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RESUMO 

 
 

O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo, estando entre as principais 
causas de morte prematura. Sabemos que tanto no cenário mundial como no Brasil, o 
câncer ginecológico tem grande incidência, e é grande causa de mortalidade entre as 
mulheres. O ambiente militar é composto em um grande percentual por mulheres, tanto na 
tropa como em componentes da família militar, o que torna o câncer ginecológico uma 
questão de saúde essencial a ser abordada pelas Forças Armadas, incluindo logicamente o 
Exército Brasileiro. O Hospital Central do Exército, é o maior hospital militar da América 
Latina, e tem papel importante na assistência à Saúde da Mulher. 
O presente estudo tem como objetivo demonstrar como os exames de rotina ginecológica 
são essenciais para o diagnóstico precoce dos canceres ginecológicos, e como o diagnóstico 
precoce é definidor para o sucesso no tratamento desses casos, demonstrando a 
importância desses exames no Hospital Central do Exército. 
 
Palavras-chave: Neoplasias Ginecológicas. Câncer Ginecológico. Exames de Rastreio. Rotina 
Ginecológica. Diagnóstico Precoce.  Hospital Central do Exército. 



 

 

ABSTRACT 

 

Cancer is the main public health problem in the world, being among the main causes of 
premature death. We know that both in the world scenario and in Brazil, gynecological 
cancer has a high incidence and is a major cause of mortality among women. The military 
environment is composed in a large percentage of women, both in the troop and in 
members of the military family, which makes gynecological cancer an essential health issue 
to be discussed by the Armed Forces, obviously including the Brazilian Army. The “Hospital 
Central do Exército” is the largest military hospital in Latin America and plays an important 
role in women's health care. This study aims to demonstrate how routine gynecological 
exams are essential for the early diagnosis of gynecological cancers, and how early diagnosis 
is a defining factor for the successful treatment of these cases. And thus demonstrate the 
importance of these tests at the ”Hospital Central do Exército”. 
         
Keywords: Gynecological Neoplasm. Gynecological Cancer. Screening Exams. Gynecological 
Routine. Early Diagnosis.  Hospital Central do Exército.
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A importância dos exames ginecológicos de rotina no maior hospital 
militar da América Latina 

 
 

PRISCILLA MOREIRA CHAVES1 

  MÁRCIA FREITAS DE HOLLANDA CAVALCANTI ² 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade evidenciamos uma alta incidência de câncer na população feminina, o 

que demonstra déficit nas ações de prevenção e de diagnóstico precoce de lesões 

prémalignas. O câncer é relatado como uma “sentença de morte” muitas das vezes, estando 

associado à dor, sofrimento e degradação (GAZZI G, 1991). 

Dentre os canceres mais frequentes em mulheres, os que acometem o sistema 

reprodutor feminino têm importante prevalência no cenário mundial e nacional. 

O Exército Brasileiro, assim como as outras Forças Militares, reconhece a importância 

da higidez da tropa para o desempenho de suas atividades, sendo missão dos hospitais 

militares prestar assistência médica de qualidade à toda família militar, representada em 

grande parte por mulheres. 

A consulta ginecológica anual, assim como os exames ginecológicos de rotina que são 

solicitados na mesma, tem como objetivo a avaliação da Saúde da Mulher, visando prevenir, 

diagnosticar e tratar patologias ginecológicas. 

Entre as principais patologias ginecológicas abordadas em uma consulta de rotina 

destacam-se: as alterações menstruais com suas diversas causas, as Doenças Sexualmente 

Transmissíveis, as alterações mamárias, os sintomas do Climatério, e os canceres 

ginecológicos. 

Apesar da importância de todas as citadas, o objetivo principal dos exames 

ginecológicos de rotina é o diagnóstico precoce das lesões pré-malignas e dos canceres 

ginecológicos, permitindo um tratamento ainda no estágio inicial da doença, e aumentando 

assim as chances de sucesso.  

                                                           
1
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O presente trabalho tem por finalidade realizar um levantamento bibliográfico a fim 

de compilar as informações mais atuais sobre os exames utilizados para o diagnóstico 

precoce das neoplasias ginecológicas, e sua relevância nos Hospitais Militares. 

Dentro dessa perspectiva abordaremos nesse trabalho a importância dos principais 

exames de rotina ginecológica realizados nos Hospitais Militares. São eles, o exame físico, a 

colpocitologia oncótica (popularmente conhecido como Preventivo ou Papanicolau), a 

Mamografia (com suas complementações quando necessárias), a Ultrassonografia 

Transvaginal, e os marcadores tumorais. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho trata-se de uma revisão de literatura, consistindo na coleta de 

informações a partir de textos, livros, artigos e demais materiais de caráter científico. Esses 

dados são usados no estudo sob forma de citações e referências, e servem de embasamento 

para o desenvolvimento do assunto pesquisado. Trata-se de um método teórico onde são 

consultados diversos autores com informações sobre o assunto pesquisado, para 

posteriormente comparar as informações levantadas e, a partir de então, construir as suas 

observações e conclusões.  

 Para selecionar os artigos científicos foram utilizados os bancos de dados do Scholar 

Google, PubMed, do LILACS, do SCIELO e do ISI.  

Para selecionar o restante do material bibliográfico foram realizadas buscas no 

acervo das bibliotecas da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e da Escola de Saúde do 

Exército, no Site do Instituto Nacional do Câncer, nos Manuais do Ministério da Saúde e em 

livros de Ginecologia. 

Foram utilizadas as palavras de busca isoladas: neoplasia, rastreio, ginecologia e 

diagnóstico, e busca combinada de 2 ou três palavras: neoplasias ginecológicas, exames de 

rastreio, rotina ginecológica, e diagnóstico precoce de neoplasias, juntamente com seus 

correlatos em inglês e espanhol. Os trabalhos que não se enquadravam nos anos pré 

selecionados de 1999 a 2021 foram excluídos. O critério de exclusão também se aplicou para 

os artigos que após leitura que não se referiam ao objetivo principal da presente pesquisa. 

No total foram recrutados 18 trabalhos, dentre eles 1 em inglês, 1 em espanhol e 16 em 



 

 

português. 

 

3. O CANCER EM MULHERES, NO MUNDO E NO BRASIL 

 O câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e já está entre as quatro 

principais causas de morte prematura (antes dos 70 anos de idade) na maioria dos 

países. (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA,2020). 

A mais recente estimativa mundial, ano 2018, aponta que ocorreram no mundo 18 

milhões de casos novos de câncer (17 milhões sem contar os casos de câncer de pele não 

melanoma) e 9,6 milhões de óbitos (9,5 milhões excluindo os cânceres de pele não 

melanoma (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA,2020). Nas 

mulheres, as maiores incidências foram câncer de mama (24,2%), cólon e reto (9,5%), 

pulmão (8,4%) e colo do útero (6,6%) (FERLAY,2019). 

Para o Brasil, a estimativa para cada ano do triênio 2020-2022 aponta que ocorrerão 

625 mil casos novos de câncer (450 mil, excluindo os casos de câncer de pele não 

melanoma). O câncer de pele não melanoma será o mais incidente (177 mil), seguido pelos 

cânceres de mama e próstata (66 mil cada), cólon e reto (41 mil), pulmão (30 mil) e 

estômago (21 mil). O cálculo global corrigido para o sub-registro, segundo MATHERS et al. 

(2003), aponta a ocorrência de 685 mil casos novos (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ 

ALENCAR GOMES DA SILVA,2020). 

O câncer ginecológico tem grande incidência no Brasil, sendo causa de elevada 

morbidade e mortalidade em nosso país e no mundo. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) 

estima cerca de 30.000 novos casos por ano de câncer de colo uterino, de útero e de ovário 

no Brasil¹, sendo o câncer de colo uterino o mais predominante. 

No Brasil, para 2020, a incidência de neoplasias ginecológicas teve a seguinte 

estimativa: câncer de mama 66.280 casos novos por ano (29,7%), colo do útero 16.590 

(7,4%), corpo do útero (endométrio) 6.540 (2,9%) e ovário 6.650 (3%) (INSTITUTO NACIONAL 

DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA, 2019).   

 

 



 

 

 

 

4. A CONSULTA GINECOLÓGICA DE ROTINA 

 

                                 

 

 

   

A consulta ginecológica de rotina é essencial para conhecer a história patológica 

pregressa da paciente e evidenciar possíveis fatores de risco para neoplasias ginecológicas, 

além de permitir a realização do exame físico. 



 

 

 Recomendamos iniciar pelo exame físico geral, que deve ser completo, antecedendo 

o exame ginecológico. Verificar sempre peso, altura, cálculo do índice de massa corpórea 

(IMC), pressão arterial (PA), circunferência abdominal (CA) e membros inferiores (MMII) (DE 

BITTENCOURT DRUSZCZ,2018). 

 A seguir, o exame do abdome deve ser precedido pelo esvaziamento vesical e 

iniciado pela inspeção. Avaliamos quanto à forma, volume, tensão, abaulamentos. A 

palpação justifica-se pela necessidade de diagnóstico diferencial entre foco de doença 

abdominal e ginecológico. Realize palpação superficial e depois profunda para detectar 

massas pélvicas, pontos dolorosos. Se houver necessidade, finalize com percussão para 

distinguir entre massas císticas e ascite.  (FIGUEIREDO NETO,2010). 

Em seguida, prosseguimos com o exame ginecológico propriamente dito, que 

consiste na avaliação das mamas, vulva, períneo, vagina e colo uterino, além do toque 

vaginal bimanual, e eventualmente o toque retal. Durante a avaliação é possível identificar 

lesões suspeitas de malignidade como, por exemplo, um nódulo de mama palpável, alguma 

lesão vulvar, alterações nas paredes vaginais, ou ainda alterações nas estruturas da pelve 

através dos toques. Na presença de alguma lesão suspeita prossegue-se com a investigação 

diagnóstica com exames específicos e mais invasivos, como core biópsia da mama, biópsia 

de vulva, etc, e/ou com exames de imagem mais complexos (como por exemplo a 

Ressonância Magnética da Pelve). E é nessa consulta que serão solicitados/realizados os 

exames de rotina para rastreio, que serão citados a seguir. 

 

5. OS EXAMES GINECOLÓGICOS DE ROTINA 

5.1. Colpocitologia Oncótica 

No Brasil, o câncer de colo do útero, também chamado de câncer cervical, é o quarto 

tipo de câncer mais comum entre as mulheres. Com exceção do câncer de pele, esse tumor é 

o que apresenta maior potencial de prevenção e cura quando diagnosticado precocemente. 

Atingir alta cobertura no rastreamento da população definida como alvo é o componente 

mais importante para que se obtenha significativa redução da incidência e da mortalidade 

por câncer de colo do útero. (MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR), 2016). 



 

 

O câncer de colo uterino é uma doença cuja evolução é lenta, apresentando fases 

pré-invasivas e, portanto, benignas, caracterizadas por lesões conhecidas como neoplasias 

intraepiteliais cervicais. O período de evolução de uma lesão cervical inicial para a forma 

invasiva é lento, o que permite que ações preventivas sejam eficientes e alterem o quadro 

epidemiológico da doença. Estas ações se fazem por meio da educação popular, detecção e 

diagnóstico precoces e tratamento das lesões cervicais precursoras. Agindo precocemente, 

pode-se alterar a história natural da doença, proporcionando a diminuição de sua 

morbidade e mortalidade. (PINHO, 2002). 

 O diagnóstico precoce do câncer do colo uterino permite o rastreamento, ou 

screening, das lesões de colo em suas fases iniciais antes de se tornarem lesões invasivas 

através deste método de detecção conhecido como colpocitologia oncológica (PINHO, 

2002).Há muitas décadas, a citologia é um exame considerado padrão no rastreamento do 

câncer de colo uterino nos países desenvolvidos e é aplicável à realidade brasileira, tanto 

pela sua sensibilidade e especificidade como pelo seu baixo custo financeiro, devendo-se, 

apenas, investir na capacitação profissional, em todos os níveis e em uma estrutura básica 

que permita a ampla utilização desses recursos (LIMA, 2012). 

 

                                  

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2 Mamografia (Complementada por Ultrassonografia e/ou Ressonância Magnética quando 

necessário) 

 

    

 

 

O câncer de mama é o que mais acomete mulheres em todo o mundo, constituindo a 

maior causa de morte por câncer nos países em desenvolvimento. No Brasil, é o segundo 

tipo mais incidente na população feminina.1 O País ainda apresenta falhas na abordagem 

dessa importante morbidade e seu diagnóstico e tratamento muitas vezes não são 

realizados em tempo oportuno, gerando menor sobrevida (em cinco anos) das pessoas 

diagnosticadas, em comparação com países desenvolvidos (50%-60% contra 85%). 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE (BR),2016). 

 O câncer de mama apresenta elevada incidência e mortalidade em todo o mundo, 

representando um grave problema de saúde pública. Vários países desenvolvidos têm 

conseguido reduzir a sua mortalidade, através de um diagnóstico mais precoce e de um 

tratamento mais eficaz. (PAULINELLI, 2003). A mamografia é o exame mais confiável para 

detectar o início de qualquer alteração das mamas, antes que o paciente ou o médico 

possam notá-las. Dado a frequência do câncer de mama a mamografia deve ser incluída 



 

 

como exame preventivo de rotina para todos os pacientes principalmente mulheres que 

façam parte do grupo de risco. Toda mulher acima de 40 anos deve submeter-se a 

mamografia preventiva pelo menos uma vez ao ano. O INCA recomenda para os pacientes 

no grupo de risco que se inicie pelo menos aos 35 anos (AZEVEDO, 2016). 

Através da mamografia é possível detectar uma tumoração mamária até dois anos 

antes que ela se torne palpável. Mesmo assim, numa pequena percentagem de casos, os 

sinais precoces de câncer podem ser camuflados por um tecido mamário excepcionalmente 

denso. No entanto mulher com mamas muito firmes ou mamas muito volumosas devem ser 

orientadas à realização de mamografia digital e ou à ultrassonografia, pois tecidos muito 

densos ou espessos podem esconder nódulos iniciais. Desta forma outros exames poderão 

ser indicados, como complemento à mamografia pelo profissional médico. Exames como 

ultrassonografia ou ressonância magnética (AZEVEDO,2016). 

Concluiu-se que a prevenção do câncer de mama está diretamente ligada ao 

diagnóstico e rastreamento precoce, e também quanto a disponibilidade do exame em redes 

públicas, onde através de campanhas uma quantidade maior de pacientes teriam acesso as 

informações e cuidados necessários para a prevenção (AZEVEDO,2016). 

                                  

5.3 Ultrassonografia Transvaginal (ou pélvica) e Marcadores Tumorais 

 A ultrassonografia transvaginal é um exame de imagem não invasivo que nos permite 

avaliar o canal vaginal, colo do útero, útero, trompas de Falópio e os ovários da mulher. Em 

relação ao diagnóstico precoce de neoplasias, através desse exame pode-se avaliar a 

espessura do endométrio (porção interior do útero), e a presença de massas ou tumorações 

ovarianas, e dependendo dessa avaliação prosseguir ou não com exames mais específicos 

para o diagnóstico de câncer de endométrio e/ou ovário.  



 

 

                                 

5.3.1 Câncer de ovário 

O câncer de ovário é caracterizado pela grande letalidade devido ao diagnóstico 

tardio. A elevada mortalidade e a pequena proporção de casos de câncer de ovário 

diagnosticados em estádios iniciais tornam a busca, por meios de identificação precoce 

dessa doença, essencial. (MIRANDA D, 2006; REIS,2005).  

O câncer de ovário é a neoplasia ginecológica mais letal e a sobrevida global é inferior 

a 40% em cinco anos. Isto ocorre principalmente porque a maioria das pacientes apresenta 

estágios avançados no momento do diagnóstico. Nestes casos as opções terapêuticas - 

citorredução e quimioterapia - são apenas parcialmente efetivas. Quando diagnosticado 

precocemente, por outro lado, a sobrevida em cinco anos é superior a 90% e a cirurgia 

geralmente é o único tratamento necessário (REIS,2005). 

Porém realizar diagnóstico desse câncer é muito difícil, pois geralmente não há 

sintomas durante seu desenvolvimento, e quando se manifesta, ele já está num estado 

avançado. Não há um método diagnóstico confiável, fácil para executar e que possa ser 

realizado em todas as mulheres (DE OLIVEIRA,2016). 

Portanto, em relação ao câncer de ovário, conclui-se que com a inexistência de 

métodos para um diagnóstico precoce, resta atentar-se aos fatores de risco para um melhor 

tratamento da doença (DE OLIVEIRA,2016). 



 

 

O estudo desenvolvido por Ristow, Yamamoto e Favaro (2009) aborda a importância 

do conhecimento da fisiopatologia do câncer de ovário, ressalta que o perfil epidemiológico 

associado à identificação de fatores de risco é o melhor recurso de que dispõe para uma 

detecção precoce do câncer de ovário. Os Marcadores Tumorais associados com a 

ultrassonografia não promovem um diagnóstico precoce, porém ajudam no diagnóstico e 

preferencialmente auxiliam na detecção das recidiva tumoral. (VALENTE, 2011).  

O estudo desenvolvido por Valente e Massabki (2011) confirma as palavras de Reis 

(2005) que relatam que os marcadores têm uma importância na detecção precoce de 

recidiva tumoral, na triagem populacional, diagnóstico diferencial de pacientes sintomáticos, 

estadiamento clínico, estimativa do volume tumoral, localização de metástase. Precisando, 

na maioria dos casos, ser associados a métodos para diagnóstico ou modificação 

terapêutica.  

Quando se considera pessoas de alto risco, como aquelas têm parente de primeiro 

grau com câncer de ovário, há indícios fortes que a utilização anual de ultrassonografia 

transvaginal e dosagem seriada de CA 125 com cálculo de risco para o câncer de ovários 

pode levar à identificação de casos mais precocemente havendo, portanto, mais benefícios 

que risco em aplicar o rastreamento (REIS, 2005). 

A ultrassonografia é método naturalmente associado aos marcadores tumorais, tanto 

nas tentativas de rastreamento como para o diagnóstico diferencial dos tumores ovarianos. 

Na presença de aumento do volume ovariano, as características ultrassonográficas podem 

ser associadas ao risco de malignidade (REIS, 2005). 

 

5.3.2 Câncer do Corpo Uterino (Endométrio) 

O endométrio está localizado no interior do útero, sendo composto por células 

glandulares que descamam, resultando na menstruação. 

As mulheres têm um risco de 2,6% de desenvolverem neoplasia de endométrio 

durante a vida (VIEIRA, 2018). 

Os fatores de risco também estão relacionados à exposição do endométrio ao 

estrogênio, tais como: primeira menstruação precoce e menopausa tardia, nuliparidade (não 

ter filhos), uso de tamoxifeno (usado no tratamento após câncer de mama), anovulação 



 

 

crônica, terapia estrogênica e obesidade (maior produção do estrogênio tipo estrona). 

Outros fatores são: hipertensão arterial, idade (geralmente pós-menopausa), pré-disposição 

genética e famílias com Síndrome de Lynch (maior risco de câncer intestinal e de 

endométrio) (MALUF,2010).  

Vários autores concluíram que todos os seus casos de transformação endometrial 

(incluindo hiperplasia complexa e atípica), se associam com espessura superior a 4mm. 

Quanto mais espesso for o endométrio, maior a possibilidade de ocorrerem anomalias, 

inclusive o adenocarcinoma. Nossos resultados demonstram que quando a espessura é 

inferior a 5mm, há grande possibilidade de se tratar de endométrio atrófico. Portanto a 

Ultrassonografia Transvaginal é um excelente exame para decidir se pacientes com 

sangramento uterino na pós-menopausa devem submeter-se ou não à investigação 

endometrial (JUNIOR, 1999). 

 

 6. DIAGNÓSTICO DAS NEOPLASIAS GINECOLÓGICAS NO HOSPITAL CENTRAL DO 

EXÉRCITO

 

 

  



 

 

Para avaliar a importância dos exames ginecológicos de rotina nos Hospitais 

Militares, o presente trabalho se baseou no Serviço de Ginecologia do Hospital Central do 

Exército (HCE). 

 O HCE é o maior hospital militar da América Latina e a mais antiga Organização 

Militar de Saúde (OMS) do Sistema de Saúde do Exército Brasileiro. 

O serviço de ginecologia do HCE promove ações para a prevenção das lesões 

precursoras das neoplasias do trato genital feminino através de exames de rastreio para os 

vários tipos de câncer ginecológico, orientações durante as consultas médicas e orientações 

para a prevenção do câncer ginecológico (VIEIRA, 2018). 

Os exames realizados no HCE para rastreio das neoplasias ginecológicas são, além do 

exame físico ginecológico: a mamografia, a colpocitologia oncótica, a ultrassonografia 

transvaginal e os exames laboratoriais. Esses últimos contribuem para evidenciar fatores de 

risco como o diabetes por exemplo, e incluem também os marcadores tumorais. 

O serviço de ginecologia do HCE oferece às pacientes todas as etapas para o 

diagnóstico, tratamento e acompanhamento da paciente oncológica. É possível realizar 

todos os exames e tratamentos no hospital, com modernas técnicas diagnósticas e 

terapêuticas e protocolos atualizados. Em casos específicos, havendo necessidade de 

complementação não disponível no hospital, a paciente é encaminhada à uma unidade 

complementar de saúde civil, através de convênio (VIEIRA, 2018). 

Atualmente, o serviço de ginecologia do HCE oferece consultas de rotina e orientação 

específica para o rastreio do câncer ginecológico, assim como todos os métodos diagnósticos 

para tal e todas as possibilidades terapêuticas aos seus pacientes, além de 

acompanhamento multidisciplinar, envolvendo equipe médica especializada, enfermagem 

treinada e também psicólogos para apoio das pacientes e dos familiares (VIEIRA, 2018). 

A avaliação das pacientes realizada no HCE em sua rotina anual tem como objetivo 

prevenir possíveis lesões precursoras de neoplasias. O diagnóstico precoce das referidas 

lesões ou o diagnóstico precoce da doença neoplásica traz segurança à paciente e maior 

índice de sucesso no momento terapêutico (VIEIRA, 2018). 

 

 



 

 

7. CONCLUSÃO 

  

O Exército Brasileiro enfatiza a importância da higidez da tropa e a importância do 

apoio de saúde prestado à família militar. Ambos os segmentos são compostos em um 

grande percentual por mulheres.  Portanto, é notória a importância da assistência à Saúde 

da Mulher no ambiente militar.         

 Sabemos que a base da assistência à Saúde da Mulher é a consulta ginecológica de 

rotina e os exames de rotina realizados, visando prevenir, diagnosticar e tratar as principais 

patologias ginecológicas. E, como citamos no estudo realizado, o câncer está entre essas 

principais patologias abordadas em uma consulta de rotina ginecológica. 

Vimos que o câncer é o principal problema de saúde pública no mundo e está entre 

as maiores causas de morte prematura, e que o câncer ginecológico tem grande incidência 

no Brasil, sendo causa de elevada morbidade e mortalidade em mulheres em nosso país. 

Foi demonstrado o quanto a consulta ginecológica de rotina, o exame físico realizado 

na mesma e todos os exames solicitados são essenciais para o diagnóstico precoce das 

neoplasias ginecológicas, e que quanto mais cedo essas neoplasias forem diagnosticadas, 

maior será a chance de um tratamento efetivo. Portanto, quanto mais cedo for feito o 

diagnóstico do câncer ginecológico e/ou de uma lesão premaligna, maior será a sobrevida 

das mulheres, assim como a qualidade de vida das mesmas. 

O Hospital Central do Exército é o maior hospital militar da América Latina e a mais 

antiga Organização Militar de Saúde (OMS) do Sistema de Saúde do Exército Brasileiro.  

Mostramos como esse hospital tem papel essencial nessa missão, com o serviço de 

ginecologia oferecendo o apoio necessário à todas as etapas de assistência à Saúde da 

Mulher, inclusive as específicas para o rastreio, diagnóstico e tratamento do câncer 

ginecológico.   

E portanto, com base nas informações relatadas na presente revisão bibliográfica, 

podemos concluir a extrema importância dos exames ginecológicos de rotina no Hospital 

Central do Exército. 

Sugere-se que estudos futuros abordem meios de disseminação da cultura da 

prevenção no âmbito da família militar, enfatizando a importância da medicina preventiva e 

da realização dos exames de rotina, a fim de diminuir a incidência de cânceres, e/ou 



 

 

proporcionar o diagnóstico precoce, que possibilita a maior chance de tratamento efetivo 

nesses casos. 
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