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O Instituto Nacional de Câncer é um órgão do 
Ministério da Saúde e integra a Secretaria de 

Atenção à Saúde (SAES/MS)

O Brasil é membro da Organização Mundial da 
Saúde

A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE ESTABELECE METAS PARA 

OS PAÍSES MEMBROS ALCANÇAREM EM DETERMINADOS 

PERÍODOS DE TEMPO



Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável corresponde a um conjunto de 
programas, ações e diretrizes que orientam os trabalhos das Nações Unidas e de seus países 
membros rumo ao desenvolvimento sustentável. Os ODS são o cerne da Agenda 2030 e sua 
implementação é para o período 2016-2030.



Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 3 (ODS 3): 
garantir vidas saudáveis e 
promover o bem-estar para todos 
em todas as idades – alcançando a 
cobertura universal de saúde, 
abordando emergências de saúde e 
promovendo mais saúde para as 
populações. 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)



Relatório 2020 da Organização 
Mundial da Saúde sobre câncer

A Carga global de câncer é 
significativa e crescente

Probabilidade de morte 
prematura (30 – 69 anos) por 
câncer 



Fortalecer
sistemas de 
informação

Formular planos
com forte governança

e responsabilização

Fazer parcerias com comunidades
e sociedade civil

Otimizar a força de trabalho e o acesso a 
medicamentos confiáveis e sustentáveis e produtos 

de saúde.

Financiar intervenções em cânceres 
prioritários

e garantir proteção financeira

Capacitar através de
centros de câncer e redes

Reduzir mortalidade 
prematura por DNT

incluindo câncer

OBTER COBERTURA 
UNIVERSAL

JUNTOS, FORNECER ASSISTÊNCIA AO CÂNCER PARA TODOS



Reforçar o controle do 
tabaco para reduzir mortes 
por câncer em 25%

Vacinar contra HPV e 
hepatite B, atingindo            
> 90% de cobertura

Rastrear o câncer do colo 
do útero com >70% de 
participação

Focar no diagnóstico precoce
e tratamento para cânceres 
curáveis. Por exemplo, no câncer 
infantil para salvar 1 milhão de 
vidas até 2030

Expandir a capacidade para  
atender 200 milhões de casos de 
câncer na próxima década

Prover cuidados paliativos 
para todos

PRIORIDADES

CONTROLE DO CÂNCER



Políticas, Legislação, Regulamentação, Programas

O planejamento eficaz do controle do câncer implica em:

• Contextualizar a situação de cada país, com 
informações de base populacional, registros de câncer e 
sistemas de informação.

• Organizar serviços e intervenções integrados, 
multissetoriais e interdisciplinares. 

• Organizar a resposta nacional integrada ao câncer 
ajustada para a capacidade dos serviços de saúde e a 
carga epidemiológica.

CONTROLE DO CÂNCER



Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020
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NÚMERO DE CASOS NOVOS ESTIMADOS DE CÂNCER, PARA 2022, 
PARA AMBOS OS SEXOS (DEZ PRIMEIROS TIPOS), BRASIL. 

Mama 66280

Próstata 65840

Cólon e reto 41010

Traqueia, brônquios e pulmões 30200

Estômago 21230

Colo do útero 16710

Cavidade oral 15210

Glândula tireoide 14260

Linfoma não Hodgkin 12030

Esôfago 11390

TIPO DE 

CÂNCER

NÚMERO DE CASOS 

ESTIMADOS

Cerca de 
200.000 
casos 
novos 
por ano



TAXAS BRUTAS DE INCIDÊNCIA, PARA OS PRINCIPAIS TIPOS DE 
CÂNCER* EM HOMENS. BRASIL E REGIÕES GEOGRÁFICAS, 2022

* Exceto pele não melanoma. Valores por 100 mil

Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020
MS / INCA / Conprev/ Divisão de Vigilância e Análise de Situação



TAXAS BRUTAS DE INCIDÊNCIA, PARA OS PRINCIPAIS TIPOS DE 
CÂNCER* EM MULHERES. BRASIL E REGIÕES GEOGRÁFICAS, 2022

* Exceto pele não melanoma. Valores por 100 mil

Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020
MS / INCA / Conprev/ Divisão de Vigilância e Análise de Situação



TAXAS DE MORTALIDADE PARA OS 5 LOCAIS DE CÂNCER PRIMÁRIO 
MAIS COMUNS EM HOMENS POR 100.000, AJUSTADOS PARA A IDADE 

PELA POPULAÇÃO PADRÃO MUNDIAL, BRASIL 2019

Brasil
Região 

Norte

Região

Nordeste

Região     

Centro-Oeste

Região    
Sudeste Sul

1
o

(16,26) (15,61) (16,92) (16,24) (15,67) (24,23)

2o
Próstata 

(14,79)

Estômago               

(13,72)   
(12,54)

(16,16) (13,45) (14,72)

3o

Estômago

(9,23)

(13,39) (9,06)  (9,78)

(8,79)

(11,14)

4o

Cólon e reto

(9,36)

Fígado         

(6,61) (8,35)

(11,23)

(9,46)

5o Esôfago       

(6,59) (5,55)

(5,74)

(6,64) (8,93)(4,77)

Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância
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(6,75)



TAXAS DE MORTALIDADE PARA AS 5 LOCALIZAÇÕES PRIMÁRIAS DE 
CÂNCER MAIS FREQUENTES EM MULHERES, POR 100.000, AJUSTADAS 
POR IDADE, SEGUNDO A POPULAÇÃO PADRÃO MUNDIAL, BRASIL 2019

Brasil
Região          
Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

1o Mama     
(14,23)

Colo do útero

(12,58) (12,83) (14,19) (15,14) (15,08)

2o

(9,86) (10,83) (8,67) (9,71) (9,44) (13,28)

3o Cólon e reto
(7,43) (8,96) (6,66)

(6,32)

(8,68) (8,46)

4o

(5,33) (6,16)

(8,02)

(3,95)

(5,66)

5o Pâncreas

(4,40) (4,14)

(4,76)

(4,10)

Pâncreas    
(4,65)

(4,99)(4,81)

Pâncreas

Fontes: MS/SVS/DASIS/CGIAE/Sistema de Informação sobre Mortalidade - SIM

MP/Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE

MS/INCA/Conprev/Divisão de Vigilância
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Traqueia, Brônquios 
e Pulmões

Traqueia, Brônquios 
e Pulmões

Colo do útero

Colo do útero Colo do útero

Colo do útero
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Sexo Masculino Sexo Feminino

* Exceto pele não melanoma

117,24 - 143,37

80,28 - 103,56

103,57 - 117,23

143,38 - 210,97

120,19 - 153,81

73,34 - 89,68

89,69 - 120,18

153,82 - 219,23

* Valores por milhão 

Fonte: MS / INCA / Estimativa de Câncer no Brasil, 2020
MS / INCA / Conprev/ Divisão de Vigilância e Análise de Situação

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS TAXAS BRUTAS*DE INCIDÊNCIA DE 
CÂNCER INFANTO-JUVENIL, BRASIL, 2022



Fonte: MS / INCA / Conprev/ Divisão de Vigilância e Análise de Situação

TAXAS DE MORTALIDADE POR CÂNCER INFANTO-JUVENIL (0-19 ANOS) 

POR 100.000 HOMENS E MULHERES, AJUSTADAS POR IDADE PELA 

POPULAÇÃO MUNDIAL, BRASIL, 2019

Sobrevida estimada (2017)



Fontehttps://draclaudiaoncologista.com.br/9-medidas-para-a-prevencao-do-cancer/



POLÍTICA NACIONAL PARA A PREVENÇÃO E CONTROLE DO CÂNCER 
NA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

PORTARIA Nº 874, DE 16 DE MAIO DE 2013

Art. 1º   Fica instituída a Política Nacional para a Prevenção e 
Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com 
Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Art. 2º   A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer 
tem como objetivo: 

a redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta 
doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns 
tipos de câncer

a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por 
meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, 
tratamento oportuno e cuidados paliativos.



PORTARIA Nº 874, DE 16 DE MAIO DE 2013

Art. 5º Constituem-se princípios gerais da Política Nacional para a Prevenção e 
Controle do Câncer:

I - reconhecimento do câncer como doença crônica prevenível e 
necessidade de oferta de cuidado integral, considerando-se as diretrizes da 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do 
SUS;

II - organização de redes de atenção regionalizadas e descentralizadas, 
com respeito a critérios de acesso, escala e escopo;

III - formação de profissionais e promoção de educação permanente, por 
meio de atividades que visem à aquisição de conhecimentos, habilidades e 
atitudes dos profissionais de saúde para qualificação do cuidado nos 
diferentes níveis da atenção à saúde e para a implantação desta Política;

IV - articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle 
social; e

V - a incorporação e o uso de tecnologias voltadas para a prevenção e o 
controle do câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas no âmbito do SUS devem ser resultado das recomendações 
formuladas por órgãos governamentais a partir do processo de Avaliação 
de Tecnologias em Saúde (ATS) e da Avaliação Econômica (AE).



PRINCÍPIOS E DIRETRIZES RELACIONADOS À PREVENÇÃO DO 
CÂNCER

• Art. 8º Constitui-se princípio da prevenção do câncer no âmbito da 
Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer a eliminação, 
redução e o controle de fatores de risco físicos, químicos e biológicos 
e a intervenção sobre seus determinantes socioeconômicos, além de 
integrar ações de detecção precoce do câncer.

• Art. 9º São diretrizes relacionadas à prevenção do câncer no âmbito da 
Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer:

• I - fomento à eliminação ou redução da exposição aos agentes 
cancerígenos relacionados ao trabalho e ao ambiente, tais como 
benzeno, agrotóxicos, sílica, amianto, formaldeído e radiação;

• II - prevenção da iniciação do tabagismo e do uso do álcool e do 
consumo de alimentos não saudáveis;

• III - implementação de ações de detecção precoce do câncer, por meio 
de rastreamento ("screening") e diagnóstico precoce, a partir de 
recomendações governamentais, com base em ATS e AE;

• IV - garantia da confirmação diagnóstica oportuna dos casos suspeitos 
de câncer; e

• V - estruturação das ações de monitoramento e de controle da 
qualidade dos exames de rastreamento.



O controle do câncer requer uma abordagem ampla. As intervenções podem ser 
organizadas por temas ao longo do “Continuum do câncer”, da prevenção primária à 

assistência ao sobrevivente ou ao paciente em fim de vida. Cada um dos temas requer 
atividades e políticas de apoio específicas.

CONTROLE DO CÂNCER

Prevenção Rastreamento Diagnóstico Tratamento
Seguimento na 
sobrevivência

Cuidados de 
final de vida

Cuidados 
paliativos

Detecção 
precoce

Intervenções clínicas

Intervenções ao longo do continuum do câncer e exemplos de níveis de 
atendimento.

Vacinação
Tabaco
Dieta
Estilo de vida 
(atividade física)

Exames clínicos
Endoscopia 
(colonoscopia)
Exame de imagem 
(mamografia)
Laboratório clínico

Avaliação clínica
Exames de imagem
Endoscopia
Laboratório clínico
Patologia

Terapia sistêmica
Radioterapia
Cirurgia
Medicina Nuclear
Imunoterapia

Avaliação clínica
Exames de imagem
Endoscopia
Laboratório clínico



Coordenação de Prevenção e Vigilância - CONPREV

Coordenação

Divisão de 
Análise de 

Situação do 
Câncer

Divisão de Controle 
do Tabagismo e 

outros fatores de 
risco

Divisão de 
Detecção Precoce 

e Apoio à Rede 
Oncológica

Divisão de 
Pesquisa 

Populacional

Área Técnica de 
Ambiente, 
Trabalho e 

Câncer 

Área Técnica de 
Alimentação, 

Nutrição, Atividade 
Física e Câncer

Área Técnica de 
Qualidade em 

Radiações 
Ionizantes

Núcleo de 
Avaliação de 

Tecnologias em 
Saúde (NATS)

Área de Apoio a Projetos



Atividades da CONPREV

• Produção, organização e disseminação de informação em câncer 
e seus fatores de risco

• Assessoria técnica / Supervisão técnica para estados e municípios

• Formação, treinamento e aperfeiçoamento de RH para o SUS

• Gestão de sistemas de informação em câncer

• Ações de mobilização e comunicação

• Gestão e governança de programas nacionais



Disseminação da informação em câncer
A produção técnico-científica da CONPREV é baseada em evidências científicas acumuladas até o 
momento de elaboração do material para disseminação. As equipes trabalham com uma gama de 
formatos de comunicação dessas informações muito variada como: 

• Artigos científicos, 

• Pareceres Técnico-Científicos (PTC), 

• Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), 

• Publicações técnicas temáticas, 

• Notas Técnicas, 

• Boletins informativos, 

• Infográficos, 

• Cards, 

• Material para Web,

• Folhetos,

• Cartazes,

• Videos,

• Audiodescrição

• Palestras, entrevistas, aulas, rodas de conversa, lives, etc.



Informação e Vigilância em Câncer

Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP)

 Registros Hospitalares de Câncer

 Registros de Câncer de Base Populacional

 Estimativa de Câncer

 Atlas de Mortalidade por Câncer no Brasil

 Integrador RHC 

 SISRHC

 SISBPW

https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2020-incidencia-de-
cancer-no-brasil

Produção, organização e disseminação de informação 
em câncer e seus fatores de risco

https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil


R
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IÃ
O

ESTADO

INSTITUIÇÕES DA 
ATENÇÃO HOSPITALAR 

ESPECIALIZADA EM 
ONCOLOGIA

N
O

R
TE

ACRE 1
AMAZONAS 4
AMAPÁ 1
PARÁ 4
RONDÔNIA 3
RORAIMA 1
TOCANTINS 2
REGIÃO  NORTE 16

N
O

R
D

ES
TE

BAHIA 16
CEARÁ 13
ALAGOAS 5
MARANHÃO 4
PARAÍBA 4
PERNAMBUCO 12
PIAUÍ 3
RIO GRANDE DO NORTE 7
SERGIPE 3
REGIÃO NORDESTE 68

C
EN

TR
O

-
O

ES
TE

DISTRITO FEDERAL 12
MATO GROSSO DO SUL 8
MATO GROSSO 6
GOIÁS 5
REGIÃO  CENTRO-OESTE 31

SU
D

ES
TE

ESPÍRITO SANTO 8
MINAS GERAIS 40
RIO DE JANEIRO 31
SÃO PAULO 83*
REGIÃO SUDESTE 162

SU
L

PARANÁ 24
RIO GRANDE DO SUL 30
SANTA CATARINA 22
REGIÃO SUL 76

BRASIL 353

INSTITUIÇÕES DA REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA HOSPITALAR

Distribuição Territorial

Quantidade de Instituições

Quantidade

CACON e UNACON que fazem, ou não, complexos hospitalares na Rede de Atenção Oncológica
Hospitalar do SUS e Instituições espontâneas que usam RHC.
*As Instituições de São Paulo utilizam Sistema Informatizado da FOSP que consolida e integra a base de
registros de câncer de São Paulo no IntegradorRHC.



Integração dos dados

Em média, 85% das informações da bases de dados dos RHC já são transferidas 
automaticamente para os RCBP por meio da exportação do sistema 

SisRHC/importação pelo SisBasePopWeb (BPW)

Fonte: INCA/Conprev/ Divisão de Vigilância e Análise de Situação 



Produção, organização e disseminação de informação 
em câncer e seus fatores de risco

https://www.inca.gov.br/aplicativos/atlas-de-mortalidade-por-cancer

O Atlas de Mortalidade gera, a 

partir das informações 

disponibilizadas pelo Sistema 

de Informações sobre 

Mortalidade (SIM), do 

Ministério da Saúde, 

indicadores para a mortalidade 

por câncer sob o formato de 
tabelas, gráficos e mapas.





PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO TABAGISMO

Objetivo – reduzir a prevalência do tabagismo e a morbimortalidade de doenças 
relacionadas ao tabaco

 Coordenado pelo INCA desde a década de 80
 Trabalho em Rede – com referências técnicas nos 26 estados e DF
 Centro Colaborador da OMS para o Controle do Tabaco
 Atua na Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco (CQCT) no SUS

Principais ações

Programa de Cessação do Tabagismo no SUS
Programa Saber Saúde – prevenção
Dia Mundial sem Tabaco
Dia Nacional de Combate ao Fumo

Coordenação e articulação
da rede de Coordenadores 

Estaduais do Programa 
Nacional de Controle do 

Tabagismo

Capacitação Técnica,
Elaboração de Materiais

Notas Técnicas
Monitoramento e Avaliação das ações

PARCERIAS:
SAPS/MS

PSE
SENAPRED/MC

MEC
SVS

OPAS
AMB
ACT



Programa de Cessação de Tabagismo

Acesso ao tratamento na rede SUS



PROGRAMA DE CESSAÇÃO DO TABAGISMO

Criação e Desenvolvimento – Série de Míni Vídeos – INCA / OPAS / AMB e parceiros

https://www.inca.gov.br/videos/01-fumo-passivo



Assessoria técnica a outras áreas do Ministério da Saúde 
(linhas de cuidado, notas técnicas, pareceres a projetos de 
lei, publicações)

Assessoria técnica a outras áreas (Anvisa, Visas e Procons, 
Ministério da Educação, Conass, Conasems)

Estudos e análise sobre legislação atual e cenários 
existentes sobre restrição da venda de produtos de tabaco 
em tabacaria

Audiodescrição dos manuais de apoio ao tratamento do 
fumante para o público com deficiência visual.

Atualização, elaboração e envio de notas técnicas e 
manuais eletrônicos, cartazes, peças digitais para 
web/redes sociais sobre Dia Mundial Sem Tabaco (DMST) 
e Dia Nacional de Combate ao Fumo (DNCF)

Atualização de materiais técnicos e educativos

Entrevistas para diversas mídias (jornal, revista, rádio, 
podcast, TV) 

Ações e Estratégias para Produção, Organização e 
Disseminação do Conhecimento sobre o Tabagismo



Capacitações para Tratamento do Tabagismo
visando ampliação do acesso e qualificação de
profissionais de saúde das unidades do SUS

Cursos online sobre Prevenção da Iniciação em
Tabagismo

Apoio técnico às capacitações online realizadas
nos Estados

Palestras e debates em Eventos virtuais de 
parceiros, coordenações estaduais e municipais

Cooperação internacional junto aos técnicos do 
governo de Cabo Verde para implantação do 
Programa de tratamento naquele país. 

Atualização das informações do site 

Participação em eventos e capacitações 
nacionais e internacionais 

Ações de Formação, 
Treinamento e Aperfeiçoamento



Articulação da rede do Programa Nacional de Controle do 
Tabagismo nos 26 Estados e DF 

Desenvolvimento Projeto Piloto para Sustentabilidade do 
PNCT em 5 Estados – (PR,RJ,GO,PB,TO)  com financiamento 
Bloomberg Initiatives

Apoio técnico às áreas do MS e outros Ministérios

 Assessoria aos Membros da Delegação Brasileira da 
Convenção das Partes CQCT(COP 9)  e Partes Comércio Ilícito 
(MOP 2)

Ações e Estratégias na Coordenação e Execução do 
Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT)



PREVALÊNCIA DE TABAGISMO NA POPULAÇÃO BRASILEIRA 
COM 18 ANOS E MAIS ENTRE 1989 E 2019



EPIDEMIA DO USO DOS 
DISPOSITIVOS 

ELETRÔNICOS PARA 
FUMAR



Área Técnica de Alimentação, Nutrição e Atividade Física 

MISSÃO:

Promover o controle do 
câncer com ações nacionais 
integradas de promoção da 

alimentação saudável, 
atividade física e 

enfrentamento do excesso 
de peso

1. Prestar assessoria 
técnica às Secretarias de 

Saúde de Estados e 
Municípios e de outros 

grupos profissionais

2. Desenvolver e apoiar 
ações nacionais de 

promoção da alimentação 
adequada e saudável e da 

atividade física

3. Produzir e disseminar 
informações técnico-

científicas

4. Capacitar profissionais 
de saúde

5. Apoiar políticas públicas 
voltadas à prevenção do 
câncer pela alimentação, 
nutrição e atividade física Cooperação e articulação 

nacional e internacional

 SMS, SES, COSEMS,

 SAPS e SVS/MS 

 SBOC e SBAFS

 OPAS, Aliança Global F,L,V 5 

 WCRF e AICR.

Quatro Agendas de 
trabalho:

1) Alimentação saudável

2) Atividade Física

3) Sobrepeso e 
Obesidade

4) Consumo de álcool



PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES NA ÁREA 
TÉCNICA de ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E ATIVIDADE FÍSICA 

App Armazém da Saúde 
– Atividade interativa 
para a população adulta 
com informações sobre 
alimentação e atividade 
física para a prevenção 
do câncer.

Elaboração das 
recomendações do INCA 
para prevenção do câncer 
por meio da alimentação, 
nutrição e atividade física.
Em: “Dieta, nutrição, 
atividade física e câncer: 
Uma perspectiva global -
Um Resumo do Terceiro 
Relatório de Especialistas 
com uma perspectiva 
brasileira” –
WCRF/AICR/INCA.

Elaboração de documento técnico 
voltado para os profissionais de 
saúde com as recomendação de 
atividade física para a prevenção e 
controle do câncer.
Trabalho realizado em parceria com 
as Sociedades de Oncologia Clínica 
e Sociedade Brasileira de Atividade 
Física e Saúde.

Elaboração de documento 
técnico para apoiar gestores do 
SUS na priorização de políticas 
públicas e organizações em 
ações de advocacy. 
Sumário Executivo que traz os
gastos atuais e futuros com o
tratamento oncológico
atribuíveis a má alimentação,
inatividade física, excesso de
peso e consumo de álcool no
Brasil para apoiar gestores de
SUS.



Informativo para rede SUS.

PRODUÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
Infográficos com as recomendações do INCA 

Material Informativo para 
pacientes com câncer 
(parceria com a assistência)

Campanha: Câncer, dá 
para prevenir?

A C E S S E M  E  
C O M P A R T I L H E M :

h t t p s : / / w w w . i n c a . g o v . b r / c a m
/ p r e v e n c a o / 2 0 2 2 / c a n c e r - d a -

p r e v e n i r



Prevenção primária do câncer de mama



https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/
document//folder_intestino_2021.pdf

Prevenção primária do câncer de mama



FORMAÇÃO E TREINAMENTO

 Oficina de capacitação de multiplicadores para a 
promoção de práticas alimentares e saudáveis, 
atividade física e prevenção de câncer para 
gestores do SUS
 Oferta para Rede SUS – referências técnicas 

das UF
 Oferta para Organizações do terceiro setor

Atualização do 
conhecimento -
Conversas com 
INCA 

Disponível no 
youtube do INCA: 
https://www.yout
ube.com/channel
/UCKrqAClQ5h-
m5crmNWy7eYQ



Vigilância do câncer 
relacionado ao trabalho



https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/deteccao-precoce-do-cancer



CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAR O RASTREAMENTO

 Morbimortalidade elevadas

 História Natural da doença conhecida

 Teste ou exame para detecção simples, de fácil aplicação e seguro

 A fase inicial da doença deve ser longa o suficiente para que ela
seja detectada e tratada com maior possibilidade de cura.

 Tratamento accessível e disponível no sistema de saúde

 Os benefícios do rastreamento devem superar os danos

A doença deve ter:

Fonte: Adaptado de Cancer Control, Early Detection. WHO, 2007.





RECOMENDAÇÕES DA OMS PARA RASTREAMENTO DE 
CÂNCER

Who. Cancer control. Early detection. WHO guide for effective programmes. Geneva: WHO, 2007
Disponível em: http://www.who.int/cancer/publications/cancer_control_detection/en/ 



MODALIDADES DE RASTREAMENTO



O QUE TEMOS NO BRASIL?

• Rastreamento oportunístico para 
câncer do colo do útero e de mama.

• Câncer do colo do útero –
Rastreamento das lesões precursoras 
através do exame preventivo para 
mulheres de 25 a 64 anos, a cada 3 
anos.

• Câncer de mama – Diagnóstico 
precoce de câncer de mama através 
do exame mamográfico para 
mulheres de 50 a 69 anos, a cada 
dois anos.



DIAGNÓSTICO PRECOCE

Disponível em: http://189.28.128.100/dab/docs/publicacoes/cadernos_ab/abcad29.pdf 

Disponível em: https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil  



DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER

https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros
/deteccao-precoce-do-cancer



ETAPAS DO DIAGNÓSTICO PRECOCE



DIAGNÓSTICO PRECOCE: SINAIS DE ALERTA

Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254500/9789241511940-
eng.pdf;jsessionid=ECF8839BADCFC4E179701D6CC59E4DC1?sequence=1 

Protuberância na mama, assimetria, retração da pele, retração recente do mamilo, 
secreção mamilar sanguinolenta, alterações eczematosas na aréola

Hemorragia vaginal pós-coito, corrimento vaginal excessivo

Mudança nos hábitos intestinais, perda de peso inexplicada, anemia, sangue nas 
fezes

Lesões brancas (leucoplasia) ou lesões vermelhas (eritroplasia), crescimento ou 
ulceração na boca

Hemorragia nasal, nariz entupido, surdez, nódulos na parte superior do pescoço

Rouquidão persistente da voz

Dor abdominal superior, indigestão de início recente, perda de peso

Dor na bexiga urinária, micção frequente e incômoda, sangue na urina

Dificuldade ao urinar (muito tempo), micção noturna frequente

Mancha branca na pupila, estrabismo convergente (em uma criança)

Edema testicular de um testículo (assimetria)

Lesão ou ferida na pele que não cicatriza

Lesão marrom que cresce com bordas irregulares ou áreas de coloração desigual 
que pode coçar ou sangrar

Mama

Colo do útero

Cólon e reto

Cavidade oral

Estômago

Laringe

Nasofaringe

Pele Melanoma

Bexiga

Outros Cânceres de pele

Próstata

Retinoblastoma

Testículo

Sinais comunsSítio do câncer



DIAGNÓSTICO PRECOCE
SINAIS DE ALERTA

https://www.inca.gov.br/publicacoes/cartilhas/cancer-de-
mama-vamos-falar-sobre-isso



DIAGNÓSTICO PRECOCE
SINAIS DE ALERTA



DIAGNÓSTICO PRECOCE
SINAIS DE ALERTA

CÂNCER INFANTIL



FLUXO DO USUÁRIO DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE



Detecção Precoce do Câncer – contribuição para a organização da Rede assistencial 

 Apoio aos Sistemas de Informação: 
PAINEL-Oncologia: Monitoramento da “Lei dos 60 dias” em todo o
Brasil (tempo entre diagnóstico de câncer e início do tratamento
oncológico). Tem como base APAC-Oncologia, SIA, SIH, SISCAN
(monitoramento das ações nacionais de detecção precoce de câncer do
colo de útero e mama).

 Programas de Qualidade em Mamografia (PQM) e Radioterapia (PQRT) 
para todo o Brasil e para outros países da América Latina.

https://www.inca.gov.br/assuntos/programa-de-qualidade-em-
radioterapia
https://www.inca.gov.br/programa-qualidade-em-mamografia

Produção, organização e disseminação de informação 
em câncer e seus fatores de risco

https://www.inca.gov.br/assuntos/programa-de-qualidade-em-radioterapia
https://www.inca.gov.br/programa-qualidade-em-mamografia


Divisão de Pesquisa Populacional
• Tem como missão produzir e disseminar informações científicas para o controle 

do câncer. Para isto faz pesquisas epidemiológicas quantitativas e qualitativas 
além de avaliações de tecnologias em saúde na temática de oncologia.



Núcleo de Avaliação de Tecnologias de Saúde 
NATS-INCA

1. Sínteses de evidência (Revisões sistemáticas com metanálise)
2. Pareceres Técnico-Científicos (PTC)
3. Avaliações de tecnologias de saúde (ATS)
4. Avaliações econômicas (AE)
5. Avaliações de impacto orçamentário (AIO)
6. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)
7. Diretrizes Clínicas e Diagnósticas
8. Monitoramento de Horizonte Tecnológico (MHT)

Avalia tecnologias de saúde do SUS (programas, equipamentos, 
insumos, medicamentos, etc.) e produz recomendações para a 
discussão, na CONITEC, sobre a incorporação da tecnologia no SUS.

Produção, organização e disseminação de informação 
em câncer e seus fatores de risco



Assessoria técnica a CONITEC
• Relatórios de Avaliação de Tecnologias em Saúde completos:

• Anticorpos monoclonais (bevacizumabe, cetuximabe, panitumumabe) associados à 
quimioterapia no tratamento de primeira linha do câncer colorretal metastático

• Protocolos de uso:

• Cirurgia de citorredução e hiperquimioterapia em caso de pacientes com mesotelioma 
peritoneal maligno

• Cirurgia de citorredução e hiperquimioterapia em caso pseudomixoma peritoneal

• Informes de Monitoramento de Horizonte Tecnológico 



Divisão de Análise de Situação do CâncerDivisão de Tabagismo

Divisão de Pesquisa Populacional e Núcleo de 
Avaliação de Tecnologia de Saúde

Divisão de  Detecção Precoce e Área Técnica de Qualidade das Radiações 
Ionizantes

Área Técnica de Ambiente, Trabalho e Câncer Coordenação e Área de Apoio 
a Projetos

Área Técnica de Alimentação, Nutrição, 
Atividade Física e Câncer



O QUE PRECISAMOS FAZER JUNTOS?

Juntar esforços e trabalhar em rede de forma permanente! 
A rede deve estabelecer metas alcançáveis em determinado 

período de tempo, por tipo de câncer, avaliar as contribuições 
possíveis de cada participante, dividir as tarefas e avaliar 
periodicamente os resultados.

A rede deve definir prioridades em câncer e ajudar quem está 
em pior situação no país. Se conseguirmos um certo equilíbrio, 
teremos maiores chances de avançar.

A rede pode desenvolver e propor modelos customizados para 
as diferentes realidades regionais.

A rede pode avaliar, selecionar e testar os modelos propostos 
através de pesquisas científicas e construir a evidência da 
efetividade das ações.

A rede deve implementar as melhores práticas no país, 
respeitando as especificidades regionais. 

A rede deve monitorar os resultados alcançados ao longo do 
tempo, reavaliar metas e estratégias e as experiências 
associadas com os melhores resultados.



Muito obrigada pela atenção!
lalmeida@inca.gov.br

mailto:lalmeida@inca.gov.br

