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Introdução:  
O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) é 
o órgão auxiliar do Ministério da Saúde no desenvolvimento e 
coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle do 
câncer no Brasil. Atua como executor e coordenador da política 
nacional de controle do câncer no Brasil. Em conformidade com 
essa iniciativa, está sendo desenvolvido o Projeto Terminologia da 
Saúde em parceria com a Coordenação-Geral de Documentação e 
Informação (CGDIMS).  



Metodologia:  
O Ministério da Saúde elencou alguns termos retirados de 
algumas publicações do INCA e outros recebidos como sugestões 
por participantes das áreas. De um total de 2.632 termos, uma 
primeira análise do Ministério da Saúde apontou a retirada 1.576, 
ficando a cargo de cada área do INCA a decisão de exclusão ou não 
dos termos em questão. Com a finalidade de propor, avaliar, 
analisar e definir os termos (assuntos) mais utilizados foi 
constituído um grupo assessor para o desenvolvimento do Projeto 
com indicação de um integrante de cada área.  



Convite Terminologia. 
Fonte: INCA (2010). 



Resultados e discussão:  
Foram realizadas reuniões para a consideração dos termos mais utilizados e suas definições. 
Foram retirados 1.323 termos e definidos até o momento 396. O projeto Terminologia da 
Saúde tem como objetivo contribuir para a padronização e o aperfeiçoamento da linguagem 
utilizada pelo Ministério da Saúde na esfera do Sistema único de Saúde (SUS) e favorecer 
tanto a recuperação quanto a disseminação dos conhecimentos e informações institucionais 
existentes no repertório bibliográfico e documental do INCA, além de fortalecer a 
linguagem, divulgar as conceituações, palavras e expressões técnico-científicas utilizadas na 
instituição, garantindo, assim, com maior especificidade, a recuperação da informação. O 
glossário temático de câncer será publicado em forma de livro, na coletânea de publicações 
elaboradas pelo Projeto de Terminologia da Saúde, e disponibilizado na Biblioteca Virtual do 
Ministério da Saúde e na Área Temática Controle de Câncer. 



Resultado e discussão:  

Publicações do Projeto de 
terminologia da Saúde.  
Ministério da Saúde (2012). 



Área Temática Controle de 
Câncer.  
Fonte: INCA (2012). 

 



Glossário Eletrônico.  
Fonte: 
http://bvsms.saude.gov.br/iah/glossario/P/
help/g_tematicos.htm (2012) 
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Conclusões:  
A sociedade do conhecimento tem se caracterizado por enormes 
transformações que levam as instituições a pensarem seu conceito de 
organização, recuperação e disseminação do conhecimento.  
O INCA, afinado com o pensamento de uma política de gestão da informação e 
responsabilidade social, com proposta de acesso universal e compromisso entre 
gestores, vem, através do Projeto de Terminologia da Saúde em Câncer,  

viabilizar a recuperação e disponibilização do conhecimento científico de 
forma que atenda às necessidades dos usuários, potencializando,  

assim, a promoção da saúde e o atendimento com qualidade, 
agilizando, portanto, a comunicação em saúde, recurso 
estratégico na interação entre os pares. 
 


