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20 ANOS DO PROGRAMA GALEGO DE DETECCIÓN PRECOZ DO CANCRO DE MAMA

Pasaron 20 anos dende que se puxo en marcha o Programa 
galego de detección precoz do cancro de mama (PGDPCM), 
co obxectivo de reducir a súa mortalidade adiantando o 
momento do diagnóstico á fase presintomática, cando o 
tumor presenta un estadio máis precoz e o seu tratamento 
ofrece mellores resultados. Nestes 20 anos de historia e coa 
colaboración dos profesionais de atención primaria e 
especializada, o programa acadou unha participación do 
77,2% con 1.650.956 mamografías realizadas ata 2012 e 
4.540 cancros de mama detectados ata 2010. (Ver informe na 
páxina da DXIXSP: Cancro de mama) 

Nun estudo de supervivencia realizado coas mulleres 
diagnosticadas polo PGDPCM no período 1993-2005, 
observouse que a supervivencia foi superior á das mulleres 
diagnosticadas fóra do programa cun risco de falecer por 
cancro de mama de 3,1 veces inferior aos 9 anos de 
seguimento (IC95%:: 2,5 a 3,8). 

O PGDPCM ten carácter poboacional e está dirixido a todas 
as mulleres de 50 a 69 anos residentes en Galicia, 
independentemente de si reciben ou non asistencia no 

Sistema Público de Saúde. Cada dous anos envíaselles ao seu 
domicilio unha carta persoal cunha invitación para realizar a 
mamografía de cribado e coa primeira invitación remíteselles 
información completa sobre o programa e as vantaxes e 
inconvenientes do cribado.  

Se unha muller non recibe a invitación pode chamar ao 
teléfono 981 141414. Están excluídas do programa as 
mulleres con antecedente de cancro de mama. O programa 
está destinado a mulleres asintomáticas. Se unha muller 
presenta síntomas é preciso que sexa valorada nunha 
consulta e se lle indiquen as probas de imaxe máis 
pertinentes segundo a súa sintomatoloxía coa posibilidade de 
entrar en vía rápida de mama se cumpre os criterios de 
sospeita recollidos no Itinerario asistencial integrado de 
cancro de mama. 

En IANUS, na carpeta Cribados que aparece na árbore da 
marxe esquerda, pódese visualizar un resumo do historial de 
cada muller no programa: citas, mamografías realizadas e 
resultado das probas complementarias hospitalarias en caso 
de mamografía de cribado positiva. 

TÉTANO: EPIDEMIOLOXÍA E VACINACIÓN

O tétano é unha enfermidade producida polo Clostridium 
tetani, bacilo anaerobio gram positivo, móbil e formador de 
esporas. O Cl tetani está diseminado no ambiente; moitos 
animais ademais dos humanos poden albergar e excretar o 
microorganismo e as súas esporas. 

As feridas máis proclives á infección por Cl tetani e á 
produción de toxinas son as contaminadas con sucidade, 
material fecal ou saliva, as feridas ou puncións profundas e 
aquelas feridas con tecido desvitalizado, como  queimaduras, 
de conxelación,  gangrena ou lesións por esmagamento. Os 
abscesos, a celulite, as úlceras crónicas e outras feridas en 
pacientes diabéticos ou usuarios de drogas por vía parenteral 
tamén deben ser considerados proclives ao tétano. Non hai 
transmisión persoa a persoa. 

O período de incubación varia dende un día ata varios meses 
despois de producirse a ferida. A maioría dos casos aparecen 
entre os tres días e as tres semanas seguintes á inoculación 
das esporas. Hai relación directa entre o lugar de inoculación 
e o período de incubación, e períodos máis prolongados 
rexístranse canto máis lonxe do SNC están as lesións. Este 
período relaciónase de forma inversa coa gravidade e 
considérase un dos mellores indicadores prognósticos. 

En Galicia, entre 2007 e 2012 declaráronse 11 casos de 
tétano, o que supón unha incidencia anual media de 0,07 
casos por 100.000 habitantes (c/10

5
h) ─a maioría dos países 

declaran taxas de incidencia menores a 0,05 c/10
5
h-ano─. 

Entre os menores de 20 anos non se detectaron casos; o 
grupo de 20 a 59 anos presentou unha incidencia de 0,02 
c/10

5
h, mentres que no grupo de 60 anos ou máis foi de 0,20 

c/10
5
h no período (en EEUU, de 1998-2000, a taxa para este 

grupo de idade era 0,04 c/10
5
h-ano). En conxunto, o 64% dos 

casos eran mulleres.  

Na enquisa de seroprevalencia de 2007, obsérvase como a 
protección fronte ao tétano diminúe coa idade. O nivel máis 
baixo de protección atópase no grupo de mulleres entre 40 e 
64 anos, no que só o 68,8%  (IC95%: 64,1-76,4) amosa niveis 
protectores, mais a enquisa só abrangue dos 18 aos 64 anos 
e as de mais idade poderían ter menor protección. En canto á 
cobertura vacinal das doses do calendario infantil, na enquisa 
de 2011, o 76,28% dos adolescentes tiñan documentada a 
dose dos 14 anos. No resto das vacinas do calendario, 
excluíndo a do VPH, as coberturas están por riba do 90%. 

O tétano pódese previr administrando o toxoide tetánico que 
dá lugar á produción de antitoxinas específicas. O calendario 
infantil vixente en Galicia recomenda a primovacinación aos 
2, 4 e 6 meses, con doses de reforzo aos 18 meses, 6 e 14 
anos, o que completaría unha serie de seis doses. Nestes 
nenos recoméndase a administración dunha única dose de 
recordo na idade adulta, entre os 55-65 anos. Nos nenos 
vacinados de forma incompleta ou nas persoas vacinadas na 
idade adulta, recoméndase administrar doses de recordo ata 
acadar un total de cinco (coas 3 doses da primovacinación). 

http://www.sergas.es/cas/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/CancroMama/Informe%20programa%20cancer%20de%20mama%201992-2010_es.pdf
http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/CancroMama/Folleto%20informativo%20v2011.pdf
http://intranet/DOCUMENTOSAsistencia%20Sanitaria/201210/itinerarios_161012_20121026_120044_9342.pdf
http://intranet/DOCUMENTOSAsistencia%20Sanitaria/201210/itinerarios_161012_20121026_120044_9342.pdf
http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/begs/BEG508.pdf
http://www.sergas.es/gal/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/vacunas/COBERTURAS%20DE%20VACINACION%20ANO%202011.pdf
http://www.sergas.es/cas/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/vacunas/VacTet09.pdf
http://www.sergas.es/cas/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/vacunas/Cartel_Neumococo_Castellano.pdf
http://www.sergas.es/cas/DocumentacionTecnica/docs/SaudePublica/vacunas/Cartel_Neumococo_Castellano.pdf
http://www.sergas.es/Saude-publica/Programa-de-detección-precoz-do-cancro-de-mama
http://www.sergas.es/Saude-publica/Documents/348/BEG_XXV-2.pdf

