde, visando a organização de 

programas adequados ao controle do câncer de colo do útero nas populações da 

América Latina e do Caribe. Os principais objetivos dos Manuais da OPAS consistiam 

em três pontos principais: primeiro, buscava atualizar o manual de normas e 

procedimentos para o controle do câncer do colo do útero, elaborado em 1972; segundo, 

visava facilitar as atividades de controle do câncer de colo, a fim de proporcionar uma 

boa cobertura do programa, sem diminuir a qualidade da atenção dispensada; e, por fim, 

pretendia difundir as técnicas de diagnóstico e tratamento do câncer de colo do útero, a 
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fim de alcançar a unificação dos critérios utilizados na aplicação dos programas de 

prevenção (INCA, 2006). 

O movimento de redemocratização do país abriria caminho para transformação 

das ações estatais em relação ao câncer de colo do útero. Em 1984 surgiu o Programa de 

Atenção Integral à Saúde da Mulher (PAISM). Esse programa teve sua origem marcada 

a partir da convergência das propostas oriundas dos movimentos feministas da época e 

do ascendente movimento sanitário que lutava pela democratização do acesso à saúde 

para toda a população. As propostas do PAISM tinham como principal paradigma uma 

nova e diferenciada abordagem da saúde da mulher com base no conceito de “atenção 

integral”71. O movimento de mulheres entendia que o conceito de integral, deveria 

enfatizar não somente a integração das ações para o controle do câncer de colo do útero, 

mas também, referir-se ao contexto social, psicológico e emocional das mulheres a 

serem atendidas72. O movimento feminino foi bastante vigoroso em suas ideias e 

insistiu na inclusão de ações definidas de educação sexual e em saúde da mulher (Osis, 

1994). Nesse contexto, o PAISM representou uma ruptura com a visão tradicional sobre 

o atendimento às mulheres, em geral centralizado nas questões relativas à reprodução e 

aos agravos materno-infantis. 

No que tange ao câncer de colo do útero e de mama o PAISM destacava que: 

O câncer de colo uterino e da mama tem apresentado altas taxas de 
morbimortalidade, devido às baixas coberturas dos serviços, em termos 
de identificação precoce da patologia, e das dificuldades de acesso aos 
serviços de maior complexidade por parte das pessoas com diagnóstico 
positivo. No caso do câncer do colo uterino, existe uma tecnologia 
simples e de baixo custo para o diagnóstico de estágios pré-cancerosos, 
comprovadamente eficientes e de menor custo que o tratamento de casos 
avançados. No entanto, menos de 2% da população feminina são 
atendidos nessa necessidade. No caso do câncer de mama, a técnica de 
diagnóstico é ainda mais simples, pois se resume na palpação sistemática 
das mamas e no ensino de técnicas de auto-exame73. 

 

                                                                 
71 Brasil. Ministério da Saúde. Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática. 
Brasília: Centro de Documentação 1984. 
72 Sobre o assunto ver: OSIS, Maria José Martins Duarte. Atenção Integral à Saúde da mulher, o conceito 
e o programa: história de uma intervenção [dissertação]. Campinas (SP): Universidade Estadual de 
Campinas, 1994. 
73 Brasil. Ministério da Saúde. Assistência Integral ...op cit.. P.11 
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O PAISM passou a ser considerado uma importante política pública na área da 

saúde porque estabeleceu em sua linha de ação um modelo assistencial integral e 

equitativo (Formiga, 1999). As diretrizes do PAISM pautavam-se nas ações educativas, 

preventivas, de diagnóstico, tratamento e recuperação, englobando a assistência à 

mulher em clínica ginecológica, no pré-natal, parto e puerpério, no climatério, em 

planejamento familiar, DST, câncer de colo e mama, além de outras necessidades 

identificadas a partir da observação do perfil populacional das mulheres. Os serviços de 

saúde deveriam oferecer esses conjuntos de ações e não apenas uma ou algumas delas, 

além de atividades educativas grupais com as usuárias. Também estabeleciam a 

exigência de uma nova postura de trabalho da equipe de saúde, em face do conceito de 

integralidade do atendimento e pressupunham um enfoque educativo a permear o 

desenvolvimento de todas as atividades.  

Nesse contexto, recursos financeiros do Ministério da Saúde foram dirigidos 

para capacitação de profissionais da saúde, produção de material educativo e publicação 

de normas técnicas. Além disso, coube ao Ministério da Saúde identificar e apoiar os 

centros que desenvolviam pesquisas operacionais e estudos epidemiológicos atinentes à 

saúde da mulher e que poderiam oferecer subsídios técnicos e científicos para a 

implantação do programa (PAISM, 1984). 

É válido ressaltar, que nesse momento, havia ações de controle do câncer de colo 

do útero e de mama de forma isolada, em algumas cidades brasileiras, com maior 

concentração na Região Sudeste. Apesar das publicações científicas demonstrarem a 

eficiência do exame citológico para prevenção do câncer de colo, a implantação de 

programas como o PAISM, por exemplo, ocorria de forma heterogênea no país, 

acompanhando diferentes graus de organização e capacidade instalada dos serviços 

públicos municipais e estaduais, respondendo a distintos graus de compromisso dos 

governantes com a saúde da mulher. Esse quadro mantinha o controle do câncer do colo 

do útero no país de forma bastante incipiente, com resultados pouco promissores para a 

maior parte das regiões. Em 1984, em pesquisa realizada por técnicos do Instituto 

Nacional do Câncer averigou-se que as Secretarias Estaduais de Saúde desenvolviam 

essa atividade em apenas 7% das unidades de rede básica, não alcançando 2% de 

cobertura das mulheres adultas. Os dados ainda demonstraram que o INAMPS, na 

ocasião o maior prestador de cuidados médicos assistenciais no país, não tinha 

informações sobre os exames citológicos realizados. Por fim, os técnicos do INCA 
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concluíram que a cobertura da assistência ginecológica era de apenas 15% das mulheres 

acima de 15 anos. De acordo com os técnicos do INCA era necessário um amplo 

esforço de articulação interinstitucional para a “superação do estágio rudimentar em que 

se situava o controle do câncer cervico-uterino no país” (Aquino et al., 1986).  

O principal legado do PAISM em relação ao controle do câncer de colo do útero 

no país foi introdução da coleta de material para o exame colpocitológico como 

procedimento de rotina da consulta ginecológica. A equipe da Campanha Nacional de 

Combate ao Câncer74 (CNCC) foi responsável em apoiar tecnicamente o PAISM no que 

dizia respeito ao câncer de colo do útero. 

Entre os dias 29 e 31 de janeiro de 1985, foi realizado no Instituto Nacional do 

Câncer o Seminário Nacional sobre Controle do Câncer Cérvico-Uterino e de Mama 

promovido pela CNCC/INCA, PAISM e OPAS. Cerca de cem participantes se reuniram 

com o objetivo de promover o debate sobre questões prioritárias para o 

desenvolvimento das ações de controle no país e discutir estratégias de integração das 

atividades de controle às demais relativas à assistência integral à saúde da mulher. Em 

sua apresentação o médico José Aristodemo Pinotti ressaltou que: 

Quando se pretende organizar um programa de controle de câncer 
cérvico-uterino e de mama, deve-se dividir claramente as atribuições 
dos níveis primário, secundário e terciário. Há contudo, um erro 
frequente ao se confundir setor primário com ações de prevenção e 
diagnóstico precoce. Ora, ele se caracteriza não pelo tipo de problema, 
mas pela simplicidade das ações que envolvem seu diagnóstico, 
prevenção e tratamento. (...)Alguns postos de saúde, por exemplo, 
possuem recursos humanos e materiais suficientes para realizarem 
uma série de atividades; outros, não. O limite é muito variável e deve 
ficar a critério de cada médico no trato com seus pacientes. É por isso 
que fatores como a regionalização, referencia e contra-referência são 
essenciais para o pleno funcionamento e organização do setor 
primário, não só no sentido de marcar consultas, mas no sentido da 
troca de informações. O setor primário precisa ter a certeza de que 

                                                                 
74 A Campanha Nacional de Combate ao Câncer (CNCC) foi criada em 1967 pelo Decreto n. 61.9688 de 
22 de dezembro. Seu principal objetivo era impulsionar a luta contra o câncer em todo o país. Várias 
instituições de diversos estados vieram a constituir a Campanha Nacional. Previa medidas para ampliação 
e aparelhamento das unidades médico-hospitalares especializadas, formação de pessoal técnico em 
diagnóstico e ensino sobre detecção e profilaxia da doença. Sobre o assunto ver: TEIXEIRA, L. A. & 
FONSECA, Cristina M. O. De doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA e o controle 
do câncer no Brasil. 1. ed. Rio de Janeiro: Instituto Nacional do Câncer, 2007 
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pode referir uma paciente para um determinado hospital e que ela 
receba o devido tratamento75. 

 

A citação é longa, mas nos permite perceber a tensão dos médicos diante de uma 

contradição interna. De fato, a atenção integral à saúde da mulher era percebida como 

uma questão fundamental e adequada, mas, ao mesmo tempo, pensava-se que a eficácia 

das ações para o controle dessa doença dependia de uma estratégia especificamente 

delineada para esse fim. Ou seja, os médicos especialistas acreditavam que o programa 

de prevenção requeria em primeiro lugar planejamento e técnicas de gerenciamento, 

com as quais os serviços de saúde não estavam familiarizados. 

Segundo o relatório final do Seminário Nacional, o precário nível de 

desenvolvimento das ações estava fortemente associado a problemas gerais relacionados 

à estrutura e funcionamento do sistema de saúde predominante no país. Tais problemas 

envolviam, principalmente, a inadequação dos serviços à resolução dos problemas de 

saúde mais prevalentes, à falta de coordenação institucional e programática entre os 

diversos prestadores de serviço, e mesmo no âmbito de cada instituição “à baixa 

remuneração dos profissionais e baixa eficiência dos serviços, a escassa participação 

dos técnicos na elaboração dos planos e programas e pouca circulação de 

informação76”  

Em 1987, foi criado no INCA o Programa de Oncologia, o chamado Pro-Onco, 

que estabelecia entre outras ações, a expansão da prevenção e controle do câncer de 

colo do útero. O programa funcionava numa parceria do governo federal com as 

secretarias estaduais e municipais de saúde, as universidades e hospitais de câncer, 

visando, entre outras metas, dar apoio a campanhas educativas que pudessem redundar 

na ampliação da detecção do câncer do colo do útero e a implantação de um sistema de 

informação para monitorar as ações do programa (Abreu, 1997). Uma das atividades 

desenvolvidas pelo Pro-onco no ano de 1988, foi a elaboração de um plano de trabalho 

para o Projeto de Expansão da Prevenção e Controle do Câncer Cervico Uterino. O 

                                                                 
75 PINOTTI, Jose Aristodemo. Apoio diagnóstico e terapêutico as atividades de detecção precoce: breve 
introdução ao tema. Revista Brasileira de Cancerologia. Rio de Janeiro, Vol 31, n. 3, setembro de 1985 
(p.211-213) 
76 RELATÓRIO FINAL. Seminário sobre o controle do câncer cervico -uterino e de mama. Revista 
Brasileira de Cancerologia. Rio de Janeiro, Vol 31, n. 3, setembro de 1985 (p.237-239) 
 



76 
 

plano previsto para os anos 1988-1993 previa que a expansão das ações necessárias para 

o controle da doença dependia da: a) descentralização da colheita de material para 

exame citológico; b) integração dos laboratórios de citopatologia da rede pública, dentro 

de uma rede nacional; c) articulação da rede básica com os serviços de nível secundário 

e terciários; d) integração com os diferentes programas de saúde existentes e a 

comunidade a fim de facilitar a operacionalização das atividades. Coube ao Ministério 

da Saúde e da Previdência e Assistência Social a coordenação conjunta do projeto, 

cabendo ao Pro-Onco a sua operacionalização (Abreu, 1997). 

Um dos principais legados do Pro-Onco foi a realização da reunião nacional para 

o Consenso sobre a Periodicidade e Faixa Etária no Exame de Prevenção do Câncer 

Cervico Uterino, em 1988. A reunião contou com a presença dos principais especialistas 

brasileiros no controle da doença, incluindo citopatologistas, ginecologistas, 

epidemiologistas, técnicos do PAISM, representantes da OPAS, do movimento de 

mulheres, entre outros. Com base nas evidências científicas nacionais e internacionais e 

na capacidade da assistência de saúde do período, concluiu-se que a principal 

recomendação para realização do exame seria que o mesmo deveria ser feito a cada três 

anos, após dois exames negativos com intervalo de um ano, nas mulheres com idade 

entre 25 e 50 anos77. A partir dos anos 1990, O Pro-Onco passou a ser uma 

coordenadoria do INCA e a CNCC foi extinta em 199178 

Em linhas gerais, as investigações sobre o câncer contribuíram para que a 

doença começasse a se consolidar como um problema de saúde pública, tendo como 

pano de fundo um conjunto de elementos que cristalizaram os conhecimentos sobre a 

enfermidade. Entre esses elementos destacam-se o estabelecimento de instituições de 

pesquisa, a atuação dos médicos cancerologistas nos meios políticos e acadêmicos, o 

surgimento de sociedades científicas e o intercâmbio científico entre instituições 

nacionais e estrangeiras. 

O conjunto de iniciativas expostas até aqui contribuiu para o redimensionamento 

das preocupações com a doença. Observa-se que as principais campanhas implantadas 

através dos programas de prevenção postos em marcha no Rio de Janeiro pela Fundação 

                                                                 
77 Prevenção do Câncer cervico-uterino: Reunião de Consenso. Revista Brasileira de Cancerologia. 1989 
35 (1/2). 
78 ZEFERINO, Luiz Carlos. Políticas Oficiais de controle do câncer no Brasil. Acta Oncologia Brasileira. 
1997; 17: 172-177. 
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das Pioneiras Sociais (1957), em Campinas, pela Universidade Estadual de Campinas 

(1965), em São Paulo pelo IBEPOG (1968) e em São Caetano pelo IBEPOG (1970) 

forjaram um modelo do que seria a ação governamental contra o câncer de colo a partir 

dos anos 1980 e na década seguinte. Apesar de serem idealizadas para contextos locais 

as ações elaboradas no âmbito dessas instituições funcionaram como uma espécie de 

mola mestra para ações nacionais contra a doença. A perspectiva de inserir a trajetória 

de uma dessas instituições, com o olhar sobre a Fundação das Pioneiras Sociais cria a 

possibilidade de analisar como essa instituição tornou-se espaço de produção de 

conhecimento. Parto da ideia de que não é possível entender as ações para o controle do 

câncer de colo do útero sem entender as iniciativas locais que deram origem a essas 

ações. Apesar de este trabalho não ter a pretensão de analisar as instituições paulistas é 

possível perceber que estas também tiveram um protagonismo importante nas ações 

para o controle do câncer de colo do útero no Brasil. 

No plano institucional, em linhas gerais, após a criação do Sistema Único de 

Saúde (SUS) pela Constituição de 1988 e sua regulamentação pela Lei Orgânica da 

Saúde em 1990, o Ministério da Saúde passou a coordenar a política de saúde no país e 

o INCA passou a ser o órgão responsável pela formulação da política nacional do 

câncer. A partir dos anos 1990, portanto, o SUS emerge como modelo de atenção à 

saúde, fortemente marcado por propostas e projetos para reformular a atenção básica, a 

saúde coletiva e a política para hospitais, médicos, etc. Verifica-se, portanto, uma 

mudança nas ações para o controle do câncer de colo do útero no país, marcado, 

principalmente pela reformulação das atividades até então desenvolvidas por 

instituições locais. 
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Capítulo 2: A Fundação das Pioneiras Sociais 

 

Introdução 

 

Esse capítulo trata da Fundação das Pioneiras Sociais (FPS). Discutiremos a 

trajetória dessa instituição dando ênfase à sua atuação nas ações voltadas para a 

assistência à saúde da população. Propomos compreender de que maneira essa 

instituição de caráter privado, mas com função pública, contribuiu na elaboração e 

execução de programas de saúde para a população pobre e, mais particularmente, para a 

área das chamadas doenças crônico-degenerativas, sobretudo do câncer feminino. 

A origem da FPS remonta ao período em que Juscelino Kubitscheck foi eleito 

governador de Minas Gerais (1951-1955). Nesse período, sua esposa Sarah Kubitscheck 

começou a mobilizar as senhoras da alta sociedade a fim de arrecadar doações para os 

mais necessitados. Em outubro de 1951 esse grupo ganhou o nome de Associação das 

Voluntárias.  

Com a eleição de JK para a presidência da República (1956-1961) as Pioneiras 

Sociais ganharam novas atribuições e ampliaram seu raio de atuação, agora em âmbito 

nacional. Em março de 1956, tiveram sua proposta inicial ampliada e em um curto 

espaço de tempo transformar-se-iam em um complexo assistencial com delegacias 

regionais atuando em dez estados brasileiros. Desde então, no período correspondente 

entre os anos 1956 a 1990 realizaram um amplo trabalho de assistência médica, social e 

educacional para a população pobre. Através dos hospitais volantes, do Centro de 

Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, das escolas, dos ambulatórios, dos lactários e centros 

de recuperação motora, essa instituição se voltaria principalmente para a área da 

assistência à saúde da população. A ampliação de sua área de atuação transformou sua 

natureza jurídica: em 29 de agosto de 1956, pelo Decreto nº 39.865 foi declarada uma 

instituição de utilidade pública79 e, em março de 1960, pela Lei 3736 foi transformada 

                                                                 
79 Brasil. Decreto nº 39.865, de 29 de agosto de 1956. Declara de utilidade pública a Sociedade Civil 

Pioneiras Sociais com sede no Distrito Federal. Disponível em: 

.http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/116512/decreto-39865-56. Acesso em 07 de 
novembro de 2015. 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/116512/decreto-39865-56
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em fundação.  A instituição sobreviveu por mais de três décadas, até que a Lei n. 8.246, 

de 22 de outubro de 1991, conferiu ao Poder Executivo competências para extingui-la, e 

para instituir o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais. 

No Rio de Janeiro, destacou-se, dentre suas numerosas atividades, o Centro de 

Pesquisas Luiza Gomes de Lemos80, construído especialmente para a prevenção do 

câncer feminino. Dispondo de modernas instalações e de um corpo técnico 

especializado, o Centro realizou um intenso trabalho de prevenção do câncer de colo do 

útero através da difusão do teste Papanicolaou, ou o popularmente conhecido exame 

preventivo. 

A obra assistencialista da FPS foi marcada pela criação de escolas pelo interior 

do país, de hospitais especializados, hospitais volantes equipados para atendimento 

médico e odontológico e hospitais flutuantes (na Amazônia). Ao acompanhar a 

trajetória da FPS, é possível constatar o caráter dinâmico da prática médica e científica 

que se desenvolveu no âmbito da instituição, de forma a enriquecer o debate sobre 

assistência e saúde da população.  Procuro sinalizar para a possibilidade de entender 

essa instituição como espaço científico, voltando-me, principalmente, para a análise da 

influência de fatores sociais nesse espaço institucional. 

 Como veremos, a circulação dos diferentes atores nos espaços de diálogo dentro 

e fora da instituição contribuiu para a institucionalização de ações organizadas, baseadas 

na promoção da saúde e em estratégias de prevenção, principalmente no campo das 

doenças crônico-degenerativas, como o câncer feminino.  

 

2.1- Sarah Kubitschek: uma pioneira social 

Apesar desse trabalho não ter como objetivo realizar uma biografia de Sara 

Kubitschek é possível notar que a sua atuação na idealização das Pioneiras Sociais teve 

efeitos concretos na trajetória da instituição. Durante o período em que JK ocupou 

cargos políticos importantes, Sarah conseguiu empreender um grande projeto 

assistencial que culminou com a criação de escolas, unidades volantes de atendimento, 

lactários, centro de pesquisa e hospitais especializados.  

                                                                 
80 Abordaremos o surgimento desse centro no capítulo 3. 
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Sarah Gomes de Lemos nasceu no ano de 1909, em Belo Horizonte. Filha do 

deputado federal Jaime Gomes de Souza Lemos e de Luiza Gomes de Lemos, pertenceu 

a uma família tradicional de Minas Gerais. Pelo lado paterno integrava o clã dos Lemos, 

que começou a se projetar na política ainda nos tempos do Império através de João 

Antonio de Lemos, então Barão do Rio Verde, por Decreto Imperial de 1848. Seu pai, o 

deputado Jaime Gomes de Souza Lemos havia representado Minas na Câmara Federal 

entre 1912 a 1922 (Bojunga, 2010). 

A mãe de Sarah, Luiza Negrão, era filha do comendador José Duarte da Costa 

Negrão, um rico proprietário da área onde fica atualmente o Bairro Floresta, em Belo 

Horizonte. Com Jaime Lemos, teve cinco filhos: Amélia, Maria Luisa, Sarah, Geraldo e 

Idalina. Maria Luisa era esposa do deputado Clovis Pinto e Amélia casou-se com 

Gabriel de Resende Passos, que ocupou o cargo de procurador geral da República entre 

os anos 1936-1945 e foi Ministro de Minas e Energia do Brasil no período 

compreendido entre 1961-1962. Sarah era ainda prima de dois políticos influentes: 

Francisco Negrão de Lima e Otacílio Negrão de Lima. Francisco Negrão de Lima fora 

Ministro da Justiça em 1951, prefeito do Distrito Federal em 1956, Ministro das 

Relações Exteriores em 1958 e governador da Guanabara em 1965. Já Otacílio, foi 

prefeito de Belo Horizonte durante dois mandatos, sendo o primeiro entre os anos 1935-

1938 e o segundo entre 1947-1958. Além disso, ocupou o cargo de Ministro do 

Trabalho, Indústria e Comércio no ano de 1946. 

Sarah e Juscelino se conheceram no ano de 1926, numa festa beneficente do 

Grupo Escolar Barão do Rio Branco, em Belo Horizonte. Na ocasião, Juscelino cursava 

o quinto ano da faculdade de medicina. Em abril de 1930, quando já estava noivo de 

Sarah, JK partiu para a França a fim de se especializar no serviço de urologia do 

Hospital Cochim, chefiado pelo professor Maurice Chevassu, referência mundial em 

urologia. A última etapa de sua viagem para especialização em medicina foi em Berlim, 

quando fez um rápido estágio no Hospital Charité e encontrou o médico paulista 

Antônio Prudente, que na ocasião estava pesquisando sobre o câncer (Bojunga, 2010: 

94-102).  

No dia 21 de novembro de 1930, JK retornou ao Brasil e encontrou o país na 

efervescência do movimento da Revolução de 30, que havia derrubado a República 
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Velha81.  Em Belo Horizonte, montou seu próprio consultório no edifício Ibaté, 

localizado próximo à famosa Avenida Afonso Pena. Também prestou serviço à Santa 

Casa de Misericórdia e clinicou na Beneficência da Imprensa Oficial. 

A origem familiar de Sarah abria a JK, jovem médico recém-formado, a 

possibilidade de integrar o pequeno universo de famílias influentes do período. De 

acordo com a narrativa de Claudio Bojunga (2010): 

 

(...) Era a parentela mineira em todo o esplendor: o casamento de 
Juscelino Kubitschek com Sarah teria reflexos favoráveis na absorção do 
jovem médico pela tradicional família mineira. Não houve cálculo 
político – sua carreira começaria mais tarde. Mas ocorreu maior 
entrosamento social num meio mais impenetrável do que poderia parecer 
à primeira vista (...)82  

 

O entrelaçamento de cargos e parentescos acabou influenciando o futuro de 

Juscelino na política. Segundo Bojunga (2010), nesse momento, a política ainda se 

apresentava como algo distante de Juscelino, exceto nos momentos de conversa com o 

cunhado de Sarah, Gabriel Passos, então oficial de gabinete de Olegário Maciel, que na 

ocasião era governador do estado de Minas Gerais. A trajetória ascensional de JK fora 

se concretizando na medida em que os traços identitários se aprofundavam. Ao mesmo 

tempo, JK conseguiu construir uma rede de sociabilidades, o que lhe permitiu avançar 

em seu projeto pessoal e político. 

Sarah casou-se com Juscelino Kubitschek no dia 30 de dezembro de 1931 no Rio 

de Janeiro. Com JK teve duas filhas: Marcia Kubitschek, que nasceu em 22 de outubro 

de 1943 e Maria Estela Kubitschek, adotada pelo casal no ano de 1947. 

Em sua narrativa, Bojunga relata que na ocasião em que Gustavo Capanema fora 

Secretário do Interior do Estado de Minas Gerais, no ano de 1930, dedicou-se a 

melhorar a situação da Polícia Militar do estado mineiro. Uma das principais 

providências tomadas por Capanema, em 1931, foi transformar o antigo Hospital Militar 

                                                                 
81 Em linhas gerais, esse foi um momento de grande efervescência política, no qual o então presidente 
Washington Luiz havia sido deposto. A eclosão de novas forças políticas marca o período, com a posse 
do gaúcho Getúlio Vargas na Presidência da República. 
82 BOJUNGA, Cláudio. JK: o artista do impossível. RJ: Objetiva, 2001 (p 109-110) 
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em centro médico moderno. Para esse fim, Capanema tinha em mente médicos de 

renome e nomeou como chefes de serviço o professor Otaviano de Almeida (cirurgia 

geral), Brás Pelegrino (clínica médica) e José Ferola (radiologia). 

 

Um pedido de dona Luisa Lemos, mãe de Sarah, a Gabriel Passos, seu 
outro genro, incluiu Juscelino na lista dos nomeados. O marido de Sarah 
foi encarregado de organizar o Serviço de Laboratórios e Pesquisas nos 
moldes do que vira na Europa, assumindo em seguida a chefia do Serviço 
de Urologia, no posto de capitão médico. Juscelino integrava agora o clã 
dos Lemos: Otacílio Negrão de Lima, primo em primeiro grau de Sarah, 
era político em Belo Horizonte. Seu cunhado, Gabriel Passos, secretário 
particular do presidente do estado. O irmão, Geraldo Lemos, insinuava-se 
no mundo das finanças. Outro irmão, Eugênio Gomes, era médico e 
clinicava no Rio. Seu cunhado, Clovis Pinto, filho de Estevão Pinto, era 
engenheiro e um dos homens mais ricos de Belo Horizonte83.  

 

 Juscelino teve uma carreira política promissora: foi Chefe do gabinete civil do 

governo de Minas Gerais no ano de 1933, Deputado Federal entre 1935-1937, prefeito 

de Belo Horizonte entre 1940-1945, governador de Minas Gerais entre os anos 1951-

1955 e Presidente da República no período 1956-1961. Com a carreira política de JK, 

Sarah iniciou seu engajamento em obras sociais e assistenciais importantes e foi 

considerada uma das primeiras-damas brasileiras mais ativas de nossa história.  

Seus primeiros trabalhos no campo da assistência social remontam ao período 

em que JK foi eleito governador de Minas Gerais. Em outubro de 1951, criou o grupo 

que posteriormente seria chamado de Pioneiras Sociais. À frente da instituição Sarah 

começou a mobilizar muitos voluntários para sua obra assistencial, com a finalidade de 

conceder assistência material à população pobre. As voluntárias desse grupo se reuniam 

na garagem do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, para ajudar crianças, mães e 

mulheres grávidas. Em pouco tempo, a iniciativa passou também a se dedicar à 

educação, com a criação de escolas.  Núcleos das Pioneiras foram se espalhando pelo 

Estado Mineiro, com dezenas de voluntárias oferecendo-se para preparar e servir 

merenda escolar, confeccionar uniformes para os alunos, prestar auxílio à população 

pobre através da distribuição de roupas, alimentos, cadeiras de rodas e aparelhos para 

deficientes físicos. 

                                                                 
83 Idem p. 111 
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Na vida pública, Sarah tinha bastante influência, pois vinha de uma família 

tradicional. Suas ações benemerentes podem ser compreendidas a partir do 

aprofundamento de sua vida pública no contexto político no qual JK esteve inserido. É 

preciso também considerar que sua origem social desempenhou importante papel para o 

desenvolvimento das atividades da FPS. 

Ana Paula Vosne (2015) assinala que desde o começo do século XX, a maior 

visibilidade e mobilidade das mulheres das elites brasileiras, permitiu que fossem 

criadas as condições para que elas atuassem de maneira mais organizada num sistema 

caritativo-filantrópico que estava se instituindo em diferentes cidades do país. Para a 

autora, essas mulheres, casadas ou solteiras, representavam os nomes de seus maridos e 

pais, no entanto, a partir do momento em que se envolviam com ações benemerentes 

passavam a adquirir capital simbólico associado à sua origem social. 

Uma breve análise do trabalho de outra primeira dama, antecessora de Sarah 

Kubitschek, permite observar que a participação feminina em questões filantrópicas 

ganhava cada vez mais espaço no país. Ampliavam-se também as funções dessas 

mulheres à frente das entidades filantrópicas que criavam. O trabalho da primeira dama 

Darcy Vargas exemplifica essa ideia. Durante os dois períodos em que seu marido 

Getúlio Vargas ocupou o cargo da Presidência da República, o primeiro entre 1930-

1945 e o segundo entre 1951-1954, Darcy Vargas esteve à frente de grandes obras 

beneméritas, tornando-se referência para suas contemporâneas nos assuntos ligados às 

questões sociais. 

 Entre os anos 1937-1940, Darcy Vargas trabalhou no Abrigo Cristo Redentor84. 

Em 1938 criou a Fundação Darcy Vargas que teve como principal projeto a criação da 

Casa do Pequeno Jornaleiro, localizada no bairro Saúde, zona portuária do Rio de 

Janeiro. Essa instituição tinha como objetivo prestar assistência aos menores que 

vendiam jornal e dormiam nas ruas do Rio de Janeiro. A casa funcionava como uma 

                                                                 
84 O Abrigo Cristo Redentor foi inaugurado no dia 25 de Dezembro de 1936, no Rio de Janeiro, então 
capital federal.  Essa instituição filantrópica denominada Obra de Assistência aos Mendigos e Menores 
Desamparados da Cidade do Rio de Janeiro, tinha como principal meta de seu projeto social o  
acolhimento dos mendigos. Seu modelo assistencial tinha como objetivo contribuir para a solução de um 
problema considerado emergente nos espaços urbanos das grandes cidades: o número crescente de 
desocupados que perambulavam pelas ruas. Afinado com o discurso propagado pelo governo de Getúlio 
Vargas, o abrigo deveria promover o enfrentamento da pobreza através da educação e do traba lho. Sobre 
esse tema ver: CAMINHA, Mônica Cruz. Abrigo do Cristo Redentor: estado e assistência social no 
primeiro Governo Vargas (1936-1945). Dissertação (Mestrado em História das Ciências e da Saúde) –

Fundação Oswaldo Cruz. Casa de Oswaldo Cruz, 2012 Rio de Janeiro: [s.n.], 2012.167 fls. 
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espécie de internato, onde os meninos recebiam alimentação, assistência médica e 

educacional.  

Com o ingresso do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a então primeira dama 

criou, em 1942, a Legião Brasileira de Assistência (LBA), da qual se tornou a primeira 

presidente. Aldaíza de Oliveira Sposati (1991) assinala que a relação da assistência 

social vinculada ao projeto de criação da LBA, ganhou destaque quando Darcy Vargas 

reuniu as senhoras da sociedade para ajudar as famílias dos soldados enviados para a 

Segunda Guerra. Com o final da guerra, a instituição passou a dar assistência às famílias 

pobres. Nesse contexto, estendeu sua atuação às famílias da grande massa não 

previdenciária, atendendo na ocorrência de calamidades, com ações pontuais, tendo 

como meta uma ação social no sentido de dar apoio ao governo85. 

Estudos historiográficos sobre associações filantrópicas femininas no Brasil vêm 

procurando desvincular a filantropia feminina da imagem estereotipada da 

subalternidade, investigando outras dimensões possíveis em relação à atuação das 

mulheres à frente das organizações filantrópicas por elas organizadas.  

Em seu trabalho sobre filantropia feminina no Brasil, por exemplo, Maria Lucia 

Mott (2001), assinala que, desde as primeiras décadas do século XX, as mulheres 

tiveram um papel primordial na organização e participação de entidades filantrópicas e 

assistenciais. Para a autora, essa participação deve ser analisada não apenas 

considerando as mulheres como meras coadjuvantes das atividades filantrópicas, e sim, 

considerando seu papel em funções que vão além da organização de eventos para 

arrecadar fundos financeiros. Segundo Mott, muito além dessa função secundária, essas 

mulheres exerciam sua capacidade para a gestão e administração das entidades que 

estavam à frente.  

Ao estudar o contexto brasileiro, Mott analisa a múltipla atuação da filantropa 

Pérola Byington na benemerência e na militância feminina repensando seu papel na 

elaboração de programas e no estabelecimento de políticas públicas para a atenção à 

infância. 

                                                                 
85 O Decreto Lei nº 593, de 27 de maio de 1969, transformou a LBA em fundação. Nesse contexto passou 
a ter o nome Fundação Legião Brasileira de Assistência e ficou vinculada ao Ministério do Trabalho e 
Previdência Social. A Lei nº 6.439, de 1 de setembro de 1977 vinculou a LBA ao Ministério da 
Previdência e Assistência Social. Pelo Decreto nº 99.244, de 10 de maio de 1990, a LBA vincula -se ao 
Ministério da Ação Social.  Essa instituição foi extinta no governo do presidente Fernando Henrique 
Cardoso através do art. 19, Inciso I, da Medida Provisória nº 813, de 1 de janeiro de 1995. 
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Pérola Byington fundou, em 1930, a Cruzada Pró-Infância, que tinha por 

objetivo combater a mortalidade infantil através de um programa de assistência para as 

crianças e para suas mães. Nesse período, ainda que o país estivesse iniciando seu 

processo de desenvolvimento agrícola e industrial, a mortalidade infantil era uma 

questão que preocupava as elites brasileiras. Segundo Mott, a Cruzada Pró-Infância 

surge nesse contexto, tendo como principais líderes Pérola Byington e Maria Antonieta 

de Castro. Pérola Byington tinha uma larga experiência com trabalho voluntário na Cruz 

Vermelha e era casada com um importante empresário da área de eletrificação e do 

comércio de importação. Além disso, desfrutava de um importante prestígio entre a elite 

paulista. Já Maria Antonieta de Castro, natural do interior de São Paulo, possuía uma 

trajetória exemplar como professora, educadora sanitária e escritora infantil. 

De acordo com Mott, o trabalho dessas duas militantes feministas à frente da 

Cruzada Pró-Infância, deve ser entendido como exemplo de potenciais oportunidades 

para que essas mulheres, oriundas de camadas sociais mais altas, pudessem promover 

experiências e reflexões para mobilizar aliados e promover sua ação benemérita.  

O olhar para o trabalho de Sarah revela sua inserção em atividades bastante 

diversificadas e de graus de complexidade variável. Mesmo práticas realizadas no 

terreno da domesticidade, como a costura e a culinária, quando realizadas coletivamente 

no espaço institucional da FPS adquiriram nova dimensão e permitiram o 

estabelecimento de contatos potencialmente enriquecedores. Nesse contexto, Sarah 

também mobilizou um capital político importante para JK, na medida em que teve uma 

ativa participação nas diferentes áreas relacionadas às atividades da Fundação das 

Pioneiras Sociais.   

Assim, o crescimento, o patrimônio obtido, os compromissos adquiridos pela 

instituição fizeram parte de um amplo trabalho organizado por Sarah Kubitschek e 

demais membros da diretoria da FPS. Sarah, por sua vez foi amparada por uma equipe 

que administrou a FPS, gerenciou as verbas, contratou pessoal, resolveu, entre outros 

problemas, questões trabalhistas e de relacionamento entre funcionários. Não se deve 

esquecer que a credibilidade e o trânsito que a FPS teve entre o poder público, as elites, 

o empresariado e a mídia, certamente se deve em grande parte à origem social e à rede 

de relações de sua principal fundadora.  
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Entre os anos 1956-1961, Sarah esteve à frente da presidência das Pioneiras 

Sociais. Quando deixou o cargo, a estrutura da instituição já estava consolidada, tendo 

como pano de fundo a Lei nº 3736, de 22 de Março de 1960 que instituiu a Fundação 

das Pioneiras Sociais86. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Logo da Fundação das Pioneiras Sociais, 1960 87.  

 

 

2.2-  Estrutura da Fundação das Pioneiras Sociais 

2.2.1- A Origem: de Minas Gerais para a Capital Federal – Um breve olhar sobre a 

natureza jurídica da instituição. 

Conforme mencionamos nos parágrafos anteriores, a obra assistencial idealizada 

por Sarah Kubitschek surgiu a partir da atuação de um grupo de voluntárias que se 

reuniam no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte. Em pouco tempo essa iniciativa 

passou a se dedicar também à educação, com a criação de escolas. Posteriormente 

vieram os lactários, onde eram ensinadas noções básicas de puericultura e feita a 

distribuição de leite para os recém-nascidos. Núcleos das Pioneiras foram se espalhando 
                                                                 
86 http://www.presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128703/ lei-3736-60. Acesso em 10 de outubro de 
2015. 
87 Projeto História do Câncer (COC/Fiocruz-INCA) 

http://www.presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128703/lei-3736-60
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pelo estado mineiro: havia unidades em São João Del Rei, Carangola, Poços de Caldas, 

Juiz de Fora, Betin, Diamantina, Governador Valadares, Sêrro e Passos. 

Em 1956, quando JK assumiu a Presidência da República, a proposta inicial de 

atuação desse grupo foi amplamente sobrepujada. Agora, no Rio de Janeiro, então 

capital federal, e dispondo de mais recursos financeiros, a primeira dama ampliou sua 

obra benemérita: em 22 de março de 1956, expandiu a atuação das Pioneiras Sociais.  O 

lançamento oficial da campanha das Pioneiras Sociais ocorreu com a apresentação, no 

Teatro Dulcina, na Cinelândia, da peça Othelo, de Shakespeare. Na ocasião foram 

arrecadados fundos para aplicação nas primeiras iniciativas da instituição88.  

No Jornal do Brasil publicado em março de 1956, Sarah Kubitschek afirmou: 

 

Quem tiver mais dará mais, quem tiver menos, dará menos, mas todos 
concorrerão na medida das suas possibilidades para o nobre 
empreendimento. Foi assim em Minas Gerais quando lancei a Associação 
das Voluntárias. Foi do próprio povo que me chegaram recursos para que 
eu prestasse socorro aos necessitados. E é da ajuda do povo que espero, 
com a ajuda de Deus, o êxito das Pioneiras Sociais89.  

 

Em um curto espaço de tempo as Pioneiras Sociais transformaram-se em um 

verdadeiro complexo assistencial. Da assistência às mães, crianças e mulheres grávidas, 

sua área de atuação ampliou-se para as atividades médico assistenciais, atividades 

educacionais e atividades assistenciais na área da medicina preventiva, inclusive com o 

incentivo à criação de centros de pesquisas para estudo das doenças crônico 

degenerativas como o câncer – em especial o feminino - e as doenças cardiovasculares. 

Em novembro de 1957 foi inaugurado, no Rio de Janeiro, o Centro de Pesquisas Luiza 

Gomes de Lemos que tinha entre seus objetivos oferecer atendimento ambulatorial para 

prevenção e detecção precoce do câncer de colo do útero e de mama. Trataremos do 

Centro no capítulo 3 desse trabalho. 

                                                                 
88 “Iniciou-se a campanha das Pioneiras Sociais”. Jornal do Brasil, 06 de março de 1956, p 67. De acordo 
com noticiário do Jornal do Brasil, o espetáculo foi prestigiado por numeroso público, entre o qual 
encontravam-se personalidades de projeção na sociedade brasileira “dispostas a colaborarem no 

humanitário empreendimento”. 
89 Idem, p. 67. 
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O Decreto nº 39.865, de 29 de agosto de 1956, declarou as Pioneiras Sociais 

como uma instituição de utilidade pública90. As Pioneiras Sociais foram, pouco a pouco, 

se consolidando em um período de grandes transformações no país.  

Em linhas gerais, os anos JK foram caracterizados como um período de forte 

“otimismo sanitário”, fruto principalmente da descoberta de novos medicamentos no 

período Pós-Segunda Guerra Mundial, dos incrementos tecnológicos, da execução de 

programas de erradicação de grandes endemias e do fortalecimento das agências 

internacionais no contexto do sanitarismo desenvolvimentista. 

 Grande parte da historiografia sobre a década de 1950 enfatiza o tema do 

desenvolvimento através do planejamento estatal e do rápido crescimento industrial do 

país.  O governo de Juscelino Kubitschek entrou para a história do país como a gestão 

presidencial na qual se registrou um dos mais expressivos crescimentos da economia 

brasileira. Na área econômica, o lema do governo foi “cinquenta anos de progresso em 

cinco anos de governo”. 

Para cumprir esse objetivo, o Governo Federal elaborou o Plano de Metas, que 

previa um acelerado desenvolvimento econômico a partir da expansão do setor 

industrial. A prioridade dada pelo governo ao crescimento e desenvolvimento 

econômico do país, recebeu apoio de importantes segmentos da sociedade, incluindo os 

militares, os empresários e sindicatos trabalhistas. O apoio dessas forças políticas foi 

fundamental para o alcance das trinta metas previstas no Plano de Metas agrupadas nos 

temas como de energia, transporte, alimentação, indústria de base e educação, além da 

meta síntese que era a construção de Brasília (Benevides, 2002).  Porém, o acelerado 

processo de industrialização do período não deixou de acarretar uma série de problemas 

de longo prazo tanto para a economia, quanto principalmente para os setores sociais. 

 Para as historiadoras Lilia Schwarcz e Heloisa Starling (2015), o Plano de 

Metas viabilizou as condições para o ingresso do Brasil num estágio avançado de 

industrialização. No entanto, as condições reais para isso não foram analisadas em sua 

estrutura porque Juscelino decidiu investir na aceleração do crescimento econômico sem 

avaliar o financiamento do processo. Ou seja, segundo as autoras, JK optou pelo atalho, 

facilitando, sobretudo, a entrada de capitais externos no país através da concessão de 

                                                                 
90

 http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/116512/decreto-39865-56. Acesso em 07 de 
novembro de 2015. 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/116512/decreto-39865-56
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privilégios fiscais e econômicos e aceitando depender de financiamentos internacionais 

para promover e acelerar o crescimento industrial do país.  

O Plano de Metas foi apresentado aos brasileiros como um dos mais ambiciosos 

projetos de modernização, porém, um dos grandes problemas destacados por Schwarcz 

e Starling em relação ao Plano, foi o fato de JK tentar implantá-lo sem alterar as bases 

de desigualdade política e social que existiam no país.  Além disso, em longo prazo, a 

instalação das multinacionais e o projeto de avanço na industrialização, acabaram 

gerando uma migração interna, que ocasionou um inchaço urbano desordenado em 

algumas regiões do país. Esse contexto socioeconômico ampliou a urbanização do país, 

valorizou cada vez mais os trabalhadores e as camadas médias das grandes cidades e as 

obras de infraestrutura que possibilitassem o crescimento econômico.  

Essa modernização também teve implicações no campo da saúde. No que tange 

as questões relacionadas à saúde pública, por exemplo, as chamadas grandes endemias 

rurais, tais como doença de chagas, malária, esquistossomose, entre outras, eram 

percebidas como entraves ao desenvolvimento econômico. Tais ideias estavam 

relacionadas ao fato de que a saúde do brasileiro era entendida em sua relação com o 

trabalho e produtividade.  

Gilberto Hochman (2010) assinala que nesse período, a associação entre 

endemias rurais/subdesenvolvimento e a disponibilidade de recursos preventivos e 

terapêuticos, tais como inseticidas, antibióticos e antimaláricos animavam os governos 

dos países subdesenvolvidos a organizar programas de saúde visando controlar ou até 

mesmo erradicar doenças de massa como a malária, por exemplo. Para o autor, o 

“otimismo sanitário” em voga nesse contexto, possibilitou a elaboração de agendas de 

saúde baseadas na possibilidade de erradicação das chamadas doenças de massa. Essas 

ações, segundo Hochman, estariam representadas no que o autor John Farley91 sugeriu 

na interpretação do chamado período desenvolvimentista. Para Farley, as ações para 

melhorar a saúde da população nesse período, podem ser compreendidas como três 

“pêndulos”. O primeiro estaria baseado na crença de que o controle ou erradicação das 

doenças de massa eram um pré-requisito para o desenvolvimento das nações 

                                                                 
91 FARLEY, John. To Cast the disease. A Histroy of the international Health Division of the Rockefeller 
Foundation (1913-1951). New York: Oxford University Press, 2004. Apud HOCHMAN, Gilberto. O sal 
como solução? Políticas de saúde e endemias rurais no Brasil (1940-1960). Sociologias, Porto Alegre, 
Ano 12, n. 24, mai/ago. 2010, p. 158-193  
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subdesenvolvidas. O segundo baseado na defesa de que campanhas contra doenças 

deveriam ser realizadas horizontalmente em relação a um conjunto de doenças, 

produzindo-se, assim, condições básicas de infraestrutura sanitária. E por fim, o terceiro 

baseado na ideologia desenvolvimentista que procurava adotar ações que eram 

aplicáveis nos países desenvolvidos, mas que não estavam, necessariamente, em 

sintonia com a realidade dos países subdesenvolvidos.  

Segundo Hochman, até o final da década de 1950, os especialistas das agências 

internacionais estavam convencidos de que a erradicação das doenças endêmicas 

deveria ser condição para o desenvolvimento econômico e que “campanhas 

verticalmente organizadas com objetivos precisos seriam seus melhores instrumentos” 

(Hochman, 2010:162). De acordo com o autor, as ações do governo brasileiro em 

relação à agenda de saúde pública estavam em sintonia com esses ideais, pois 

acreditava-se que o controle e a erradicação das endemias rurais eram fundamentais 

para “incorporar territórios e populações aos projetos de desenvolvimento” (Hochman, 

2010:162).  

O contexto também marcou a emergência das doenças crônico-degenerativas, 

como o câncer e as doenças cardiovasculares. Em relação ao câncer, os avanços das 

tecnologias médico-hospitalares, o intercâmbio científico com as nações do Primeiro 

Mundo, o desenvolvimento de novas técnicas cirúrgicas e a ampliação da utilização da 

radiação, possibilitaram intervenções mais confiáveis no processo de tratamento da 

doença.  

Nesse cenário também se observa o fortalecimento da medicina de base 

hospitalar que foi marcada, principalmente, por um processo vinculado ao grande 

desenvolvimento do complexo médico industrial do período, fazendo com que os 

hospitais, aos poucos, se transformassem nos principais espaços da prática médica. De 

acordo com Luiz Antonio Teixeira e Marco Porto (2012) por concentrar um alto nível 

de tecnologia e pessoal técnico especializado, trazer conforto aos pacientes e prestígio 

aos principais médicos, os hospitais passaram a ocupar um espaço central nas políticas 

de saúde desse período. A partir de então, segundo os autores, cada vez mais a medicina 

brasileira tornava-se dependente de altos graus de tecnologia e especialização, passando 
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a ter nos hospitais, importantes espaços de prática médica e também de realização dos 

lucros do setor privado92. 

Apesar do otimismo sanitário e da ampliação da capacidade terapêutica da 

medicina, o sistema de proteção social do período era bastante fragmentado. O sistema 

de saúde brasileiro era formado por um Ministério da Saúde subfinanciado e pelo 

sistema de assistência médica da previdência social, cuja provisão de serviços se dava 

por meio de institutos de aposentadorias e pensões, divididos por categorias 

ocupacionais, cada uma com diferentes níveis de serviço e cobertura. De acordo com 

Hochman, Lima & Fonseca (2005), as principais medidas de proteção à saúde, nesse 

período, faziam com que o direito aos serviços públicos de saúde ficasse restrito apenas 

aos trabalhadores formais que pagavam contribuições previdenciárias de acordo com 

suas categorias profissionais. Nesse sentido, segundo os autores, a assistência médica 

individual previdenciária era destinada aos inseridos no mercado de trabalho formal. Do 

outro lado, ao Ministério da Saúde caberia a assistência à saúde da população que não se 

encontrava na área de abrangência da medicina previdenciária: os pobres, os 

desempregados e os que exerciam atividades informais. Para os autores, essa dualidade 

tornou-se uma das principais marcas do sistema de proteção social de saúde no Brasil, 

formalizando uma separação entre saúde pública e medicina previdenciária. Não existia, 

portanto, um sistema unificado e isso gerava um grande espaço para a atuação da 

filantropia e a compra de serviços médicos por parte do Ministério da Saúde. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
92 Conforme Teixeira e Porto, entre os anos 1940 e 1950 foram construídos grandes e modernos hospitais 
públicos no país, como por exemplo o Hospital dos Servidores do Estado (1947), o Hospital Geral de 
Bonsucesso (1948), o Hospital das Clínicas da UFMG (1955), O Hospital do Instituto Nacional do 
Câncer (1957). Ver: TEIXEIRA, Luiz Antonio; PORTO, Marco Antonio, Noronha, Claudio Pompeiano. 
O Câncer no Brasil: passado e presente. Rio de Janeiro: Outras Letras, 2012. 
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2.2.2- Da Associação das Pioneiras à Fundação das Pioneiras Sociais  

 Com o Plano de Metas sendo posto em prática e com o fortalecimento dos 

princípios do “sanitarismo desenvolvimentista”, o governo de JK engajou-se, em 

primeiro lugar, no esforço de garantir a intensificação do desenvolvimento industrial do 

país. Segundo Maria Victoria Benevides (2002), na burocracia do Estado, JK teria 

criado uma “administração paralela”93, composta de vários centros de assessoria, 

planejamento e execução de políticas que recebiam grandes financiamentos e criavam 

condições para o governo driblar conflitos e justificar a ausência da administração 

pública nos setores sociais.   

Essa prática, adotada no governo JK não era uma inovação do período. Segundo 

Bresser Pereira (1999) a partir do século XX, com a expansão de suas atividades, o 

Estado incorporou novas funções econômicas e sociais, com o aumento crescente de 

serviços sociais de educação, saúde, cultura, assistência social e pesquisa científica, 

além da regulação econômica e das relações internacionais. Segundo o autor, desde os 

anos 1930, foram criadas as autarquias, como parte da administração descentralizada 

com autonomia administrativa, financeira e patrimonial. O processo de descentralização 

se deu pela transferência da execução de determinadas atividades estatais a outros entes 

públicos autônomos, como as instituições filantrópicas, por exemplo, passando a existir 

dois tipos de serviços: os centralizados, prestados diretamente pelo Estado e os 

descentralizados, oferecidos por outras instituições a ele subordinadas. 

 Assim, o governo procurou implantar instituições que, ao mesmo tempo em que 

possuíssem natureza privada, exercessem funções públicas, deixando de sobrecarregar o 

Estado para atender certas necessidades da população. Seguindo essa lógica, o Estado 

deixava de ser o responsável direto pela prestação de alguns serviços públicos e passava 

a ser promotor e regulador de algumas dessas instituições94.  

                                                                 
93 A expressão “administração paralela” é usada por Maria Victoria Benevides. Ver: BENEVIDES, Maria 

Victoria. O Governo Kubitschek: Desenvolvimento econômico e estabilidade política. Rio de Janeiro: Paz 
e Terra, 1979. Outro texto da autora sobre essa questão ver: BENEVIDES, Maria Victoria. O governo 
Kubitschek: a esperança como fator de desenvolvimento. In: GOMES, Angela de Castro (Org). O Brasil 
de JK. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2002.PP.9-22  
94 De acordo com o autor Frederico José Lustosa da Costa os modelos de serviços sociais já existiam no 
Brasil desde 1942 e tinham o Estado como promotor e regulador de suas ações. Ver em: LUSTOSA DA 
COSTA, Frederico José. A Reforma do Estado e as Organizações sociais. Programa de estudos e pesquisa 
em reforma do Estado e governança. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro, v. 32, p 209-213, 
1998. 
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Grande parte dessas instituições cujas ações foram institucionalizadas pelo 

governo, tiveram origem em iniciativas beneméritas de particulares95. As Pioneiras 

Sociais podem ser entendidas a partir dessa ideia. Essas instituições seguiam a lógica de 

um novo tipo de filantropia difundido a partir do século XX, baseada na criação de 

fundações96.  

Em um estudo feito sobre reforma administrativa do Estado, publicado em 1970, 

os autores Homero Sena e Clóvis Monteiro ressaltaram que o surgimento de uma 

fundação com finalidade pública estava relacionada com a formação de um fundo ou 

patrimônio destinado a uma ação social definida. Segundo os autores, foi com o Código 

Civil de 1916, que o modelo fundacional foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro 

e passou a regular as associações de fins religiosos, morais e científicas, atribuindo-lhes 

a possibilidade de aquisição de personalidade jurídica mediante a inscrição de seu 

contrato social no registro civil da circunscrição onde estavam situadas97. 

Entre 1956-1959, as Pioneiras Sociais tiveram sua personalidade jurídica 

definida como sociedade civil “Pioneiras Sociais”. Conforme já assinalado, o Decreto nº 

39.865, de 29 de agosto de 1956, definiu as Pioneiras Sociais como uma instituição de 

utilidade pública. O objetivo de tal Decreto foi dotar as Pioneiras Sociais de 

personalidade jurídica, sem fins lucrativos, para o desenvolvimento de suas atividades, 

devendo a instituição apresentar anualmente ao Governo Federal a relação dos serviços 

                                                                 
95 A título de exemplo, podemos citar o Abrigo do Cristo Redentor criado em 1936, destinado a prestar 
assistência a mendigos e a menores desamparados, a Legião Brasileira de Assistência, criada em 1942, a 
Fundação Getúlio Vargas, de 1944, criada com a finalidade técnico educativa, especializada na 
organização nacional do trabalho, as Pioneiras Sociais criada em 1956. 
96  Em seu estudo sobre as Fundações, Airton Grazzioli assinala que no Brasil a origem das fundações 
remonta a criação de associações que tinham finalidades sociais definidas e exercidas sob o patrocínio de 
um fundo patrimonial. Segundo o autor, a Lei 173 de 10 de setembro de 1893, possibilitou conferir 
personalidade jurídica a entidades com fins religiosos, morais, científicos, artísticos, políticos, etc. O 
modelo fundacional foi inserido no ordenamento jurídico brasileiro a partir do Código Civil, instituído 
pela Lei n. 3.071 de 1º de Janeiro de 1916.  Para aprofundamento do tema ver: GRAZZIOLI, Airton. 
Fundações privadas: do poder à responsabilidade dos dirigentes. Dissertação Mestrado em Direito. 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2011.  
97 Segundo os autores, no Brasil um dos primeiros registros de atividade similar a de uma fundação 
privada é encontrado em 1738, quando Romão de Matos Duarte destinou parte de seus bens para a 
formação de um fundo, o qual foi entregue á Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, para 
beneficiar órfãos daquela região. Muito embora o patrimônio não tivesse personalidade própria, era 
destinado a uma finalidade social definida, exercida sob o patrocínio do fundo patrimonial, em uma ala 
específica da Santa Casa. Anos mais tarde, esse projeto social foi tendo  contornos de personalidade 
jurídica ao ter administração separada da Santa Casa. Esse patrimônio não foi destacado dos demais bens 
pertencentes á Santa Casa, que tomou a si o encargo de manter a Casa dos Expostos, dando -lhe o nome de 
Fundação Romão de Matos Duarte. Sobre esse tema ver: SENNA, Homero; MONTEIRO, Clóvis 
Zobaran. Fundações no Direito da Administração. Rio de Janeiro: Fundação Getulio Vargas, 1970 (p.183-
184) 
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prestados à população. Esse Decreto possibilitou a autorização para o lançamento da 

campanha das Pioneiras Sociais98.  Em pouco tempo, a instituição expandiu as suas 

atividades de assistência à população e transformou-se em um complexo assistencial 

que contava com diferentes Delegacias Regionais que atuaram em dez estados 

brasileiros, prestando assistência na área educacional, na área médico-assistencial e na 

área da medicina preventiva. Esse crescimento impulsionou, inclusive, a transformação 

de sua natureza jurídica em fundação.  

A Lei Federal nº 3.376, de 22 de Março de 1960, autorizou a União Federal a 

instituir a Fundação das Pioneiras Sociais, por intermédio da incorporação da Sociedade 

Civil Associação das Pioneiras Sociais.  De acordo com o artigo 1º do referido 

documento 

É o Poder Executivo autorizado a instituir uma fundação de âmbito 
nacional, que será denominada Fundação das Pioneiras Sociais, com sede 
e foro na Capital da República, mediante incorporação da sociedade civil 
Associação das Pioneiras Sociais99. 

 

Em relação aos objetivos da Fundação das Pioneiras Sociais, o artigo 2º previa 

que: 

A Fundação das Pioneiras Sociais terá por objetivo a assistência médica, 
social, moral e educacional da população pobre, em suas variadas formas, 
e as pesquisas relacionadas com suas finalidades100. 

 

A transformação da natureza jurídica das Pioneiras Sociais em fundação 

promoveu o estabelecimento de um novo tipo de relação entre essa instituição e o 

Governo Federal porque foram ampliados os locais e áreas onde a instituição oferecia 

atendimento à população. Seguindo essa lógica, o Estado iria atuar na fiscalização e 

regulação de serviços públicos, ficando “menos sobrecarregado” com as demandas a ele 

                                                                 
98 A Lei 91, de 28 de agosto de 1935 determinou as regras pelas quais as sociedades civ is eram declaradas 
de utilidade pública. Dentre principais requisitos previstos nessa Lei estavam: “Podem ser declaradas de 

utilidade pública as sociedades civis, as fundações e as associações constituídas no país que: a) adquiram 
personalidade jurídica, b) que estão em efetivo funcionamento e que servem desinteressadamente à 
comunidade, c) que os cargos de sua diretoria não são remunerados”. Ver: 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/ legislacao/126769/ lei-91-35. Acesso em 10 de julho de 2015. 
99 http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128703/lei-3736-60. Acesso em 15 de outubro de 
2015. 
100 Ibidem, idem. 

http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/126769/lei-91-35
http://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/128703/lei-3736-60
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dirigidas, sobretudo na área social, visto que, a execução de certas atividades era 

transferida para outras instituições.  

Conforme Sposati (2003), a ação assistencial do Estado está imbricada na 

relação capital-trabalho que se expressa nas precárias condições de vida da classe 

trabalhadora. Nesse sentido a assistência se constitui como instrumento privilegiado do 

Estado para enfrentar a questão social sob a aparência de ação compensatória das 

desigualdades sociais. A institucionalização da assistência à população pobre através da 

FPS assegurava um mecanismo político para amortecimento e compensação de 

carências da população.   

De acordo com Paulo Modesto (2011), a partir da segunda metade do século XX 

com a crescente demanda de serviços e bens, o Estado apoiou-se na colaboração de 

instituições para o desempenho de suas próprias atividades. Multiplicaram-se as 

estruturas de organização, sendo várias delas submetidas à elaboração de Leis para 

criação de instituições que atendessem as demandas do Estado nas áreas sociais. Aos 

poucos o Estado passou a fazer uso frequente de acordos e compromissos para a 

prestação de serviços públicos aos cidadãos101. Às instituições caberia a gestão dos 

recursos e atendimento da população e enquanto ao Estado caberia a fiscalização desse 

novo órgão.  

Coube ao Decreto nº 48.543, de 19 de julho de 1960, aprovar o estatuto da FPS, 

o qual estabeleceu em seu artigo 4º que: 

A manutenção dos serviços executados pela Fundação far-se-á: a) com o 
auxílio correspondente, no mínimo a 0,5% (cinco décimos por cento) da 
arrecadação anual do Imposto do Selo Federal, consignado nos 
orçamentos da União; b) com as rendas do seu patrimônio; c) com 
donativos e contribuições em geral, d) com o produto de créditos 
adicionais que lhe forem abertos, bem como outros créditos 
orçamentários consignados no orçamento da União, para fins 
específicos102. 

 

                                                                 
101 Ver: MODESTO, Paulo. Anteprojeto de Nova Lei de Organização Administrativa: Síntese e Contexto. 
Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº. 27, 
julho/agosto/setembro de 2011.  
 
102 http://www.planalto.gov.br/ccivil03/decreto/artigos/D48543. Acesso em 10 de outubro de 2015. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil03/decreto/artigos/D48543
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Sob a forma de Fundação, as Pioneiras Sociais tinham autonomia administrativa 

e gerencial que se assegurava às fundações criadas e mantidas pelo poder público. 

Apesar de possuírem autonomia para receberem doações e legados, bem como 

adquirirem bens e celebrarem contratos, os recursos destinados à instituição dependiam 

das diretrizes determinadas pela gestão da administração pública, mediante a elaboração 

e envio de Relatório Anual à Comissão de Orçamento e Fiscalização da Câmara dos 

Deputados e ao órgão correspondente do Senado Federal a fim de que fosse subordinada 

às medidas legais e regulamentares adotadas para a gestão dos recursos orçamentários, 

materiais e humanos da instituição103.  

Por essa razão, esse modelo proposto não pode ser entendido como simples 

convênio de transferência de recursos. A vinculação da FPS era muito mais profunda 

tendo em vista que grande parte das dotações destinadas à instituição integravam o 

orçamento da União, cabendo a ela um papel na implementação das políticas sociais do 

Estado. Vale ressaltar que com as fundações o Estado não deixou de controlar a 

aplicação dos recursos que eram transferidos a essas instituições. Pelo contrário, o 

Estado passou a dispor de um instrumento eficaz que era o controle de resultados 

pactuados com a instituição. A presença de instituições como a FPS nas políticas sociais 

do Estado conformava o usuário em beneficiário assistido, mantendo sob o controle do 

Estado as classes menos desfavorecidas.  

A saída de JK da Presidência da República, não significou o fim da instituição 

idealizada por Sarah Kubistchek.  Durante os anos subsequentes à saída de JK, a 

Fundação continuou desenvolvendo suas atividades sob a gestão de seu novo 

presidente, Moacyr Moura. O período consolidou as ações da instituição tornando-a um 

importante braço da Administração Direta no que concerne ao atendimento da 

população.  

O modelo de saúde vigente permanecia baseado na dicotomia entre saúde 

pública (financiada pelo Estado, mas pouco abrangente) e assistência médica, vinculada 

à previdência social e com cobertura prevista apenas para os cidadãos que tinham 

carteira assinada. Nesse contexto, as fundações figuravam como instrumento de 

descentralização da administração pública, vinculadas ao Ministério que estivesse de 

                                                                 
103 Estatuto da Fundação das Pioneiras Sociais. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/artigos .  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/artigos
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acordo com sua área de competência. No caso da FPS, esta ficou vinculada ao 

Ministério da Saúde tendo em vista as atividades propostas em seu estatuto.  

O ano de 1964 foi marcado pelo Golpe Militar. O período inaugurou uma fase de 

grande repressão e supressão dos canais de comunicação entre o Estado e a sociedade. 

Os militares assumiram a presidência da República e permaneceram no poder até o ano 

de 1985.  

No que tange às questões da saúde pública, nesse período, em linhas gerais, as 

reformas governamentais impulsionaram ainda mais a expansão de um sistema de saúde 

predominantemente privado, especialmente nos grandes centros urbanos. Segundo os 

autores Flavio Edler, Dilene Nascimento e Sarah Escorel (2005), o Sistema Nacional de 

Saúde implantado pelos militares afetou profundamente a saúde pública e a medicina 

previdenciária. Nesse período, os Institutos de Aposentadorias e Pensões104 (IAPs) 

foram unificados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), criado em 1966. 

Nesse novo órgão concentraram-se as aposentadorias, pensões e assistência médica de 

todos os trabalhadores formais, excluindo-se dos benefícios uma grande parcela dos 

trabalhadores urbanos informais e os trabalhadores rurais. 

Ainda em 1964, foi instituído pelo governo uma Comissão Especial de Estudos 

para Reforma Administrativa (Comestra). Essa comissão foi presidida pelo Ministro 

Extraordinário para o Planejamento de Coordenação Econômica, Roberto Campos. O 

trabalho dessa comissão resultou a edição do Decreto Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 

1967 e estabeleceu uma distinção entre a administração direta (subordinada ao 

Presidente da República) e indireta (autarquias, fundações, empresas públicas e 

sociedade de economia mista). Tal Decreto traduziu o propósito de conservar as 

fundações como entidades pertencentes à administração indireta vinculando-as ao 

Ministério em cuja área de competência estivesse enquadrada as suas atividades. O 

Decreto previa que as fundações instituídas pelo poder público deveriam ser 

equiparadas às empresas públicas: 

 
 
 

                                                                 
104 Os IAPs foram criados no contexto da reforma trabalhista do governo Vargas (1930-1945). Cada IAP 
organizava sua própria rede de serviços de assistência médica hospitalar de acordo com as categorias 
profissionais a eles filiadas. Em 1966, esses institutos foram incorporados ao INPS, fazendo com que o 
Estado se tornasse o maior empregador de serviços de saúde. 
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Art 4º A administração Federal compreende: 
I- A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados 
na estrutura administrativa da Presidência da Presidência da República e 
dos Ministérios. 
II- A Administração Indireta, que compreende as seguintes 
categorias de entidades, dotadas de personalidade jurídica própria: 
a) Autarquias; b) empresas públicas; c) Sociedade de economia mista. 
§2º Equiparam-se às Empresas Públicas, para os efeitos desta lei, as 
fundações instituídas em virtude da lei federal e de cujos recursos 
participe a União, quaisquer que sejam suas finalidades.105 

  

O Decreto Lei 200, prescreveu a descentralização administrativa e conceituou as 

fundações de maneira clara, referindo-se aos seus elementos caracterizadores: serviço 

criado por lei, com personalidade jurídica, para executar atividades típicas da 

administração pública tornando-a um instrumento para realização de atividades 

supletivas à ação do Estado. Dentro dessa perspectiva a FPS seguia prestando 

assistência médica à grande parcela da população que não tinha acesso ao sistema de 

saúde vigente do período. 

A partir da década de 1970, em linhas gerais, a economia nacional teve uma 

grande aceleração, atingindo seu auge ainda na primeira metade dessa década, o 

chamado “milagre econômico”. No entanto, o desenvolvimento econômico não 

significou maior distribuição de renda entre grande parte da população do país e 

ampliou ainda mais as desigualdades sociais (Ponte, 2010). Na área da saúde, o governo 

militar disponibilizou recursos do orçamento federal para reformar e construir hospitais 

privados, impulsionando a expansão de um sistema de saúde predominantemente 

privado. Passou ainda a dar maior cobertura à previdência social e incrementou um 

mercado de saúde baseado em pagamentos aos prestadores do setor privado, com base 

nos serviços realizados. No que tange aos serviços hospitalares, era grande ainda o 

contingente de desassistidos em decorrência da escassez de recursos oferecidos pelos 

Serviços de Saúde Pública. 

Nos órgãos governamentais decisórios era clara a opção pelo modelo privado de 

assistência, baseado, principalmente, na medicina terapêutica, voltada para o indivíduo, 

utilizando alta tecnologia e requerendo recursos humanos especializados (Bodstein, 

                                                                 
105 http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=75562&norma=102361. Acesso em 
10/03/2016. 

http://legis.senado.gov.br/legislacao/ListaTextoIntegral.action?id=75562&norma=102361
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1987; Escorel, 1999; Ponte, 2010). Esse modelo fazia com que o sistema de saúde 

funcionasse sem nenhum entrosamento ou ação planejada (Teixeira e Porto, 2012).  

No final da década de 1970, um movimento sanitário liderado principalmente 

por médicos e intelectuais, originados no âmbito dos Departamentos de Medicina 

Preventiva das faculdades de medicina atuou como liderança do processo de 

reformulação do setor saúde (Escorel, 1999). Esse movimento compreendia a saúde 

numa perspectiva histórico-estrutural, pela qual se procurava entender as relações entre 

saúde e sociedade. Nesse sentido, defendiam que somente mudanças nos aspectos 

políticos, sociais e econômicos poderiam acarretar transformações nas condições de 

saúde da população. Somente o processo de redemocratização da sociedade e de suas 

instituições possibilitaria a mudança desejada para o setor de saúde. 

A partir da constituinte de 1988 abriu-se caminho para a transformação tão 

almejada para o setor saúde, com uma reforma sanitária que assumiu o princípio “Saúde 

como direito de todos e dever do Estado”. A Constituição de 1988 reconheceu a saúde 

pública como direto do cidadão e dever do Estado, a ser garantida por meio de políticas 

que assegurassem o acesso universal e igualitário. O texto constitucional estabeleceu 

nos artigos 197 e 198, que os serviços de saúde, executados diretamente ou por 

terceiros, são de relevância pública e que as ações e serviços de saúde nacionais 

deveriam ser organizados em rede regionalizada e hierarquizada, em sistema único, 

cujas diretrizes fundamentais perpassavam pela descentralização, o atendimento integral 

e a participação da comunidade106. O princípio adotado possibilitou a construção de um 

Sistema Único de Saúde, descentralizado, universal e financiado pelo Estado (Escorel, 

1999; Escorel, Nascimento e Edler, 2005).  

Apesar dos diferentes obstáculos que se impuseram durante a implantação do 

SUS e dos problemas de financiamento e gestão, em linhas gerais, a reforma iniciada 

com a Constituição de 1988 determinou avanços em relação à saúde. Um desses 

avanços residiu na descentralização do sistema de saúde com importantes ações para 

possibilitar mais autonomia aos municípios. Nesse cenário, instituições como a 

Fundação das Pioneiras Sociais começaram a sair de cena. Novas regras e reformas 

administrativas foram aprovadas pelo Governo Federal.  

                                                                 
106 BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. Brasília: Senado 
Federal, 1988. 292p. 



100 
 

No que tange a situação da FPS, o artigo 1º da Lei Federal nº 8.246, de 22 de 

outubro de 1991, instituiu o Serviço Social Autônomo Associação das Pioneiras Sociais. 

O Decreto nº 370, de 20 de dezembro de 1991, determinou a extinção da Fundação das 

Pioneiras Sociais e autorizou a organização e contratação de um novo serviço social 

autônomo, entidade privada sem fins lucrativos, para assumir a missão e funções da 

antiga Fundação. O patrimônio da instituição foi incorporado ao da União por meio do 

Ministério da Saúde. Dessa forma, a antiga Fundação teve seus serviços desmembrados: 

O centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos criado em 1957 e o Hospital Santa Rita, 

fundado em 1977 foram incorporados ao Instituto Nacional do Câncer, em 1992. As 

unidades de reabilitação da antiga Fundação das Pioneiras Sociais passaram a fazer 

parte de uma rede de hospitais denominada Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação107. 

Atualmente essa rede de hospitais atua por meio de contratos de gestão, firmados desde 

1991 com a União Federal para o atendimento na área de reabilitação. A Lei Federal nº 

8.246/91 fixou como competência do Ministério da Saúde supervisionar a gestão do 

Serviço Autônomo Associação das Pioneiras Sociais, estabelecendo que o Ministério da 

Saúde e a Secretaria da Administração Federal definiriam os termos do contrato de 

gestão, estipulando prazos e responsabilidades para sua execução e especificando os 

critérios para a aplicação dos recursos repassados ao Serviço Social Autônomo 

Associação das Pioneiras Sociais. 

 

 

2.2.3- O Estatuto da Fundação das Pioneiras Sociais 

Quatro anos após a instalação das Pioneiras Sociais, estava publicado 

oficialmente o seu Estatuto, que trazia sua finalidade no Artigo 2º “A fundação exercerá 

suas atividades em todo o território nacional tendo por objetivos a assistência médica, 

social, moral e educacional da população pobre.108”   

                                                                 
107 O primeiro hospital da Rede Sarah foi o de Brasília. Em seguida, novas unidades foram sendo 
inauguradas nos seguintes estados: Rio de Janeiro, Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Salvador, 
São Luiz. A instituição é mantida pelo Governo Federal, embora sua gestão faça-se pela Associação das 
Pioneiras Sociais. 
108 BRASIL. DECRETO nº 48.543, de 19 de julho de 1960. Dispõe sobre o Estatuto da Fundação das 
Pioneiras Sociais. Acesso em 03 de setembro de 2011. Online. Disponível em: 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/19380/decreto-48543-60. 
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A seguir, em seu art. 3º, explicita que o patrimônio da Fundação era constituído 

pelos bens que lhe fora instituída e também pelas doações e heranças que foram 

destinadas à Fundação ou à extinta Associação das Pioneiras Sociais. No art. 4º o 

Estatuto informava que a manutenção dos serviços da instituição se daria com o auxílio 

de cinco décimos por cento da arrecadação anual do Imposto do Selo Federal, 

consignado no orçamento da União, com as rendas do próprio patrimônio da instituição 

e com donativos e contribuições em geral. 

O art. 5º estabelecia que a FPS poderia firmar contratos, convênios ou acordos 

com entidades de direito público e privado, para o cumprimento de suas finalidades e 

execução de seus serviços administrativos e técnicos. Dessa forma, ficava garantida à 

instituição sua autonomia administrativa e gerencial.  Pelo estatuto faziam parte da 

Administração Central da Fundação das Pioneiras Sociais: a Diretoria, a Assembleia 

Geral e o Conselho Fiscal. 

A Diretoria era composta por presidente, vice-presidente, secretário e tesoureiro 

que eram eleitos por uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral era constituída pelo 

representante da União designado pelo Presidente da República. O mandato dessa 

diretoria tinha a duração de dois anos, sendo permitida a reeleição109. 

A Assembleia Geral era convocada duas vezes por ano a fim de deliberar sobre o 

relatório anual da FPS, a prestação de contas da instituição e, também, aprovar os 

planos de trabalho a serem contemplados em seu orçamento anual. No que tange ao 

modelo organizacional previsto em seu estatuto, a FPS poderia criar e organizar 

delegacias, subdelegacias, agências, postos ou centros nos locais onde a amplitude de 

seus serviços fosse exigida.  

No que tange às atividades da diretoria, o Estatuto previa que esta deveria 

deliberar sobre a receita e as despesas necessárias aos serviços da FPS, bem como 

decidir sobre a aplicação e distribuição dos fundos e doações para todo o território 

nacional. Anualmente, cabia à diretoria da FPS enviar à Comissão de Orçamento e 

Fiscalização Financeira da Câmara dos Deputados e ao órgão correspondente do Senado 

Federal o relatório de atividades da instituição, no qual deveriam constar todas as 

atividades desenvolvidas ao longo do ano e as respectivas rendas e despesas da 

instituição.  O presidente da FPS tinha como uma de suas atribuições, além de presidir 
                                                                 
109 Boletim da Fundação das Pioneiras Sociais, 1958 (mimeo) 
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as sessões da Assembleia Geral, organizar e promover campanhas visando aumentar o 

volume de doações. 

Além dessa diretoria, eram considerados órgãos da FPS, a Assembleia Geral e o 

Conselho Fiscal. A Assembleia Geral era constituída pelo representante da União, 

designado pelo Presidente da República e por todos aqueles que tivessem feito doações 

superiores a vinte mil cruzeiros à instituição. Só poderiam participar dessa assembleia 

os membros que tivessem feito doações acima dessa quantia estipulada pelo Estatuto da 

FPS. A diretoria da instituição não poderia receber doações superiores a vinte mil 

cruzeiros, de pessoa física ou jurídica, nem mesmo expedir título de associado sem o 

prévio parecer da comissão de sindicância. O conselho fiscal era composto por cinco 

membros eleitos pela Assembleia Geral. 

No que tange às atividades da Assembleia Geral, esta deveria aprovar o relatório 

e as contas anuais da administração, e, também, aprovar os planos de trabalho 

contemplados no orçamento anual. A Assembleia era convocada anualmente nos meses 

de março e setembro a fim de deliberar sobre o relatório anual, as contas da 

administração, os planos de trabalho da Fundação e a eleição da Diretoria.  

Em linhas gerais, cabia ao conselho fiscal, dar parecer sobre os balanços da FPS 

bem como os aspectos patrimoniais e econômico-financeiros do relatório anual. Além 

disso, os membros do conselho fiscal deveriam aprovar o orçamento anual da Fundação 

para o ano seguinte. 

As atividades administrativas da FPS eram coordenadas pelo Departamento de 

Administração da instituição, através do qual a presidência da FPS fazia cumprir, em 

todo o território nacional, as decisões de caráter administrativo. A esse departamento 

estavam vinculados: o Serviço de Pessoal, o Serviço de Material, responsável pelo 

apoio logístico dos diversos serviços da Fundação, o Setor de Transportes, Setor de 

Comunicação e Documentação que era responsável pelo recebimento e envio de 

correspondências e o Serviço de Administração de Imóveis, incluindo entre as suas 

principais atividades a conservação limpeza e vigilância da sede da Fundação e dos 

órgãos regionais da instituição localizados nos diferentes estados do Brasil.  
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2.2.4- A Saúde Sobre Rodas 

  

Imagem 2: Unidade Volante Fundação das Pioneiras Sociais, década de 1960 110 

 

 

 

 

 

 

Imagem 3: Unidade Volante Fundação das Pioneiras Sociais, década de 1960.  

 

Uma importante atividade realizada pelas Pioneiras Sociais foi o lançamento de 

uma campanha para atendimento da população em Hospitais Volantes, no ano de 1958. 

A bordo de ônibus adaptados em consultórios, equipes de médicos e enfermeiras 

viajaram, inicialmente, por várias cidades do estado do Rio de Janeiro para levar 

informações, ministrar ensinamentos de educação sanitária e alimentação, realizar 

exames e distribuir medicamentos para as populações carentes.  

O projeto fazia parte do plano de ação idealizado no âmbito da FPS para 

atendimento da população carente nos estados onde atuava. No ano de 1959, mediante 

                                                                 
110 Projeto História do Câncer (COC/Fiocruz – INCA) 
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convênio com as prefeituras locais ou execução direta pelas Delegacias Regionais, 

núcleos ou postos de atendimento, as unidades volantes realizaram as atividades de 

atendimento médico e odontológico nos estados brasileiros onde funcionavam as 

Delegacias Regionais da instituição. Para execução do trabalho a FPS oferecia os 

ônibus, pessoal, material para exames, hospital e tratamento. As prefeituras deveriam 

oferecer assistência à equipe de saúde, com hospedagem e alimentação. O atendimento 

à população permanecia uma semana em cada cidade.  

As unidades volantes funcionavam em convênio com: a Secretaria de Saúde do 

Estado da Bahia, a Companhia Independente de Polícia Militar (em Santarém), a 

Secretaria de Saúde do Município de São Luiz (MA), a Prefeitura Municipal de Lages 

(MG) e a Prefeitura Municipal de Brusque (SC).  

Além desse convênio, as unidades volantes também atuavam com a supervisão 

direta das Delegacias Regionais presentes nos estados onde atuavam. No Maranhão 

prestavam atendimento às crianças portadoras de tuberculose, internas do Pavilhão Ada 

de Carvalho. Na delegacia do Ceará a principal atividade voltava-se ao atendimento 

odontológico da população que residia nas áreas mais afastadas dos grandes centros. Na 

Delegacia de Minas Gerais, o atendimento era feito aos alunos das escolas da FPS. Em 

Governador Valadares o atendimento voltava-se às crianças da Creche Menino Jesus, 

aos alunos do Grupo Escolar Israel Pinheiro e ao Colégio Pedro II, todos de propriedade 

da FPS. 

Em Cachoeira Paulista, as unidades volantes prestaram assistência médico 

odontológica aos alunos do Educandário Luiza Gomes de Lemos. Somente no Rio de 

Janeiro, por exemplo, oito hospitais volantes se revezavam no atendimento da 

população, prestando-lhes assistência médica, dentária e radiológica. Todas essas 

unidades foram aparelhadas com equipamentos de clínica geral, raios X, gabinete 

dentário, sala para pequenas intervenções cirúrgicas, laboratório de análises clínicas, 

mesas ginecológicas e instrumentos para grandes campanhas de vacinação em massa. 

Com a inauguração do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos (1957), particular 

ênfase foi dada à realização de exames preventivos do câncer cervical. Tratava-se a 

partir de então não mais de esperar as mulheres irem aos centros de pesquisa para 

realizar seu exame, e, sim, ir em busca das mulheres que até então jamais haviam feito o 

exame preventivo do câncer de colo do útero. 
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Dados do Relatório Anual da instituição, publicado em 1966, informam que só 

no Rio de Janeiro, nos primeiros dez anos de serviços executados pelas unidades 

volantes, a FPS atendeu cerca de um milhão e duzentas mil pessoas. O atendimento nas 

unidades volantes objetivava alcançar êxito nas ações voltadas para o atendimento da 

população e nas ações de educação em saúde. Ao serem atendidas pelas unidades as 

pessoas também participavam de reuniões de educação sanitária, principalmente 

relacionadas à prevenção do câncer de colo do útero. Materiais como cartazes e 

diferentes impressos eram utilizados como instrumentos para informações aos pacientes 

que eram atendidos nas unidades volantes. Cada unidade volante contava com o 

trabalho de um médico, uma assistente social e uma enfermeira. 

A principal área de atuação dessas unidades volantes eram as regiões do 

subúrbio e as zonas rurais. No Rio de Janeiro, por exemplo, as unidades volantes 

atuaram, inicialmente, nas favelas do Jacarezinho, Vila da Penha e Vila do Vintém, 

consideradas no período as maiores desse estado. Nas demais Delegacias Regionais 

distribuídas pelos locais de atuação da FPS, o trabalho sempre se concentrava também 

nas zonas rurais e grandes favelas. Nesse momento, não estavam previstas quaisquer 

intervenções de caráter mais amplo nas condições de vida ou habitação dos pacientes 

que eram atendidos pelas unidades volantes. Cada unidade móvel associada às 

Delegacias Regionais dos estados e em convênio com as prefeituras tinha por objetivo 

realizar o atendimento médico e a distribuição de medicamentos às populações carentes. 

Essa filosofia de trabalho se estendeu desde o ano de inauguração da campanha (1958) 

até o ano de 1981. 

 

 

 

 

 

Imagem 4: Interior de unidade volante para atendimento odontológico de crianças. Década de 
1970111. 

                                                                 
111 Idem 
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     Imagem 5: Unidade volante década de 1970 

 

2.2.5- O período compreendido entre 1956-1960: gestão Sarah Kubitschek- 

Trajetórias Iniciais e estrutura organizativa 

Desde o início de suas atividades na capital federal, em 1956, as Pioneiras 

funcionavam em um prédio cedido pelo governo federal, na Rua Pereira da Silva, em 

Laranjeiras, Rio de Janeiro. Neste prédio, concentravam-se todos os serviços 

administrativos da instituição. A verba destinada às ações da Instituição era proveniente 

do governo federal e de diferentes fontes: indústria, comércio e particulares. O Jornal do 

Brasil referia-se à campanha das Pioneiras Sociais como “um momento para reflexão 

sobre a contribuição particular solidária. A entidade partia do princípio de que o 

problema da assistência aos necessitados não deveria ser incumbência exclusiva do 

Estado 112”. 

                                                                 
112

 Iniciou-se a campanha das Pioneiras Sociais”. Jornal do Brasil, 06 de março de 1956. 
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As Pioneiras Sociais era administrada por uma diretoria composta de presidente, 

vice-presidente, secretário e tesoureiro, conselho administrativo, conselho fiscal e 

conselho técnico.  

No período compreendido entre os anos 1956-1960, a diretoria das Pioneiras 

Sociais tinha como membros: 

Tabela 03: Diretores período 1956-1961 

Função Membros 
Presidente Sarah Kubitschek 
Vice-presidente Edith Pinheiro Guimarães 
Secretaria  Zembla Soares Pinheiro Chagas 
Secretaria Geral Amelia Atahyde 
Conselheira  Mena Fiala 
Tesoureiros João Chagas Oliveira e Edila Andrade 

Couto 
Procuradora Lais Veloso Romeiro 
Superintendente Elisa Pereira Teixeira 
Conselho administrativo Antonio Joaquim Peixoto de Castro Filho, 

Isaac Albagli, João Alfredo Castilho, José 
Machado Coelho de Castro. 

Conselho fiscal Geraldo Gomes de Lemos, Francisco 
Negrão de Lima, Augusto Frederico 
Schimitd. 

Suplentes Israel Pinheiro da Silva, Pedro Paulo 
Penido,  Paulo Barreiras Faria 

Conselho técnico Arthur Fernandes Campos da Paz Filho, 
Aloysio de Salles Fonseca, Ugo Pinheiro 
Guimarães. 

Conselho Social José Maria Alkimim, Sebastião Paes de 
Almeida, José Ermírio de Moraes.  
 

Fonte: Jornal Correio da Manhã, 8 de abril de 1956, 2º caderno, p. 09. 

 

Edith Pinheiro Guimarães, vice-presidente da FPS, era artista plástica, pintora e 

jornalista. Esposa do famoso cirurgião Ugo Pinheiro Guimarães. A conselheira Mena 

Fiala era diretora de uma famosa loja de roupas chamada Casa Canadá, que se instalou, 

no ano de 1934, na Rua Sete de Setembro, no Rio de Janeiro. Além de destinada à alta 

costura, a Casa Canadá era frequentada por senhoras da alta sociedade. A relação de 

Mena Fiala com as senhoras da alta sociedade que frequentavam a Casa Canadá 

permitia uma participação mais intensa dessas mulheres nas festas beneficentes 
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oferecidas pela FPS113. Outros profissionais gozavam de posição social e política 

privilegiada, ressaltando-se Francisco Negrão de Lima que foi prefeito do Distrito 

Federal, então Rio de Janeiro, entre 1956-1958. 

Observando a composição do conselho técnico depreende-se que eram figuras de 

prestígio que ocupavam esse cargo. Todos os membros do conselho técnico eram 

médicos e eram vozes presentes e influentes na Academia de Medicina e nas faculdades 

de medicina. Além disso, ambos eram médicos da família Kubitschek, o que 

possivelmente contribuiu para a circulação de suas ideias na agenda de saúde do 

governo JK.   Arthur Fernandes Campos da Paz Filho era médico ginecologista, ocupou 

o cargo de presidente da Fundação das Pioneiras Sociais entre 1970-1981 além de ser o 

idealizador do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos114. Aloysio de Salles 

Fonseca foi chefe do Serviço de Clínica Médica do Hospital dos Servidores do Rio de 

Janeiro, foi eleito membro titular da Academia Nacional de Medicina em 1962. Ugo de 

Castro Pinheiro Guimarães foi um dos fundadores do Colégio Brasileiro de Cirurgiões 

em 1929, presidente da Academia Nacional de Medicina entre 1959-1961, diretor do 

Instituto Nacional do câncer no período compreendido entre 1970-1972. À frente do 

conselho técnico das Pioneiras Sociais, propunham medidas para o atendimento da 

população no âmbito da instituição.  

Na sua prática institucional, as Pioneiras Sociais procuraram seguir o que ficou 

estabelecido na sua organização: a assistência médica, social e educacional da 

população pobre. Entendia que várias das questões concernentes ao problema da 

assistência dependiam, para sua resolução, de grandes somas de dinheiro e do trabalho 

em convênio com o governo federal e com instituições privadas. Além disso, contavam 

com a ciência médica na elaboração de planos e estratégias para atendimento da 

população.  

É preciso salientar que a institucionalização das ações da instituição foi 

amplamente condicionada pela estrutura social e pelo momento histórico em que se 

inseriam. O estabelecimento de programas para assistência à saúde da população, as 

atividades educacionais e sociais não foram apenas uma questão puramente assistencial. 

                                                                 
113

 Apesar de não termos informações sobre os demais membros da diretoria, Lais Romeiro, Elisa Pereira 
Teixeira e João Chagas Oliveira, a leitura dos relatórios referentes a esse período indica que esses 
membros respondiam por questões administrativas da FPS, como por exemplo, envio de cartas e 
memorandos e elaboração do relatório de atividades da instituição. 
114 Abordaremos a influencia desse médico no âmbito da Fundação das Pioneiras Sociais no capítulo 3.  
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Dissensos, consensos e ampla negociação política entre os diretores da instituição e os 

médicos com o governo marcaram o processo pelo qual foi sendo erigido o prestígio da 

FPS. 

Não foi possível identificar nos documentos pesquisados as quantias recebidas 

pelas Pioneiras Sociais na gestão de Sarah Kubitschek. O que conseguimos levantar de 

informação foi que nesse período o patrimônio da instituição foi sendo erigido através 

de doações do setor privado e do investimento do governo federal para a construção de 

unidades da instituição nos locais onde ela atuava. 

Em entrevista ao Jornal Correio da Manhã, publicada no dia 24 de fevereiro de 

1956, ao ser questionada sobre os recursos financeiros da instituição, Sarah Kubitschek 

ressaltou que:  

 

Os recursos financeiros da instituição serão obtidos através de vários 
meios, apelando para a generosidade do nosso povo, naturalmente das 
classes mais favorecidas, ou promovendo espetáculos de beneficência 
para a obtenção de donativos115. 

 

Conforme já afirmamos nos parágrafos anteriores, o lançamento da campanha 

das Pioneiras Sociais ocorreu com a apresentação da peça “Othelo” pela Companhia 

“Tonia-Celi-Autran”, dirigida pelos atores Tônia Carrero e Paulo Autran. Os fundos 

arrecadados nesse espetáculo foram utilizados nas primeiras iniciativas da instituição. 

Entre essas iniciativas estavam as seguintes ações: auxílios de alimentação, distribuição 

de sapatos e roupas, assistência médica e doação de remédios116.  Em outra matéria do 

Correio da Manhã publicada no dia 10 de março de 1956, há a informação de que Sarah 

Kubitschek havia recebido cinquenta mil cruzeiros em medicamentos, destinados à obra 

das Pioneiras. A doação havia sido feita por Domenico Gilardi, diretor da filial de São 

Paulo do Laboratório Le Petit, de Milão.   

Para o atendimento da população mais afastada do grande centro urbano, a 

instituição contou com a aquisição de ônibus que foram equipados com modernos 

aparelhos médicos. Esses hospitais volantes tinham como função principal atender as 

                                                                 
115 Jornal Correio da Manhã, 24 de fevereiro de 1956. 1º Caderno, p. 8 
116 Idem. 



110 
 

populações pobres, além de ministrar ensinamentos de educação sanitária e alimentação. 

Os primeiros veículos foram equipados com laboratórios de análises clínicas e 

abreugrafia.  

Os primeiros anos da Fundação das Pioneiras Sociais foram marcados pela 

organização de sua estrutura administrativa, face à diversidade de áreas de atuação 

abrangidas pela instituição. A leitura dos Relatórios Anuais da instituição permite 

agrupar essas áreas de atuação a partir de três aspectos: 1 - atividade na área 

educacional; 2- atividades médico-assistenciais; 3 - atividades assistenciais na área da 

medicina preventiva. 

As atividades na área educacional iam desde a criação de escolas até a 

distribuição de merenda e uniforme escolar. As atividades médico-assistenciais 

relacionavam-se ao atendimento nos hospitais volantes e na distribuição de 

medicamentos e alimentos para a população carente. Já as atividades relacionadas à 

medicina preventiva ligavam-se às ações para prevenção das doenças crônico-

degenerativas como o câncer de colo do útero e as doenças cardiovasculares.   

Em um panorama resumido, dez estados brasileiros contavam com os serviços das 

Pioneiras Sociais, que tinham como áreas prioritárias o controle do câncer, a 

reabilitação e a prevenção das doenças cardiovasculares. Além dessas áreas prioritárias 

a Fundação atuava na assistência social e educacional da população. 

Tabela 4: Áreas de atuação 

Atividade Estados 

Prevenção do câncer ginecológico Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais 

Reabilitação  Brasília (a partir de 1960) 

Prevenção de doenças cardiovasculares Rio de Janeiro (a partir de 1970) 

Assistência médico-odontológica 
Rio de Janeiro, Maranhão, Ceará, Minas 
Gerais, Goiás, Santa Catarina, Amazonas, 
Pará 

Atividades Educacionais 
Rio de Janeiro, Ceará, São Paulo, Minas 
Gerais, Santa Catarina, Amazonas, Paraíba. 

Assistência Social 
Rio de Janeiro, Goiás, Ceará, Minas Gerais, 
Brasília, Paraíba  
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Para a execução do trabalho das Pioneiras Sociais, cada Estado tinha uma 

Delegacia Regional, a cargo de um delegado regional, eleito pelo presidente da 

Fundação das Pioneiras Sociais117. As delegacias regionais trabalhavam em cooperação 

com os órgãos estaduais e municipais118. Uma das primeiras propostas da instituição foi 

a criação dessas Delegacias Regionais, pois através delas se realizaram os trabalhos nos 

estados fora da sede das Pioneiras. Além disso, havia uma ampla proposta em atuar, 

principalmente no interior do país onde a escassez de recursos era mais acentuada.  Para 

atendimento da população a instituição contava ainda com uma frota de unidades de 

ônibus adaptados em consultórios médicos. Além do atendimento da população pobre, 

esses ônibus volantes foram fundamentais para levar informações sobre prevenção do 

câncer de colo do útero e mama e fazer o rastreamento e diagnóstico da doença entre as 

populações mais carentes, seguidos de tratamento, quando necessário.  

O Rio de Janeiro, sede da instituição, foi o Estado que mais concentrou as 

atividades da FPS. A assistência na área educacional foi iniciada pela instituição no ano 

de 1956. Nesse estado, entre os anos 1956-1960, a FPS já tinha em funcionamento cerca 

de vinte e duas escolas, que estrategicamente estavam localizadas na região do subúrbio 

carioca119. Além do ensino, os alunos recebiam merenda, uniforme, calçado, material 

didático e assistência médica-dentária. Cumpre ressaltar que dessas vinte e duas escolas, 

treze foram cedidas por convênio com a Secretaria de Educação do Estado e nove 

escolas eram de responsabilidade da FPS, e contavam com a inspeção técnica da 

Secretaria de Educação. A Escola Normal Sarah Kubitschek, criada no ano de 1959, 

pode ser considera um marco desse processo. 

Na Rua do Catete funcionava o ambulatório e o lactário da instituição, onde 

eram distribuídos para os recém-nascidos, leite em pó e medicamentos. Para ter direito 

ao recebimento desses itens era necessário que as mães fizessem a matrícula das 

crianças no lactário. Até o ano de 1966, já estavam matriculadas nessa unidade cerca de 

4.571 crianças, segundo relatório de atividades da instituição. Além da assistência 

                                                                 
117 Decreto nº 48543/60 Estatuto da Fundação das Pioneiras Sociais.... Op. Cit. 
118

 Nos Relatórios, não foi possível identificar o nome dos delegados regionais de cada estado no qual a 
FPS atuava. 
119

 De acordo com o Boletim da Fundação das Pioneiras Sociais do ano de 1959, as escolas estavam 
localizadas no interior do estado, pois esses eram lugares considerados de maior densidade demográfica. 
Até o ano de 1962 esta unidade contava com 192 professoras, 42 merendeiras e 22 vigias. Esses 
funcionários eram pagos pelas Pioneiras Sociais . 
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médica para as crianças, as mães dos recém-nascidos aprendiam noções de puericultura 

e cuidados com os recém-nascidos.  

Outro setor que compunha as atividades da delegacia do Rio de Janeiro era o de 

corte e costura e o de Serviço Social. O setor de corte e costura concentrava o trabalho 

das senhoras da alta sociedade e mulheres da sociedade em geral. Seu trabalho consistia 

na organização de eventos sociais e festas, costura de roupas, apadrinhamento de 

crianças, auxílio nas tarefas administrativas e técnicas, passeios e outras atividades com 

renda revertida para a entidade. Nesse setor eram confeccionados os uniformes dos 

alunos das escolas primárias da FPS, além de enxovais para recém-nascidos, agasalhos 

para os orfanatos e diversas peças de roupas que eram vendidas ao final do ano nos 

bazares beneficentes. Já o Serviço Social tinha como função através de visitas 

domiciliares, prestar auxílio jurídico gratuito às pessoas que precisassem do serviço. 

O principal destaque da Delegacia do Rio de Janeiro foi a criação do Centro de 

Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, inaugurado no ano de 1957 e que tinha como 

atividade principal a assistência à mulher, visando principalmente a prevenção do 

câncer ginecológico. As atividades desse Centro serão tratadas com maior profundidade 

no capítulo 3. 

Em 1959, as Pioneiras Sociais começaram seu trabalho no estado do Amazonas. 

A instituição adquiriu em estaleiros alemães uma lancha-hospital com o intuito de 

navegar pelos rios da região, levando assistência médico, dentária e radiológica à 

população carente. A iniciativa foi considera pioneira na América Latina tendo em vista 

o ineditismo das ações com as populações ribeirinhas e do interior do Estado.  Até o 

início da década de 1960 o hospital flutuante havia realizado cerca de quatrocentos e 

oito mil atendimentos, inclusive realizando pequenas cirurgias e prevenção contra 

malária120. 

 Além da assistência básica em saúde, o trabalho da FPS, também envolvia a 

distribuição de roupas, alimentos e material didático às escolas existentes na região. 

Dados informados no relatório de atividades da instituição referente ao ano de 1960 

indicam que a instituição tinha sete escolas na região, sendo que dessas sete, uma estava 

localizada em Manaus. O próprio relatório reconhece a precariedade das instalações das 

                                                                 
120 Fundação das Pioneiras  Sociais no decênio 1956-1966. Fonte: Arquivo pessoal da Família Campos da 
Paz. 
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escolas, o que dificultava o desenvolvimento do trabalho nos locais mais interiores. Em 

Manaus funcionava, ainda, uma escola de “artes domésticas”, onde muitas mulheres 

frequentavam os cursos de artes, costura e culinária. 

No Pará, uma unidade de hospital volante oferecia atendimento, em convênio 

com o governo do Estado, na rodovia Belém-Brasília. A população tinha acesso ao 

atendimento dentário e à clínica médico radiológica. 

No Maranhão, funcionava o Pavilhão Infantil Ada de Carvalho.  Nesse pavilhão 

eram tratadas as crianças com tuberculose. Até 1960, cerca de cento e sessenta o oito 

crianças foram atendidas pela instituição, sendo que dessas crianças vinte e quatro eram 

internas. O pavilhão era considerado o único deste gênero existente entre todo o Norte e 

Nordeste do país121. Uma unidade de ônibus volante, em convênio com o governo do 

estado prestava atendimento médico aos bairros mais carentes.  No início dos anos 

1960, Maru Braga Pires Maia, esposa de um grande fazendeiro da região, doou um 

terreno para a FPS a fim de que fosse construído o Centro de Iniciação Profissional e o 

Abrigo ao Menor Femino122. O centro e o abrigo tinham por objetivo amparar os 

menores em situação de abandono. 

No Ceará, a FPS atuava em convênio com outras instituições assistenciais, tais 

como o Abrigo de Menores, a Casa da Operária e a Associação das Senhoras de 

Caridade. Na Casa da Operária eram realizados os cursos de alfabetização, curso para 

mães, cursos de corte e costura. Em diferentes bairros populares de Fortaleza, seis 

lactários distribuíam leite para os recém-nascidos. Para essa distribuição contavam com 

a colaboração da Rede Cáritas123. Noções de higiene infantil, puericultura e economia 

doméstica eram ensinadas às mães que frequentavam os lactários. Essa atividade 

contribuiu para a criação do Clube das Mães, considerada uma importante iniciativa 

desenvolvida pela delegacia do Ceará. No Dispensário das Senhoras da caridade havia 

um ambulatório para atendimento médico da população carente. 

                                                                 
121 Ibidem, idem. 
122 O centro ficou pronto no ano de 1965. Fonte: Relatório Anual, 1965. 
123 A Rede Cáritas foi fundada no dia 12 de novembro de 1956, pela Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil. No início de suas atividades teve como principal tarefa assumir o Programa de “Alimentos pela 

Paz” subsidiado pelo governo americano, como um dos eixos de um programa maior chamado “Programa 

Aliança para o Progresso”, implementado após a Segunda Guerra Mundial. Com a extinção desse 
programa no ano de 1977, algumas cáritas foram extintas e outras se adequando para se incorporarem às 
chamadas Comunidades Eclesiais de Base (CEBES). Sobre esse assunto ver: http://caritas.org.br/quem-
somos-e-historico, acesso em 10/04/2015 

http://caritas.org.br/quem-somos-e-historico
http://caritas.org.br/quem-somos-e-historico
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  Na Paraíba, as Pioneiras Sociais começaram a atender a população a partir de 

1959, inicialmente com o trabalho de distribuição de roupas e alimentos para a 

população carente. No ano de 1963 foi inaugurada, em João Pessoa, uma creche para 

atendimento a cerca de quinhentas crianças. Sob a liderança de Mirthes Barbosa, 

coordenadora da delegacia da Paraíba, a FPS prestou auxílio para a construção de casas 

populares. 

 Em Goiás, as Pioneiras desenvolveram um intenso trabalho de ajuda aos 

hospitais, escolas e orfanatos. Sob a liderança da delegada da Instituição, Maria de 

Louders Estivallet Teixeira124, a FPS construiu o Centro Social e a Creche São 

Domingos Savio. Maria de Lourdes era esposa de Mauro Borges Teixeira, que havia 

ocupado o cargo de deputado federal do estado no ano de 1958 e o cargo de governador 

do estado entre 1960-1964, quando foi deposto pelo golpe militar.  No setor de 

assistência médica, a FPS manteve em funcionamento uma clínica para atendimento 

médico e dentário em parceria com o governo do estado. 

 Em Cachoeira Paulista, a FPS construiu o Educandário Luiza Gomes de Lemos. 

Com o Projeto de Lei 1275, de 19 de maio de 1956, a Câmara dos Deputados aprovou 

orçamento de CR$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil cruzeiros) para a 

construção do educandário. Na justificativa do Projeto de Lei que aprovou a liberação 

da verba constava que a construção do Educandário e da creche se dava pelo fato de 

que, naquele momento, o município de Cachoeira Paulista tinha como base econômica a 

agricultura realizada em pequenas propriedades e havia um grande número de 

funcionários das linhas férreas que habitavam o município e seu entorno. O projeto de 

lei enviado ao congresso foi de autoria da deputada federal Ivete Vargas.  O recurso 

financeiro para a construção do educandário foi proveniente do Ministério da Educação. 

O educandário deveria funcionar em regime gratuito “dando assistência à numerosa 

infância desprovida de recurso125”.  

                                                                 
124 Maria de Lourdes fazia parte de um grupo chamado Organização das Voluntárias de Goiás fundado no 
dia 30 de outubro de 1947. Idealizado pela então primeira dama de Goiás, Ambrosina Coimbra Bueno, a 
instituição prestava auxílio voluntário aos hospitais, orfanatos e entidades de assistência social, como a 
FPS. No período entre 1960-1964 a instituição esteve sob a direção de Maria de Lourdes Estivallet 
Teixeira, então primeira-dama do estado. 
125 Projeto Nº 1275, de 19 de maio de 1956. Concede Auxílio à Associação das Pioneiras Sociais para a 
construção do Educandário Luiza Gomes de Lemos em Cachoeira Paulista. 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid. Acesso em 10/04/2015. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra;jsessionid
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Em Santa Catarina, na capital Florianópolis e nas cidades de Joinvile, Itajaí e 

Brusque, a FPS mantinha quatro unidades de clínica volante em funcionamento. No 

ambulatório da sede da Delegacia que funcionava no centro de Santa Catarina foram 

matriculadas, até 1960, cerca de oitocentas e dezoito pessoas que recebiam 

medicamentos e roupas. A partir de um convênio com as religiosas da Ordem das Irmãs 

do Divino Salvador, as Pioneiras mantinham em funcionamento a Escola Nossa 

Senhora de Fátima, com cerca de duzentos e setenta e três alunos matriculados. Os 

estudantes recebiam material didático e bolsas de estudo. 

Em novembro de 1960, a Fundação das Pioneiras Sociais inaugurou o Hospital 

Sarah Kubitschek no Estado de Minas Gerais. Na ocasião, o hospital foi considerado um 

dos mais completos do país e sua direção ficou a cargo do Instituto de Pesquisas 

Médico-Cirúrgicas de Minas Gerais. O hospital possuía cerca de cento e cinquenta e 

cinco leitos e iniciou suas atividades com uma unidade ambulatorial que atendia 

mensalmente cerca de 1000 pessoas, tendo em seu anexo uma seção de colposcopia. 

Além dessa unidade, também faziam parte do serviço do hospital a unidade pediátrica, a 

de cirurgia geral, o serviço de ginecologia e urologia feminina, o departamento de 

patologia clínica, o serviço de enfermagem, um auditório para aulas de educação 

sanitária, uma biblioteca, o Departamento de Oncologia e a unidade de cobalterapia 

(voltada para o estudo da cancerologia) 126.   

 

A delegacia da Fundação das Pioneiras Sociais em Minas Gerais era considerada 

uma das mais importantes, pois, além do hospital volante, a delegacia mantinha em 

funcionamento o posto de puericultura Jayme Gomes, o Lactário David Rabelo e o 

Ambulatório Maria da Gama. Centenas de mamadeiras e medicamentos eram 

distribuídas anualmente por estas unidades. Quatro escolas primárias funcionavam nos 

subúrbios e vilas. O governo de Minas Gerais colaborava com o setor escolar realizando 

o pagamento de cerca de duzentos professores que atuavam nas escolas mantidas pela 

FPS em convênio com o governo mineiro. 

No ano de 1960 foi inaugurado em Brasília o Centro de Reabilitação Sarah 

Kubitschek127. Esse centro foi considerado a principal obra da FPS em Brasília. 

Construído para prestar serviços à comunidade, exclusivamente no campo da 

                                                                 
126 Fundação das Pioneiras Sociais, Relatório Anual 1960. 
127 Esse centro foi o primeiro hospital da Rede Sarah, instituído pelo Governo Federal após a extinção da 
Fundação das Pioneiras Sociais em 1991. 
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recuperação de pessoas com dificuldades motoras. O centro possuía três departamentos: 

fisioterapia, eletroterapia, hidroterapia e terapia ocupacional. Sua estrutura física 

contava com dois pavilhões onde foram instalados modernos aparelhos, piscinas para 

hidroginástica e salas para ginástica médica. 

O Centro Cirúrgico do hospital foi construído com a colaboração do Ministro da 

Saúde Raimundo de Brito, com o objetivo de dar maior impulso e independência aos 

diversos serviços do centro e gabinetes de raios X e dentário. Além do Centro de 

Reabilitação, a Fundação das Pioneiras Sociais, mantinha em Brasília o Hospital São 

Vicente de Paula, em Taguatinga em convenio com a fundação Hospitalar, Hospital 

Volante e Serviço Funerário. 

Com a mudança da capital federal para Brasília, a sede da Fundação das 

Pioneiras Sociais foi transferida do Rio de Janeiro. Passou a ocupar um edifício-sede de 

doze andares que fora cedido pelo Governo Federal. 

 

2.2.6- O período compreendido entre 1962- 1969: gestão Moacyr Moura  

 

 Com o fim do mandato de JK, a Fundação das Pioneiras Sociais já contava com 

seu Estatuto próprio, já havia ganhado prestígio graças ao trabalho de sua idealizadora 

Sarah Kubitscheck e teve sua natureza jurídica transformada em fundação. Entre 1962-

1969 a instituição teve como presidente Moacyr Moura, que fora secretário particular de 

Sarah Kubitschek. Nesse período, verifica-se forte entusiasmo de seus participantes, que 

se traduziu em diversas iniciativas como a ampliação das obras de acréscimo do 

Hospital Sarah Kubitschek em Belo Horizonte, a continuação das obras de infraestrutura 

do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos e as obras de expansão da sede da 

instituição em Brasília.   
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Tabela 5:  Diretores período 1962-1969 

Função Membros 
Presidente Moacyr Moura 
Vice-presidente Esther Pádua Lopes 
Secretaria  Zembla Soares Pinheiro Chagas 
Secretaria Geral Amelia Atahyde 
Conselheira  Mena Fiala 
Tesoureiros Nelson Alvarenga 
Procurador Ivan Vasconcelos 
Superintendente Elisa Pereira Teixeira 
Conselho administrativo Antonio Joaquim Peixoto de Castro Filho, 

Isaac Albagli, João Alfredo Castilho, José 
Machado Coelho de Castro. 

Conselho fiscal José Jandhuy Carneiro, Francisco Negrão 
de Lima, Guilhermino de Oliveira, 
Paschoal Ranieri Mazzilli. 

Suplentes Israel Pinheiro da Silva, Pedro Paulo 
Penido,  Paulo Barreiras Faria 

Conselho técnico Arthur Fernandes Campos da Paz Filho, 
Aloysio de Salles Fonseca, Ugo Pinheiro 
Guimarães. 

Conselho Social José Maria Alkimim, Sebastião Paes de 
Almeida, José Ermírio de Moraes.  
 

Fonte: Relatório Anual Fundação das Pioneiras Sociais, 1962 
  

Nas Atas da Assembleia Geral da instituição, no decorrer desse período, é 

frequente percebermos queixas quanto a atrasos no pagamento de recursos pelo governo 

para aplicação nas despesas administrativas, nas obras e edificações, bem como na 

assistência social. Na ata de 1962, publicada no Diário Oficial da União, por exemplo, a 

diretoria da instituição relatou que apesar do processo referente à verba para o 

orçamento desse ano encontrar-se pronto, o Ministério da Saúde ainda deveria aguardar 

a liberação da referida verba orçamentária pelo Presidente da República. O atraso nos 

pagamentos acabava por dificultar o trabalho das delegacias regionais da instituição.  

Além das atividades de atendimento da população a instituição precisava comprar 

equipamentos para os hospitais de Brasília e de Minas Gerais, além de equipamentos e 

material necessário ao funcionamento do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de 

Lemos128. 

                                                                 
128 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Ata da Fundação das Pioneiras Sociais. 19 de Setembro, 1962 (Seção 
1, parte 1). P 9420. 
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Em todos os relatórios desse período é possível notar que a maior verba da 

instituição vinha do orçamento do Governo Federal, conforme previsto em seu estatuto. 

A tabela abaixo dá-nos uma ideia dos recursos financeiros recebidos pela instituição na 

gestão de Moacyr Moura.  

TABELA 6: Receita orçada e arrecadada Fundação das Pioneiras Sociais 1962-1969 

Ano Origem Receita Orçada Receita 
Arrecadada 

 
 
 
 
1962 

Da União 
Do Estado da Guanabara 
 
Ministério da Saúde 
Subvenção extraordinária para a Delegacia de Santa 
Catarina 
Subvenção extraordinária do Departamento Nacional 
da Criança 
Subvenção extraordinária Centro de Pesquisas Luiza 
Gomes de Lemos 
Convenio com o Serviço Social Rural 
 
Subvenções  
Da indústria 
De particulares 
Da Prefeitura do Distrito Federal  
 
 Outras Contribuições 
Em descontos comerciais 
Em mercadorias (medicamentos, leite em pó, etc) 
 
Renda Patrimonial 
Juros de depósitos 
Venda de Mercadorias 
Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos (cursos) 
 
Anulação de despesa 
Recuperação de material 
Salários não reclamados 
Eventuais  
 
TOTAL 
 

CR$304.111.000,00 
 
 
 

------------------- 
------------------- 

 
------------------- 

 
------------------- 

 
 

------------------- 
------------------- 
------------------- 

 
 

------------------- 
------------------- 

 
 

------------------- 
------------------- 
------------------- 

 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 

 
CR$ 304.111.000,00 

CR$206.686.100,00 
CR$12.000.000,00 
 
 
CR$ 3.000.000,00 
CR$ 1.000.000,00 
 
CR$ 1.000.000,00 
 
CR$ 7.000.000,00 
 
 
CR$   20.000,00 
CR$ 170.390,50 
CR$ 2.000.000,00 
 
 
CR$ 437.552,00 
CR$ 5.730.084,70 
 
 
CR$727.260,90 
CR$ 198.667,00 
CR$ 996.650,00 
 
CR$443.284,60 
CR$ 443.284,60 
CR$ 196.259,70 
CR$ 196.259,70 
 
CR$ 
230.320.380,80 

 
 
 
 
 
 
1963 
 

Da União 
Do Estado da Guanabara 
 
Ministério da Saúde 
Serv. Nacional do Câncer restos a pagar - exercício de 
1960 
Restos a pagar exercício de 1960 – Hospital de 
Taguatingua 
Subvenção extraordinária Centro de Pesquisas Luiza 
Gomes de Lemos  

CR$ 300.000.000,00 
CR$ 12.000.000,00 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 
------------------- 
 

CR$ 291.233.300 
------------------- 
 
 
CR$ 5.000.000,00 
CR$1.000.000,00 
CR$ 700.000,00 
 
CR$ 700.000,00 
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Subv. extraordinária para as Pioneiras Sociais da 
Guanabara 
Subv. Extraordinária exercício de 1961 para o Centro 
de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos 
 
Subvenções das Autarquias  
Depto Nacional de Estradas de Rodagem 
Subvenções de particulares  
Subvenções de organizações bancárias 
 
Outras Contribuições 
Em descontos comerciais 
Em mercadorias 
Em veículos 
 
Renda Patrimonial 
Juros de depósitos 
Venda de mercadorias 
Centro de Pesquisas 
 
TOTAL 
 

------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 

CR$500.000,00 
 
 
 
CR$1.000.000,00 
CR$ 128,70 
CR$ 300.000,00 
 
 
CR$ 255.435,50 
CR$ 9.101.085,10 
CR$ 30.888,00 
 
 
CR$ 1.024.238,90 
CR$ 2.108.982,00 
CR$ 1.074.196,40 
 
CR$ 
314.028.254,60 

1964 
 

Da União 
Do Estado da Guanabara 
 
Ministério da Saúde 
Subv. Extraordinária para o Centro de Reabilitação 
Sarah Kubitschek  
Subv. Extraordinária para a Delegacia da FPS do Rio 
de Janeiro 
Subv. Ordinária para  a FPS RJ 
Subv. Ordinária para o Centro de Pesquisas Luiza 
Gomes de Lemos 
 
Subvenções das Autarquias  
Convênio com a Superintendência da Reforma Agrária, 
para os Hospitais Volantes da Guanabara 
Subvenções de particulares  
Subvenções de organizações bancárias 
 
Outras Contribuições 
Em descontos comerciais 
Em mercadorias 
 
 
Renda Patrimonial 
Juros de depósitos 
Centro de Pesquisas 
Renda Funerária 
 
TOTAL 
 

CR$ 650.000.000 
------------------- 
 
 
------------------- 
 
------------------- 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
 
------------------- 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 
 
CR$ 650.000.000 
 

CR$ 560.822.200 
CR$ 24.000.000 
 
 
CR$ 14.000.000 
 
CR$ 400.000 
 
CR$ 700.000 
CR$ 700.000 
 
 
 
CR$12.000.000 
 
CR$ 4.640,00 
CR$ 325.000,00 
 
 
CR$ 436,69 
CR$ 2.159.836 
 
 
CR$ 4.210.020 
CR$ 2.159.836 
CR$ 32.300,00 
 
CR$ 
622.537.288,00 
 

 
 
 

Da União 
Do Estado da Guanabara 
 

CR$ 1.200.000,00 
------------------- 
 

CR$ 1.200.000,00 
CR$ 6.000.000 
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1966 

 
Ministério da Educação e Cultura 
Subvenção ordinária para a FPS da Guanabara  
 
Ministério da Saúde 
Subv. Extraordinária para o Centro de Reabilitação 
Sarah Kubitschek  
Subv. Extraordinária para a Delegacia de Santa 
Catarina 
 
Subvenções das Autarquias  
Subvenções de particulares  
Subvenções Da indústria 
 
 Outras Contribuições 
Em descontos comerciais 
Em mercadorias 
 
Renda Patrimonial 
Juros de depósitos 
Centro de Pesquisas contribuição dos assistidos 
Anulação de despesas 
Recuperação de material 
Salários não reclamados 
Reembolso de salário família  
Eventuais  
 
TOTAL 
 

 
 
------------------- 
 
 
------------------- 
 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 
CR$ 1.200.000.000 
 

 
 
CR$ 1.000.000,00 
 
 
CR$ 27.100.000,00 
 
CR$ 10.000.000 
 
 
CR$ 42.000,00 
CR$ 37.575,00 
 
 
CR$ 1.345.289 
CR$ 14.295.896 
 
 
CR$679.381 
CR$17.658.800 
CR$ 846.027 
CR$336.757 
CR$1.002.787 
CR$ 20.732.145 
CR$ 2.673.606 
 
CR$ 1.304.149.263 

 
 
 
 
1967 

Da União 
Do Estado da Guanabara 
 
Ministério da Educação e Cultura 
Subvenção ordinária para a FPS da Guanabara  
 
Ministério da Saúde 
Subv. Extraordinária destinada a FPS de Fortaleza  
Subv. Extraordinária para o Hospital Infantil Ada de 
Carvalho no Maranhão 
Subv. Extraordinária para o Centro de Reabilitação 
Sarah Kubitschek Brasília 
 
Subvenções das Autarquias  
Subvenções de particulares  
Subvenções Da indústria 
 
Outras Contribuições 
Em descontos comerciais 
Em mercadorias 
 
 
Renda Patrimonial 
Juros de depósitos 
Centro de Pesquisas contribuição dos assistidos 
Anulação de despesas 

CR$ 1.400.000,00 
------------------- 
 
 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
 
------------------- 
 
 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 

CR$ 1.000.000,00 
CR$ 12.000,00 
 
 
CR$ 2.000,00 
 
 
CR$ 2.500,00 
CR$ 12.000,00 
 
CR$ 50.000,00 
 
 
 
CR$ 2.565,02 
CR$ 4.400,00 
 
 
CR$ 2.965,68 
CR$ 40.528,89 
 
 
 
CR$ 78,88 
CR$ 58.523,20 
CR$3.838.06 
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Recuperação de material 
Hospital Sarah Kubitschek Belo Horizonte 
 
TOTAL  
 

------------------- 
------------------- 
 
CR$ 1.400.000,00 

CR$ 142,15 
CR$ 35.000,00 
 
CR$ 1.238.742,55 

1968 Da União 
 
Ministério da Educação e Cultura 
Subvenção ordinária para a FPS da Guanabara  
Subvenção Ordinária destinada á Delegacia de Goiás 
Restos a pagar do exercício de 1966 - destinada à 
Delegacia do Ceará 
Subvenção ordinária destinada à Delegacia do 
Amazonas 
Subvenção ordinária destinada á delegacia do estado da 
Guanabara 
 
Ministério da Saúde 
Subvenção extraordinária para a Delegacia da Paraíba 
 
Subvenções das Autarquias  
Subvenções de particulares  
Subvenções Da indústria 
 
Outras Contribuições 
Em descontos comerciais 
Em mercadorias 
Em imóveis 
Em mão de obra 
 
Renda Patrimonial 
Aluguéis 
Anulação de despesas 
Recuperação de material 
 
TOTAL 
 

CR$ 2.500.000,00 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 
 
------------------- 
------------------- 
------------------- 
 
CR$ 2.500.000,00 

CR$ 1.825.000,00 
 
 
CR$ 4.100,00 
CR$ 6.100,00 
CR$ 14.000,00 
 
CR$ 200,00 
CR$ 2.000,00 
 
 
 
CR$ 10.500,00 
 
 
CR$ 206,00 
CR$ 1.500,00 
 
 
CR$ 1.346,54 
CR$ 21.596,84 
CR$ 4.552,63 
CR$ 32,34 
 
 
CR$ 48.500,00 
CR$ 1.699,70 
CR$ 706,86 
 
CR$ 1.942.010,94 

FONTE: Relatórios Anuais Fundação das Pioneiras Sociais 1962-1969 

 

A aplicação dos recursos financeiros recebidos pela FPS era distribuída por três 

setores, cabendo: 15% do orçamento para as despesas com administração, 75% 

destinados à assistência social e 10% destinados à inversão patrimoniais129. Eram 

consideradas despesas de administração todas as atividades relacionadas à compra de 

material de consumo, impressos, pagamentos de aluguéis, telefone, luz, entre outros.  

Em relação às despesas com assistência social, o valor aplicado destinava-se aos 

serviços assistenciais criados pelo regimento da instituição: serviço escolar, serviços de 

corte e costura, serviço social, serviço de hospitais volantes, além de todo atendimento 
                                                                 
129 Fundação das Pioneiras Sociais. Relatório Anual, 1962. 
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no campo da assistência social englobando, principalmente, assistência hospitalar, 

farmacêutica, dentária, pesquisa do câncer e atendimento através dos hospitais volantes. 

O montante destinado ao patrimônio referia-se à manutenção dos prédios ou terrenos 

pertencentes à instituição. 

Apesar de o Governo Federal garantir recursos financeiros para a manutenção 

dos serviços da FPS, o formato da assistência social até então desenvolvida no país não 

sofreu nenhuma alteração.  O Estado apenas buscou viabilizar um apoio mais efetivo às 

instituições como a FPS, que se voltavam aos indivíduos não alcançados pelas políticas 

sociais, desenvolvidas no âmbito do Ministério da Saúde e da Previdência Social.  

Entre 1962-1969, a FPS ampliou o número de atendimentos em suas delegacias 

regionais. No Rio de Janeiro, o ambulatório médico e o lactário que funcionavam na 

Rua do Catete, ofereceram atendimento médico a centenas de pessoas e distribuíram 

medicamentos aos mais necessitados. O serviço radiológico da unidade do Rio de 

Janeiro realizou milhares de abreugrafias.  

No que tange às ações relacionadas ao câncer de colo do útero, no ano de 1968, 

foi inaugurada, no Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, a Escola de 

Citopatologia, que tinha como principal objetivo a formação de recursos humanos na 

área de prevenção do câncer ginecológico. Nesse processo, a FPS ganharia destaque nas 

ações de controle do câncer de colo do útero, pois além de elaborar campanhas em 

diversas áreas, em parceria com outras instituições, passaram a se dedicar à formação de 

pessoal técnico para viabilizar as campanhas de prevenção baseadas na utilização do 

exame de Papanicolau em grande escala. Além de seu pioneirismo, a escola de 

formação de citotécnicos serviu de modelo para a formação desses profissionais no país. 

Trataremos mais especificamente dessa escola no capítulo quatro desse trabalho. 

No estado do Amazonas, através da lancha-hospital foi oferecida assistência 

médica, dentária e radiológica para as populações ribeirinhas. Através do relatório 

oficial do ano de 1969, o presidente da instituição Moacyr Moura informou que foram 

atendidas no período de sua gestão 33.294 pessoas, que receberam medicamentos 

diversos. As sete escolas que funcionavam no interior do estado foram extintas em 1969 

em decorrência da exigência da Secretaria de Educação que todas as professoras 

tivessem completado o curso pedagógico. A única unidade escolar que prevaleceu no 
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Amazonas foi a que funcionava na sede da delegacia desse Estado, com a oferta do 

curso primário e de corte e costura. 

No Maranhão, o Hospital Infantil Ada de Carvalho que fazia parte da FPS, 

funcionou como preventório e centro de recuperação de menores com tuberculose, 

disponibilizando 168 leitos para internos que eram tratados na unidade. 

No Ceará, a instituição manteve sete postos de lactários para distribuição de leite 

em pó e dois ambulatórios para atendimento médico. Porém, no Relatório Anual de 

1968, o presidente da FPS informou que a falta de verbas prejudicou as atividades da 

instituição nesse Estado. 

Em Brasília a instituição manteve em pleno funcionamento o Centro de 

Reabilitação Sarah Kubitschek, destinado ao tratamento de pessoas com todos os tipos 

de paralisia. Em 1966, a unidade de hidroterapia foi modernizada para melhor atender 

os pacientes que compareciam ao Centro de Reabilitação. A título de informação, até o 

ano de 1965, o hospital já tinha em seu cadastro de atendimento cerca de cento e seis 

mil pacientes. 

Em Minas Gerais, além do Hospital Sarah Kubitschek, com 155 leitos, que 

funcionava em convênio com o Instituto de Pesquisas Médico Cirúrgicas de Minas 

Gerais, a instituição manteve em funcionamento dois postos de puericultura para 

atendimento das gestantes. 

Em São Paulo, na cidade de Cachoeira Paulista a FPS manteve o educandário 

com 287 alunos em regime de internato. A escola era mantida em convênio com verba 

do governo do Estado de São Paulo. 

Nas demais Delegacias Regionais de Santa Catarina, Paraíba e Goiás a FPS 

desenvolveu amplo trabalho com as unidades volantes. As atividades também foram 

realizadas através dos convênios celebrados entre a instituição e as Secretarias de Saúde 

desses Estados. 
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2.2.7- O período compreendido entre 1970- 1989 e a gestão Arthur Campos da Paz  

 

Entre os anos 1970-1981 o médico ginecologista Arthur Campos da Paz assumiu 

o cargo de diretor da FPS130. Como o modelo de atuação da FPS nos diferentes estados 

brasileiros envolveu diversos profissionais em níveis diferenciados de formação para a 

execução da assistência médica e educacional da população, a gestão de Campos da Paz 

inaugurou uma nova fase para a instituição: além de organizar e coordenar ações na área 

da saúde e da assistência social (com escolas, distribuição de roupas e medicamentos), a 

Fundação se dedicou a estimular a formação de técnicos e profissionais, na área da 

saúde pública, promovendo, inclusive o intercâmbio de práticas e conhecimentos 

científicos entre instituições nacionais e internacionais. 

 

 

Tabela 7 :  Diretores período 1970-1973 

 

Função Membros 
Presidente Arthur Campos da Paz Filho 
Vice-presidente Gelza Armond da Trindade Velloso 
Secretaria  Cléa Mamede de Paiva Meira 
Secretaria Geral Amelia Atahyde 
Tesoureiro Lydmar Ribeiro dos Santos 
Conselho fiscal Aloysio de Salles Fonseca  (médico) 

Arnaldo Niskier 
Carlos Frederico Fernandes da Cunha 
 Edmundo Magno de Brito Abreu Júnior  
José Andrade de Almeida Castro. 

Fonte: Relatório Anual Fundação das Pioneiras Sociais, 1971 

 

 

 

 

 

                                                                 
130 Nessa parte do trabalho abordaremos a atuação de Arthur Campos da Paz de uma forma geral, como 
gestor da FPS. No entanto, esse médico teve grande importância nas ações para o controle do câncer de 
colo do útero desenvolvidas no âmbito do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. Por essa razão, 
optamos em tratar mais especificamente sobre o papel desse médico no capítulo 3 desse trabalho, onde 
abordaremos com mais profundidade suas atividades científicas.  
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Tabela 8: Diretores 1974-1981 

Função Membros 
Presidente Arthur Campos da Paz Filho (médico) 
Vice-presidente Cléa Mamede de Paiva Meira 
Secretaria  Matheus Vasconcellos (médico) 
Secretaria Geral Amelia Atahyde 
Tesoureiro Zely Pinheiro Dias Pereira (médica) 
Conselho fiscal Ministro Luiz Gama Filho (de1974 a 

1978) 
General Olívio Vieira Filho (médico) 
Aloysio de Salles Fonseca  (médico) 
Adolpho da Rocha Furtado 
José  Andrade de Almeida castro (médico) 
 

Fonte: Relatório Anual Fundação das Pioneiras Sociais, 1975 

 

Além da mudança verificada nos demais cargos da instituição, na gestão de 

Campos da Paz, a FPS passou a atender em seus hospitais os beneficiários da 

Previdência Social.  No ano de 1971, no período do governo do presidente Emílio 

Garrastazu Médici (1969-1974), a FPS firmou um convênio com o Ministério da Saúde, 

visando à fixação de normas para a aplicação de recursos, com vistas a uma ação 

coordenada e integrada no campo assistencial e científico da instituição131.  

Nesse período, o Governo Federal, através do Ministério da Saúde, começou a 

definir dentre as áreas de atuação das Pioneiras Sociais aquelas que seriam prioritárias: 

a prevenção do câncer, a reabilitação e a prevenção de doenças cardiovasculares. As 

demais áreas assistenciais realizadas pelas Delegacias Regionais relacionadas às 

atividades escolares, unidades volantes, atendimentos hospitalar e odontológicos foram 

organizadas em áreas complementares e mantiveram-se em funcionamento graças aos 

convênios estabelecidos entre a FPS e os governos municipais e Estaduais.  

Vale assinalar que no contexto em que foram definidas as áreas prioritárias da 

FPS, o país vivia um clima de euforia decorrente do reconhecido êxito dos planos 

econômicos dos governos militares que pegaram vultuosos empréstimos com bancos e 

governos da Europa e dos EUA, convertendo-os em políticas de incentivo à 

modernização e industrialização.  O principal beneficiário desses empréstimos foi a 

iniciativa privada. Dividida entre a saúde pública e a medicina previdenciária, a área da 

                                                                 
131 FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. Relatório de Atividade, 1971. 
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saúde encontrava-se fragilizada e com poucas possibilidades de responder às novas 

demandas que o modelo de desenvolvimento econômico trazia para o setor (Ponte, 

2010).  

A nosso ver, a definição das áreas prioritárias da FP, que estava vinculada ao 

Ministério da Saúde, fazia parte da estratégia do governo militar em buscar apoio social 

para a manutenção do poder vigente, somando às políticas de desenvolvimento 

econômico, políticas de cunho social como saúde e educação.  

Para além dos problemas relacionados às questões financeiras e repasse de 

recursos, a FPS desenvolveu um amplo trabalho de formação técnica de profissionais da 

saúde e de assistência à população a partir de 1970.   

No que tange às ações relacionadas à reabilitação, o Hospital Sarah Kubitschek, 

em Brasília, teve suas atividades bastante ampliadas. Conforme informamos nos 

parágrafos anteriores, o Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek foi inaugurado em 

1960, e na época de sua inauguração foi considerado um dos centros mais importantes 

do país no campo da reabilitação.  

Inicialmente o Centro não dispunha de uma infraestrutura hospitalar e dependia 

de outros hospitais para que os tratamentos de reabilitação fossem complementados com 

procedimentos cirúrgicos.  O Centro de Reabilitação tinha como prioridade o tratamento 

do paciente com lesões no aparelho locomotor e do sistema nervoso central. Dentre os 

objetivos da instituição estava o trabalho no campo da medicina curativa e a realização 

de trabalhos e campanhas com o objetivo de difundir técnicas de medicina preventiva 

que pudessem contribuir para a diminuição da incidência de doenças do aparelho 

locomotor. Nesse período, segundo dados do Relatório Anual de 1971 da FPS, as 

doenças que mais incidiam a população do país eram a paralisia infantil, principalmente 

em pacientes oriundos da zona rural, a paralisia cerebral, as doenças degenerativas 

articulares e as incapacitações resultantes de traumas decorrentes de acidentes132. 

                                                                 
132 Em linhas gerais, desde a segunda metade do século XX, as epidemias de poliomielite no país, 
especialmente no Rio de Janeiro, deixaram centenas de crianças com sequelas. Diante dessa epidemia 
inúmeras ações no campo da saúde foram planejadas para amenizar ou até mesmo resolver esse problema. 
Entre essas ações, ocorreu o processo de profissionalização do fisioterapeuta a partir da criação da ABBR 
(Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação). Sobre esse assunto ver: BARROS, Fabio Batalha 
Monteiro de. Fisioterapia, poliomielite e filantropia: a ABBR e a formação do fisioterapeuta no Rio de 
Janeiro (1954-1965). Tese (Doutorado em História das Ciências e da saúde). Casa de Oswaldo Cruz/ 
Fiocruz, Rio de Janeiro, 2009. 259p 
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No ano de 1971 a instituição expandiu sua estrutura física, com a inauguração do 

seu próprio hospital, que contava com sessenta e seis leitos e de um centro cirúrgico que 

dispunha de apartamentos de quatro enfermarias. Além do centro cirúrgico foi 

inaugurada também uma Unidade Integrada para Tratamento de Crianças com Paralisia 

Cerebral. O principal objetivo dessa unidade foi o de integrar ao tratamento das crianças 

um trabalho interprofissional prevendo a participação do médico, do fisioterapeuta e dos 

familiares do paciente na integração da criança com paralisia cerebral à vida cotidiana. 

Em referência às atividades técnico-científicas, em 1973, por indicação do 

governo brasileiro, o Centro de Reabilitação Sarah Kubitschek (CRSK) foi elevado à 

categoria de Centro de Treinamento da Organização Pan Americana da Saúde para 

formação de técnicos da área de medicina de reabilitação, em nível de pós-graduação 

para as regiões Centro Oeste, Norte e Nordeste do Brasil. Em decorrência desse 

convênio, o planejamento e programação teórica dos cursos realizados pela instituição 

passaram a ser feitos em conjunto com os consultores da Organização Pan Americana 

de Saúde133. Nesse mesmo ano, o diretor do Centro, o médico Aloysio Campos da Paz 

foi indicado pela “International Cerebral Pasly Society” para representar o Brasil na 

Primeira Conferência Internacional sobre Planejamento de Serviço de Reabilitação, 

realizada em Nova York entre os dias 7 a 10 de outubro de 1973. 

Com a ampliação de sua estrutura a atuação do CRSK, efetivou-se a partir de 

dois objetivos: o primeiro relacionado à prestação de assistência a pacientes com 

paralisia locomotora e do sistema nervoso central, e o segundo relacionado ao 

treinamento e aperfeiçoamento médico na área de reabilitação através de cursos de 

residência médica, convênios de cooperação técnico-científica, realização de cursos 

intensivos e concessão de bolsas de estudos entre instituições nacionais e internacionais 

para a formação de seus técnicos. No campo da reabilitação, o CRSK foi se 

consolidando e se transformando em hospital de referência no tratamento de doenças do 

aparelho locomotor. Conforme já afirmamos nos parágrafos anteriores, esse foi o 

primeiro hospital da Rede Sarah de Hospitais instituído no ano de 1991. 

                                                                 
133 Os cursos ministrados no período foram: de cirurgia de mão, reumatologia, anestesia, ortopedia e 
traumatologia, neuro-ortopedia e auxiliar de fisioterapia. FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAS. 
Relatório de atividades, 1974. 
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No que tange às atividades na área de prevenção durante a gestão de Campos da 

Paz, a FPS atuou em duas frentes: a prevenção de doenças cardiovasculares e a 

prevenção do câncer de colo do útero. 

  Em maio de 1970 foi inaugurado, na Rua Pereira da Silva, Rio de Janeiro, o 

Centro de Pesquisas das Doenças Cardiovasculares (CPDCV), dedicado exclusivamente 

à prevenção das doenças do coração e vasos. O Centro tinha como princípios básicos de 

seu programa a realização de exames e testes objetivando o diagnóstico precoce e a 

prevenção de doenças cardiovasculares, além da identificação e eliminação de fatores de 

risco da doença. 

 No centro, os pacientes eram orientados sobre a importância dos exames 

periódicos e das medidas profiláticas que poderiam ser postas em prática para prevenir 

doenças cardiovasculares: o hábito de exercícios físicos, o controle da obesidade, da 

pressão arterial e do diabetes.  A rotina de trabalho do Centro envolvia duas etapas: na 

primeira consulta era feito exame clínico, eletrocardiograma e exame de sangue.  Ao 

retornar ao Centro para a segunda consulta o paciente recebia orientações em grupos, 

realizada através de palestras de educação sanitária sobre doenças cardiovasculares. 

Além disso, o paciente recebia orientação individual, onde eram enfatizadas as medidas 

profiláticas indicadas em cada caso e a necessidade do retorno para o reexame.  Cabia 

ao Centro somente a prevenção e diagnóstico de doença cardiovascular, propiciando à 

população um tipo de assistência diferente daquela oferecida por um ambulatório de 

tratamento, visando diminuir a incidência de doença cardiovascular. 

Durante o XVIII Congresso Brasileiro de Cardiologia, realizado em julho de 

1971, o médico Ney Machado, então diretor do Centro de Doenças Cardiovasculares 

apresentou a filosofia de trabalho desenvolvida pelo Centro, destacando o amplo 

trabalho que a instituição desenvolvia para a conscientização e educação sanitária na 

prevenção de doenças cardiovasculares.  Em agosto de 1973, foi inaugurado no CPDCV 

um prédio com três pavimentos, contando com um auditório com capacidade para cento 

e quarenta e três pessoas, sala de espera, sala da diretoria, cinco salas de atendimento e 

um ginásio equipado para reabilitação cardíaca134.   

Cumpre ressaltar que além do atendimento médico, o CPDCV também 

desenvolvia atividades científicas e de ensino, voltadas para a formação de recursos 
                                                                 
134 FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. Relatório de Atividades, 1973. 
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humanos em nível de pós-graduação, especialização e áreas tecnológicas. A título de 

exemplo, em 1973, o médico Ney Machado participou de uma conferência no Hospital 

Antônio Pedro, em Niterói, sobre “Mortalidade em Doenças Cardiovasculares”.  

Além dessas atividades havia reuniões semanais da equipe médica da instituição 

para discussão de casos clínicos ou assuntos científicos ligados à prevenção das doenças 

cardiovasculares. Foram também realizados estágios em instituições internacionais, 

como por exemplo, no Hospital Broussais, em Paris, no serviço do professor Jean 

Ecoiffier para aprender técnicas relacionadas ao uso de Testes Ergométricos. Além de 

Paris, os médicos do CPDCV realizaram, em 1974, um curso no Chicago Heart 

Association, onde foram apresentados os principais pontos do programa de prevenção 

de doenças cardiovasculares daquela instituição. Apesar de ter desenvolvido diversas 

atividades no campo da prevenção em doenças cardiovasculares, no ano de 1986, o 

Ministério da Saúde desativou esta unidade da FPS por injunções políticas e por 

entender que não lhe cabia a manutenção de um serviço de prevenção de doenças 

cardiovasculares fora do âmbito dos hospitais ou nas universidades. A nosso ver a 

experiência do Centro, embora altamente produtiva, não teve continuidade devido às 

grandes mudanças preconizadas com a reforma da saúde pública e o movimento de 

implantação do SUS.  
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Imagem 6: Fachada do Centro de Pesquisas de Doenças Cardiovasculares, 1972  
Imagem 7: Consulta no Centro de Pesquisas de Doenças Cardiovasculares, 1972 135. 
 

 

Em relação à prevenção do câncer de colo do útero, na gestão de Campos Paz, o 

Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos consolidou-se como uma das instituições 

de referência para o controle do câncer de colo do útero no Brasil. Sua Escola de 

Citopatologia, fundada em 1968, foi reconhecida como escola padrão pela Divisão 

Nacional de Câncer. Além das atividades de rotina do Centro, a instituição realizou 

inúmeras reuniões de educação sanitária informando às mulheres sobre o valor dos 

métodos de diagnóstico precoce e do rastreamento do câncer ginecológico. 

                                                                 
135 Projeto História do Câncer (COC/Fiocruz – INCA) 
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 No ano de 1976, o Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos recebeu a 

denominação de Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva e Reprodução Humana, 

tendo em vista a diversificação e ampliação de suas atividades na prevenção do câncer 

feminino (colo do útero e mama). As atividades da FPS a partir da atuação desse Centro 

serão apresentadas a seguir, nos capítulos 3 e 4. Dessa forma, a análise das atividades 

dessa instituição situa questões relacionadas ao desenvolvimento das técnicas de 

prevenção e o surgimento de programas de prevenção do câncer de colo do útero 

iniciados na década de 1960. O desenvolvimento do conhecimento sobre essa doença 

esteve intimamente relacionado às transformações do conhecimento médico sobre a 

doença e o seu entendimento como problema de saúde pública a partir da década de 

1960. 

Em 1981 Arthur Campos da Paz deixou a presidência da FPS assumindo o cargo 

seu primo Aloysio Campos da Paz que na ocasião era diretor do Centro de Reabilitação 

Sarah Kubitschek, em Brasília. Com o novo presidente, que tinha formação em 

ortopedia, houve um certo esvaziamento progressivo da instituição no Rio de Janeiro. A 

área de ortopedia passou a ter mais atenção, talvez por causa da formação acadêmica do 

novo presidente da FPS e sua relação com o governo. No decorrer da década de 1980 o 

trabalho das Unidades Móveis bem como as atividades realizas pelas Delegacias 

Regionais foram se esvaziando. 

 Nesse período, o processo de redemocratização da sociedade, aliado às 

propostas de reforma na saúde deram origem a um sistema de saúde único e universal. 

A principal base dessas ações tinha em seu projeto a busca pela ampliação do acesso à 

saúde e a racionalização do sistema. Em 1988, no âmbito de elaboração de uma nova 

constituição para o país foram estipuladas as bases para o Sistema Único de Saúde do 

país. Sob um novo contexto político democrático e um novo sistema de saúde, aos 

poucos, as ações da FPS foram sendo extintas ou incorporadas a outras instituições 

pertencentes ao Ministério da Saúde. Em 1992 com a reformulação orientada pela Lei 

Orgânica da Saúde, a 8080/90, que criou o SUS, o Centro de Pesquisas Luiza Gomes de 

Lemos e o Hospital Santa Rita foram incorporados ao Instituto Nacional do Câncer 

/INCA. 
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Capítulo 3 – As Pioneiras Sociais e o trabalho de prevenção do câncer do colo do 
útero. 

 

Os efeitos do exame preventivo contra o câncer 
ginecológico não se medem apenas pelo registro de 
achados patológicos e sim pela conscientização da 
classe médica, da população feminina e das forças 
vivas da comunidade. E os resultados não se avaliam 
pelo número de casos positivos registrados, e sim 
pelo crescente numero de casos negativos. Arthur 
Campos da Paz Filho (1958) 

 

O presente capítulo objetiva analisar o papel do Centro de Pesquisas Luiza 

Gomes de Lemos, da FPS, no contexto de difusão do exame Papanicolau para 

prevenção do câncer de colo do útero. Propomos identificar os principais fatores no 

processo de atuação desse centro, destacando, sobretudo, a atuação de médicos 

profissionais para a introdução de um novo modelo de detecção da doença através de 

uma nova ferramenta para o diagnóstico precoce: o exame citológico, ou o 

popularmente conhecido teste de Papanicolaou. Tal modelo de detecção estava baseado 

numa proposta de atendimento a um maior número de mulheres. Interessa-nos 

compreender as práticas, a estrutura e o processo de constituição do conhecimento sobre 

a citologia esfoliativa no âmbito do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. Nesse 

processo, evidencia-se a relação dos cuidados com a saúde da mulher e o uso de nova 

tecnologia voltada para a terapêutica e prevenção do câncer ginecológico.  

A difusão da técnica do Papanicolaou possibilitou um período de intensos 

debates em torno do emprego da citologia como o “primeiro exame” e a colposcopia 

para a confirmação das anomalias como um “segundo exame”. Nesse contexto de 

difusão dessa técnica no Brasil haviam alguns fatores relacionados à ausência de uma 

infraestrutura médica com profissionais especializados e laboratórios de patologia para 

dar suporte à leitura das amostras citológicas realizadas nas mulheres. Apesar de alguns 

médicos advogarem a generalização do teste Papanicolaou, as circunstâncias 

socioeconômicas eram os grandes obstáculos para o fomento de campanhas maciças de 

detecção da doença. Nesse sentido, as primeiras iniciativas podem ser entendidas como 
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ações localizadas em busca da introdução da citologia como instrumento de prevenção 

do câncer de colo do útero em um número maior de mulheres. 

Apesar de a citologia ser entendida como um importante método de prevenção 

do câncer feminino, as ações para o controle do câncer de colo do útero implementadas 

a partir dos anos 1960 só foram se delineando a partir do entendimento do câncer como 

um problema de saúde pública. Segundo Teixeira e Fonseca (2007), tal reconhecimento 

possibilitou a construção de uma agenda para a ampliação da prevenção do câncer no 

país.  

 

3.1- Campos da Paz Filho e o trabalho de prevenção do câncer do colo do útero. 

Arthur Fernandes Campos da Paz Filho nasceu na cidade do Rio de Janeiro, no 

dia 24 de setembro de 1914. Era filho do médico Arthur Fernandes Campos da Paz e de 

Mercedes de Mello Campos da Paz. Seu pai destacou-se, no fim do século XIX, como 

médico, bioquímico e farmacêutico. Graduou-se, em 1935, na Escola de Medicina e 

Cirurgia do Rio de Janeiro. Entre os anos de 1930-1932 atuou como interno do Serviço 

de Ginecologia do Hospital da Fundação Gafrée e Guinle sob a orientação do professor 

Clóvis Corrêa da Costa. Fora interno da cadeira de Clínica Propedêutica Médica da 

Escola de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, tendo como chefe o professor 

Monteiro de Carvalho.  

Seus primeiros passos para especialização na área de ginecologia se iniciam no 

ano de 1935, quando trabalhou como assistente da disciplina de ginecologia da Escola 

de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, onde posteriormente ocupou o cargo de 

professor regente dessa mesma disciplina. Em 1938 foi chefe do serviço de Ginecologia 

da Caixa de Aposentadorias e Pensões  (CAP) de Serviços Públicos do Distrito Federal, 

no Rio de Janeiro136.  

Considerado um dos principais promotores dos estudos em reprodução humana 

no Brasil, fundou, em 26 de dezembro de 1947 a Sociedade Brasileira de Esterilidade 

(SBE). A reunião para criação da SBE ocorreu na sede da Sociedade de Medicina e 

                                                                 
136 Foi laureado com os prêmios: “Mme. Dourocher” da Academia Nacional de Medicina (1945), 

“Antonio Cardoso Fontes” da Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro pelo trabalho 

intitulado Tuberculose do Endométrio (1945), premio de ginecologia “Dr. Roussel” (1945) pela 

Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e “Fernando Magalhães” pela Sociedade de 

Medicina e Cirurgia (1945) pelo trabalho Tratamento Cirúrgico da Esterilidade Feminina. Fonte: 
currículo vitae de Arthur Campos da Paz Filho. Arquivo Pessoal da Família Campos da Paz. 
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Cirurgia do Rio de Janeiro e contou com a participação de 147 médicos, em sua maioria 

cariocas, que assinaram a ata de criação da nova associação médica cujos objetivos 

previstos eram “ocupar-se das questões científicas e sociais referentes à esterilidade e 

à assistência à maternidade sob todos os aspectos”.  A diretoria foi presidida pelo prof. 

Arnaldo de Moraes137, tendo como secretário geral Arthur Campos da Paz Filho138. O 

primeiro estatuto da Sociedade foi aprovado quatro meses depois de sua criação, e 

apresentava como objetivo da instituição:  

 

a) estimular o estudo e a pesquisa entre os especialistas nacionais na área 
da reprodução humana, e incentivar a criação de instituições dedicadas à 
matéria, seja no campo assistencial e/ou da pesquisa de âmbito público 
ou privado; b) incentivar a criação da disciplina de Reprodução Humana 
nas Escolas de Medicina e colaborar na sua implantação e 
desenvolvimento; c) promover eventos científicos diversificados 
campanhas educacionais e publicações científicas (...)139 

 

 No ano de 1953, Campos da Paz foi eleito presidente da International Fertility 

Association. Na ocasião em que Arthur Campos da Paz filho fora eleito presidente da 

Associação Internacional de Fertilidade, ele já estava ocupando, desde o ano de 1950 o 

cargo de ginecologista do Hospital dos Servidores do Rio de Janeiro, sendo também o 

responsável pela clínica de Esterilidade do Serviço de Ginecologia desse mesmo 

hospital140. 

Enquanto desempenhou suas atividades no Hospital dos Servidores e na 

Faculdade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro, Campos da Paz realizou uma 

                                                                 
137 Arnaldo de Moraes era um famoso médico ginecologista que havia feito especialização na John 
Hopkins University e ocupava a cátedra de ginecologia da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Por 
seu intermédio surgiu, em 1936, o Instituto de Ginecologia da Faculdade de Medicina. O IG era 
considerado um importante polo de irradiação dos primeiros trabalhos de pesquisa e atendimento 
ambulatorial no campo da prevenção contra cânceres femininos. Ver: LANA, Vanessa. Ferramentas, 
práticas e saberes...op cit. 
138 Arthur Campos da Paz Filho assumiu a presidência dessa Sociedade em 1970. Durante um evento 
científico sobre reprodução humana, ocorrido no Hotel Copacabana Palace, na cidade do Rio de Janeiro 
no ano de 1974, a SBE mudou seu estatuto e passou a ser denominada Sociedade Brasileira de  
Reprodução Humana (SBRH).  Em 1975, seu novo presidente, Milton Nakamura, transferiu a sede da 
SBRH para São Paulo, onde passou a ocupar as dependências do Centro de Planejamento Familiar de São 
Paulo. Fonte: Documentos do Arquivo pessoal da família Campos da Paz. 
139 Estatuto da Sociedade Brasileira De Esterilidade. Disponível em:  http://www.sbrh.org.br/sobre-
nos/estatuto/ acesso em 24 de agosto de 2015. 
140 Campos da Paz foi aprovado em 1º lugar no concurso de provas e títulos para o cargo de ginecologista 
desse hospital, que aconteceu no ano de 1949. Fonte: Currículo Vitae do médico. Arquivo pessoal da 
família Campos da Paz. 

http://www.sbrh.org.br/sobre-nos/estatuto/
http://www.sbrh.org.br/sobre-nos/estatuto/
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intensa participação em congressos científicos nacionais e internacionais, passando a ser 

considerado no mundo científico como um grande pesquisador e estimulador do estudo 

sobre reprodução humana no Brasil e no exterior. Os anos 1950 marcam um período de 

grande produtividade do médico com destaque para sua atuação na fundação e 

participação atuante em sociedades científicas nacionais e internacionais. 

Na Sociedade Brasileira de Ginecologia ocupou o cargo da Comissão de 

Admissão entre os anos 1949-1951, na Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia foi 

primeiro secretário (1947-1948), presidente (1955-1959) e reeleito presidente entre 

1967-1969. Na Sociedade Brasileira de Fertilidade foi secretário geral (1948-1950), 

presidente (1951-52) sendo reeleito para os anos de 1953/1954. Foi diretor da seção de 

Ginecologia do Colégio Brasileiro de Cirurgiões no ano de 1955 e reeleito no ano de 

1966-1968141. 

Atuou como presidente de diversos congressos nacionais e internacionais, dentre 

os quais se destacam: a Primeira Conferencia Nacional de Prevenção do Câncer 

Ginecológico142 (1959). O Primeiro Congresso Brasileiro de Fertlidade (1963). Em 

nível internacional foi presidente da I Reunião Extraordinária da Internatinal Fertlity 

Association (1954), presidente do Programa Científico do First World Congresso in 

Fertility and Aterility, em Nova Iorque (1953), entre outros. 

A análise do currículo de Campos da Paz revela uma intensa atividade científica, 

marcada por sua participação em mais de 180 congressos e simpósios na área da 

ginecologia e reprodução humana. Desses 180 congressos, 37 ocorreram em nível 

internacional, com destaque para sua contribuição nos programas científicos desses 

eventos, tendo atuado principalmente como relator, conferencista, coordenador de 

simpósios e mesas redondas, autor de trabalhos e debatedor143.   

                                                                 
141 Em âmbito internacional, entre 1951-1968, ocupou cargos como vice-presidente da International 
Fertility Association destacando-se como vice-presidente internacional (1951-1953), presidente 
internacional (1953-1956), presidente do comitê executivo e do Conselho Mundial de Fertilidade (1956-
1959), vice-presidente honorário pelo Brasil (1959). Foi admitido como membro da Pan American Cancer 
Citology Society no ano de 1952. Entre os anos 1961-1964 foi presidente dessa mesma associação. Na 
International Federation of Fertility Societs, com sede em Nova Iorque, ocupou os cargos de vice -
presidente (1969) e presidente (1974). Ocupou, ainda, o cargo de presidente da International Association 
for Clinical Research in Human Reproduction no ano de 1972.  
142 Essa conferencia aconteceu no Rio de Janeiro, no dia 05 de novembro de 1959. Nas dependências da 
Academia Nacional de Medicina, houveram mesas redondas tratando de assuntos relacionados ao câncer 
feminino: “métodos de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama” , “método e prevenção do 

câncer ginecológico”, “tratamento do carcinoma in situ”. 
143 A titulo de exemplo, Campos da Paz foi presidente honorário dos II, III, IV e V Congressos Mundiais 
de Reprodução Humana, realizados respectivamente em  Tel-Aviv (1968), Bombay, Berlim (1973), 
Atenas (1975). Fonte; currículo Vitae. Arquivo pessoal da família Campos da Paz. 
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 Esses cargos implicavam não só na obtenção de um grande legado para o 

médico ginecologista como também a possibilidade de obter recursos instrumentais para 

aprofundar os conhecimentos na área de prevenção do câncer de colo do útero e de 

reprodução humana. 

Em 1956, a sogra do então presidente da República Juscelino Kubitschek faleceu 

em virtude de um câncer ginecológico em estágio bastante avançado e que fora 

diagnosticado pelo médico Arthur Campos da Paz Filho. Com a morte de Luiza Gomes 

de Lemos, Juscelino solicitou ao professor Campos da Paz um planejamento para a 

construção de um hospital de cancerologia na cidade do Rio de Janeiro. Neste período, 

havia na cidade dois hospitais especializados: o Hospital do Serviço Nacional do Câncer 

(hoje, INCA) e o Hospital Mario Kroeff (antigo asilo dos cancerosos, na Penha). 

Campos da Paz propôs a criação de um centro de pesquisas dedicado à prevenção do 

câncer feminino, inaugurado no dia 21 de novembro de 1957, como uma nova unidade 

da Fundação das Pioneiras Sociais com o objetivo de oferecer atendimento ambulatorial 

para a prevenção e a detecção precoce do câncer ginecológico e da mama144. 

O Centro de Pesquisas, que levou o próprio nome da mãe da então primeira dama 

Sarah Kubitschek, sob a orientação de Campos da Paz realizou um vasto programa de 

educação da população feminina, utilizando metodologias consideradas originais para o 

período, como por exemplo, o uso de unidades volantes para realizar exames citológicos 

nas mulheres, a realização de palestras de educação sanitária para as mulheres que 

compareciam ao Centro para realizar seus exames. O Centro de Pesquisas Luiza Gomes 

de Lemos (CPLGL) também teve um papel importante no campo de divulgação da 

citologia esfoliativa, tanto pelo incentivo dado à formação profissional, quanto pela 

ampliação dessa tecnologia e sua utilização em larga escala. 

À frente desse Centro, Campos da Paz desenvolveu uma ampla campanha contra 

o câncer da mulher, realizando numerosos exames, palestras educativas, ensino e 

pesquisa. Nesse período, graças aos avanços dos estudos científicos sobre o câncer 

feminino e ao intercâmbio proporcionado pelos congressos científicos, o médico estava 

convicto de que o estabelecimento do diagnóstico precoce em um número cada vez 

maior de mulheres deveria ser o caminho a ser seguido por toda a comunidade científica 

                                                                 
144 TEMPERINI, Rosana S. lima. Fundação das Pioneiras Sociais: contribuição inovadora para o controle 
do câncer do colo do útero no Brasil, 1956-1970. Revista Brasileira de Cancerologia 2012, 58(3):339-
349. 
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envolvida com pesquisas no campo da ginecologia e medicina preventiva. Para Campos 

da Paz era necessário 

 
 
Envidar esforços através da educação em saúde para interessar mais e 
mais o médico, o governo, grupos econômicos e instituições filantrópicas 
no sentido de obter a mais completa aplicação da citologia como meio de 
prevenção e diagnóstico precoce do câncer145. 

 

 

As atividades vinculadas com o estudo do câncer e da reprodução humana 

mostram o modo em que se estruturou a inserção profissional desse médico em torno do 

câncer. Um dos seus primeiros trabalhos sobre diagnóstico precoce do câncer feminino 

foi apresentado no I Congresso Brasileiro de Atualização Médica, em 1959. Nessa 

ocasião apresentou a conferência Estudo Crítico dos Métodos de Prevenção e 

diagnóstico precoce do câncer ginecológico. O intuito dessa conferência era trazer 

novas reflexões sobre métodos de prevenção que estavam sendo desenvolvidos em 

países como os EUA, por exemplo. 

 Em seu trabalho como ginecologista, Campos da Paz procurou dar maior 

amplitude à prevenção do câncer ginecológico através do uso da citologia esfoliativa, 

técnica que começou a ser difundida no Brasil, principalmente a partir da segunda 

metade do século XX.  O uso da técnica enquanto instrumento de pesquisa produziu 

grande impacto na prevenção do câncer de colo do útero, sendo usada como método de 

rastreamento populacional devido à sua viabilidade e precisão diagnóstica.  

Como instituição científica o CPLGL, criado por Campos da Paz, teve um papel 

importante na divulgação de um campo de investigação biomédica: a citologia. A 

criação da Escola de Citopatologia em 1968, do Instituto Nacional de Ginecologia e 

Reprodução Humana, em 1976 e do Hospital Santa Rita em 1977 caminharam ao 

encontro da configuração da doença dentro do escopo da saúde pública brasileira. Na 

perspectiva de ampliação do atendimento às mulheres, a instituição foi estruturando 

suas ações para o controle da doença. 

Em 1964, Campos da Paz foi convidado a organizar e dirigir a Faculdade de 

Medicina da Universidade Gama Filho, onde criou um Departamento de Reprodução 

                                                                 
145 Boletim Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. 1958 
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Humana146.  No ano de 1965, tornou-se membro honorário da Academia Nacional de 

Medicina. 

No período compreendido entre os anos 1970-1981 ocupou o cargo de 

presidente da Fundação das Pioneiras Sociais. Durante esse período como presidente da 

FPS, desenvolveu vasta atividade médico-assistencial em grande parte do território 

brasileiro, dando continuidade à obra iniciada por Sarah Kubitschek. Em sua gestão 

destaca-se o Hospital Sarah Kubitschek, dedicado às doenças do aparelho locomotor e o 

Centro de Cardiologia do Rio de Janeiro147. 

Campos da Paz construiu sua carreira profissional muito vinculada às atividades 

de docência e pesquisa. Nessas atividades, as investigações sobre câncer e reprodução 

humana ocupavam um lugar de destaque no campo profissional desse médico. Vale 

ressaltar que esse médico fazia parte de uma estrutura institucional que respaldava suas 

práticas. Nesse sentido, suas atividades científicas em relação ao controle do câncer de 

colo do útero devem ser entendidas dentro de um conjunto de orientações mais amplo, 

que incluía a docência, a prática científica e a organização da prevenção. Para os 

médicos ginecologistas dessa instituição era essencial organizar novos espaços para o 

estudo do câncer feminino e estruturar as ações para o controle da doença. 

Na prática, as orientações apresentadas pelos médicos da instituição para o 

controle do câncer de colo do útero pautavam-se na ideia de que somente através de 

uma abordagem multidisciplinar envolvendo a educação, a prevenção, a pesquisa e o 

tratamento seriam possíveis a diminuição das taxas de incidência dessa doença.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
146 Entre os anos 1968-1978 Campos da Paz foi Vice-reitor dessa Universidade. 
147 No ano de 1981, quando deixa a presidência da Fundação das Pioneiras Sociais, Campos da Paz 
fundou, junto com sua filha Maria Helena Campos da Paz, o Laboratório Campos da Paz, cujos principais 
objetivos era a prevenção do câncer ginecológico. 
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3.2- Um Centro de Pesquisas para a Saúde da Mulher 

 

[...] O sacrifício de uma vida [Luiza Gomes de Lemos], a dor de uma 
filha [Sarah Kubitschek], o idealismo de um médico [Dr. Arthur Campos 
da Paz], deram ao Brasil uma instituição pioneira; que poupará inúmeras 
vidas femininas e salvará da orfandade crianças sem conta, cujas mães 
estariam certamente condenadas, não fosse a sábia precaução que lhes 
proporciona, sem qualquer despesa, o Centro de Pesquisas Luiza Gomes 
de Lemos148. 

 

Conforme já afirmamos nos parágrafos anteriores, o surgimento do Centro de 

Pesquisas está ligado ao diagnóstico de um câncer de colo do útero feito pelo prof 

Campos da Paz na mãe da então primeira dama do país Sarah Kubitscheck.  O 

falecimento de Luiza Gomes de Lemos em decorrência dessa terrível doença, já em 

estágio bastante avançado impulsionou o presidente JK a solicitar o planejamento de 

uma instituição voltada para a saúde da mulher. O Centro foi inaugurado no dia 21 

novembro de 1957, dois anos após a morte de Luiza Gomes de Lemos.  

No ano de 1956, no âmbito das ações governamentais de saúde criadas pelo 

governo JK, efetivou-se o processo de consolidação do Instituto Nacional do Câncer, 

que estava em gestação desde a década de 1940. Segundo Luiz Antonio Teixeira, 

embora o câncer não se destacasse frente a doenças como a malária e as grandes 

endemias rurais, o mesmo era considerado um mal cada vez mais presente, 

principalmente nos grandes centros urbanos (Teixeira et al, 2012: 86). Nesse contexto, 

JK, procurou viabilizar o término das obras do Instituto Nacional de Câncer, 

inaugurado-o em agosto de 1957, permitindo assim, a ampliação dos trabalhos 

desenvolvidos desde os anos 1930, por médicos como Mario Kroeff. 

Em seu Programa de Saúde Pública, apresentado como proposta de governo no 

ano de 1955, JK prenunciava os objetivos a serem atingidos em seu governo em relação 

ao câncer. Para Kubitschek: 

 
 

                                                                 
148 EDITORIAL. Boletim Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, 1958. O Boletim era uma 
publicação interna, que registrava os principais acontecimentos relacionados ao Centro. Foi publicado 
apenas entre os meses de agosto de 1958 a janeiro de 1959. 
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[O cancer] É uma doença horrível, traiçoeira e quase sempre inapelável. 
Todos nós conhecemos um caso triste e impiedoso, entre amigos ou 
conhecidos, mesmo entre os nossos parentes. (...) Para combatê-lo, 
portanto, reduzindo os seus efeitos, cumpre ao governo promover 
inicialmente ampla campanha educativa, destinada a ensinar a todos 
noções fundamentais sobre o câncer. Ensinar ao povo que a descoberta 
do câncer ou da lesão pré-cancerosa é essencial na profilaxia da doença; 
que o tratamento do seu início é o principal fator para a prevenção da 
morte prematura; que a doença não é irremediável, nem incurável, mas a 
sua profilaxia requer ativa cooperação do paciente, do seu médico 
particular e dos serviços centrais de diagnóstico precoce e de tratamento. 
Essa campanha educativa intensa poderá particularizar certos aspectos – 
ensinar a reconhecer as primeiras manifestações das anormalidades que 
podem predispor ou já realmente constituem um câncer em princípio de 
evolução; fazer com que as pessoas aprendam a procurar competente 
orientação médica, logo que apareça o mais precoce dos sinais de câncer 
ou de lesões pré-cancerosas. 
Para os bons resultados dessa campanha será preciso dotar o Brasil do 
aparelhamento necessário. Deverá haver centros de diagnósticos, 
localizados em pontos estratégicos de fácil acesso. Na maior parte dos 
casos esses dispensários exigirão o apoio financeiro do governo e 
deverão ser orientados por especialistas. Os pacientes serão 
encaminhados aos dispensários por seus médicos e os serviços prestados 
devem ser gratutitos149. 

 

Tão logo confirmada a autorização para a construção do Centro de Pesquisas 

Luiza Gomes de Lemos, os principais jornais locais já divulgavam informações sobre a 

obra. Os recursos financeiros para a construção do centro foram provenientes do 

governo federal. A única informação de que temos notícia sobre esse recurso financeiro 

foi publicada no Jornal do Brasil no dia 28 de dezembro de 1957, informando que a 

obra teria custado cerca de oito milhões de cruzeiros. O terreno do antigo Jardim 

Zoológico, localizado no bairro de Vila Isabel, fora concedido à FPS por intermédio dos 

vereadores do Rio de Janeiro, então Capital Federal do período. A grandiosidade do 

projeto inicial de construção do CPLGL pode ser constatada a partir da sua primeira 

planta arquitetônica.  Por ser realizada em um terreno em declive a primeira planta 

idealizada teve que passar por alguns ajustes na ocasião em que fora encaminhada à 

Prefeitura do Distrito Federal, onde foram solicitadas a licença e isenção de taxas para a 

realização da obra.     

 

                                                                 
149 KUBITSCHEK, Juscelino. Programa de Saúde Pública. São Paulo: N. Nicollini, 1955. (p. 29) 
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Imagem 8: Primeira planta idealizada para construção do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de 
Lemos,1956150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 9: Construção do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, 1957  

 

                                                                 
150 Projeto História do Câncer (COC/Fiocruz – INCA) 
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Em matéria publicada no dia 31 de agosto de 1957, o Jornal do Brasil já 

divulgava uma espécie de pré-inauguração na ocasião da visita de Sarah Kubitschek às 

obras da instituição: 

(...) Dona Sarah Kubitschek, presidiu ontem a pré-inauguração do Centro 
de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos de prevenção ao câncer. A 
cerimônia programada pelas Pioneiras para que sua presidente visse o 
andamento das obras trasnformou-se em pré-inauguração, por sugestão 
do Ministro da Saúde, professor Mauricio de Medeiros. (...) O ministro 
Mauricio de Medeiros exaltou os méritos da obra que ‘se constituiu em 
primeira barreira contra o câncer, que tantas mortes causa no Rio’. O Dr. 
Campos da Paz, disse que haverá possibilidade de atendimento de 35 mil 
mulheres anualmente, esperando-se que o funcionamento da instituição 
baixe o índice de mortalidade do câncer de 90 para 35%.151  

  

A solenidade oficial de inauguração do CPLGL, realizada no dia 21 de 

novembro de 1957, contou com a presença do presidente Juscelino Kubitschek, da 

presidente da Fundação das Pioneiras Sociais – Sarah Kubitschek, do doutor Arthur 

Campos da Paz Filho. Também compareceram à inauguração o Ministro da Saúde 

Mario Pinotti e o então Ministro da Educação Clovis Salgado.  

 

                     

 

 

 

 

 

Imagem 10:Inauguração do Centro de Pesquisas Luiza  
Gomes de Lemos, 1957 
Da esq. para dir.: Juscelino Kubitschek,  
Arthur Campos da Paz e Sarah Kubitschek  

Imagem 11: Arthur Campos da Paz 
Filho, Sarah Kubitschek e o presidente 
Juscelino Kubitschek, 1957                                                                                      

                                                                 
151 “Pré- inaugurada por D. Sarah instituição contra o câncer”. Jornal do Brasil. 31/08/1957. Primeiro 

Caderno p. 09. 
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A organização administrativa do CPLGL tinha sob sua direção Arthur Campos 

da Paz Filho, o Admintrador W. Leite Aguiar e a secretária: Maria de Lourdes Lima 

Modiano152. 

Em âmbito estrutural, o Centro de Pesquisas contava com infraestrutura voltada 

para as atividades previstas pela instituição: educação, prevenção e pesquisa. 

Funcionando em um prédio com amplas instalações, a instituição iniciou suas atividades 

com consultórios ginecológicos bem equipados, laboratórios de citologia e 

histopatologia, auditório, biblioteca, setor de estatística, setor de desenho técnico, setor 

de fotografia, capela e uma frota de unidades móveis para fazer exames ginecológicos 

em diversos locais do estado. Em 1968, com a ampliação das atividades do Centro foi 

inaugurada a Escola de Citopatologia153.  

Inicialmente, a finalidade primordial do centro era fazer o diagnóstico precoce 

do câncer de colo do útero na população feminina do Rio de Janeiro. As pacientes eram 

encaminhadas aos serviços hospitalares para o tratamento. Nesse período, um dos 

principais locais para o tratamento da doença era o Hospital do Serviço Nacional de 

Câncer e o Hospital Mario Kroeff (antigo asilo dos cancerosos, na Penha). Além de 

diagnosticar lesões precursoras do câncer de colo do útero, o Centro de Pesquisas 

também iniciava suas atividades tendo por finalidade ministrar cursos e estágios para 

médicos e técnicos, além de promover o intercâmbio científico com instituições médicas 

nacionais e internacionais. 

Em 1977, ampliando o programa de atividades elaboradas inicialmente foi 

inaugurado o Hospital Santa Rita, em um prédio anexo ao CPLGL, que tinha por 

objetivo a internação de mulheres que precisavam de tratamento cirúrgico. Com a 

finalidade de expandir a esfera de ação do CPLGL, essa unidade hospitalar passou a ser 

denominada Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva e Reprodução Humana154 

                                                                 
152 Maria de Lourdes Modiano era redatora. Entre os anos de 1948-1950, chefiou a Divisão de Pesquisas 
da antiga Divisão de Pessoal do DASP, onde era responsável em redigir: minutas de decretos, mensagens 
presidenciais encaminhando anteprojetos de lei. Entre  1954-1955 exerceu a função de redatora da 
Revista do Serviço Público. Em 1957, foi convidada a trabalhar no centro de Pesquisas Como secretária e 
redatora do boletim da instituição. Fonte: http://www.jusbrasil.com.br/diarios/3016158/pg-17-secao-1-
diario-oficial-da-uniao-dou-de-18-11-1964. Acesso em 17/09/2015. 
153 Abordaremos com mais detalhes o surgimento da Escola de Citopatologia no capítulo 4. 
154 Em 1982 extingue-se o INGPRH e cria-se o Centro de Ginecologia Luiza Gomes de Lemos, 
incorporando as atividades cirúrgicas de ginecologia e mastologia. Sendo ainda administrado pela 
Fundação das Pioneiras Sociais, o objetivo desse centro era o tratamento de patologias benignas e 
malignas ginecológicas e de mama. No ano de 1991, extingue-se a Fundação das Pioneiras Sociais e o 
Instituto Nacional de Câncer absorve o Centro de Ginecologia Luiza Gomes de Lemos, que passa a 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios/3016158/pg-17-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-18-11-1964
http://www.jusbrasil.com.br/diarios/3016158/pg-17-secao-1-diario-oficial-da-uniao-dou-de-18-11-1964
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(INGPRH). Tal iniciativa estava vinculada ao processo multidisciplinar que envolvia a 

prevenção e o diagnóstico do câncer ginecológico na instituição. Assim, novos fatores 

de causalidade iam, aos poucos, sendo agregados aos estudos sobre essa doença na 

população feminina. Ao observarem que o câncer de colo do útero era mais frequente 

nas mulheres que já estavam na menopausa, os médicos ginecologistas do CPLGL 

passaram a defender a ideia de que o cancerologista deveria adquirir um conhecimento 

mais profundo sobre a biologia da reprodução humana, considerando que a lactação, a 

fertilidade e a função ovariana também constituíam fatores de risco que poderiam ser 

identificados precocemente155.  

 

 

 

 

 

 

Imagem 12: Prédio do Centro de Pesquisa Luiza Gomes de Lemos, 1957156 

 

Outros aspectos se destacam na estrutura organizativa do CPLGL. A biblioteca 

teve sua suas atividades iniciadas a partir da inauguração do CPLGL. O principal 

objetivo desse setor era manter médicos, estagiários e técnicos atualizados no tocante ao 

tema da área biomédica, estabelecendo também um intercâmbio com outras bibliotecas. 

Ocupava três salas do prédio do Centro de Pesquisas e até meados dos anos 1970 o 

acervo da biblioteca já contava com cerca de mil livros e quarenta títulos de periódicos 

versando sobre o tema da cancerologia. Segundo dados do relatório anual da FPS, 

publicado nos anos de 1969/1970, a importação de livros, revistas e material científico 

era feita através do bônus da UNESCO, que facilitava a aquisição de todo esse material. 
                                                                                                                                                                                              
constituir-se em uma de suas unidades  hospitalares. Em 1994, o Centro de Ginecologia Luiza Gomes de 
Lemos passa a se chamar Hospital Luiza Gomes de Lemos. Em 1999, o Hospital Luiza Gomes de Lemos 
é transformado em uma unidade hospitalar exclusivamente dedicada ao tratamento do câncer de mama,  
passando a denominar-se Hospital do Câncer III. 
155 FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. Relatório Anual, 1977. 
156 Projeto História do Câncer (COC/Fiocruz – INCA) 
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O bônus permitia que a importação fosse realizada diretamente com o fabricante, 

possibilitando certa economia com a aquisição do material de biblioteca157. 

O setor de desenho técnico, também chamado de setor de documentação 

científica, desempenhava atividades diversas, desde a confecção de cartazes de 

propaganda da instituição, gráficos de diferentes aspectos até a elaboração de desenhos 

reproduzindo células observadas ao microscópio para utilização nas aulas e palestras 

científicas.  

O serviço de fotografia tinha por objetivo registrar todas as atividades internas e 

externas do CPLGL, atendendo principalmente os serviços relacionados à reprodução 

de impressos, cópias em slides para os cursos oferecidos pela instituição, fotografia de 

lâminas de microscópio de citologia para a produção de slides, destinados à 

documentação de trabalhos para publicação ou apresentação em congressos científicos. 

Havia, ainda, uma seção de estatística e arquivo médico, que funcionava em uma 

sala anexa ao prédio principal. Os funcionários dessa seção eram encarregados pelo 

arquivamento e movimentação das fichas das mulheres que eram atendidas pela 

instituição. Além disso, também elaboravam levantamentos estatísticos para estudos 

específicos sobre os dados das pacientes atendidas na instituição. 

                                                                 
157 Bônus da UNESCO são cupons com valor nominal em dólares americanos, emitidos pela Organização  
das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura destinados a facilitar a aquisição de livros, 
publicações periódicas, materiais visuais e técnico-científicos nos países membros da UNESCO. Fonte: 
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/. Acesso em 02/11/2015. 

http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/
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Imagem 13: Setor de estatística e arquivo médico do CPLGL  

 

 

No ano de 1976, com a ampliação das atividades do CPLGL os setores de 

biblioteca, desenho técnico, fotografia e estatística foram incorporados a uma nova 

seção chamada de Coordenação de Pesquisas e Documentação Científica. O principal 

objetivo dessa nova área técnica consistia em coordenar os projetos de pesquisas 

realizados no âmbito do CPLGL. Além disso, deveria solicitar subsídios e aquisição de 

equipamentos para os projetos bem como estabelecer contato com centros de 

documentação científica, nacionais e internacionais, com os quais se pretendia manter 

intercâmbio. As atividades das seções de biblioteca, estatística, fotografia e desenho não 

foram extintas, e, sim, passaram a ser coordenadas de modo a que se constituísse um 
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centro de documentação científica que seria disponibilizado aos outros centros da 

FPS158. 

 

Imagem 14: Seção de desenho técnico, 1958. 

 

Os consultórios ginecológicos contavam com mesas ginecológicas para 

realização de exames preventivos do câncer, incluindo citologia, colposcopia e histo-

patologia. O exame feito pelo médico era acompanhado por uma enfermeira que 

auxiliava na rotina do trabalho. Ao realizar o exame preventivo a paciente também era 

submetida ao exame clínico de palpação das mamas.  

No início da década de 1970, começou a funcionar no CPLGL a Primeira 

Unidade de Senografia, onde foi instalado o primeiro senógrafo159 do Rio de Janeiro e 

uma processadora automática de filmes. O aparelho senográfico instalado no CPLGL 

permitia a realização de exames preventivos do câncer de mama nas pacientes que 

compareciam ao Centro para realizar exames periódicos. A fim de garantir o retorno das 

pacientes matriculadas na instituição para pegar o resultado de seus exames ou mesmo 

                                                                 
158 FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. Relatório Anual de Atividades, 1976. 
159  O senógrafo consistia num aparelho que permitia uma visão completa das glândulas mamárias por 
meio de uma radiografia mais detalhada. Em agosto de 1973, o CPLGL disponibilizou uma nova técnica 
de exame preventivo das mamas com a utilização de um aparelho chamado de termografia. A termografia 
consistia em um exame que media a temperatura do seio. Sobre essa notícia de implantação d e novos 
aparelhos no CPLGL ver:  Jornal Correio da Manhã, 19 de maio de 1973. 
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refazê-los o CPLGL enviava cartas às residências das mulheres que apresentavam 

citologia suspeita. 

Um dos aspectos mais significativos relacionados à estrutura do Centro de 

Pesquisas e ao seu instrumental científico foi a criação de um laboratório de citologia  e 

histopatologia destinado às atividades relacionadas com a investigação experimental.  

Seguindo os mesmos moldes do Instituto do Câncer de Miami, o laboratório do CPLGL 

recebeu o nome do então diretor da instituição americana, o médico ginecologista James 

Ernest Ayre. Em 1947, esse ginecologista criou a espátula de madeira utilizada até hoje 

na coleta do exame de Papanicolaou, denominada Espátula de Ayre. No mesmo ano 

recebeu o prêmio da Academia Americana de Artes e das Ciências por seu 

desenvolvimento da citologia esfoliativa e sua aplicação aos métodos rápidos e simples 

do diagnóstico do câncer de colo do útero. Em 1953, Ernest Ayre fundou o National 

Cancer Center, uma organização sem fins lucrativos comprometida com a pesquisa e 

educação sobre o câncer160. 

Os médicos responsáveis pelo Laboratório de Citologia eram os doutores Leon 

Cardeman, Antonio Candido Brochado e Roberto Silveira. O setor de Histopatologia 

estava sob a direção do doutor José Maria Barcelos.  

 

 

 

 

 

 

Imagem 15: doutor José Antonio Brochado no Laboratório de citologia, 1959.  

 

                                                                 
160. Ver: ROMERO, N. Resenã histórica de la citopatología y los orígenes del Papanicolau. An Facultad 
Medicina San marcos 2001, 62(4); Sobre o National Cancer Center ver:  
http://www.nationalcancercenter.org/NCC_about.htm acesso em 01/11/2015. 

http://www.nationalcancercenter.org/NCC_about.htm
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O laboratório de citologia e histopatologia – setor central da instituição - tinha 

por finalidade atender a rotina citológica para realização dos exames das lâminas 

colhidas nas mulheres matriculadas pela instituição e nas unidades volantes que 

realizavam a “busca ativa” da população feminina que jamais havia feito exames 

preventivos. Além disso, a partir do início dos anos 1970 o serviço oferecido pelo 

laboratório foi ampliado com a realização de exames para outros serviços executados 

pela Fundação das Pioneiras Sociais, tais como: as unidades volantes localizadas em 

outros estados, o Serviço de Prevenção do Câncer na Gestante, a Clínica de Prevenção 

Oral, a Clínica de Prevenção do Câncer da Pele. Todas essas unidades de prevenção 

faziam parte da rotina dos ônibus volantes da FPS. 

 

Imagem 16: Técnicos trabalhando no laboratório de citologia, Centro de Pesquisas Luiza 
Gomes de Lemos 1970. 

 

No ano de 1973, devido a sua dinamização, o laboratório passou a se chamar 

Laboratório Central de Citopatologia, pois começou a realizar diagnósticos de materiais 

citológicos de outras instituições e não apenas do CPLGL. O Programa Nacional de 

Controle do Câncer (PNCC), criado pelo Ministério da Saúde do Brasil foi fundamental 

para esse processo. Esse programa passou a incentivar financeiramente a elaboração de 

campanhas de prevenção em diversos estados. Tal processo mudaria de vez o perfil do 

controle de câncer de colo do útero no Brasil. 
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3.3- Migração de técnicas e ideias: a formação e construção do conhecimento no 

Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos 

 

Em âmbito internacional a criação do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de 

Lemos ganhou notoriedade no editorial da revista organizada pela Cancer Citology 

Foudation of America. A publicação trimestral “Cancer Cytology”, que tinha como 

redator chefe o médico J. Ernest Ayre diretor do Instituto do Câncer de Miami trouxe 

em seu primeiro número – Abril-Junho 1958 – o extenso editorial com o título “Rio 

Center Opened”. Abaixo da fotografia onde estava o presidente Juscelino Kubitschek, 

Sarah Kubitschek e Arthur Campos da Paz foi publicada a seguinte informação: 

 

O mais recente centro de importância foi inaugurado no Rio de Janeiro a 
21 de novembro, sob o patrocínio das Pioneiras Sociais presididas pela 
Senhora Kubitschek. Foi construída uma sede para o Centro de Pesquisas 
Luiza Gomes de Lemos e seu diretor, dr. Campos da Paz, enviou dr. José 
Maria Barcelos ao centro de treinamento do Instituto do Câncer de 
Miami, para estudar a organização do mesmo Instituto. De volta ao Rio, 
viajou com ele o citologista Dr. George Bicknell, do Centro de Citologia 
de Miami, para colaborar nos exames citológicos das 50 mulheres, que, 
diariamente, serão examinadas no novo Centro para prevenção do câncer 
ginecológico161. 

 

Os princípios norteadores do CPLGL implicavam a criação de setores 

especializados, centralizados e voltados para atividades de prevenção e educação 

sanitária. Inspirado nos padrões norte-americanos, o CPLGL estruturou-se ressaltando o 

papel da prevenção como modelo a superar diagnósticos tardios que impediam as 

chances de cura e limitavam os recursos da medicina.   

Após oito meses de fundação do CPLGL, Sarah Kubitschek foi escolhida pela 

Pan American Cancer Cytology Society para receber o Primeiro Prêmio Internacional 

de Citologia. O prêmio era um reconhecimento àqueles que se distinguiam na luta 

contra o câncer no cenário internacional. Em carta endereçada ao CPLGL, o presidente 

da Sociedade Pan Americana de Citologia, J. Ernest Ayre informou sobre o prêmio: 

 
 
 
 
 

                                                                 
161

 AYRE, J. Ernest. Editorial. Cancer Cytology. 1958, abr-jun. 1958 
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Prezada Senhora Kubitschek:  
É me grato comunicar-lhe que vossa excelência foi escolhida para 
detentora do Primeiro Premio Internacional de Citologia, a ser entregue 
pela Pan American Cancer Cytology Society (...) Essa distinção é 
conferida a vossa excelência em reconhecimento á sua brilhante atuação 
à frente da educação sanitária contra o câncer, patrocinando o novo 
centro de prevenção do câncer ginecológico – O Centro de Pesquisas 
Luiza Gomes de Lemos. Parabéns pelas recentes realizações no terreno 
da cancerologia, que nos tem sido relatadas pelo dr. A. Campos da Paz 
Filho162. 

 

 

Segundo informações do Boletim do CPLGL, a escolha de Sarah Kubitschek foi 

motivada pelas características inéditas do trabalho de prevenção que se propunha o 

Centro de Pesquisas.  

As novas ferramentas de diagnóstico e o trabalho de divulgação da citologia 

como método para detecção precoce do câncer de colo aumentaram as expectativas dos 

médicos cancerologistas em relação à sua prevenção. Nesse contexto, o processo de 

institucionalização do CPLGL foi marcado pela formação profissional. 

Para qualificar os profissionais do CPLGL houve um considerável esforço. 

Estágios, bolsas de pesquisa, apresentações em congressos nacionais e internacionais 

deram mais impulso às atividades desenvolvidas e trouxeram prestígio à instituição. 

Segundo Teixeira e Fonseca (2007), desde as primeiras décadas do século XX o 

interesse dos médicos cancerologistas em torno da problemática do câncer se 

estabeleceu, em grande parte, devido aos seus contatos com a literatura internacional 

sobre o tema, e, principalmente através de suas participações em congressos médicos 

internacionais.  

Ao estudar a introdução da colposcopia e da citologia no Brasil no decorrer do 

século XX, a pesquisadora Yolanda Eraso (2014), analisa que esse processo de 

transferência de técnicas e ideias teve como foco os chamados “canais intermediários à 

ginecologia” formados pelas instituições, congressos e publicações médicas. 

Em setembro de 1958, os médicos do Centro de Pesquisas fundaram a Sociedade 

Médica do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, com o objetivo de administrar 

as atividades científicas da instituição. Eram considerados membros efetivos os médicos 

do CPLGL e honorários os que se destacassem na luta pela prevenção do câncer. De 

                                                                 
162 Carta de Ernest Ayre ao Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. 1958 (mimeo). Arquivo pessoal 
da família Campos da Paz. 
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acordo com informações do boletim da instituição, haviam diferentes categorias de 

sócios, sendo que “à categoria dos sócios mantenedores, serão aceitas entre pessoas 

estranhas à classe médica que desejassem contribuir para o aperfeiçoamento 

profissional e técnico em defesa da mulher brasileira163”. 

Essa sociedade tinha como função organizar cursos, publicações, e fazer 

intercâmbio científico com outras instituições congêneres. Além disso, a Sociedade 

funcionava como órgão consultivo dos diferentes setores que compunham o CPLGL. 

A reunião da Sociedade Científica do CPLGL era realizada semanalmente. A 

cada encontro eram debatidos artigos e trabalhos acadêmicos sobre câncer, organização 

de estratégias para prevenção da doença, modelos de prevenção do câncer adotados nos 

EUA, na Europa e no Brasil, formação profissional, tecnologias para desenvolvimento 

do trabalho de colheita do material citológico em outras instituições nacionais. O grupo 

tinha acesso a uma extensa bibliografia estrangeira, que muitas vezes era adquirida 

pelos médicos quando participavam de congressos internacionais ou eram recebidas 

através do intercâmbio com outras instituições congêneres nacionais ou internacionais. 

Em Setembro de 1959, foi inaugurado no Centro, um Setor de Pesquisas 

Básicas, em função da prevenção e diagnóstico precoce do câncer ginecológico. As 

pesquisas desenvolvidas nesse setor estavam relacionadas ao campo da histoquímica, 

citoquímica e bioquímica, incluindo pesquisas hematológicas e cultura de tecidos. Para 

chefia desse setor Campos da Paz convidou o professor Fernando Ubatuba, que na 

ocasião ocupava o cargo de pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz e era catedrático da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro. 

No dia 1 de novembro de 1959, o Jornal Correio da Manhã, noticiou em suas 

páginas a realização da I Conferência Nacional de Prevenção do Câncer Ginecológico. 

Essa Conferência, realizada entre os dias 9 e 11 de abril de 1959, foi organizada pela 

Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Brasil e pela Sociedade Médica do Centro de 

Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. O programa desse encontro teve como principais 

temas: “Prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama”; “Avaliação dos métodos 

de prevenção e diagnóstico precoce do câncer ginecológico”; “Conceito e diagnóstico 

do carcinoma “in situ”. Entre os principais médicos participantes da conferência, vieram 

de São Paulo: Licinio Dutra, Antonio Cardoso de Almeida, Carlos Alberto Salvatore, 

                                                                 
163 Boletim do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. Novembro de 1958, vol 1,  n. 4 pag. 52-53 
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Eduardo Martins Passos, João Sampaio Góes. De Salvador, compareceu Carlos 

Aristides Maltez, de Belo Horizonte Alberto Henrique Rocha, entre outros. Esses atores 

tiveram importantes papeis nas ações de prevenção do câncer em seus estados e em 

diferentes momentos históricos.  

No decorrer das décadas de 1960 e 1970 - período em que se intensificaram os 

trabalhos para a difusão da citologia como método mais apropriado para aplicação em 

um número maior de mulheres – a Sociedade Médica do Centro de Pesquisas teve uma 

intensa atividade. Semanalmente eram realizadas reuniões científicas, com uma 

programação que variava de acordo com os debates científicos do momento. Em cada 

sessão havia o “leitor da semana” e o “conferencista”. O leitor era sorteado, para, na 

reunião seguinte, escolher um artigo de uma revista científica do acervo da biblioteca da 

instituição a fim de apresentar conclusões de interesse dos médicos da instituição. Em 

cada reunião havia um tema a ser discutido, fosse ele um projeto, um texto científico 

proveniente de trabalhos publicados pelos médicos do CPLGL em algumas das 

principais revistas especializadas do período (Revista Brasileira de Cancerologia, Jornal 

Brasileiro de Ginecologia, Anais Brasileiros de Ginecologia) ou leituras de referência. 

Os médicos atuavam como conferencistas e apresentavam temas de pesquisa que 

versavam sobre diversos aspectos: classificação oncológica, morfologia mamária, 

classificação cito hormonal. A reunião era aberta a participação de médicos de outras 

instituições. 

Outra atividade efetivada no âmbito da sociedade médica era a realização de 

conferências com a participação de convidados de outras instituições. A título de 

exemplo, no decorrer das décadas de 1960-1970 foram feitas cerca de 200 conferências, 

com a participação de diferentes atores do campo da medicina. Podemos exemplificar 

essa informação com ida do médico João Luiz Campos Soares, do Instituto Nacional do 

Câncer, para proferir um curso sobre “patologia benigna da mama” num total de cinco 

aulas; Milton Nakamura, do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de 

São Paulo, que falou sobre “métodos anticoncepcionais usados no Instituto Margaret 

Sanger de Nova Iorque”, entre outros164. 

Como parte do programa de colaboração na formação de estudantes de 

medicina, a Sociedade Médica do Centro de Pesquisas realizou no ano de 1971 uma 

                                                                 
164 Relatório Anual, Fundação das Pioneiras Sociais, 1970. 
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reunião especial com alunos da Escola Médica do Rio de Janeiro da Universidade Gama 

Filho para apresentação de palestras feitas pelos médicos do CPLGL, que trataram de 

seus temas de pesquisa: incidência do câncer ginecológico, exame de mama, colheita de 

material para exame citológico, colposcopia, citologia, dinâmica dos epitélios, biópsia, 

bases da prevenção do câncer.  

Em 1973, o médico José Maria Barcelos participou de uma conferência na 

Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Petrópolis cujo tema foi “Aspectos 

atuais do diagnóstico e tratamento do carcinoma in situ”. Nesse mesmo ano, houve a 

realização do V Curso de Colpocitologia, no Hospital do IASEG. O curso contou com a 

colaboração dos médicos citopatologistas José Maria Barcelos, Dulce Castelar e Nazaré 

Serra Freire165. 

Por intermédio da Sociedade Médica, o CPLGL recebia visitas de 

personalidades médicas que se destacavam no campo da ginecologia e prevenção do 

câncer. A título de exemplo, podemos citar o prof. Fritz Fuchs ({1971} - chefe do 

Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade de Cornell de Nova Iorque) John 

Wolfe ({1971} - chefe do Departamento de Radiologia do Hospital Hutzel EUA), 

Albert Sabin (1973), Jayme Queiroz de Lima ({1975} – Presidente da Sociedade 

Brasileira de Cancerologia), Carmen Annes Dias Prudente ({1972} presidente da Rede 

Feminina de Combate ao Câncer), Doris Howson ({1972} Presidente da Fundação 

Boliviana Contra o Câncer), Mario Machado de Lemos ({1972} Ministro da Saúde), 

João Sampaio Góes e João Carlos Sampaio Góes (1973).  

Nas viagens científicas aos congressos internacionais diversos contatos eram 

realizados com especialistas de outras instituições com o intuito de manter um 

intercâmbio cultural entre instituições semelhantes ao CPLGL. Muitos especialistas que 

realizavam palestras na instituição eram provenientes dos centros de pesquisas dos 

EUA166. Nesse contexto de estudos e intercâmbios entre instituições nacionais e 

estrangeiras fortalecia-se a circulação de saberes sobre a doença e ampliava-se a 

possibilidade do uso de novas ferramentas de diagnóstico.  

                                                                 
165 Atividades do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, 1973 (mimeo). Arquivo pessoal da 
Família Campos da Paz. 
166 FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. Relatório Anual, 1971 
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No dia 25 de fevereiro de 1976, uma portaria interna do CPLGL, criou o setor de 

Coordenação de Pesquisas e Documentação Científica. Entre seus principais objetivos, 

o setor deveria: coordenar os projetos de pesquisa da instituição, sugerindo, inclusive a 

obtenção de subsídios e aquisição de equipamentos para os projetos em execução, 

estabelecer contatos com centros de documentação científica, nacionais e internacionais, 

fornecer apoio logístico para as publicações de artigos feitas pelos membros da 

Sociedade Médica do CPLGL167. 

Entre os anos 1976/1980 foram registrados 26 projetos de pesquisa na 

Coordenação de Pesquisas. A título de exemplo optamos em descrever um desses 

projetos, tendo como pesquisadores responsáveis os médicos Arthur Campos da Paz, 

Hermínio Macedo, Leon Cardeman, Tabajara Ricciardi e as citotécnicas Natalina 

Feitosa, Helenita de Souza, Elisa Maria Coimbra. O tema do projeto de pesquisa 

desenvolvido por esse grupo foi “Correlação cito-histopatologica das citologias classe 

II, IV e V do material examinado no CPLGL durante o período de 1971 a 1975”. 

Segundo informações descritas no relatório do projeto, a finalidade do estudo era 

estabelecer um paralelo de correspondência entre achados citológicos e histo-

patológicos no colo uterino. Esse estudo tinha por objetivo caracterizar o papel da 

citologia na prevenção e diagnóstico do câncer de colo do útero de acordo com os 

padrões de exame preventivo adotados pela instituição168.  

Chama atenção nesse projeto a participação dos citotécnicos, alunos da Escola 

de Citopatologia que também participavam das reuniões científicas promovidas pela 

instituição. 

Essas atividades científicas reforçam o nosso argumento de que a circulação de 

diferentes atores – médicos e não médicos – contribuiu para a institucionalização de 

ações organizadas baseadas na promoção da saúde e em estratégias de prevenção. Além 

disso, a criação da Sociedade Científica, as reuniões realizadas, os projetos de pesquisa 

também reforçam o papel dessa instituição na difusão da citologia e no intercâmbio 

científico, fazendo circular ideias, práticas e ações.  

O envolvimento dos médicos do CPLGL em projetos de pesquisas e 

intercâmbios transnacionais contribuiu para enriquecer o debate sobre a 

institucionalização da citologia como método para prevenção do câncer de colo em um 

                                                                 
167 Fundação das Pioneiras Sociais. Relatório Anual de Atividades, 1976. 
168 FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. Radiografia do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de 
Lemos. 1980. Arquivo pessoal da família Campos da Paz. 
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maior número de mulheres. É necessário assinalar que, apesar da ampla difusão e 

visibilidade que o CPLGL ganhava tanto em âmbito nacional quanto internacional, o 

seu processo de institucionalização fez parte de um longo e tortuoso caminho.  

Em primeiro lugar, porque para que as pesquisas realizadas no Centro fossem 

efetivadas era necessária adesão do maior número possível de mulheres. Era necessário, 

através da propaganda, promover mensagens de otimismo para que um maior número 

de mulheres aderisse à prevenção e “abandonasse” fatores de ordem social e moral que 

as impediam de realizar seus exames. Em segundo lugar, o papel de seu diretor no 

cenário político era fundamental para fortalecer alianças. E, por fim, as relações 

internacionais entre outras instituições precisavam fortalecer-se cada vez mais a fim de 

se institucionalizar a citologia como método mais eficaz na prevenção da doença.  

 

3.4- A estratégia de propaganda do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos: o 

controle do câncer de colo do útero. 

 

Entre os propósitos de sua criação, o CPLGL já estabelecia como de 

fundamental importância a propaganda maciça da prevenção, com o intuito de mobilizar 

a opinião pública para o grave quadro de mortalidade feminina causado pela doença e a 

necessidade de medidas preventivas para modificá-lo. Convencer as mulheres sobre a 

importância do exame preventivo e a possibilidade de curabilidade do câncer de colo do 

útero em sua fase inicial eram dois aspectos considerados pelo Centro como principais. 

Definiu-se como estratégia de ação, neste sentido, a realização de palestras, 

comunicações aos jornais, distribuição de folhetos explicativos e a utilização de todos 

os meios ao seu alcance para difundir dois princípios: a doença é passível de medidas 

preventivas e curável se descoberta em sua fase inicial. 

Os médicos entendiam que de imediato, era preciso despertar a população 

feminina sobre a gravidade do mal a combater. Contavam com a colaboração dos 

jornais da cidade para publicação de sua comunicação. Participavam de programas de 

TV para difundir as informações para a população. E realmente a imprensa se colocou 

como um poderoso aliado nesse processo.  
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Segundo informações do Boletim do CPLGL, no mês setembro de 1958, no 

auditório da Rádio Nacional, durante cerca de duas horas, o médico Arthur Campos da 

Paz Filho, acompanhado das assistentes sociais Lys Carneiro e Neyde Lobato Santos, 

realizaram um debate sobre a prevenção do câncer ginecológico visando incentivar as 

mulheres a comparecerem ao Centro de Pesquisas. Para o médico  

Os debates públicos de educação sanitária através do rádio e da televisão 
tinham extraordinária repercussão, elevando-se automaticamente, o 
número de mulheres que procuram este Centro de Pesquisas para se 
colocarem sob sua proteção169.  

Em Novembro de 1958, mais uma conferência foi realizada por Campos da Paz 

e as assistentes sociais do Centro de Pesquisas. Dessa vez no programa da TV Tupi 

dirigido pelo apresentador Fernando Garcia. Na ocasião apresentaram discussões sobre 

a prevenção do câncer ginecológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 17: Arthur Campos da Paz e as assistentes sociais Lys Carneiro (a dir.) e 
Neyde Lobato Santos (a esqu.) 

                                                                 
169 BOLETIM. Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. Fundação das Pioneiras Sociais, 1958. 
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Duas vezes por semana eram realizadas as palestras de educação sanitária no 

auditório do CPLGL. As palestras eram feitas por assistentes sociais e médicos da 

instituição, sendo acompanhadas, também, por projeção de filmes educativos. Em geral, 

o conferencista, médico ou assistente social do Centro fazia um breve resumo sobre a 

doença esclarecendo sobre os conhecimentos que se tinham até o momento quanto à sua 

etiologia, sintomas, tratamento, e, principalmente sua prevenção. A última parte do 

debate era reservada para o esclarecimento de dúvidas das participantes. 

As conferências e atividades de educação sanitária não se limitavam a difundir 

as medidas de caráter individual necessárias para a prevenção do câncer de colo. 

Remetiam, também para a responsabilidade institucional ao ressaltar os elementos 

disponíveis no Centro de Pesquisas. Frequentemente o Centro distribuía panfletos para 

as mulheres com as seguintes notícias 

“O exame preventivo feito no Centro de Pesquisas Luiza Gomes 

de Lemos é.... 
Minucioso, indolor, eficiente e gratuito. 
Não hesite em aproveitá-lo para garantir-se contra o câncer 
ginecológico”. 
 
“Viva hoje, mas garanta seu amanhã. Deposite suas dúvidas no 
Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos e estará 
capitalizando tranquilidade para o futuro.”170 

 

Alberto Lima de Moraes Coutinho, em seu artigo intitulado A Educação na Luta 

Contra o Câncer, publicado na Revista Brasileira de Cancerologia referindo-se à 

educação popular assinalou que as campanhas contra o câncer só teriam sucesso se o 

povo estivesse suficientemente esclarecido quanto a doença. Para o autor  

(...) Educar o povo contra o câncer é vencer o sentimento de 
incredulidade arraigado entre a massa leiga que a doença é incurável. (...) 
Entre outras noções básicas a serem dadas ao leigo a do diagnóstico 
precoce constitui a chave do sucesso. Daí a necessidade de 
reconhecimento da doença na sua fase inicial171. 

 

                                                                 
170 Boletim, op cit... Janeiro 1959. 
171 COUTINHO, Alberto Lima de Moraes. A Educação na Luta Contra o Câncer. Revista Brasileira de 
Cancerologia. Dezembro, 1957. Vol 14 n. 17 (p. 5-63) 
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Em visita ao CPLGL no dia 30 de outubro de 1958, Alberto Coutinho registrou 

no livro da instituição a seguinte impressão: 

 
Ficamos vivamente impressionados com a visita que tivemos com o 
ensejo de fazer a esta instituição sob a esclarecida orientação do prof. 
Campos da paz. É realmente uma magnífica obra que deve servir de 
exemplo de dignificantes atividades relativas à prevenção social em 
relação ao câncer da mulher172. 

 

A estratégia para incentivar as mulheres a comparecerem ao Centro de Pesquisas 

foi a propaganda. Enfatizava-se a responsabilidade individual de cada mulher para 

realizar os exames, mas, também, acenava para o Centro de pesquisas, como 

compartilhante na responsabilidade pela realização de palestras educativas e exames 

preventivos nas mulheres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 18: Cartaz da campanha de prevenção, década de 1970173 

  

 

                                                                 
172 Boletim Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, 1958. 
173 Projeto História do Câncer (COC/Fiocruz-INCA) 
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A estratégia do Centro implicou a execução de um intenso trabalho de convencer 

as mulheres a realizarem os exames preventivos, na tentativa de “abandonar” o ideário 

caracterizado nas décadas anteriores baseado em exames oportunísticos, apenas quando 

as mulheres visitavam o consultório ginecológico. De acordo com a secretária do Centro 

de Pesquisas, Maria de Lourdes Modiano, em artigo publicado no Jornal do Brasil, de 

18 de Março de 1958: 

(...) Urgia, de início, esclarecer a opinião pública, principalmente a 
população feminina, diretamente beneficiada para que fosse aproveitada 
em toda a sua plenitude o incalculável benefício que lhe era oferecido: 
oportunidade de exames periódicos, análises de laboratórios das mais 
minuciosas – tudo a título absolutamente gratuito – único meio capaz de, 
mediante diagnóstico precoce da doença maligna, evitar a sentença 
ouvida por tantas famílias: tarde demais!! 
(...) Fácil será responder a indagação, que, provavelmente muitos farão 
sobre o Centro de Pesquisa Luiza Gomes de Lemos: Por que apenas a 
prevenção do câncer na mulher? É que nesse terreno, isto é, no terreno do 
câncer, já se dispõe de uma das mais fortes armas para a prevenção do 
flagelo: o diagnóstico precoce. De fato, graças ás moderníssimas técnicas 
e equipamentos altamente aperfeiçoados174.  

 

Essas iniciativas de controle do câncer de colo do útero relacionam-se a uma 

nova forma de ação social contra a doença, que se expandiu intensamente no Brasil a 

partir das décadas de 1940-1950.  Tais iniciativas tinham como modelo as campanhas 

educativas desenvolvidas nos EUA desde o início do século XX. Tais campanhas foram 

utilizadas como importante ferramenta para diminuir a mortalidade por câncer no país 

(Gardner, 2006). A American Cancer Society, por exemplo, estabeleceu um “Exercito 

de Mulheres de Campo” com o objetivo de promover atividades educativas em relação 

ao câncer e prover com a busca de recursos angariados do público meios para melhorar 

as condições de atendimento aos cancerosos. Nesse mesmo processo de educação 

sanitária da população em relação ao câncer, no início dos anos 1950, o Instituto do 

Câncer de Miami, criou a “Brigada Feminina do Instituto do Câncer de Miami”.  

Espelhando-se nessas ações, no Brasil foi fundada, em 1951, a Legião Feminina 

de Educação e Combate ao Câncer. Composta por uma diretoria feminina e um 

conselho técnico, a Legião promovia dois cursos educativos por ano, que constituíam 

sua principal base. As mulheres que terminavam o referido curso com dois terços de 

                                                                 
174 MODIANO, Maria de Lourdes. Uma Obra Pioneira. Jornal do Brasil, 18/03/1958. Primeiro 
Caderno,(p. 3). 
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frequência recebiam diploma que lhes dava o direito a participar, sozinha ou em grupo, 

em todas as atividades educativas patrocinadas pela Liga. Cooperando com as 

campanhas do Serviço Nacional de Câncer (SNC) as legionárias da Liga tinham como 

principal atribuição recepcionar as pessoas que visitavam as exposições educativas 

promovidas pelo SNC. A Legião foi responsável pela criação de dois postos de 

prevenção contra o câncer ginecológico: um situado nos serviços médicos da Casa 

Nossa Senhora da Paz e outro no Hospital Mario Kroeff (Coutinho, 1957). Além disso, 

a atuação da Liga serviu de exemplo a diversas outras entidades que visavam, 

principalmente, a difusão dos conhecimentos básicos sobre o câncer.175 

As estratégias de prevenção idealizados no âmbito do CPLGL, de longo prazo, 

fundavam-se, portanto, na estratégia de educação sanitária. A pretensão original era 

grande, pois buscava consolidar a ideia de que o câncer poderia ser curado caso fosse 

diagnosticado a tempo. Baseados em iniciativas preconizadas pela Pan American 

Cancer Cytology Society e pela World Association for Ginecological Cancer Prevention 

o Centro visava, principalmente a difusão dos conhecimentos básicos sobre a doença. 

Em setembro de 1958, Campos da Paz Filho retornou do Canadá onde participou 

do II Congresso Mundial de Obstetrícia e Ginecologia na qualidade de Presidente da 

Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia do Brasil. Na ocasião do congresso, o médico 

apresentou um trabalho baseado nos primeiros mil casos examinados no CPLGL, onde 

foram apresentadas como principais conclusões: 

* “A educação sanitária através de uma propaganda bem orientada e 
capaz de estimular a mulher ao exame periódico preventivo constitui 
poderosa arma na luta contra o câncer ginecológico. 
* A propaganda deve dar à mulher o sentido da proteção contra a doença, 
sem causar-lhe temor e deve ser orientada principalmente para as 

                                                                 
175 No final dos anos 1950, o Brasil já possuía mais de 15 ligas: * Rede Feminina da Sociedade Piauiense 
de Combate ao Câncer, *Rede Feminina do Instituto do Câncer do Ceará, *Ciclo Feminino de 
Cooperação Contra o Câncer da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, * Rede Feminina Núcleo de 
Combate ao Câncer da Santa Casa de Misericórdia de Maceió, Rede Feminina do Hospital de Cirurgia de 
Aracajú – Recife, *Rede Feminina da Liga Bahiana contra o Câncer, * Associação Feminina de Educação 
e Combate ao Câncer do Espírito Santo, * Rede Feminina da Liga Fluminense contra o Câncer, * Rede 
Feminina da Liga Campista Norte Fluminense de Combate ao Câncer, *Rede Feminina da Associação 
Paulista de Combate ao Câncer, * Liga Feminina de Combate ao Câncer da Associação Sul- Rio 
Grandense de Combate ao câncer, *Rede Feminina do Instituto Borges da Costa de Belo Horizonte, 
*Rede Feminina da Associação de Combate ao Câncer do Brasil Central, Uberaba (MG), * Rede 
Feminina da Associação Matogrossense de Combate ao Câncer, * Rede Feminina da Associação 
Campogrossense de Combate ao Câncer (MS), * Rede Feminina da Liga Paranaense de Combate ao 
Câncer. Fonte: COUTINHO, Alberto Lima de Moraes. A Educação da Luta contra o Câncer. Revista 
Brasileira de Cancerologia. Rio de Janeiro: v. 14, n. 17, Dezembro de 1957. 
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mulheres a partir de 21 anos com o objetivo de procurara as chamadas 
lesões precursoras do câncer ou mesmo as lesões de malignidade não 
invasiva. 
* O uso simultâneo da citologia e da colposcopia no ‘check-up’ para 
câncer deveria ser mais difundido porque em muitos casos, um dos 
métodos pode suprir as deficiências do outro”.176 

 
 

É possível perceber que a organização da atenção às pacientes do CPLGL 

configurou uma possibilidade de medidas concretas de prevenção do câncer de colo do 

útero. As campanhas realizadas na televisão, no rádio e as palestras educativas 

contribuíam para difundir a necessidade da realização do exame preventivo antes que a 

doença se desenvolvesse.  No entanto, tal processo acenava para a ideia de que o êxito 

desse empreendimento estava relacionado, acima de tudo, à colaboração de pessoas, 

famílias e das próprias mulheres. 

 Nesse sentido, o trabalho de “busca” de casos suspeitos da doença procurava 

cada vez mais se distanciar da metodologia de trabalho para diagnóstico do câncer de 

colo do útero ocorrida nas primeiras décadas do século XX. Segundo Teixeira (2015), 

nesse período, a maior parte das mulheres com câncer de colo do útero não era 

submetida a nenhum tipo de tratamento, já que grande parcela dessa população não 

tinha acesso aos consultórios médicos177. As mulheres geralmente só procuravam fazer 

o exame quando surgiam os sintomas mais avançados da doença. Além disso, muitas 

mulheres vinham a óbito sem ao menos descobrirem a causa de seu sofrimento, e as que 

eram submetidas a tratamento já estavam com a doença diagnosticada em estágios bem 

adiantados.  

 

 

 
 
 
 
 
Imagem 19: Logo da Campanha de 
Prevenção, década de 1970  
 

                                                                 
176 BOLETIM. Centro de Pesquisas....op cit. 1958 
177 TEIXEIRA, Luiz Antonio (org). Câncer de mama, câncer de colo de útero: conhecimentos, políticas e 
práticas. Rio de Janeiro: Outras Letras, 2015. 
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3.5- Difundindo a Prevenção: o atendimento no Centro de Pesquisas Luiza Gomes 

de Lemos 

 

Conforme já mencionado, a partir da segunda metade do século XX a principal 

estratégia médica em relação ao câncer de colo do útero baseou-se na ideia da 

prevenção. Para os médicos, diante dos avanços das técnicas e da possibilidade de 

identificar as lesões precursoras da doença através dos exames preventivos 

(citológicos), as novas estratégias relacionadas a essa doença estariam alicerçadas na 

identificação das lesões precursoras da doença e na sua prevenção. Nesse momento, os 

médicos ginecologistas acreditavam que a melhor metodologia era avaliar o maior 

número de mulheres possível e não somente aquelas que procuravam os gabinetes 

ginecológicos de universidades, instituições de atendimento público e consultórios 

privados por motivos diversos.   

Nos “Arquivos de Oncologia” do ano de 1966, o médico Aristides Maltez Filho, 

publicou um artigo no qual apresentou algumas conclusões apresentadas no II 

Congresso Pan Americano de Prevenção do Câncer Genital, realizado no Rio de Janeiro 

entre os dias 7 e 12 de setembro de 1964. Defendendo o diagnóstico precoce do câncer 

de colo do útero, o médico destacou que: 

 
Em nosso país, nas várias capitais brasileiras o câncer ocupa entre 3º e 
11º lugar como causa de morte. E se paramos para verificar o que 
conseguimos nessa luta, através de longos anos, sentiremos que o déficit 
é muito grande e que do total dos doentes atingidos não conseguimos, 
sequer, curar um terço dos portadores deste mal. Todavia, sempre que 
buscamos resultados positivos no tratamento das neoplasias malignas se 
afigura de pronto diante de nós, de modo indivisível e inseparável, a 
necessidade de diagnóstico precoce, pois em matéria de câncer, dispondo 
apenas das medidas terapêuticas atuais, quanto mais tardio o diagnóstico 
mais sombrio o prognóstico. (...)Assim sendo, deixa o câncer, hoje, de 
pertencer aos limiares das clínicas privadas e dos hospitais gerais para 
ser, obrigatoriamente, considerado como problema de saúde pública.178 

 

 

As considerações de Aristides Maltez exemplificam o preceito que orientou o 

trabalho de muitos médicos ginecologistas no decorrer desse período. Por ser o câncer 

                                                                 
178 MALTEZ FILHO, Aristides. Organização de Centros e Clínicas de diagnóstico precoce do câncer 
genital. Arquivos de Oncologia, 1966, 1: 62-67. 
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de colo do útero uma doença de manifestação silenciosa, os médicos viam a citologia 

como uma medida eficaz para o diagnóstico precoce da doença. 

 Como diretor do CPLGL, Arthur Campos da Paz Filho defendia dois princípios 

básicos: a prevenção e a realização do diagnóstico precoce. Nesse processo, a percepção 

da alta incidência da doença em estágios avançados contribuiu para que a citologia fosse 

reconhecida como o método mais adequado para prevenir a doença. Tratava-se de uma 

forma mais simples e econômica de combatê-la.  Além disso, a menção a ações de 

esclarecimentos da população e o papel da mulher em aderir aos exames preventivos 

passou a constituir em uma das estratégias fundamentais dos sucessivos planos para o 

enfrentamento da doença.  

A rotina de trabalho do CPLGL fundamentava-se num primeiro momento, na 

realização de exames citológicos para identificação de lesões precursoras. Ao chegar ao 

centro de pesquisas, em sua primeira consulta, as mulheres eram submetidas a uma 

entrevista com assistentes sociais e participavam de reuniões em grupo com o intuito de 

serem informadas sobre os procedimentos que seriam realizados: - histórico da paciente,  

Inspeção e palpação das mamas,-Colheita de material citológico,- colposcopia 

opcional179. 

 Uma semana mais tarde, essas pacientes retornavam à instituição a fim de serem 

orientadas individualmente de acordo com cada caso em particular. Além disso, 

frequentavam uma reunião dirigida por uma assistente social durante a qual era possível 

tirar dúvidas através de perguntas sobre a doença. Todas as perguntas feitas pelas 

pacientes eram respondidas por um médico da instituição, que também aproveitava a 

ocasião para dar informações básicas sobre a prevenção do câncer ginecológico. Essa 

reunião tinha em média duração de trinta a quarenta minutos, onde os médicos 

abordavam os seguintes aspectos: os fatores cancerígenos, o significado das lesões 

precursoras que podiam ser identificadas através do exame citológico, o câncer em 

estágio avançado e suas consequências para a saúde da mulher, a necessidade do exame 

periódico anual, a importância do autoexame das mamas. 

 Após a conclusão dessa reunião de educação em saúde, as pacientes eram 

encaminhadas ao médico para sua consulta individual. Com o protocolo contendo o 

resultado do exame, o médico dava as orientações para as mulheres a partir de algumas 

hipóteses: 

                                                                 
179 Boletim, Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. 1960 
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 Se todos os exames fossem considerados satisfatórios a paciente 
era convidada a renovar o exame dentro do período de um ano. 
 Se uma patologia benigna fosse identificada, a paciente era 
orientada a procurar seu médico ou a previdência social, voltando para o 
reexame no período de seis a doze meses. 
 Se a citologia exibia um achado suspeito, a paciente era orientada 
a realizar um novo exame dentro de vinte a trinta dias após realização de 
tratamento com remédios. 
 Se a citologia exibia ainda um caso suspeito, mesmo após o 
tratamento com a medicação preventiva, a biopsia feita com o 
colposcopio era então realizada. 
 Se no exame citológico a leitura das lâminas apresentasse 
características de malignidade, a paciente era submetida às investigações 
de histopatologia e eram conduzidas ao serviço social180.  

 

 

O departamento de Serviço Social era encarregado de encaminhar para 

tratamento todos os casos positivos de câncer de colo do útero e mama. Além disso, 

convocavam para reexame as pacientes cujo resultado fosse positivo. 

Em Março de 1958, ao atingir o número de mil mulheres matriculadas no Centro 

de Pesquisas, foi realizado um levantamento estatístico com o intuito de verificar a 

origem das mulheres que compareciam à instituição para realizar seus exames 

preventivos. Em seus primeiros meses de funcionamento, observou-se que a matricula 

de mulheres na instituição foi aumentando gradativamente: sendo 97 no primeiro mês, 

282 no segundo mês, 293 no terceiro mês, e, finalmente 328 no quarto mês.  

Através da análise das fichas Mc Bee181 que eram arquivadas no setor de 

estatística verificou-se que os maiores números de mulheres que iam ao Centro eram da 

classe média, pois representavam 70% do total de atendimentos. As mulheres com 

maior poder aquisitivo representavam cerca de 18% enquanto as mulheres com situação 

econômica mais baixa representavam apenas 12% desse total. No tocante à situação 

habitacional, verificou-se que a grande maioria dessas mulheres residia em casas e 

apartamentos, enquanto que entre as mil mulheres matriculadas, quarenta moravam em 

casas de habitação coletiva e dezenove em barracos. Considerando a idade das 
                                                                 
180 Idem 
181 Os modelos de fichas Mc Bee eram usados nos serviços de saúde dos EUA para o controle de 
vacinação da população. Mediante um engenhoso e simples processos de picotagem na parte superior da 
ficha, as autoridades sanitárias podiam selecionar indivíduos pela faixa etária, local de moradia, etc, 
através da inserção de uma vareta em determinado orifício das fichas e depois elevando-as. As fichas 
desejadas ficavam presas na vareta e as não desejadas permaneciam no lugar. 
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mulheres, os dados mostraram que a grande maioria estava na faixa entre 31 e 40 anos, 

seguidas pelas de 41 a 50 anos. As mulheres entre 21 e 30 anos não representavam um 

número muito expressivo nessa amostragem de mil mulheres examinadas. Segundo o 

relatório sobre esse levantamento, a maioria das mulheres que procurou a instituição foi 

em virtude da propaganda feita pela instituição. 

Ao verificar que a maioria das mulheres que frequentavam o Centro de 

Pesquisas era proveniente da classe média e com nível de instrução maior, os médicos 

da instituição passaram a entender a prevenção como um problema cultural. Nesse 

sentido, visando alcançar outras camadas sociais, foram criadas unidades volantes que 

passaram a percorrer os conjuntos habitacionais populares, as favelas e o interior do Rio 

de Janeiro. Esse modelo inovador extrapolava os muros do CPLGL e contribuiu para 

efetivamente por em ação o ideário acerca da ampliação da realização de exames 

citológicos para a prevenção do câncer de colo do útero. 

As unidades volantes realizavam o trabalho de “busca” ativa das mulheres que 

não tinham acesso à instituição e aos exames preventivos. O setor tinha um trabalho 

ambicioso para o período: atuar junto à população pobre que não tinha acesso aos meios 

de saúde. O setor contava com a colaboração das voluntárias da FPS, que se 

responsabilizavam pela coordenação geral do serviço. Em todos os locais visitados, as 

comunidades eram devidamente preparadas por palestras prévias, com projeção de 

filmes especialmente elaborados para conscientizar a população feminina da 

necessidade do exame periódico de prevenção. As palestras eram feitas em linguagem 

simples a fim de que as mulheres pudessem compreender a importância dos exames 

preventivos. Muitas cidades do interior do Brasil receberam as unidades volantes e se 

mobilizaram para a realização dos exames preventivos nas mulheres182. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
182 Informações obtidas na entrevista concedida por Maria Helena Campos da Paz no período de 
elaboração dessa pesquisa. 
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Imagem 20: Unidade volante, 1974                   Imagem 21: mulheres aguardando  
atendimento na unidade volante, Rio de 
Janeiro, 1975 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 22: Unidade volante atendendo mulheres em Juiz de Fora, 1974. 
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Imagem 23: Unidade volante atendendo 
no Morro da Mangueira, 1977. 
 
 
 
 

 

No Rio de Janeiro, as principais áreas onde atuavam os ônibus volantes 

abrangiam as favelas localizadas nas zonas sul e norte do estado, na zona do meretrício 

do mangue (onde foram registradas mil e duzentas mulheres) e as detentas do Instituto 

Penal Tavares Bruce. 

Para divulgar a imprescindibilidade da prevenção do câncer e, especialmente o 

trabalho das unidades volantes, foi preparado um total de seis filmes noticiários para as 

TVs Rio, Globo e Tupi. Além disso, foram, também, redigidos artigos para os jornais O 

Globo, O Jornal, revistas Veja e O Cruzeiro. 

A matéria da Revista O Cruzeiro, publicada em 13 de setembro de 1958, evoca a 

importância das mulheres realizarem exames preventivos: 

 

(...) Não é preciso ter um sintoma do terrível mal para procurar o Centro, 
pois sua finalidade inicial não é de tratar a doença, mas evitá-la. É uma 
obra essencialmente sanitária. As mulheres sadias que fazem seu exame 
preventivo ficam submetidas a exames periódicos. Dessa maneira 
afastam-se da possibilidade de serem surpreendidas quando já não há 
remédio.  
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Por meio de uma ação conjunta com o Ministério da Saúde, Campos da Paz 

buscava atrair o maior número possível de mulheres para a instituição. No Diário 

Oficial, de 13 de março de 1958, foi publicado um telegrama circular dirigido a todos os 

Ministros de Estado e dirigentes de órgãos ligados à Presidência da República que: 

 
De ordem do Senhor presidente da República, solicito necessárias 
providencias no sentido de serem abonadas as faltas das servidoras 
públicas federais e autárquicas nos dias em que comparecerem, 
comprovadamente, ao Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos para 
exames médicos periódicos de prevenção do câncer. Apresento meus 
protestos de elevada estima e distinta consideração. Vitar Nunes Leal183. 

 

 

As iniciativas de controle do câncer ginecológico empreendidas no âmbito do 

Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos estavam relacionadas a uma nova forma de 

ação social contra a doença. Uma equipe multidisciplinar entre médicos, enfermeiras e 

assistentes sociais participava das reuniões de educação sanitária, e responsabilizava-se 

pelo seguimento médico-social das pacientes. Essa etapa era considerada de 

fundamental importância na medida em que se buscava garantir o acompanhamento de 

casos suspeitos e a prevenção através do exame citológico. 

 Nesse contexto, novas associações, interações e posicionamentos entre os 

diferentes atores envolvidos no processo de difusão do exame preventivo através do uso 

da citologia permitiram o desenvolvimento de uma nova metodologia em torno da 

prevenção do câncer de colo do útero transformando essa ferramenta de diagnóstico em 

modelo a ser utilizado para a prevenção da doença. 

 

 

3.6- O “serviço de Prevenção do câncer ginecológico ao alcance do médico do 

interior” 

  A busca pela ampliação do diagnóstico precoce através do exame citológico 

ressaltava a identificação do câncer de colo do útero em sua fase assintomática e não 

mais em estágio avançado. Mas como atender um grande número de mulheres? Como 

enfrentar os obstáculos culturais (medo ou vergonha) em realizar o exame? Qual a 

                                                                 
183

 Ver em: http://www.jusbrasil.com.br/diarios  acesso em 03/11/2015. 

http://www.jusbrasil.com.br/diarios
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melhor estratégia a ser adota? Como difundir a técnica da citologia entre os próprios 

pares? 

Talvez essas tenham sido as perguntas que permeavam os médicos do CPLGL 

ao elaborarem estratégias para ampliação das campanhas de prevenção. Talvez também 

porque tinham certeza que apesar de possuírem o conhecimento sobre as técnicas de 

prevenção, os obstáculos para sua execução eram muito grandes (e ainda são!).  

Embora os discursos sobre a forma de prevenção tivessem um tom positivo, os 

médicos sabiam que os melhores resultados para o êxito das campanhas de prevenção 

dependiam da participação da população feminina e necessário conhecimento médico 

para conseguir compreender os mecanismos da doença e suas formas de prevenção. 

Visando proporcionar aos ginecologistas brasileiros os recursos da citologia, em 

1973, o CPLG, iniciou um serviço especial em colaboração com a Empresa Brasileira 

de Correios e Telégrafos (EBCT), a fim de permitir que muitos médicos das regiões 

mais afastadas dos grandes centos urbanos tivessem acesso a esse recurso diagnóstico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 24: Material da campanha Prevenção do câncer ginecológico ao alcance do 
médico do interior184. 

                                                                 
184 Fonte: arquivo pessoal da família Campos da Paz. 
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No âmbito da dinâmica operacional dessa atividade, num primeiro momento o 

CPLGL divulgou o programa entre seus próprios pares, nas revistas médicas 

especializadas do período, tais como o Jornal Brasileiro de Ginecologia e a Revista 

Brasileira de Cancerologia.  Os médicos interessados em participar desse programa 

deveriam escrever para o CPLGL, solicitando sua inscrição. Posteriormente, recebiam 

uma circular da instituição, com informações sobre o programa e um formulário para o 

cadastramento do profissional. Até ao ano de 1981, o programa já tinha cerca de 700 

médicos inscritos e atendia 42 cidades. Entre as cidades participantes estavam Passos, 

Ituiutaba, Itabira, Barbacena (Minas Gerais), Suzano (São Paulo), Três Lagoas (Mato 

Grosso), São Fidelis (Rio de Janeiro). 

Cada médico ginecologista recebia em seu consultório uma embalagem de 

isopor contendo material para colheita (espátula de Ayre e escova), lâminas de vidro 

(cerca de 40), porta lâminas e requisição de exames padronizados pelo CPLGL. 

Também eram enviados os envelopes para o retorno do material à instituição por meio 

de carta registrada. Os custos dessas correspondências ficavam a cargo do convênio 

mantido com a EBCT.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 25: Quadro esquemático para o serviço de prevenção do câncer para o médico 
do interior 
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  Com o material recebido, o Laboratório Central do CPLGL, registrava as 

lâminas, realizava a montagem do material e fornecia o diagnóstico. Um arquivo 

nominal com o nome das pacientes assegurava o seguimento das pacientes que 

realizavam anualmente seus exames citológicos. Os exames encaminhados por cada 

médico eram organizados em fichas cadastrais. No período compreendido entre 1973-

1980 foram examinadas cerca de 24.646 mulheres, com material enviado através do 

serviço postal.185 

Dentro da rotina do laboratório, os diagnósticos citopatológicos obedeciam a 

uma hierarquia de análise, de acordo com a presença ou não de imagens citológicas 

suspeitas, positivas ou que suscitassem dúvida. O primeiro profissional a analisar a 

lâmina era um citotecnologista186 Junior, posteriormente um citotecnologista sênior e 

posteriormente um médico citopatologista. 20% dos casos diagnosticados pelo 

citotecnologista eram levados para análise do médico citopatologista. O prazo médio 

entre a data da colheita e a data do recebimento do laudo correspondente era de 15 dias, 

sendo que esse material permanecia no laboratório central durante cinco dias. 

Pensar sobre essas ações desenvolvidas no âmbito do CPLG, nos remete ao 

estudo Casper e Clark (1998), que assinalam que o sucesso da citologia só se tronou 

possível porque ele foi produto de um típico processo de negociações entre atores, 

instituições e interesses específicos. Nestas negociações estava a divulgação da técnica 

entre os pares, a divisão do trabalho entre os especialistas no laboratório, o controle de 

qualidade do trabalho e classificação do material citológico. Casper e Clark assinalam 

que essa negociação ocorre de forma constante, com escolhas e consensos feitos ao 

longo do tempo por determinados grupos. Isso significa dizer que a transformação desse 

método em ferramenta perfeita depende sempre da contínua atuação dos atores 

envolvidos no seu processo de institucionalização. Mesmo definido o processo do “right 

tool”, a estabilização do método como tecnologia não está garantida. 

No âmbito do projeto “Serviço de Prevenção do Câncer Ginecológico” 

elaborado pelo CPLGL para difundir a citologia, observamos essas especificidades de 

negociação num processo construído a partir dos interesses das práticas médicas, dos 

atores locais e das finalidades da utilização da citologia como ferramenta ideal.  

                                                                 
185 CAMPOS DA PAZ, Arthur et al. A padronização da colheita citológica: metodização sistemática na 
Fundação das Pioneiras Sociais. Jornal Brasileiro de Ginecologia, 91 (5): 327-330, 1981. 
186 Abordaremos o trabalho desse profissional e sua formação no capítulo 4 
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Em um artigo publicado no Jornal Brasileiro de Ginecologia, no ano de 1981, 

Arthur Campos da Paz e seus colaboradores relataram que embora o CPLGL fosse 

capacitado para produzir diagnóstico citológico para qualquer lugar do território 

nacional, verificou-se a impossibilidade de um diagnóstico definitivo nos casos de 

células atípicas, pela impossibilidade do recebimento, pelo correio, do material para 

exame histopatológico, face à exigência técnica da fixação e preservação da amostra em 

meio líquido187. Tal exigência impedia o transporte desse material através do correio. 

Visando superar tais dificuldades a equipe do laboratório central criou uma 

metodologia, considerada inovadora no período, na qual o médico responsável pelo 

exame deveria fixar a biópsia logo após a sua retirada, em solução de formalina. Após 

deveria preencher um recipiente com cera de vela derretida e depois de realizada essa 

operação, remeter o material para o laboratório através da EBCT. Após o recebimento 

do material, os técnicos realizavam condutas inerentes à análise do fragmento de tecido. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 26: Técnica utilizada para fixação de material para biópsia 188. 

 

O exemplo dessa atividade nos permite analisar a metodologia de trabalho 

desenvolvida no Laboratório Central do CPLGL, e de suas concepções sobre a melhor 

estratégia de lhe dar com o diagnóstico da doença. A nosso ver esses médicos e 

cientistas devem ser considerados em seu papel ativo nos processos de adoção e 

                                                                 
187 CAMPOS DA PAZ, Arthur et al. A padronização da colheita citológica: metodização sistemática na 
Fundação das Pioneiras Sociais. In: Jornal Brasileiro de Ginecologia, 91 (5): 327-330, 1981  
188 Fonte: Arquivo pessoal da família Campos da Paz 
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adaptação de conhecimentos, como criadores de novas práticas e saberes adaptadas ao 

contexto nacional.  

Como se verá no capítulo seguinte, o Centro de Pesquisas esteve voltado à 

produção de conhecimento, através da liderança do médico Arthur Campos da Paz e de 

seus colaboradores.  Tal liderança contribuiu para ampliar conhecimentos e tecnologias 

para a detecção precoce do câncer de colo do útero e para o surgimento de uma nova 

categoria profissional: o citotécnico. 
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Capitulo 4- A Escola de Citopatologia da Fundação das Pioneiras Sociais e a 

formação de Citotécnicos. 

 

Introdução 

O citotécnico foi reconhecido pela primeira vez no país como categoria 

profissional na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), do Ministério do 

Trabalho, em março de 2014, sob o código 3242-15189. Esse profissional é o 

responsável pela leitura das lâminas dos exames citopatológicos, em especial, o exame 

Papanicolau, preventivo do câncer do colo uterino. No âmbito desse exame, o 

citotécnico examina as lâminas a partir do material colhido e encaminha os casos 

considerados atípicos para avaliação do médico citopatologista. Embora a classificação 

na CBO tenha sido uma conquista relevante para essa categoria profissional, as décadas 

que antecederam esse processo foram marcadas por embates relacionados ao monopólio 

sobre a atividade exercida e a formação específica de quem deveria exercê-la. 

A emergência dessa categoria profissional está ligada ao surgimento das 

primeiras campanhas e programas de rastreio de câncer cérvico uterino no país, 

ocorridas no decorrer das décadas de 1960-1970. Impulsionados pelas agências 

internacionais, uma geração de médicos brasileiros envolvidos com as pesquisas 

relacionadas ao câncer feminino foram os grandes incentivadores da formação e 

normatização da atuação dos citotécnicos no país. Para os defensores da formação 

desses profissionais no Brasil, a capacitação de pessoas de nível médio para a função, 

poderia suprir a carência de médicos citopatologistas e diminuir os custos e o tempo das 

campanhas de prevenção. 

Destacamos como momento central para o surgimento desse profissional a 

criação do curso de formação dos citotécnicos no âmbito da Fundação das Pioneiras 

Sociais no Rio de Janeiro, em 1968. Visando atender a demanda interna do próprio 

Centro de Pesquisas e de outros postos ginecológicos existentes na cidade, o curso foi a 

primeira iniciativa para a formação de mão de obra qualificada no setor, tanto de 

médicos citopatologistas quanto de citotecnologistas.   

                                                                 
189 Fonte: http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf, acesso em julho de 
2016. 

http://www.mtecbo.gov.br/cbosite/pages/pesquisas/BuscaPorTitulo.jsf
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Conforme já assinalamos nos capítulos anteriores, no início da década de 1970 a 

Organização Pan-americana de Saúde passou a considerar o câncer de colo do útero 

como um grave problema de saúde pública nos países em fase de desenvolvimento. 

Nesse contexto, surgiram as primeiras campanhas de rastreamento da doença no país. A 

institucionalização dessas campanhas tornou esse profissional de nível médio um 

elemento indispensável para a viabilização do controle do câncer de colo do útero. Com 

a expansão da demanda por sua atividade foram surgindo iniciativas importantes para 

sua formação. 

Em São Paulo, somente em 1973, surge uma iniciativa no campo da formação de 

citotécnicos, a partir das ações do ginecologista Sampaio Góes. Para Goés, que tinha 

feito sua especialização em Patologia na Johns Hopkins nos EUA, a utilização do teste 

Papanicolau como primeiro exame poderia ampliar as ações de prevenção, tornando as 

campanhas de rastreamento do câncer cervical do país mais eficientes. 

O presente capítulo tem por objetivo analisar o início da formação e 

profissionalização do citotécnico no âmbito da FPS, procurando apontar para a relação 

desse processo com o a expansão e institucionalização das campanhas de prevenção do 

câncer de colo do útero no país. 
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4.1- As primeiras iniciativas para a formação de citotécnicos no Brasil 

 

“...Não basta montarmos laboratórios e gastarmos verbas com 

equipamentos sofisticados. É necessário formarmos cada vez mais 
e bem, recursos humanos capazes de atender à crescente demanda 

no âmbito da citopatologia.” 

Arthur Campos da Paz Filho (1968) 

 

Conforme demonstramos nos capítulos anteriores, o final dos anos 1960 e início 

da década de 1970 marcaram um momento de profunda transformação no processo de 

controle do câncer cervical no Brasil. O modelo centrado em consultórios e 

dispensários, de início relacionados apenas à detecção precoce do câncer cervical - com 

o uso combinado da colposcopia e da citologia -, aos poucos vai ter como elemento 

central a organização de programas de prevenção baseados no rastreamento de casos em 

uma população alvo, a partir do uso em grande escala da citologia esfoliativa (Teixeira e 

Löwy, 211). 

Nesse sentido, os médicos brasileiros começaram a defender a realização de 

exames preventivos através de campanhas com a utilização massiva do teste 

Papanicolaou. Para a execução dessa atividade os médicos viam na formação 

profissional de técnicos a possibilidade de expandir o uso da citologia esfoliativa para 

um maior número de mulheres. 

Os EUA foram um dos primeiros países da América a inserir o citotécnico nas 

campanhas de screening da população. Os primeiros citotecnologistas norte americanos 

foram formados no Medical Center Archives of New York da Universidade de Cornell, 

em 1947. Seu laboratório tornou-se centro de referência para o mundo na formação de 

técnicos em citopatologia e teve amplo apoio da American Cancer Society. Os 

primeiros citotecnologistas foram chamados de “assistentes técnicos” do patologista. 

Pouco depois, com a formação dos primeiros profissionais na escola do Medical Center 

a designação do profissional foi amplamente difundida como “cytotechnologist” 

(Naylor, 2000). 
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Até a segunda metade da década de 1960, os médicos citopatologistas tinham 

uma importante função na leitura do material citológico colhido nas pacientes (Teixeira 

e Souza, 2014). Cabia ao especialista médico, o citopatologista, a tarefa de executar 

exames citopatológicos para o diagnóstico precoce do câncer de colo do útero. No final 

da década de 1960, começaram a surgir campanhas para o controle da doença, 

elaboradas por instituições como o CPLGL.  À medida que a ampliação do número 

desses exames requeria um maior número de técnicos para leitura das lâminas, a função 

do citotécnico passou a ser considerada central para as campanhas de prevenção.  

No ano de 1968, por iniciativa original dos pesquisadores do Centro de Pesquisas 

Luiza Gomes de Lemos, foi fundada a Escola de Citopatologia. Essa escola visava 

atender a demanda interna do próprio Centro e de outros postos ginecológicos existentes 

na cidade do Rio de Janeiro. O principal objetivo da Escola de Citopatologia era a 

formação de técnicos em citologia. Além da formação desse profissional a escola 

promovia cursos de especialização em citopatologia em níveis de pós-graduação e 

também estágios em patologia ginecológica. O curso de citotécnicos representou o 

primeiro esforço para a formação de técnicos qualificados para a leitura das lâminas de 

exames citopatológicos, em especial do teste Papanicolau.  

No que tange à etapa de execução desses exames e à elaboração de diagnósticos, a 

Escola de Citopatologia passou a treinar técnicos visando à triagem do material 

citopatológico, possibilitando a participação do médico citopatologista apenas em casos 

suspeitos de câncer do colo, em geral 10 a 30% dos casos. Nesse contexto, o citotécnico 

passou a ser considerado “elemento chave” para leitura das lâminas e diagnóstico 

precoce do câncer do colo do útero. A sua atuação nos laboratórios, centros de pesquisa 

e hospitais de prevenção do câncer feminino iria permitir que programas de prevenção 

fossem oferecidos em grande escala à população feminina190.  

Nas três primeiras turmas, respectivamente de 1968, 1969 e 1970 o curso teve 

duração de um ano. As aulas compreendiam treinamento prático de laboratório e 

algumas aulas teóricas. A finalidade era realizar, não só o aprendizado prático, como 

proporcionar conhecimentos teóricos que fizessem os citotecnologistas portadores de 

conhecimentos básicos de medicina para melhor execução de sua tarefa. Desta maneira, 

                                                                 
190 Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva. Fundação das Pioneiras Sociais. A Escola de 
Citopatologia: contexto histórico. 1968 (mimeo) 
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formaram-se os primeiros técnicos em citologia. Esses citotécnicos formados nesse 

período, na Escola de Citopatologia, eram provenientes do Rio Grande do Sul, Rio de 

Janeiro, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Após o término do curso 

retornavam para seus estados de origem a fim de trabalhar em campanhas locais de 

prevenção do câncer de colo. As aulas das três primeiras turmas foram ministradas pelos 

médicos do CPLGL, entre eles, Arthur Campos da Paz Filho, Leon Carderman e 

Antonio Candido Brochado. 

A tabela abaixo apresenta a relação das três primeiras turmas formadas pela 

Escola de Citopatologia. 

Tabela 9: Alunos da Escola de Citopatologia 1968-1970 
Ano/ Turma  Alunos 
1968 (Primeira turma) 
 
Total: 06 alunos 

Carlos Alberto Cristiano Gomes 
Celia Vieira da Silva 
Cleocema de Barros Moura 
Elaine de Oliveira Santos 
José Maria Barroso 
Josefa Florêncio dos Santos 

1969 (segunda turma) 
 
Total: 08 alunos 

Florencio Gitirana 
Mara Scapin 
Paulo Mauricio Romero 
Paulo Caetano Alves 
José Antonio Romero 
Maria Alice Salles 
Rosita de Melo Xavier 
Gilberto Batista 

1970 (terceira turma) 
 
 
Total: 14 alunos 

Sérgio Ré de Paiva 
Wilson José de Paiva 
Arnaldo André Bremenkamp 
Ivan Monteiro 
Haydée Lucia de Oliveira 
Sizeny Silva da Costa Pinto 
Beatriz L. B. Dalla Porta 
Vjeceslay Sapovalov 
Liria Maria S. Krummel 
Sara Padron Davila 
Elisa Maria de Castro Coimbra 
Maria Helena Campos da Paz Machado (filha de 
Arthur Campos da Paz) 
Antonio Carlos C dos Santos 
Helenita Ferreira de Souza. 

Fonte: Instituto Nacional de Ginecologia e Reprodução Humana. A Escola de Citopatologia, 1968 
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Além de formar citotecnologistas, a Escola também formava médicos 

especialistas em citopatologia. Porém, conforme já afirmamos, à medida que se 

ampliava o número de exames citológicos, um maior número de técnicos era requerido 

para a leitura inicial das lâminas citológicas. No Relatório Anual da FPS publicado no 

ano de 1971, Arthur Campos da Paz foi convicto em afirmar que: “não resta a menor 

dúvida que o diagnóstico precoce do câncer para massas de população, dependerá da 

criação de mais escolas de citotecnologia no país191”. 

Nesse contexto, passou-se a defender cada vez mais que a prevenção do câncer 

de colo do útero seria uma tarefa realizável somente com a participação do 

citotecnologista, que supriria a carência de médicos citopatologistas. A responsabilidade 

do citotécnico na primeira análise do exame citológico exerceu importante impacto nas 

políticas de controle do câncer, especialmente o do colo do útero, no contexto da saúde 

no Brasil. Segundo Teixeira, Porto e Souza (2012) a institucionalização das campanhas 

de prevenção contribuiu para transformar os citotécnicos em elementos indispensáveis 

para a viabilização do controle do câncer de colo do útero no país. 

A partir de 1971, em convênio com a Universidade Gama Filho e em 

conformidade com as exigências do Ministério da Educação e Cultura, a quarta turma 

do curso de citotecnologista passou a ter duração de dois anos e carga horária integral, 

com um total de 1.400 horas no primeiro ano e 1.400 horas no segundo ano, perfazendo 

um total de 2.800 horas de curso.  O currículo básico do curso foi dividido em dois 

períodos: o primeiro era constituído por um período básico de formação e o segundo 

correspondia a um período de treinamento especializado. No que tange ao curso básico, 

durante os seis primeiros meses os alunos estudavam o contexto histórico e os aspectos 

técnicos da citologia. No segundo momento, ainda no curso básico com duração de seis 

meses os alunos tinham um período de formação e estudo microscópico dirigido. Por 

fim, no período de treinamento especializado o aluno realizava estágios e cursos 

paralelos, além de desenvolver trabalho de pesquisa. A segunda etapa do curso tinha 

duração de doze meses. 

Vale ressaltar que em 11 de agosto de 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira, LDB 5.692, tornou compulsória a profissionalização no Ensino 

Médio. Nesse processo, um novo paradigma se estabeleceu: era necessário formar 

                                                                 
191 FUNDAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS. Relatório Anual, 1971. 
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técnicos aptos a contribuir no desenvolvimento econômico do país. A LDB 562/71 

propunha integralidade das habilitações profissionais às ações de ensino com um caráter 

de profissionalização principalmente no Segundo Grau192. Sob a alegação da integração 

entre teoria e prática para a formação integral do cidadão, o governo militar justificava 

seu projeto de desenvolvimento centrado na industrialização e no chamado ‘milagre 

econômico’. Esse “milagre”, possivelmente demandava de mão de obra qualificada 

(técnicos) para atender a esse crescimento difundido no período. O ensino profissional 

era visto como instrumento fundamental para qualificação dos jovens e manutenção da 

expansão econômica do país. 

A análise do conteúdo curricular do curso do CPLGL permite perceber que o 

citotécnico se distinguia dos demais técnicos por possuir um status profissional apoiado 

em um saber científico, e não apenas prático o que lhe permitia associar trabalho 

manual (com leitura de lâminas no microscópio) e intelectual com o aprofundamento 

sobre noções de medicina e citologia. As aulas de aprendizado teórico envolviam 

conhecimentos de anatomia, fisiologia, embriologia citogenética, histologia, 

histopatologia e citologia geral. Já as aulas de aprendizado prático abrangiam trabalhos 

de microscopia, projeção de diapositivos e lâminas. Com uma proposta pedagógica 

pautada na formação global do trabalhador citotécnico, o CPLGL incluía em seu 

programa de curso desde conhecimentos de medicina preventiva, perpassando por 

questões filosóficas e prática em microscopia. 

De acordo com o médico José Maria Barcelos193, que exerceu a função de 

Diretor de Ensino da Escola de Citopatologia entre 1972 a 1976, para que o profissional 

se tornasse um perfeito citotecnologista ele deveria ter as seguintes aptidões: 

                                                                 
192 BRASIL. Ministério da Educação. Lei N. 5692 de 11 de agosto de 1971. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1970-1979/lei-5692-11-agosto-1971-357752 
193 O médico José Maria Barcelos formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade 
do Brasil em 1956. Especializou-se em patologia e na década de 1960 trabalhou no Instituto Anatômico 
sob a direção de Francisco Amadeu Fialho. Nesse instituto teve como colega os médicos Leon Cardeman 
e Domingos de Paola. Em 1962 começou a trabalhar no CPLGL da Fundação das Pioneiras Sociais onde 
chefiou o Serviço de Anatomia Patológica do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos. Em meados 
da década de 1960 viajou com Leon Cardeman para os EUA, para estudar no serviço de Ernest Ayre onde 
receberam ensinamentos para a organização dos cursos de citopatologistas e de citotécnicos que foram 
implantados no âmbito do CPLGL da Fundação das Pioneiras Sociais. Em 1972 foi nomeado Diretor da  
Escola de Citopatologia do CPLGL, onde permaneceu até 1976. Em 1974 foi eleito presidente da 
Sociedade Brasileira de Citologia, mudando seu nome para Sociedade Brasileira de Citopatologia. Nesse 
período, contando com a ajuda de médicos da Universidade do Rio de Janeiro (UNIRIO), dentre eles, o 
prof. Francisco Amadeu Fialho, criou uma disciplina autônoma de citopatologia na UNIRIO. 
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Boa acuidade visual, sentido social, tato e diplomacia, dedicação, 
compreensão das motivações alheias e humanismo, prazer em ajudar e 
tratar o próximo, conhecimento de biologia, paciência, capacidade de 
concentração e perspicácia, polidez, delicadeza e educação de maneiras e 
atitudes, senso de responsabilidade, constância e perseverança, gosto pela 
pesquisa e descoberta de fenômenos, ética e curiosidade científica194. 

 

Dentre as incompatibilidades funcionais enumeradas para o não exercício da 

profissão, Barcelos assinalou: 

Distúrbios visuais, instabilidade emocional, impaciência e pressa, 
incompreensão, rigidez, gosto por atividades movimentadas, descortesia, 
incompreensão, desvios ou aberrações sexuais, irritabilidade, desprezo195. 

 

O técnico em citologia formado no âmbito da FPS poderia atuar nos laboratórios 

de citopatologia e nos hospitais de prevenção do câncer, permitindo que programas de 

rastreamento e prevenção fossem oferecidos a um número cada vez maior de mulheres. 

No perfil curricular para formação do citotécnico da Escola de Citopatologia do 

CPLGL, o profissional aprendia desde o preparo da lâmina para leitura, até a seleção de 

esfregaços suspeitos ou positivos para lesões pré-cancerosas.  

Para ingresso no curso o candidato deveria se submeter a uma prova de seleção, 

constituída de prova de múltipla escolha e entrevista com prova de suficiência. 

Anualmente, era oferecido um número de vinte e quatro vagas para o curso e os 

candidatos a citotecnologistas deveriam ter concluído o 2º grau (atual curso de Ensino 

Médio).  Para a constituição das turmas, dava-se prioridade aos candidatos provenientes 

de outros estados brasileiros ou do exterior. A entrevista individual, utilizada como 

critério para avaliar a capacitação dos alunos era realizada por uma equipe de 

psicólogos da FPS. 

O corpo docente da Escola era formado por professores médicos citopatologistas e 

técnicos em citologia. O quadro de professores era constituído pela equipe médica do 

Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, ficando estes responsáveis pela grande 

maioria das aulas teóricas ministradas durante o curso. A equipe técnica de professores 

                                                                 
194 BARCELOS, J.M. Introdução. In Campos da Paz, A. e Barcelos, J.M. Concursos de especialização em 
citopatologia. Escola de Citopatologia, Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos/Fundação das 
Pioneiras Sociais. Rio de Janeiro, 1974. 
195 Idem. 
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era formada por seis citotecnologistas auxiliares de ensino, um biologista e dez 

citotecnologistas de rotina diagnóstica. Ao final do curso, o citotecnologista deveria 

estar capacitado a desenvolver todas as atividades técnicas inerentes ao funcionamento 

de um laboratório de citotecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 27: Alunos da Escola de Citopatologia em exposição de trabalho, década de 1970.  
 

 

Seguindo a filosofia de ensino da Escola, voltada para uma formação global dos 

alunos, eram realizadas duas avaliações: uma teórica (com testes semanais, mensais, 

semestrais e anuais) e outra prática, ao microscópio, com projeções de diapositivos. 

Todos os testes realizados durante o curso perfaziam um total de mil e duzentos pontos. 

Para ser aprovado, o aluno tinha que fazer, no mínimo, oitocentos e quarenta pontos e 

ter o equivalente a 70% de aproveitamento do curso.  Ao término de seu treinamento 

profissional, os alunos recebiam seus certificados e só podiam exercer suas atividades 

em laboratórios da especialidade sob a responsabilidade direta do médico 

citopatologista.  

No período compreendido entre 1972 a 1976, a parte didática da Escola ficou sob 

a direção de José Maria Barcelos, com a colaboração dos professores Dulce Castellar 

(profa da Associação de Citopatologia da Escola Médica do Rio de Janeiro -

Universidade Gama Filho), Nazaré Serra Freire (Assistente Associação de Citopatologia 

da Escola Médica do Rio de Janeiro - Universidade Gama Filho), Virgínia Borges 
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(Instrutora de Ensino Associação de Citopatologia da Escola Médica do Rio de Janeiro - 

Universidade Gama Filho) e dos citotecnologistas Sérgio Ré de Paiva e Maria Helena 

Campos da Paz.  

Entre 1972 a 1977 a Coordenação de Ensino da Escola de Citopatologia era 

chefiada pela citotecnologista Maria Helena Campos da Paz.  Em 1966, Maria Helena 

frequentou o curso de colpocitologia ministrado pelo professor Jean de Brux196 na 

Faculdade de Medicina da Universidade de Paris. Expedido pelo Ministério dos 

Negócios Estrangeiros da França, seu diploma a habilitava tanto para o exercício da 

citotecnologia quanto para o magistério. Quando retornou de seu estágio na França, 

ajudou seu pai, Arthur Campos da Paz a estruturar a Escola de Citopatologia.  

Entre 1968-1977 a Escola formou oito turmas, num total de cento e dez alunos 

diplomados. No decorrer do curso, os alunos faziam leitura das lâminas do material 

coletado em campanhas de prevenção em diversas cidades onde a FPS atuava com suas 

unidades volantes. Entre os alunos que prestavam concurso para a Escola estavam 

brasileiros e candidatos provenientes de outros países da América do Sul, como Bolívia 

e Argentina.  

Desde a inauguração da Escola observou-se um progressivo aumento no 

quantitativo de seus alunos. Enquanto a primeira turma contou com seis alunos, a oitava 

turma, por exemplo, teve trinta e seis alunos, sendo dezessete do Rio de Janeiro, oito de 

diversos estados do país, treze de países da América Latina, sendo oito da Bolívia e 

cinco do Chile. Aos estudantes não residentes no Rio de Janeiro, a FPS disponibilizava 

bolsas de estudo, compreendendo: ensino, moradia e estágio de aperfeiçoamento197.  

Entre 1968 e 1981198, a Escola havia formado onze turmas, num total de cento e 

                                                                 
196 O ginecologista e obstetra, Jean de Brux foi um dos fundadores da citopatologia francesa e diretor do 
Laboratório de Citopatologia da Faculdade de Medicina de Paris. Deixou numerosas contribuições para a 
prevenção e o rastreio do câncer do colo do útero. No ano de 1975 visitou o Centro de Pesquisas para 
proferir palestras e ministrar ensinamentos de citologia na Escola de Citopatologia. 
197 Fundação das Pioneiras Sociais. Relatório Anual, 1976. 
198 A partir de 1981, aos poucos, as atividades da Escola começam a se esvaziar, possivelmente devido à 
saída de Arthur Campos da Paz da presidência da Fundação das Pioneiras Sociais. Já no final da década 
de 1980, na gestão de Aloysio Campos da Paz a Escola de Citopatologia fechou, mas o laboratório do 
Centro de Pesquisas continuou funcionando e atendendo a demanda do Hospital Santa Rita. Em 1992 a 
Fundação das Pioneiras Sociais (área de prevenção do câncer) foi incorporada ao Instituto Nacional de 
Câncer José de Alencar (INCA). As atividades de ensino de citonecnologia foram transferidas para a 
Seção Integrada de Tecnologia em Citopatologia (Sitec), da Divisão de Patologia (Dipat) do INCA. 
Fonte: Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva. O Controle do câncer do colo do 
útero: um desafio para a saúde pública. INCA/Fundação Oswaldo Cruz, 2014. (Série: Depoimentos para a 
História do Controle do câncer no Brasil; v.2) 
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quarenta e três citotecnologistas. Grande parte desses alunos era proveniente de vários 

estados brasileiros. 

Tabela 10: Origem dos alunos da Escola de Citopatologia entre 1968-1981 

Estado Quantitativo de alunos 
Rio de Janeiro 72 
São Paulo 08 
Minas Gerais 07 
Paraná 05 
Pernambuco 04 
Alagoas 04 
Goiás 03 
Rio Grande do Sul 03 
Santa Catarina 03 
Distrito Federal 01 
Rio Grande do Norte 01 
Espírito Santo 01 
Ceará 01 

Fonte: Fundação das Pioneiras Sociais- Relatórios Anuais 1968 a 1981 

 

Países de origem dos alunos da Escola de Citopatologia entre 1968-1981 

País Quantitativo de alunos 
Chile 15 
Bolívia 11 
Paraguai 01 
Argentina 01 
Colômbia 01 
Suécia 01 

Fonte: Fundação das Pioneiras Sociais- Relatórios Anuais 1968 a 1981 

 

Apesar de serem profissionais de nível médio, os citotécnicos desempenhavam 

uma função bastante peculiar e distinta dos outros trabalhadores técnicos da saúde. Essa 

especificidade fez com que desenvolvessem características voltadas para sua prática 

profissional, como por exemplo, a concentração e a acuidade visual, tornando-se atores 

fundamentais para a ampliação da oferta e da cobertura de exames citopatológicos no 

país.  

O discurso da oradora da sétima turma da Escola de Citopatologia, Safira de 

Menezes Torres, proferido por ocasião da formatura de sua turma no ano de 1976 
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evidenciou a identidade profissional desse trabalhador, reforçando suas aptidões 

profissionais e éticas: 

 

Hoje nos sentimos jubilosos por termos alcançado esta meta através de 
profícuos esforços, absorvendo os conhecimentos dos mestres dessa casa, 
que assim nos preparam para aliviar o sofrimento humano, pois somos 
conscientes de termos frequentado uma escola padrão de ensino. Aqui 
estruturamos conhecimentos científicos (...) ‘Microscopar’, esse 
neologismo que pouco a pouco, através das lentes e das lâminas, foi 
tornado realidade e nos invadiu o sentimento de ser isto a razão principal 
de nossas vidas (...) quão empolgante é aquele pequeno fragmento de 
vidro quando se pode descobrir o que nele se esconde, inclusive o destino 
de um paciente (...) É grande a nossa responsabilidade e nos sentimos 
possuídos de medo dela. Ressentimos a falta de sua oficialização, no que 
pese compreendemos que em devido tempo ela virá, pois nisto a 
disposição de colaborarmos será maior.199 

 

  

 O discurso identifica um profissional que não se limitava ao trabalho técnico, 

mas também aos conhecimentos científicos, tão importantes para a medicina desse 

período, especialmente nas questões relacionadas ao câncer de colo do útero. Essa ideia 

nos remete ao conceito de habitus de Pierre Bourdieu200.  Para esse autor, os indivíduos 

dotados de um programa homogêneo de percepção, de pensamento e de ação, 

constituem os produtores mais específicos de um sistema de ensino. Os homens 

formados em uma dada disciplina ou em uma dada escola, partilham de um certo 

espírito literário ou científico. 

O conceito de habitus mediado pelas relações de trabalho e formação 

profissional nos permite analisar o processo de qualificação desse profissional buscando 

compreender a relação desses trabalhadores com a sua formação. Nesse contexto, a 

aprendizagem não é apenas mediada pelos conhecimentos pedagógicos, mas também 

por meio de conhecimentos e práticas científicas. No caso dos citotécnicos, legitimados 

pelo seu saber, realizavam a análise do exame citológico e emitiam um laudo técnico 

                                                                 
199 Discurso Proferido em formatura da Sétima Turma da Escola de Citopatologia do CPLGL, 1976. 
Patrono da Sétima Turma: José Maria Barcelos, Paraninfo: Nazaré Serra Freira, oradora Safira Menezes 
Torres. Fonte: Arquivo pessoal de Maria Helena Campos da Paz. 
200 BOURDIEU, Pierre. Campo Intelectual e projecto creador. In: Problemas Del Estructuralismo. 3 ed. 
México: siglo Vientuno, 1969. 
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sobre esse exame. A realização dessa atividade diferenciava esse profissional dos 

demais técnicos de nível médio da área da saúde no Brasil.  

É possível ainda perceber no discurso da formanda da sétima turma, certo 

ressentimento pelo não reconhecimento da profissão. A valorização do status 

profissional pressupunha a defesa da autonomia didático-pedagógica e o amplo nível de 

conhecimento que o citotécnico adquiria em sua formação. Ainda que as campanhas de 

rastreamento tenham sido elementos fundamentais para a emergência dessa categoria 

profissional, a não formalização da profissão impediria, por um longo período, a 

organização dos citotécnicos em busca de reconhecimento profissional e melhores 

condições de trabalho diante das leis elaboradas no âmbito do Ministério do Trabalho. 

Em função disso, a necessidade de afirmação da profissão esteve presente nos discursos 

produzidos pelos profissionais dessa área, na luta pela legitimação de seu saber. 

 

4.2- A estrutura da Escola de Citopatologia 

 Funcionando na área externa do CPLGL, a Escola de Citopatologia tinha uma 

estrutura considerada moderna para o período. No pavilhão de um único andar, a Escola 

tinha uma sala destinada à direção de ensino, uma sala para a coordenação de ensino, 

duas salas destinadas à prática de microscopia, uma sala destinada à prática de 

microscopia adaptada para alunos com deficiência, a sala da secretaria e um auditório 

onde eram ministradas as aulas teóricas. Na mesma área física da Escola funcionava o 

Laboratório Central de Histopatologia e Citopatologia do CPLGL. 

A partir de 1971 a Escola de Citopatogia começou a admitir cadeirantes em seu curso. 

Como a habilidade da profissão requeria que o profissional permanecesse por um longo tempo 

sentado e a necessidade de inserção do paraplégico no mercado de trabalho, projetou-se a 

possibilidade de formar pessoas com esse tipo de deficiência. Vale ressaltar que a FPS tinha 

uma unidade importante de reabilitação, o Hospital Sarah Kubitscheck, em Brasília. 

Possivelmente uma integração entre essas áreas da instituição contribuiu para a inserção do 

cadeirante no mercado de trabalho. A iniciativa do CPLGL pode ter inspirado outros cursos de 

citotécnicos. Em São Paulo, no curso de citotecnologia criado em 1973 no Instituto Brasileiro 

de Pesquisas em Oncologia e Obstetrícia (IBEPOG), que estava sob a direção do ginecologista 

Sampaio Góes, os deficientes físicos também foram admitidos no quadro de alunos. A 

integração do paraplégico à nova profissão teve um aproveitamento satisfatório em ambas as 
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instituições. Todos os técnicos formados nessas instituições eram absorvidos pelo mercado de 

trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Imagem 28: Alunos cadeirantes na Escola de citopatologia, 1974 201. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 29: Alunos da Escola de Citopatologia em aula prática, década de 1970.  
 

Além de uma boa estrutura física, os alunos tinham acesso a uma aparelhagem 

técnica que contava com cerca de trinta microscópios (entre eles, microscópios óticos 

comuns, Double-head, triplo head), um microscópio de contraste de fase, um 

                                                                 
201 Projeto História do Câncer (COC/Fiocruz –INCA) 
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microscópio com kit para fotomicrografia, microprojetores de lâminas, circuito fechado 

de TV para realização das aulas de microscopia, projetores de diapositivos, aparelhos de 

projeção audiovisual202. 

Esses recursos didáticos eram organizados de acordo com as etapas de ensino 

desenvolvidas na Escola. Durante seu processo formativo, o aluno tinha acesso a uma 

grande quantidade de amostras que eram preparadas para cada assunto específico à 

citologia. A título de exemplo, para cada assunto relacionado à prática citológica eram 

preparadas cerca de cinquenta lâminas, contendo em cada uma delas um compartimento 

para que o aluno colocasse a descrição do esfregaço e o mapeamento dos pontos 

marcados do preparo citológico.  

As coleções didáticas de diapositivos203 eram instrumentos importantes no 

processo formativo do aluno.  Ao longo do curso, o aluno tinha contato com um 

diversificado material didático que abrangiam desde apostilas, gravação de aulas, aulas 

teóricas e práticas, reuniões de apresentação de casos, participação na rotina diária do 

Laboratório Central de Citopatologia, pesquisas bibliográficas, microprojeção de 

lâminas através do circuito interno de TV e participação em congressos e cursos. 

A Coordenação de Ensino da Escola era a principal responsável em confeccionar 

as coleções didáticas para uso nas aulas ministradas aos alunos. Dentre essas atividades 

destaca-se a tradução de livros, principalmente provenientes dos centros norte-

americanos. Destaca-se a tradução para o português da coleção do “Tutorial on Clinical 

Cytology” e o “Manual of Cytotechnology Chapter I: ethics”, adquiridos no Congresso 

Internacional de Citologia, realizado em Miami ente os dias 29 de maio a 1 de junho de 

1974.  O uso desses documentos como material didático tinha como função primordial 

informar o aluno sobre questões relacionadas ao trabalho do citotecnologista, bem como 

aprofundar conhecimentos sobre sua formação profissional e ética204.  

                                                                 
202 Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva. Fundação das Pioneiras Sociais. A Escola de 
Citopatologia...op. cit. 
203 Essas coleções compreendiam uma coletânea de slides fotografados e confeccionados na própria 
Escola de Citopatologia, abrangendo desde aspectos morfológicos básicos até quadros citopatológicos 
catalogados por assuntos específicos. Essas coleções eram elaboradas por conceituados médicos do 
campo da citopatologia e eram utilizadas nas aulas teórico-práticas, de acordo com a programação dos 
cursos.  
204 Depoimento oral de Maria Helena Campos da Paz, concedido em 20/02/2015 para o desenvolvimento 
dessa pesquisa. 
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De acordo com a estrutura de suas atividades, a Escola de Citopatologia tinha 

um organograma assim constituído: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado do relatório anual da Fundação das Pioneiras Sociais, 1971  

  

O organograma da Escola permite observar que a mesma estava organizada em 

níveis de formação, com seu Departamento de Pesquisa e Ensino voltado para a 

formação de técnicos em nível médio e o aperfeiçoamento de profissionais da área da 

saúde no campo da citologia. 
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No que tange à especialização em citopatologia, a Escola oferecia um curso com 

duração de doze meses, com regime de tempo integral e dedicação exclusiva. O 

primeiro curso teve início no ano de 1979 e teve por objetivo promover a formação de 

especialistas médicos em citopatologia. A cada ano eram disponibilizadas duas vagas e, 

para concorrer a essas vagas, o candidato deveria ter registro no Conselho Regional de 

Medicina e apresentar duas cartas de recomendação.  

Essa orientação da Escola, a organização de sua estrutura física e o seu programa 

pedagógico certifica que a citologia deveria ser entendida como um método viável para 

se implantar programas de prevenção precoce do câncer de colo do útero no país. A 

formação de recursos humanos para a realização dessa atividade surgiria como uma 

nova demanda para o sistema de saúde. Com a intensificação de campanhas locais, logo 

começariam a surgir outras iniciativas de criação de cursos de formação de citotécnicos, 

inicialmente tendo a Escola do CPLGL como modelo padrão. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 30: Alunos da Escola de citopatologia no curso de formação de citotécnicos, 1975 
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4.3- O Instituto Nacional de Ginecologia e Reprodução Humana: a ampliação das 

atividades do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos e da Escola de 

Citopatologia 

 

  O Instituto Nacional de Ginecologia e Reprodução Humana (INGRH) surgiu no 

âmbito do CPLGL, em 1976, devido à diversificação e o trabalho multidisciplinar em 

que estavam voltadas as pesquisas desenvolvidas pelo CPLGL e pela Escola de 

Citopatologia. A importância que esse Instituto passou a ter nesse período pode ser 

explicada, de um lado, pela grande valorização que adquiriram as pesquisas citológicas 

no contexto de prevenção do câncer de colo do útero tanto no Brasil como nos países na 

Europa e EUA. De outro lado, pelo interesse dos pesquisadores do CPLGL em 

desenvolver investigações mais amplas relacionadas ao câncer de colo do útero. Para os 

médicos do Centro de Pesquisas, a elevada incidência de câncer de colo observadas no 

período propiciavam investigações mais aprofundadas sobre a doença, principalmente 

nas pesquisas relacionadas às investigações sobre reprodução e câncer. 

De acordo com Arthur Campos da Paz Filho, a criação do INGRP representava 

uma atitude na qual: 

 

Era necessário que o cancerologista moderno adquira um conhecimento 
profundo da biologia da reprodução e tenha o conceito de que a lactação, 
a fertilidade e a função ovariana, podem constituir fatores para 
investigações sobre o câncer feminino. (...) Não é possível enfocar de 
maneira moderna e eficiente a luta contra o câncer, particularmente em 
seus aspectos preventivos, que são aqueles que têm maior futuro na saúde 
pública, sem se investigar os problemas inerentes ao aparelho reprodutor 
feminino e a mama205. 

 

A citação de Campos da Paz nos permite perceber que para os pesquisadores do 

CPLGL o processo de prevenção ou tratamento do câncer não deveria ser entendido 

como uma enfermidade sistêmica, onde o desenvolvimento da doença era considerado 

independente do órgão no qual ele se originava, quer o tumor estivesse localizado no 

                                                                 
205

 Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva e Reprodução Humana: contexto histórico. Fundação das 
Pioneiras Sociais, 1976 (mimeo). Arquivo pessoal da Família Campos da Paz. 
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colo do útero, na mama ou no pulmão, por exemplo. A proposta da instituição era 

estabelecer novas linhas de pesquisa relacionadas à doença. 

Essa ideia ficou evidente na exposição dos objetivos do INGPRH: 

O Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva e Reprodução Humana 
tem como norteadores de sua ação, os seguintes objetivos: 

-Exame periódico da população feminina, visando à prevenção, o 
diagnóstico e o tratamento do câncer ginecológico pré-clínico e de seus 
estágios precursores, através da propaganda, da educação sanitária e da 
conscientização da classe médica. 

-Formação de recursos humanos para atender à crescente demanda de 
técnicos e médicos capacitados nestes misteres. 

- Ensino de graduação e a nível de pós-graduação; estudo e introdução de 
novos métodos de diagnóstico e atitudes capazes de melhorar a qualidade 
e aumentar o número de atendimentos, visando, além do mais, o 
rastreamento de patologias ou distúrbios do aparelho reprodutivo, que 
possam facilitar a profilaxia do câncer ginecológico.  

-Realização de estudos e pesquisas, utilizando o vasto acervo científico 
acumulado na Instituição. 

- Tratar numerosas lesões precursoras do câncer ginecológico, através da 
unidade hospitalar específica – Hospital Santa Rita, bem como o câncer 
pré-clínico, nos seus estágios localizados, quando as curas atingem 100% 
dos casos. 

- do mesmo modo, contribuir para a diminuição de leitos em instituições 
especializadas para tratamento do câncer avançado, e que, em grande 
número, são ocupadas por pacientes em fase de esclarecimento 
diagnóstico, em detrimento de mulheres portadoras de câncer já 
declarado, que aguardam na fila a ocorrência de vaga206. 

 

Vistas do plano político, as reformulações implantadas no CPLGL, decorreram 

como resultado mais próximo das ações corporativas iniciadas na década de 1970, 

visando a ampliação das ações de prevenção câncer de colo do útero baseadas na 

utilização do exame de Papanicolau. Mais particularmente, essas ações estariam ligadas 

ao Programa Nacional de Controle do Câncer (PNCC) implantado em 1973. Conforme 

já demonstramos, esse programa previa o repasse de recursos financeiros às instituições 

voltadas à pesquisa do câncer. Vale ainda lembrar que organismos internacionais como 

                                                                 
206 Idem. 
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a OPAS patrocinaram diversas iniciativas de instituições brasileiras voltadas para ações 

de controle do câncer no período.  

No programa de atividades do INGPRH, acrescentaram-se um maior número de 

convênios com diversas instituições. Em 1976, o INGPRH estabeleceu convênio com a 

Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, com a Sociedade Brasileira de 

Cancerologia e o Projeto Rondon207, com Centro de Pesquisas de Assistência Integral à 

Mulher e a Criança (Campinas) e com o Centro Internacional de Investigação Científica 

da França, com o objetivo de estabelecer intercâmbio científico entre as instituições. 

O INGPRH dava grande valor às atividades científicas. A esta valorização 

respondia a sua organização estrutural e as atividades científicas e de ensino 

desenvolvidas na instituição. Dentre as atividades científicas podemos destacar a 

participação em congressos e cursos pela equipe de médicos do INGPRH. Entre os 

numerosos Congressos Científicos, destacam-se: o II Encontro de Debates sobre o 

Controle do Câncer Ginecológico, realizado no Rio de Janeiro em 1972, o 8º Congresso 

Mundial de Obstetrícia, realizado no México em 1976; o 3º Encontro Brasil-Paraguai de 

Prevenção do Câncer Ginecológico (Paraná- 1976); IV Congresso Brasileiro de 

Patologia Cervical Uterina e Citologia (Rio de Janeiro- 1975), entre outros.  

Em relação aos cursos promovidos pela instituição destaca-se o Curso de 

Atualização em Citopatologia Ginecológica, realizado de março a agosto de 1976, que 

foi co-patrocinado pela Divisão Nacional de Câncer, pela Sociedade Brasileira de 

Citologia, pela Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia e pela Escola de 

Citopalogia. Esse curso teve duração de cinco meses e contou com a participação de 

102 médicos. 

Foi como uma instituição de ciência que o então INGPRH do Centro de 

Pesquisas Luiza Gomes de Lemos se envolveu nos debates sobre a formação dos 

citotécnicos e sobre a valorização dessa categoria profissional. Nesse espaço científico, 

os médicos procuravam demonstrar que nos programas de rastreamento o trabalho 

realizado por técnicos em citologia seria eficiente para uso da técnica em grandes 

massas populacionais. 

                                                                 
207 Coube nesse período ao INGPRH instruir alunos de medicina para partic ipar do programa de 
Prevenção do Câncer Ginecológico a ser executado pelo Projeto Rondon  
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4.4- Profissão, monopólio e profissionalização do citotécnico 

 

 

“A citotecnologia é a técnica científica do estudo das células do corpo 
humano em condições normais e patológicas examinadas ao microscópio. 
(...) A atuação do citotecnologista nos laboratórios de citopatologia ou 
outros serviços, hospitais de prevenção do câncer, veio permitir, através 
do estudo de um número de exames cada vez maior, que programas de 
rastreamento e prevenção do câncer do colo do útero possam ser 
oferecidos à população. Não resta a menor dúvida que o diagnóstico 
precoce do câncer para massas de população, dependerá da criação de 
mais escolas de citotecnologia. (...) Urge a providência que sejam essas 
especializações reconhecidas oficialmente pelos órgãos 
Governamentais.” 

Arthur Campos da Paz (1974) 

 

Durante a realização do II Encontro de Debates sobre Controle do Câncer 

Ginecológico, que ocorreu entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro de 1973, no 

âmbito da Divisão Nacional do Câncer, o diretor de ensino da Escola de Citopatologia, 

Dr. José Maria Barcelos apresentou o trabalho “Normas e recomendações sobre 

padrões mínimos para a formação de cito-escrutinadores”. Ao final do Encontro, a 

Escola de Citopatologia foi considerada pela Divisão Nacional de Câncer como escola 

padrão, servindo como parâmetro para a formação de outros cursos ou escolas no 

Brasil208.  

Em 1973, o Programa Nacional de Controle do Câncer (PNCC), criado pelo 

Ministério da Saúde, através da Divisão Nacional de Câncer cuja direção estava a cargo 

do médico ginecologista João Sampaio Góes Junior, passou a incentivar 

financeiramente a elaboração de campanhas de rastreamento do câncer de colo do útero 

em diversos estados. O surgimento dessas campanhas fez com que o exame preventivo 

fosse expandido para um número maior de mulheres. A leitura das lâminas colhidas nos 

exames de Papanicolau e o encaminhamento dos casos considerados atípicos para 

avaliação do médico citopatologista, passou a ser função do citotécnico. Para pôr em 

                                                                 
208 Fundação das Pioneiras Sociais. Relatório Anual, 1974. 
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prática as campanhas de rastreamento, o PNCC destacou a necessidade de formação de 

pessoal de nível de segundo grau, considerando a extensão geográfica do país. 

Embora o PNCC fosse destinado ao câncer de uma forma geral, algumas 

iniciativas específicas relacionadas ao câncer de colo do útero foram direcionadas pelo 

Programa. A principal delas foi posta em prática em São Paulo, onde, em 1973, o 

Ministério da Saúde patrocinou um curso de citotécnicos no âmbito do Instituto 

Brasileiro de Pesquisas em Oncologia e Obstetrícia209.  

Na pauta de planejamento do PNCC, João Sampaio Góes propôs que dentro de 

um plano de ação, e devido à extensão geográfica do país, cada região deveria ter um 

centro comunitário de combate ao câncer. E todas as capitais de estados deveriam 

possuir centros regionais de onde se estenderia o atendimento à população. Para Góes, 

 

Os centros regionais têm a função de ensino nos níveis de formação, de 
especialização e de pós-graduação para médicos, de treinamento de 
pessoal em todos os níveis de cancerologia e de aperfeiçoamento de 
técnicos no diagnóstico e tratamento do câncer, além de assessorar a 
Divisão Nacional de Câncer de modo a completar uma rede de centros de 
ensino indispensáveis à ampliação da Campanha Nacional de Combate 
ao Câncer210.  

  

O curso do CPLGL, da Fundação das Pioneiras Sociais e o Instituto Brasileiro 

de Pesquisa em Oncologia e Obstetrícia (IBEPOG), em São Paulo, foram eleitos centros 

de excelência equipados para pesquisa, ensino e formação de pós-graduação. Esses 

cursos primavam por uma formação teórica e prática com uso de equipamentos 

complexos.  

Ainda em 1973, foi criado o curso para formação de citotécnicos da Divisão 

Nacional de Câncer, no Instituto Nacional de Câncer do Rio de Janeiro. O curso era 

uma atividade conjunta do INCA e do IBEPOG e contava com auxílio financeiro da 

OPAS. Foi dirigido pelo médico Onofre Ferreira de Castro, do INCA, e por Jesus 

Carlos Machado do IBEPOG. O programa do curso era organizado em três períodos: 
                                                                 
209 TEIXEIRA, Luiz Antonio, PORTO, Marco Porto, SOUZA, Leticia Pumar A lves. A expansão do 
rastreio do câncer do colo e a formação de citotécnicos no Brasil. Physis Revista de Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, 22(2): 713-731, 2012. 
210 GOES JUNIOR, João Sampaio. Plano do Programa Nacional de Controle do Câncer – Síntese. 
Divisão Nacional de Câncer, 1973. 
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básico, de formação e de treinamento. Para organização do curso Onofre de Castro pôs 

em prática sua longa experiência na formação de citotécnicos que havia realizado, desde 

1969, no Laboratório central de Citopatologia (LCCP) da Maternidade Escola da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro211.  

Em Salvador, com auxílio financeiro do PNCC, a Liga Bahiana Contra o Câncer 

criou uma escola de formação de citotécnicos, em 1973, no Hospital Aristides 

Maltez212. Em um artigo versando sobre a prevenção do câncer na cidade de Salvador, 

publicado a Revista Brasileira de Cancerologia no ano de 1976, o médico Luiz 

Humberto Ribeiro Coelho relatou que existiam no estado trinta e cinco clínicas 

encarregadas da prevenção do câncer de colo do útero que contavam com cerca de trinta 

e oito citopatologistas, quarenta colposcopistas e vinte patologistas. Segundo o médico, 

esse número era considerado pequeno tendo em vista que os índices da doença ainda 

permaneciam altos no Estado, principalmente nas populações femininas que residiam no 

interior. Para Coelho: era necessária a “formação do maior número de pessoal 

especializado (citopatologistas, citotecnicos e patologistas) para que a tarefa de 

prevenção pudesse ser realizada satisfatoriamente213”.  

No decorrer da primeira metade da década de 1970 o Brasil já contava com um 

número de centros formadores de citotécnicos bastante ampliado. Em 1974 já estavam 

em funcionamento cursos para formação de citotécnicos nas seguintes instituições:  

Faculdade de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo; Faculdade de 

Medicina da Universidade Estadual de Campinas; Centro de Treinamento de Recursos 

Humanos da Fundação Amaury de Medeiros, da Secretaria de Saúde do Estado de 

Pernambuco; Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Porto Alegre; 

Instituto do Câncer de Londrina; Secretaria de Saúde do Estado de Minas Gerais e 

Secretaria de Saúde do Estado da Bahia214.  

                                                                 
211 BRASIL.Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência Médica, Divisão nacional de Câncer, Instituto 
nacional de Câncer. “I Curso para a Formação de Citotécnicos. Programa 1973”, 1973.  
212 MALTEZ, C. A. Relatório da Liga Bahiana contra o câncer. Atividades –realizações. In: Arquivos de 
Oncologia, 1975, 16 (1): 95-97 
213 COELHO, Luiz Humberto; RAMOS, Maria Verbena. Prevenção do Câncer Ginecológico na cidade de 
Salvador, no ano de 1975. Revista Brasileira de Cancerologia. Brasília, vol 25, set -out de 1976. 
214 BARCELOS, J.M. Introdução. In Campos da Paz, A. e Barcelos, J.M. Concursos de especialização em 
citopatologia. Escola de Citopatologia,...op.. cit... 
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Todas essas instituições passaram a fazer treinamento de citotécnicos, no entanto, 

de acordo com estudo de Luiz Teixeira e Letícia Souza215, não havia uma padronização 

em relação à formação desse profissional entre essas escolas. Enquanto o Centro de 

Pesquisas Luiza Gomes de Lemos e o IBEPOG ofereciam um modelo de curso de longa 

duração e formação ampliada, por outro lado, surgiram nos outros estados modelos de 

cursos com duração mais curta, com currículos restritos e voltados para o ensino e 

aprendizado prático da leitura das lâminas do exame citológico. 

 Para Teixeira e Souza (2014), essas diferentes visões sobre os cursos acabaram 

por levar diferentes formas de pensar a extensão do trabalho desse profissional. Além 

disso, segundo os autores, a expansão desses centros formadores não solucionaria o 

problema da formação de pessoal para a leitura das lâminas de exames citopatológicos 

porque além de alguns desses cursos exigirem um longo período para formação 

qualificada, em algumas dessas instituições havia limitações físicas e orçamentárias 

para a formação de um número maior de profissionais. Por outro lado, com a expansão 

da medicina diagnóstica muitos laboratórios privados passaram a realizar a leitura de 

lâminas citológicas com profissionais sem a devida formação para desempenhar a 

função.  

No início da década de 1970, a Sociedade Brasileira de Citopatologia (SBC) 

começou a dar os primeiros passos para o reconhecimento da citopatologia como 

especialidade médica, conseguindo que a Associação Médica Brasileira passasse a 

exigir a realização de concurso público para conferir o título de médico especialista em 

citopatologia. O primeiro concurso foi realizado em 1971.  

Dois anos depois, em 1973, foi realizado o primeiro concurso para técnicos, sob 

os auspícios da SBC, durante a realização do IV Congresso Latino-Americano de 

Citologia e do IV Congresso Brasileiro de Citologia216. Submeteram-se ao concurso 

trinta e quatro candidatos e foram aprovados dezenove. Em 1974, realizou-se o segundo 

concurso de suficiência para os citotécnicos também sob os auspícios da Sociedade 

Brasileira de Citopatologia.  Para a realização das provas o candidato deveria ter o 

certificado do curso de citotecnologista feito em escola ou centro de treinamento 

                                                                 
215 TEIXEIRA, Luiz Antonio; SOUZA, Leticia Pumar Alves. Tecnologia e campos disciplinares: os 
citotécnicos e a implementação do teste de Papanicolaou no Brasil. Dynamis 2014; 34 (1): 49-72 
216 BARCELOS, J.M. Introdução. In Campos da Paz, A. e Barcelos, J.M. Concursos de especialização em 
citopatologia....op.cit. 
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reconhecido (universidade ou centro médico especializado). Esse certificado também 

deveria ser endossado por dois membros da SBC que já possuíssem título de 

citopatologista217. 

A criação do certificado conferido pela SBC pode ser vista como a primeira 

iniciativa para dar legitimidade e definir as qualificações necessários para o exercício da 

função de citotécnico. Além disso, o certificado conferido pela SBC colocava os 

profissionais sob a tutela dos médicos citopatologistas. Apesar dos esforços iniciais da 

SBC para a regulamentação oficial da profissão de citotecnologista, o reconhecimento 

desse trabalhador não se concretizou. Nesse primeiro momento a categoria adquiriu a 

oportunidade de prestar prova de suficiência com certificação, apresentar trabalhos 

científicos em congressos e fazer parte como membros de assembleias chanceladas pela 

SBC. 

A ausência da regulamentação fez com que esses profissionais, por um longo 

período, fossem reconhecidos somente pelos seus pares. Mesmo possuindo uma 

especificidade que caracterizava e distinguia suas práticas profissionais e suas demandas 

formativas, um habitus, a luta pela legitimação profissional do citotécnico, cuja 

importância se mostrava crucial aos serviços de diagnóstico, protagonizou mobilizações 

importantes para a consolidação de sua identidade profissional. 

Do ponto de vista da análise histórica sobre profissões o autor Eliot Freidson 

(1998; 2009) assinala que as profissões distiguem-se de outras ocupações pelas 

atividades específicas que reivindicam e pelo caráter especial do conhecimento e 

competência exigidos para realizá-las218.  Portanto, para Freidson a autoridade do 

conhecimento e a autonomia no exercício de suas funções constituem características 

decisivas para o profissionalismo. 

Para Paul Starr (1991), as associações, a formação especializada, a criação de 

normas e códigos de ética constituem exemplos que podem indicar o nível de 

profissionalização e legitimam a autoridade profissional com o intuito de conseguir que 

o Estado conceda o monopólio da prática a determinado grupo profissional. Starr 

considera que o processo de legitimidade de uma profissão depende da capacidade de 

                                                                 
217 Idem. 
218 FREIDSON, Eliot. Renascimento do profissionalismo: teoria, profecia e política. São Paulo: Edusp, 
1998. Ver também: FREIDSON, Eliot. Profissão médica. Um estudo da sociologia do conhecimento 
aplicado. São Paulo:Unesp, 2009. 
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organização dos membros dessa profissão, de seu reconhecimento e aceitação pela 

sociedade e pelo Estado. 

A ausência da padronização do ensino entre as escolas formadoras e a não 

formalização das funções dos citotécnicos marcou as dificuldades desse grupo pelo 

reconhecimento profissional de suas atividades. Por outro lado, a expansão das 

campanhas de rastreio do câncer do colo do útero também foi acompanhada pela 

expansão da medicina diagnóstica, principalmente no âmbito dos laboratórios privados, 

onde profissionais sem a devida formação, desempenhavam a função do citotécnico219.  

Somados a esses fatos, a ocorrência de resultados falso-negativos passou a ser pauta de 

discussão principalmente em decorrência de má conduta técnica na coleta, fixação do 

material na lâmina e consequente qualidade na leitura do material citológico220. 

No ano de 1976, a Divisão Nacional de Câncer, realizou uma auditoria técnico-

científica para avaliar os cursos de citotecnologia existentes no país. Essa auditoria, que 

contou com a participação de médicos citopatologistas, dentre eles a médica Maria das 

Mercês Pontes Cunha221, identificou deficiências na padronização dos programas de 

formação das escolas e no escopo descritivo das atividades inerentes ao trabalho dos 

citotécnicos. Dentre as principais resoluções decorrentes dessa auditoria apontou-se a 

necessidade de definição, atribuições e limitações desses profissionais na área da 

citopatologia, da criação da habilitação do citotécnico, e o estabelecimento de um 

currículo mínimo para a formação desse profissional222. 

 Esse grupo de trabalho também apontou os requisitos necessários para o 

citotécnico exercer a sua profissão: 

                                                                 
219 TEIXEIRA, Luiz Antonio; SOUZA, Leticia Pumar Alves. Tecnologia e campos...op.cit. 
220 Em sua jornada diária de trabalho o citotécnico deveria fazer a leitura de um número significativo de 
amostras, encaminhando ao médico citopatologista somente os casos suspeitos. Até o início da década de 
1990, não existia uma determinação legal no tocante ao número de lâminas que esse profissional deveria 
ler. Em 1998, 0 INCA em conjunto com a SBC e a Sociedade Brasileira de Patologia (SBP) definiu o 
número de exames citopatológicos ao dia, por citotécnico, com no máximo 100 lâminas. MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. Manual de Gestão da Qualidade para o Laboratório de Citopatologia. Rio de Janeiro, INCA, 
2012. 
221 Maria das Mercês Pontes Cunha concluiu o curso de medicina em 1954 pela Universidade Federal de 
Pernambuco. Em 1956 fez um curso de aperfeiçoamento em colposcopia e c itologia na clínica 
ginecológica da Universidade de São Paulo. Em 1957 implantou o Serviço de Prevenção do Câncer do 
Colo Uterino no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1960 passou a ser 
instrutora de ensino pela UFPE, após especialização pela Universidade Federal de Minas Gerais. Em 
1973 implantou o primeiro curso de formação de citotécnicos pela FUSAM/PE. Em 1974 passou a 
assessorar o Ministério da Saúde, na Divisão Nacional de Câncer.  
222 CUNHA, Mercês Ponte. Ensino da Citotecnologia. Revista Brasileira de Cancerologia. Brasília, vol. 
28, n. 4, julho-agosto de 1978 (p. 41-46)  
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a) comprovação de conclusão do curso de Formação de Técnico em 
Citologia, obtido em cursos mantidos pela Divisão Nacional de Câncer, 
Ministério da Saúde, ou por outras instituições cadastradas pela Divisão 
Nacional de Câncer; b) certificado de aprovação na Prova de Suficiência 
em Citotecnologia” promovida pela Sociedade Brasileira de Citologia; c) 
reavaliação dos conhecimentos de citotecnia a cada 3 anos.223 

  

No final da década de 1970 categorias profissionais de nível superior começam a 

requerer o monopólio da leitura de lâminas citológicas. A Lei 6.684, de 3 de setembro 

de 1979, regulamentou as profissões de biólogo e biomédico com atos privativos para 

emitir e assinar laudos técnicos; atuar sob supervisão médica em serviços de 

hemoterapia, radiodiagnóstico e outros que esteja legalmente habilitado (biomédico).  

Logo após o Decreto 85.878, de 7 de abril de 1981, estabeleceu normas para o 

exercício da profissão de farmacêutico: direito de atuar no exercício das análises 

clínicas, assinar laudos, pareceres técnicos e responsabilizar-se por laboratórios de 

Análises Clínicas e Toxicológicas, com a especialidade de farmacêutico bioquímico.  

Contrário a essas demandas de categorias não médicas o Conselho Federal de 

Medicina emitiu parecer informando que a citologia e a patologia eram especialidade 

médicas consagradas e que somente o médico especialista em citopatologia deveria ter a 

prerrogativa sobre esses exames, bem como dirigir os laboratórios de citopatologia224. 

No decorrer da década de 1980, novos programas federais de prevenção do câncer 

de colo do útero entram em cena. O Programa de Atenção Integral à Saúde da Mulher 

(PAISM), criado em 1984, teve entre seus objetivos principais a ampliação das ações 

educativas para a prevenção do câncer de colo do útero e o apoio a projetos estaduais de 

prevenção da doença225. Com a necessidade do trabalho do citotécnico em campanhas 

nacionais elaboradas no âmbito do Ministério da Saúde, a DNC tentava mover esforços 

para a padronização da oferta de cursos de formação de citotécnicos. 

                                                                 
223 CUNHA, M.P. Módulo Mínimo para um laboratório de Citologia: organização e administração. 
Revista Brasileira de Cancerologia. Brasília, vol. 27, n. 5. Set-out de 1977, p. 37-48.  
224Ver:  Conselho Federal de Medicina, Parecer n. 36/1989. http://www.portalmedico.org.br/pareceres . 
Acesso em 20 de maio, 2016. Conselho Federal de Medicina, Parecer n 37/1989 http://www. 
portalmedico.org.br/pareceres.  Ver também: Resolução Conselho Federal de Medicina n. 1473/97 e 
Resolução CFM N. 1823/07 – Disciplina a responsabilidade dos médicos em relação aos procedimentos 
diagnósticos de Anatomia Patológica e Citopatologia e cria normas técnicas para conservação e transporte 
de material biológico a esses procedimentos. Determina que os laudos cito-histo-anatomopatológicos são 
competência e responsabilidade exclusiva do médico.   
225 Brasil. Ministério da Saúde. Assistência Integral à Saúde da Mulher...op cit. 

http://www.portalmedico.org.br/pareceres
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No ano de 1985, a OPAS organizou em Washington uma reunião que contou com 

um grupo de especialistas para determinar o perfil educacional do trabalhador de nível 

médio na área da citologia, formulando recomendações para os países da América 

Latina. Como resultado dessa reunião, em 1986 o Seminário de Integração do Setor 

Saúde para o Controle do Câncer Cérvico-uterino recomendou apoio aos cursos de 

citonecologistas e a homogeneização dos cursos mantidos pelo Ministério da Saúde 

(Teixeira e Souza, 2014).  

Vale lembrar, que nesse período estava se concretizando a reforma do setor saúde, 

que desde meados dos anos 1970 vinha sendo elaborada por médicos sanitaristas. A 

Reforma foi consolidada com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), instituído 

pela Constituição Federal de 1988. No que tange à política de formação de 

trabalhadores de nível médio para o SUS, foi aprovado o artigo 200, inciso III, que 

reservou ao SUS a competência de formar recursos humanos na área da saúde. No 

contexto dessas ações foi elaborada uma proposta para criação de um currículo mínimo 

para a formação do profissional técnico em citologia. Em 14 de abril de 1989, foi 

publicado pelo MEC, o parecer n. 353 enfatizando as diretrizes curriculares mínimas e 

as atribuições do processo de trabalho do citotécnico no controle do câncer de colo do 

útero e mama226. 

Com a ampliação das campanhas de prevenção, a habilitação profissional do 

citotécnico era vista como um ideal a ser seguido, tendo em vista o controle da 

qualidade dos exames citológicos e a eficiência das campanhas. No entanto, conforme 

observamos, as iniciativas de regulamentação profissional até o final da década de 1980 

(período que envolve o escopo do nosso trabalho) esbarraram nas diferentes visões 

sobre a formação de um currículo mínimo nos centros formadores, na disputa entre os 

profissionais de saúde com nível superior e na construção da identidade do citotécnico 

no campo de trabalho. A tentativa de homogeneização dos cursos acabava esbarrando 

na não definição da especificidade do trabalho desse profissional nos laboratórios de 

citologia.  

Diante da possibilidade de outros profissionais da saúde realizarem a leitura das 

lâminas citológicas, é quase possível dizer que o citotécnico tornou-se um trabalhador 

                                                                 
226 BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Conselho Federal de Educação. Parecer 353/89. Criação 
das habilitações profissionais de técnico em registros de saúde, técnico em equipamentos médico 
hospitalares e técnico em citologia. Brasília/DF Documenta n. 34, abril 1989. 
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invisível. O reconhecimento de sua função nas campanhas de prevenção não foi 

suficiente para regulamentar essa profissão, pelo menos nas três décadas que seguiram 

após a criação do primeiro curso de citotecnologista no âmbito da FPS. A criação de 

uma escola para formação de citopatologistas e citotecnologistas conferiu à FPS, 

destaque no campo médico, tendo servido de base para a organização de outras escolas. 

Além das ações de diagnóstico, a sistematização do atendimento com a confecção de 

fichas e materiais para análise possibilitou a produção de conhecimentos, dando um 

caráter científico a essa instituição.  

Apesar de fugir ao escopo desse trabalho vale ressaltar que entre os anos 1990-

2011, foram identificadas importantes mudanças no trabalho do citotécnicos. A 

principal delas relaciona-se à organização de uma grande campanha de rastreamento do 

câncer de colo do útero, denominada Viva Mulher, implantada em 1995, pelo INCA. O 

objetivo dessa campanha era reduzir a incidência e a mortalidade por câncer de colo do 

útero através da ampliação do acesso das mulheres brasileiras ao exame citológico. O 

programa foi introduzido como projeto piloto em seis localidades do país. Em 1989, o 

Ministério da Saúde assumiu o projeto Viva Mulher e lançou uma campanha nacional 

chamada de “fase de intensificação”. Posteriormente, em 1999 foi iniciada a “fase de 

consolidação” com a expansão das ações e a implantação do Programa Nacional de 

Controle do Câncer de Colo do Útero. Em 2002 uma nova campanha foi efetuada, tendo 

como prioridade para realização dos exames mulheres com idade entre 35 e 49 anos que 

nunca haviam feito exame preventivo. O “Viva Mulher” colocou mais uma vez em 

evidência o trabalho do citotécnico. Os técnicos do INCA passaram a demonstrar que a 

consolidação das ações para o controle do câncer de colo no país só se efetivaria se 

houvessem ajustes na ampliação da capacitação de recursos humanos, por meio de 

treinamento em todos os níveis; na rotina de seguimento da mulher com diagnóstico 

positivo, no aumento do número de laboratórios de citopatologia com conhecimento e 

utilização do Sistema Informatizado de Entrada de Dados (SICOLO), desenvolvido pelo 

DATASUS em parceria com o INCA.  Em relação aos citotécnicos, destaca nesse 

processo a I Jornada de Cototecnologia do INCA, realizada em 2009, que apontou para 

a necessidade de aprofundamento de estudos sobre as questões do trabalho do 

citotécnico. O resultado concreto dessa jornada foi a criação da Associação Nacional de 

Citotecnologia (ANACITO), em 2009. Essa associação surgiu com a iniciativa de tentar 
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mudar o cenário de trabalho precarizado do citotécnico devido à ausência de 

regulamentação227.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 31: Alunos na Escola 

de Citopatologia. Foto 01: 

aluno em prova prática; Foto 

02: 6º turma de 

citotecnologistas; Foto 

3:Formatura aluno recebendo 

diploma de citotecnico. 

 

 

 

                                                                 
227 Sobre esses temas ver: TEIXEIRA, Luiz; Porto, Marco. O câncer no Brasil: passado e presente. Rio 
de Janeiro: Outras Letras, 2012. TEIXEIRA, Luiz Antonio; SOUZA, Leticia Pumar Alves. Tecnologia e 
campos disciplinares: os citotécnicos e a implementação do teste de Papanicolaou no Brasil. Dynamis 
2014; 34 (1): 49-72;PORTO, Marco Antonio, HABIB, Paula Arantes B. Briglia. Viva Mulher: 
Constructing a cervical câncer control program in Brazil. Dynamis 2014; 34 (1): 101-123;  Thuler, Luiz 
Claudio. A inserção do citotecnologista nas políticas do SUS. Rio de Janeiro: Casa de Oswaldo Cruz; 
2009. Arquivo Digital. Palestra proferida na I Jornada Internacional de citotecnologia ocorrida entre 12 e 
14 de agosto de 2009; Evaristo, Simone (presidente da ANACITO). Entrevista concedida ao Programa de 
História oral do projeto História do Câncer no Brasil: atores, cenários e políticas públicas (Casa de 
Oswaldo Cruz, Fiocruz) em 02/05/2011; Küll, Leda (Coordenadora do Curso de Formação de Técnicos 
em Nível Médio em Citopatologia (INCA/Fiocruz). Entrevista concedida ao Programa de História oral do 
projeto História do Câncer no Brasil: atores cenários e políticas públicas (Casa de Oswaldo Cruz, 
Fiocruz) em 06/04/2011. 
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Conclusão 

A partir da atuação da Fundação das Pioneiras Sociais, propomos uma análise 

sobre a expansão do rastreio do câncer do colo do útero no Brasil, através do uso da 

técnica do Papanicolaou, no decorrer da segunda metade do século XX.  

Na década de 1940 observamos a introdução das ferramentas de diagnóstico – 

colposcopia e citologia - para a detecção precoce do câncer do colo do útero no país. 

Tais técnicas abriram novas possibilidades aos médicos para que essa doença não fosse 

diagnosticado em estágios avançados e sem chances de cura para as mulheres.  

Apesar da importância dessas ferramentas de diagnóstico, as primeiras ações de 

saúde relacionadas à prevenção do câncer do colo do útero no país se dirigiram às 

poucas mulheres que frequentavam os consultórios privados ou serviços ginecológicos 

de âmbito filantrópico ou universitário. O exame era feito de maneira oportunística, na 

ocasião em que as mulheres iam aos consultórios por motivos de saúde diversos. Nesse 

contexto, a colposcopia foi utilizada como primeiro exame e a citologia como exame 

complementar, atendendo os anseios de controle da doença no período em que ela 

esteve relacionada à medicina privada e iniciativas filantrópicas (Teixeira e Löwy, 

2011). 

Nas décadas de 1960-1970 as ações voltadas ao câncer do colo do útero foram se 

ampliando cada vez mais. Organismos internacionais como a OPAS passaram a 

entender a doença como um sério problema para os países em desenvolvimento. Para os 

técnicos da OPAS esse problema era passível de controle a partir da organização de 

campanhas de rastreamento da doença para o maior número de mulheres. Essa diretriz 

estava embasada em diagnósticos realizados sobre o patrocínio da OPAS e da 

Organização Mundial da Saúde,  que apontavam para um quadro sanitário preocupante 

nos países em desenvolvimento. A redefinição do câncer como doença da pobreza teve 

grande importância na montagem de uma agenda de saúde para o controle do câncer do 

colo do útero no Brasil, pois favoreceu o surgimento de campanhas de rastreamento 

desenvolvidas por instituições, entidades filantrópicas e governos locais. 

Nesse período, o modelo centrado no uso combinado da colposcopia e da 

citologia, começou a dar lugar a campanhas de prevenção baseadas na utilização do 

exame Papanicolaou em grande escala. Conforme vimos, a Fundação das Pioneiras 
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Sociais surgiu nesse contexto de ampliação da citologia como estratégia para o 

diagnóstico precoce do câncer de colo do útero em um número maior de mulheres.  

Além do grande número de atividades assistenciais previstos em sua estrutura 

organizativa, a instituição, inaugurou no Rio de Janeiro o Centro de Pesquisas Luiza 

Gomes de Lemos. O Centro era voltado à prevenção do câncer feminino. Uma das 

primeiras iniciativas do trabalho desenvolvido no CPLGL foi criar uma infraestrutura 

que abrangesse a parte técnica e a parte de recursos humanos para que fosse feita a 

prevenção do câncer do colo do útero em larga escala populacional. Para os médicos 

ginecologistas, as campanhas e programas para o rastreamento do câncer do colo do 

útero seriam a forma mais adequada de controle da doença no país.   

As atividades do Centro de Pesquisas estiveram ligadas a uma dinâmica de 

circulação de práticas, ideias e saberes que se materializavam através das ações voltadas 

para a expansão das campanhas de prevenção do câncer do colo do útero e do 

intercâmbio científico entre os médicos do CPLGL e instituições nacionais e 

internacionais.  

Os médicos ginecologistas que atuavam no CPLGL ou em outras instituições de 

atendimento à mulher, viam o câncer como um sério problema de saúde e acreditavam 

que seu controle deveria ter como base uma pauta de ações no campo da prevenção, da 

educação em saúde, e na formação profissional. Essas ações implicavam a 

democratização do acesso à saúde e às unidades de tratamento da doença, a organização 

de programas de rastreamento, a ampliação da responsabilidade em relação à doença 

para além do mundo da medicina e uma maior participação do Estado na formulação e 

financiamento das ações relacionadas a essa doença.  

No que tange a formação dos citotécnicos vimos que o surgimento das 

campanhas para o rastreamento da doença fez com que a leitura das lâminas do exame 

citológico se transformasse numa atividade central à saúde pública. O trabalho desse 

profissional técnico se tornou cada vez mais necessário à medida que o uso do teste 

Papanicolaou se intensificou como ferramenta adequada para a identificação de lesões 

precursoras do câncer. Esse processo foi evidenciado com o lançamento do Programa 

Nacional do Controle do Câncer (PNCC) em 1973 que propunha a ampliação das ações 

de prevenção do câncer do colo do útero a partir do uso da citologia como ferramenta de 

diagnóstico. 
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No âmbito da Fundação das Pioneiras Sociais, vimos surgir a primeira Escola de 

Citopatologia do país. A Escola foi pioneira na formação de médicos citopatologistas e 

de citotecnologistas. O modelo de curso desenvolvido na Escola foi referência para a 

organização de outros cursos no período. Impulsionados pela institucionalização das 

campanhas de prevenção do câncer do colo do útero no país, os médicos do CPLGL 

tinham no ensino da citologia e da citopatologia uma forma de divulgar e incentivar a 

criação de novos espaços, tendo em vista que os conhecimentos que os alunos 

adquiriam nos cursos eram levados para suas instituições de origem. Além da 

divulgação da citologia como ferramenta de diagnóstico, os médicos da instituição 

buscavam ampliar o alcance da prevenção a partir da propaganda, da organização de 

palestras de educação em saúde e da busca ativa da população que até então jamais 

havia feito exame preventivo. 

A nosso ver processo de difusão da citologia a partir da segunda metade do 

século XX foi longo e seu sucesso dependeu da movimentação da comunidade científica 

em torno desse tema e da atuação do Estado na implantação de políticas de saúde para o 

controle da doença.  

Ao longo dos capítulos procurei mostrar a atuação da FPS dentro desse contexto 

de difusão da citologia e da implantação de programas de rastreamento do câncer do 

colo do útero. A consolidação das atividades da instituição se refletiu principalmente na 

criação do Centro de Pesquisas Luiza Gomes de Lemos, na fundação da Escola de 

Citopatologia, na construção do Hospital Santa Rita e nos programas desenvolvidos no 

âmbito da instituição para a difusão do exame citológico para a população feminina. A 

partir da articulação das atividades desenvolvidas dentro e fora da instituição, os 

médicos ginecologistas mobilizaram iniciativas para expandir as ações de prevenção da 

doença para um maior número de mulheres.  

A dinâmica de atividades desenvolvidas no âmbito do CPLGL, da Fundação das 

Pioneiras Sociais, foi essencial para que se criassem condições, ainda que num contexto 

local, para a mobilização em torno da expansão de campanhas e programas nacionais 

centrados da prevenção e na detecção precoce. Sabemos que a FPS não foi a única 

instituição no país a desenvolver essas atividades e nem é nossa intenção entendê-la 

como tal.  
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O legado deixado pela instituição é visível até hoje. O Hospital do Câncer III 

(INCA), a profissão de citotécnicos, as especializações médicas para o melhor 

entendimento das causas doença e a ampliação das ações voltadas para a saúde da 

mulher, são alguns dos elementos desse processo.  A FPS se destacou por seu 

pioneirismo na articulação de ações relacionadas ao câncer de colo do útero e na 

implementação de modelos de atuação em relação à doença. 

Para finalizar, ressaltamos que apesar das preocupações médicas com o câncer 

do colo do útero terem se ampliado nas últimas décadas e do longo processo de 

desenvolvimento das ações de controle, a doença ainda é considerada um problema de 

saúde pública nos países em desenvolvimento, atingindo principalmente as mulheres 

mais pobres e com maior dificuldade de acesso aos serviços de saúde (Thuler, 2008). 

Ao propormos uma reflexão sobre o contexto de ampliação do exame preventivo, 

buscamos também contribuir para uma reflexão sobre o contexto de ampliação do 

diretito à saúde e a incorporação dos segmentos populacionais às preocupações da saúde 

pública no país. 
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