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Apresentação

SOBRE A HISTÓRIA SOCIAL DO CÂNCER

A trajetória institucional do INCA segue o mesmo percurso da história natural da doença no Brasil. Refletir
sobre o processo que fez o câncer passar de doença pouco conhecida a objeto de uma política de saúde pública é
pensar sobre os caminhos que levaram à construção do próprio INCA. A instituição completa hoje 70 anos e se
orgulha de ter alcançado a maturidade para enfrentar os enormes desafios do presente e do futuro.
O trabalho apresentado aqui é um olhar sobre a história construída na assistência, prevenção, detecção precoce,
vigilância epidemiológica, educação e pesquisa sobre o câncer. Os autores nos convidam a acompanhar a trajetória
não apenas do desenvolvimento técnico-científico que permitiu tratar a doença, mas da visão do poder público e da
sociedade sobre o problema.
De todas as iniciativas propostas para esta comemoração, a publicação deste livro é o marco mais importante.
Ele é fruto da parceria entre o INCA e a Casa de Oswaldo Cruz, unidade técnico-científica da Fundação Oswaldo Cruz,
que, desde 1985, se dedica ao estudo da história das ciências e da saúde no Brasil, atuando decididamente no campo
da preservação do patrimônio científico e cultural da saúde.
Tratando de um tema ainda pouco explorado pelos analistas dos processos e dos agentes da institucionalização
das políticas públicas, este livro se soma aos esforços empreendidos por historiadores e cientistas sociais que, nas
últimas duas décadas, vêm renovando a história das ciências e da saúde em nosso País. Nesse sentido, amplia o horizonte dessas reflexões, que apresentam interesse para o mundo acadêmico, mas também para a atuação conseqüente
de políticas públicas que promovam a saúde como um valor e um direito de cidadania.
Luiz Antonio Santini
Diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer – INCA
Nara Azevedo
Diretora da Casa de Oswaldo Cruz
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Introdução

SOBRE A HISTÓRIA SOCIAL DO CÂNCER

Ao longo da história brasileira, o câncer foi visto de diversas formas. De tumor maligno e incurável à neoplasia,
de tragédia individual à problema de saúde pública, sua história foi marcada pelo incessante esforço da medicina em
controlá-lo pela via da prevenção, aliada ao uso das mais modernas tecnologias médicas de tratamento. No entanto,
as dificuldades técnicas para a cura de muitas de suas formas, o alto custo das tecnologias empregadas com esse
objetivo e seu caráter individual mostram-se como limitadores da ação terapêutica, fazendo com que a doença se
vincule cada vez mais ao campo da prevenção e da saúde pública.
Ao construir a história dessa doença em nossa formação social, optamos por trazer à luz uma multiplicidade de
atores e instituições que ajudaram a construir primeiramente o câncer como problema médico e em seguida como
objeto da saúde pública. Nesse conjunto, despontou como objeto privilegiado de análise o Instituto Nacional de
Câncer. Acompanhamos sua trajetória, desde a sua criação, como Centro de Cancerologia do Distrito Federal, em
1937, até o início do nosso século, momento em que a instituição passa a se responsabilizar pela formulação, acompanhamento e implantação da política de atenção oncológica no País. Embora saibamos que o recorte utilizado não
dê o devido destaque a alguns aspectos da história da doença, como as angústias e sofrimento dos doentes e os
detalhes dos avanços técnico-científicos utilizados em seu controle, os limites da obra nos impuseram essa escolha.
Nosso longo caminho se inicia com os primeiros trabalhos sobre o câncer apresentados em nossas academias
médicas e tem como ponto de chegada a configuração das políticas de controle da doença, no início do século XXI,
e a atuação do INCA nesse contexto. Para guiar o leitor nesse passeio, dividimos o texto em seções, em alguma
medida, formatadas pelos marcos das transformações da nossa história sócio-política, acrescidas das grandes transformações na história do combate a doença no País.
Iniciamos nossa empreitada construindo um quadro geral sobre a doença, que mostra como ela foi construída
como um problema social. Ou seja, como se deu a passagem de uma visão do indivíduo doente para uma outra, que
via a doença como um problema coletivo, a ser tratado pela saúde pública. Ao tratar desse aspecto, também nos
remetemos aos avanços científicos em relação à doença, procurando ressaltar o paradoxo encerrado no fato de que,
quanto mais ela foi sendo descortinada pelas ciências médicas, mais aumentou o temor das populações diante dela.
No segundo capítulo, nossa narrativa se volta para os primeiros estudos sobre o câncer no País, analisando
como ele se transforma em problema médico. Mostramos que, a partir do início do século XX, os médicos brasileiros
começaram a se debruçar sobre o câncer, mais como uma forma de seguir a tendência de seu campo profissional –
cada vez mais às voltas com as observações da ampliação da incidência da doença na Europa e nos Estados Unidos – do
que como um modo de resolver um real problema de saúde pública. Na verdade, nossos médicos tiveram que se
desdobrar para mostrar a importância do câncer, visto sua pequena expressão epidemiológica naquele momento. De
qualquer forma, foram felizes na aceitação social de seu discurso que previa a ampliação dos índices da doença vis à
vis ao processo de modernização do País.
A ação desses pioneiros se caracteriza como o primeiro passo para o enquadramento do câncer como um problema de saúde pública. Já em 1920, ele passou a ser objeto de uma inspetoria do Departamento Nacional de Saúde
Pública. Sua inclusão no organograma da saúde pública se relacionou ao surgimento de uma demanda social visando
ao aumento do escopo das ações governamentais de saúde, até então voltadas para o controle das epidemias. Além
disso, ela também se relacionou ao processo de maior profissionalização de nossos sanitaristas, que passaram a ter
nas noções da moderna saúde pública, surgidas nos Estados Unidos, sua base de atuação.
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