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Lançada em 2005, a Política Nacional de Atenção 
Oncológica passou a tratar o câncer como proble-
ma de saúde pública, conforme orienta a OMS. O 
controle da doença deve focalizar o diagnóstico 
precoce e a prevenção, em vez de se concentrar no 
tratamento das fases avançadas.
O INCA vem estruturando uma Rede de Atenção 
Oncológica para congregar parceiros governamen-
tais ou não com um objetivo: reduzir a incidência 
e a mortalidade por câncer e garantir qualidade de 
vida aos pacientes em tratamento.



PesquisaVocê conhece o INCA? Centros de Alta Complexidade em Oncologia. O INCA 
acompanha a instalação, treina, equipa, fiscaliza e su-
pervisiona esses centros.

Assistência
Estrategicamente, o Instituto Nacional de Câncer 
funciona como instância técnica do Ministério da 
Saúde para os assuntos ligados à ciência e às prá-
ticas oncológicas (controle, avaliação, regulamen-
tação, e incorporação tecnológica). Somente no 
Estado do Rio de Janeiro, o INCA absorve mais da 
metade dos pacientes em tratamento oncológico.

Controle do Tabagismo
Em 15 anos, as ações 
do programa reduziram 
o percentual de fuman-
tes na população em 
cerca de 40%. Tais re-
sultados garantiram ao 
INCA o posto de Centro 
Colaborador da Organi-
zação Mundial da Saúde para o Controle do Tabaco 
na América Latina e países de língua luso-hispânica. 

Controle dos cânceres de mama e de 
colo do útero

Reduzir a mortalidade 
é a meta do Programa 
Nacional de Controle 
do Câncer de Mama e 
de Colo do Útero. Para 
isso, preconiza o acesso 
ao diagnóstico precoce 
pelo exame preventi-
vo, o exame clínico das 
mamas, além do tra-
tamento adequado do 

tumor. A detecção desses tumores na fase inicial 
faz parte das determinações da Política Nacional de 
Atenção Oncológica, lançada em 2005. 

O que o INCA faz?

Ensino
Articula educação e 
prática para melhorar 
a prestação de servi-
ços em oncologia em 
todo o Brasil. 

Prevenção, Detecção 
Precoce e Vigilância do Câncer
Desenvolve programas nacio-
nais em parceria com as se-
cretarias de saúde estaduais e 
municipais brasileiras. Assim, 
executa ações estratégicas de 
prevenção e detecção pre-
coce do câncer  embasadas 
pela análise e produção de 
dados técnicos e científicos 
sobre a doença.

Como o INCA trabalha no Brasil?

Qualidade em Radioterapia
Dá condições para que as instituições de serviços 
de radioterapia do SUS apliquem a radioterapia 
com qualidade e eficiência.

Expansão da Assistência 
Oncológica
Visa a expandir o modelo da 
assistência oncológica inte-
gral por meio da implantação de 

Interage com instituições no 
país e no exterior e estimula 
a produção do conhecimento 
científico, visando melhorar 
procedimentos diagnóstico-
terapêuticos e formar pes-
quisadores em oncologia.

O Instituto Nacional de Câncer (INCA) é o órgão 
do Ministério da Saúde do Brasil que orienta e 
assegura a realização de ações nacionais para o 
controle do câncer.

Coordena e desenvolve ações de controle do câncer 
nas áreas de ensino, pesquisa, prevenção, detecção 
e vigilância, informação e assistência oncológica:

Por meio de programas nacionais, como:


