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O
s registros de câncer são fontes imprescindíveis para o desenvolvimento de pesquisas 
epidemiológicas e clínicas, como também para planejamento e avaliação das ações de 
controle. Os Registros de Câncer de Base Populacional (RCBP) surgiram no Brasil em 
fi ns dos anos 1960 por iniciativas que buscavam a obtenção de informações sobre mor-
bidade por câncer no país, como se verifi cava em diversas partes do mundo. No início 

dos anos 1980 surgia no INCA o primeiro Registro Hospitalar de Câncer (RHC) brasileiro. 
Os RCBP produzem informações que permitem descrever e monitorar o perfi l da incidência, 

enquanto os RHC reúnem informações que têm por fi nalidade a avaliação da qualidade da assistência 
prestada a pacientes atendidos em determinado hospital ou num conjunto de hospitais. 

Vigilância
registros de câncer no Brasil

Fonte: INCA/MS/CONPREV/Divisão de Informação

Havia no Brasil em fi ns dos anos 1980 seis RCBP distribuídos entre as cinco macrorregiões ge-
ográfi cas, cobrindo aproximadamente 11% da população do país. Nos anos 1990 surgiram RCBP em 
mais nove cidades, elevando a cobertura nacional para 19,5%. A partir do ano 2000, 12 novas cidades 
foram incorporadas, totalizando 25 RCBP, aumentando a cobertura nacional para 23%. 
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Atualmente, há informações publicadas de 19 dos 25 RCBP (76,0%), resultando numa cobertura da 

população brasileira de 18,7%. Dos 19 registros com dados publicados, cinco estão em cidades com mais de 
2 milhões de habitantes, sete em cidades de 1 a 2 milhões e sete em cidades com menos de 1 milhão de habi-
tantes. Destas 19 bases de dados, 13 (68,4%) contêm informações de pelo menos três anos-calendário.

A partir de 2005, os RCBP também passaram a ser apoiados pela Secretaria de Vigilância em Saúde 
do Ministério da Saúde, no âmbito da vigilância de Doenças e Agravos Não-Transmissíveis (DANT), 
com repasse de recursos do teto fi nanceiro da vigilância em saúde a secretarias estaduais, municipais e 
outras instituições que mantêm esses registros, como prevê a Portaria 2.607, de dezembro de 2005.

Os RHC cresceram em quantidade a partir de 1998, quando a Portaria 3.535, do Ministério da 
Saúde, tornou-os obrigatórios em todas as unidades de atendimento de alta complexidade em onco-
logia no SUS. Recentemente, a Portaria 741 (SAS/MS), de dezembro de 2005, reafi rmou o papel 
dos RHC e defi niu prazos para consolidação, em nível nacional, das bases de dados hospitalares. 
Em parceria com a Universidade de São Paulo, o INCA desenvolveu o aplicativo RHCnet, em fase 
fi nal de homologação, para agilizar a consolidação das bases hospitalares por meio da ferramenta 
SisRHC. Este aplicativo estará em operação a partir de 2007, recebendo dados de todos os RHC 
das diversas unidades da Federação.

INCA/MS/CONPREV/Divisão de Informação

Fonte: INCA/MS/CONPREV/Divisão de Informação
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Formas de rastreamento preconizadas
para alguns tipos de câncer

CÂNCER
RASTREAMENTO 

POPULACIONAL

RASTREAMENTO 

OPORTUNÍSTICO

Mama Sim Sim

Colo do útero Sim Sim

Próstata Não Sim

Intestino Não Sim

Pele Não Sim

Boca Não Sim

Adaptado de NCCP/WHO, 2002.

A 
detecção precoce se baseia na seguinte premissa: quanto 
mais cedo diagnosticado o câncer, maiores as chances de 
cura, a sobrevida e a qualidade de vida do paciente, além 
de mais favoráveis a relação efetividade/custo. O objeti-
vo é a detecção de lesões pré-cancerígenas ou do câncer 

quando ainda localizado no órgão de origem, sem invasão de tecidos 
vizinhos ou outras estruturas. 

Sinais de alarme:

 nódulos

 febre contínua

 feridas que não 

cicatrizam

 indigestão constante

 rouquidão crônica

PRINCÍPIOS DA DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER

� Morbimortalidade elevada;

� História natural bem conhecida;

� Teste ou exame para detecção relativamente simples, de fácil aplicação, seguro, 
não invasivo, com sensibilidade e especifi cidade comprovadas, boa relação 
efetividade\custo e boa aceitação pela população e pela comunidade científi ca;

� Fase pré-clínica detectável e possibilidade de cura quando tratado nesta fase;

� Disponibilidade de serviço de diagnóstico e tratamento para a população;

� Tratamento que intervenha favoravelmente no curso da doença em sua fase 
clínica, garantindo maior sobrevida e melhor qualidade de vida;

� Continuidade do programa.

PR

Detecção precoce do câncer
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As estratégias para a detecção precoce do câncer incluem rastreamento e 
diagnóstico precoce. O rastreamento prevê ações organizadas que envolvem o 
uso de testes simples aplicados a determinados grupos populacionais, com a 
fi nalidade de identifi car lesões pré-cancerígenas ou cancerígenas em estádio 
inicial em indivíduos com doença assintomática. O diagnóstico precoce inclui 
ações de detecção de lesões em fases iniciais a partir de sintomas e/ou sinais 
clínicos. Para tanto, é importante que a população em geral e os profi ssionais 
de saúde reconheçam os sinais de alarme para o câncer, como nódulos, febre 
contínua, feridas que não cicatrizam, indigestão constante e rouquidão crônica, 
antes dos sintomas que caracterizem lesões mais avançadas, como sangramen-
to, obstrução de vias intestinais ou respiratórias e dor.

O rastreamento pode ser populacional, quando há iniciativas de busca da 
população-alvo, ou oportunístico, quando as pessoas procuram espontanea-
mente os serviços. Atualmente, recomenda-se o rastreamento populacional 
para cânceres de mama e colo do útero, e algumas sociedades médicas e orga-
nizações o preconizam também para câncer de cólon e reto. Os rastreamentos 
populacionais de câncer da próstata e da cavidade oral exigem ainda estudos 
epidemiológicos que embasem sua adoção como política de saúde pública. 
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O 
câncer do colo do útero pode ser detectado precocemente pelo teste de Papanicolaou 
em mulheres com vida sexual ativa, prioritariamente, entre 25 e 59 anos. Após dois exa-
mes normais no intervalo de um ano, a periodicidade indicada do exame é de três anos. 
A cobertura deve alcançar 80% da população-alvo. No Brasil, não se conhece o número 
de mulheres examinadas, mas sim o número de exames – o que difi culta o cálculo da 

cobertura. Estimativas feitas a partir de estudos nacionais e locais mostram aumento da cobertura ao 
longo do tempo. Em muitos casos, porém, ainda inferior ao necessário.

A razão entre os exames citopatológicos cérvico-vaginais em mulheres de 25 a 59 anos e a população 
feminina nesta faixa etária é um dos indicadores do Pacto da Atenção Básica, de 2006, e mostra a relação 
entre a oferta de exames e a necessidade atual. Em 2005, essa razão, no país, foi de 0,17 exame/mulher/ano, 
valor tendencialmente estável nos últimos anos e abaixo da razão mínima esperada, de 0,3. A tabela ao 
lado mostra a evolução do indicador em estados e regiões do país e apresenta o percentual de mulheres que 
têm planos ambulatoriais da saúde suplementar, possivelmente responsáveis por seus exames.

RASTREAMENTO

Câncer do colo do útero
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pias de signifi cado indeterminado em células escamosas (Ascus) são indicadores que contribuem para 
a avaliação da qualidade do método de detecção precoce do câncer do colo do útero. 

a) Percentual de amostras insatisfatórias
O exame classifi cado como “insatisfatório” não emite laudo e deve ser repetido, gerando 

transtornos para a mulher e custo maior para o sistema de saúde. Proporções elevadas de amos-
tras insatisfatórias estão associadas principalmente a problemas nas etapas de coleta e conser-
vação das amostras. Em 2005, todos os estados brasileiros apresentaram percentuais abaixo de 
5%, como preconizado em 2000 pela OPAS. Contudo, observa-se que, em alguns estados, mais 
de 30% dos municípios apresentaram índice de amostras insatisfatórias acima de 5%. 

Percentual de municípios com amostras insatisfatórias (>5%)
de exames citopatológicos do colo do útero, por UF (2005)

Fonte: Sistema de Informação do Câncer do
Colo do Útero – SISCOLO/DATASUS/INCA.
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AVISO AOS ESPECIALISTAS

No segundo semestre de 2006 foi lançada a Nomenclatura 
Brasileira para Laudos Cervicais e Condutas Preconizadas, na 
qual as atipias de signifi cado indeterminado passam a ser 
classifi cadas como “possivelmente não-neoplásicas” e “não se 
pode afastar lesão intra-epitelial de alto grau”, dando-se ênfa-
se ao achado de lesões de natureza neoplásica e reduzindo-se, 
assim, o diagnóstico dúbio.

O uso do acrônimo ASCUS fi ca desaconselhado: deve constar o diagnóstico por extenso.
Disponível em: www.inca.gov.br/inca/Arquivos/publicacoes/nomeclaturas.pdf

AV

Percentuais elevados de Ascus sugerem problemas 
na amostra, na análise laboratorial ou em ambas as fa-
ses. Esse indicador é uma medida indireta da qualidade 
nestas etapas, impossibilitando, entretanto, avaliação 
isolada da qualidade do processo. A elevação deste ín-
dice representa, para a rede assistencial, a necessidade 
da oferta de um maior número de exames – destinados 
à repetição para melhor investigação diagnóstica.

b) Índice de atipias 
Nos últimos quatro anos, houve aumento de 8,6% no 

índice de atipias de signifi cado indeterminado em células es-
camosas (Ascus) entre os exames alterados.
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A 
mortalidade por 
câncer da mama 
pode ser reduzida 
em um terço entre 
as mulheres de 50 

a 69 anos com programas de 
rastreamento, que consistem de 
mamografi a com ou sem exame 
clínico. No Brasil, o principal 
documento que referenda a pro-
posta do Programa Nacional de 
Controle do Câncer de Mama, 
em que o rastreamento é uma 
das principais estratégias, é o 
Consenso de Controle do Cân-
cer de Mama, que preconiza:

RASTREAMENTO

Câncer da mama
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Potencial de produção de mamografias, número de mamógrafos
e população feminina, por região, no Brasil (2006)

Fonte: Datasus, 2006

* 1% pop. feminina >35 anos, conforme Diretrizes Nacionais para Condutas Clínicas do Câncer de Mama (DAO/CONPREV/INCA/MS)
** 16% das mulheres na faixa etária necessitam de mamografia, conforme Diretrizes Nacionais para Condutas Clínicas do Câncer

de Mama (DAO/CONPREV/INCA/MS)
*** 50% das mulheres na faixa etária necessitam de mamografia conforme Diretrizes Nacionais para Condutas Clínicas do Câncer

de Mama (DAO/CONPREV/INCA/MS)
**** Número de mamógrafos*52 semanas*5 dias*16 exames, conforme equipe técnica (DAO/CONPREV/INCA/MS)

Risco
elevado*

Centro-Oeste 94 391.040 77.806

Nordeste 254 1.056.640 1.014.775

Norte 55 228.800 214.097

Sudeste 578 2.404.480 1.888.677

Sul 242 1.006.720 646.672

Brasil

2.136

84.480

18.766

158.039

53.904

317.325

118.426

413.293

103.429

828.889

281.818

1.745.855

35.050

1.531.777

305.998

2.790.425

957.621

5.620.871 1.223 5.087.680 3.842.027

População feminina – 2006 Produção de mamografia

Região
40 a 49 anos** 50 a 69 anos***

Mamógrafos
SUS em uso

Capacidade
instalada****

Cobertura 50%
população-alvo

Potencial de produção de mamografias, número de mamógrafos
e população feminina, por região, no Brasil (2006)

Capacidade instalada e produção de mamografias no SUS, por UF, no Brasil (2005)
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Capacidade instalada e produção de mamografias no SUS, , no Brasil (2005)por UF

Fonte: Datasus, 2006

A capacidade instalada (potencial de produção de mamografi as pelo núme-
ro de mamógrafos em uso) da rede SUS é sufi ciente para oferecer cobertura de 
pelo menos 50% da população-alvo em todas regiões do Brasil.

A implementação do rastreamento populacional como estratégia de detecção 
precoce e controle do câncer da mama no Brasil deve considerar a necessidade de 
profi ssionais especializados e capacitados, a organização de rede assistencial própria e 
prestadora de serviços ao SUS e a distribuição equitativa dos recursos tecnológicos de 
diagnóstico e tratamento necessários à assistência integral do paciente.
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As pessoas devem ser vistas como sujeitos, na singularidade de sua história de vida, condições 
socioculturais, anseios e expectativas.

A 
implementação de ações organizadas de controle 
do câncer é necessária quando a carga de doença 
for signifi cativa e os fatores de risco apresentarem 
tendência de crescimento. Ações de controle visam 
a redução da morbimortalidade, considerando-se a 

melhor utilização possível dos recursos disponíveis.
Estas ações envolvem estratégias de prevenção, detecção 

precoce, tratamento e cuidados paliativos. Educação e comu-
nicação em saúde, vigilância do câncer e dos fatores de risco, 
além de pesquisa (básica e aplicada), perpassam e complemen-
tam estas ações, cujo tipo e amplitude variam de acordo com 
os recursos econômicos, o padrão de ocorrência do câncer na 
população e o grau de desenvolvimento social e do sistema de 
saúde de cada país, estado ou região. 

Linha de cuidado
e integralidade da atenção
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As linhas de cuidado são estratégias de es-
tabelecimento do “percurso assistencial” com o 
objetivo de organizar o fl uxo dos indivíduos, de 
acordo com suas necessidades.

O modelo assistencial deve organizar e articular os recur-
sos nos diferentes níveis de atenção, para que sejam garantidos 
o acesso aos serviços e o cuidado integral. As pessoas devem ser 
vistas como sujeitos, na singularidade de sua história de vida, 
condições socioculturais, anseios e expectativas. A abordagem 
dos indivíduos com a doença deve acolher as diversas dimen-
sões do sofrimento (físico, espiritual e psicossocial) e buscar o 
controle do câncer com preservação da qualidade de vida. 



94
[A

Ç
Õ

E
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

L
E
]

O 
passo fundamental para o tratamento adequado do câncer é o diagnóstico, incluindo o 
estadiamento, no qual se baseará o planejamento terapêutico. Para isso é essencial que 
a rede de serviços de saúde conte com especialistas nas áreas clínica e cirúrgica, além de 
procedimentos vários – endoscopia, histopatologia, imagenologia, citologia – e estudos 
laboratoriais, como o dos marcadores tumorais. Os diagnósticos precoces, que incluem 

estratégias de rastreamento, aumentam a possibilidade de cura para alguns cânceres e reduzem a mor-
bidade resultante da doença e de seu tratamento.

O diagnóstico do câncer deve constar de história clínica e exame físico detalhados e, sempre que 
possível, de visualização direta da área atingida, utilizando exames endoscópicos como broncoscopia, 
endoscopia digestiva alta, mediastinoscopia, pleuroscopia, retosigmoidoscopia, colonoscopia, endos-
copia urológica, laringoscopia, colposcopia e laparoscopia. Na área em que houver alteração, o tecido 
deverá ser biopsiado e encaminhado a exame histopatológico, confi rmando-se ou não o diagnóstico.

Após a confi rmação diagnóstica, é necessário ampliar a avaliação do paciente para estadiar a do-
ença, ou seja, conhecer sua extensão no organismo, com o objetivo de: 1) auxiliar na escolha do trata-
mento; 2) fazer o prognóstico; 3) facilitar a comunicação entre os envolvidos; 4) determinar quando 
parar a terapia; e 5) padronizar o protocolo de tratamento.

A abordagem integrada das 

modalidades terapêuticas 

aumenta a possibilidade de cura

e a de preservação dos órgãos.

Tratamento do
câncer no SUS

O tratamento é um dos compo-
nentes do programa nacional de con-
trole do câncer. As metas são, prin-
cipalmente, cura, prolongamento da 
vida útil e melhora da qualidade de 
vida. As principais modalidades de 
tratamento são a cirurgia e a radio-
terapia/quimioterapia (incluindo 
manipulação hormonal), com apoio 
de outras áreas técnico-assisten-
ciais, como enfermagem, farmácia, 
serviço social, nutrição, fi sioterapia, 
reabilitação, odontologia, psicologia 
clínica, psiquiatria e a estomaterapia 
(cuidados de ostomizados). Embora 
cada área tenha papel bem-estabele-
cido, a abordagem multidisciplinar 
integrada é mais efetiva do que uma 
sucessão de intervenções isoladas no 
manejo do paciente.
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Cirurgia e radioterapia são apropriadas para tratamento da doença localizada e regional, e pode 

curar nos estádios precoces do câncer, especialmente quando há uma política de detecção precoce. Em 
geral, radioterapia e cirurgia têm papel limitado no câncer em estádios avançados. A quimioterapia 
pode curar alguns tipos de câncer e ter atuação efetiva em doenças disseminadas, como na doença de 
Hodgkin, linfomas não-Hodgkin de alto grau e leucemias, além de ser válida na paliação de várias 
outras doenças.

Exceto para cirurgias de doenças muito limitadas ou lesões pré-cancerosas (como a lesão de alto 
grau do colo do útero), serviços oncológicos dependem do apoio de uma estrutura hospitalar terciária, 
especialmente preparada para confi rmar o diagnóstico e fazer o estadiamento, promover o tratamento, 
a reabilitação e os cuidados paliativos, que podem ser organizados na rede de serviços de saúde de 
forma integrada com os níveis primários e secundários de atenção.
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ença e os fatores sociais. Um dos aspectos fundamentais é o acesso à melhor terapêutica disponível. O 
SUS vem estruturando respostas aos desafi os da organização do tratamento do câncer, levando-se em 
conta as dimensões e a heterogeneidade do Brasil. Alguns desses desafi os: 

 Integrar a detecção precoce ao tratamento, sem a qual tanto um quanto outro se torna menos efetivo;
 Estruturar a informação hospitalar em câncer em todos os hospitais do SUS que tratam a doença 
(RHC) para avaliar os resultados do tratamento em nível nacional;

 Melhorar o acesso ao diagnóstico do câncer (estruturação da média complexidade);
 Adotar estruturas que regulem a Atenção Oncológica na Rede SUS, de modo a facilitar o acesso 
ao melhor tratamento disponível;

 Garantir que as unidades que tratam doentes com câncer ofereçam serviços integrados, asseguran-
do as condições para a integralidade da assistência.
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Quantidade de procedimentos de quimioterapia
aprovados no SUS, por região (2001-2005)

Fonte: DATASUS/SIA
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NORTE NORDESTE SUDESTE
SUL CENTRO-OESTE BRASIL

Para responder aos desafi os da estruturação da Rede Assistencial de Alta Complexida-
de em Oncologia, o Ministério da Saúde publicou em 2/9/98 a Portaria nº 3.535 (republi-
cada em 12/10/98), pioneira ao estabelecer requisitos de garantia ao atendimento integral 
do doente com câncer e parâmetros para o planejamento da assistência oncológica. Esta 
portaria foi complementada por outra (nº 3.536/98), que determinou a adoção do Sistema 
de Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade em Oncologia (Apac/Onco): os 
novos procedimentos passaram a se basear na neoplasia, e não mais nos medicamentos, 
com autorização prévia regulamentada e alimentando um sistema de informações.
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publicou as portarias nº 2.439, de 19 de dezembro de 2005, a primeira a instituir uma Política Nacio-
nal de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados 
Paliativos, a ser criada em todas a unidades federadas, respeitadas as competências das três esferas de 
gestão; e a de nº 741, de 19 de dezembro de 2005, pela qual a Secretaria de Atenção à Saúde substitui 
a 3.535/98 e estabelece novas classifi cação e exigências para hospitais que tratam câncer (Centros ou 
Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), além de estabelecer parâmetros para 
o planejamento da Rede de Alta Complexidade em Oncologia e defi nir processos relacionados à in-
formação em câncer (RHC) e ao acesso a exames de média complexidade.
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Regiões

Existentes no SUS

NORTE *** 12.650 13 6

NORDESTE *** 50.970 51 40

SUDESTE 194.700 195 103

SUL 77.260 77 43

CENTRO-OESTE *** 19.830 20 11

BRASIL 355.410 356 203

0

7

19

16

6

48

Número de casos novos de câncer e quantidade de Cacon e Unacon com radioterapia
própria ou referenciada, necessários e existentes no SUS, por região (jun/2006)

Número de

casos novos

de câncer

Cacon e

Unacon com

radioterapia

própria ou

referenciada**

Cacon e

Unacon com

radioterapia

necessários*

* A necessidade está baseada no parâmetro da PT/MS 741/05 de 1 Cacon ou 1 Unacon com radioterapia para cada 1.000 casos novos de câncer/ano.

** CACON ou UNACON C RT contado segundo capacidade instalada em radioterapia (quantidade de acelerador linear ou Unidade de Telecobaltoterapia)

*** Pelo Projeto EXPANDE INCA MS estão em implantação 6 novas UNACON (1 no Acre, 3 no Pará, 1 em Alagoas e 1 no Distrito Federal

/ .

/ / , .)

Unacon sem

radioterapia

As Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) são hospitais terci-
ários estruturados para tratar, no mínimo, os cânceres mais prevalentes no país (mama, próstata, colo 
do útero, estômago, cólon e reto), menos pulmão. O câncer de pele não-melanoma pode ser tratado em 
serviços não-especializados. Os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (Cacon) são hospitais 
terciários estruturados para tratar todos os tipos de cânceres, em todas as modalidades assistenciais.

Apesar dos esforços do Ministério da Saúde e de seu Instituto Nacional de Câncer, e do cresci-
mento dos gastos e da quantidade de procedimentos oncológicos no SUS – o que nem sempre sig-
nifi ca melhores resultados –, ainda há muito a ser feito em resposta aos desafi os da organização e da 
operação da Rede Assistencial de Alta Complexidade em Oncologia, de modo a garantir à população 
usuária o acesso à atenção de qualidade com o melhor resultado possível.
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Tratamento do tabagismo

A 
sociedade aceita cada vez menos o tabagismo, o que faz com que um núme-
ro cada vez maior de fumantes deseje parar de fumar. Vêm contribuindo 
para isso as ações educativas, legislativas e econômicas do Programa Na-
cional de Controle do Tabagismo (PNCT). Segundo a OMS, os esforços 
para que o indivíduo pare de fumar reduzem a mortalidade por tabagismo 

em prazo mais curto do que a prevenção entre os jovens, que produzem mudanças nas 
estatísticas de 30 a 50 anos depois, quando os adolescentes de hoje atingirem a faixa 
etária em que se concentram as mortes relacionadas ao fumo.

Pesquisas mostram que 80% dos fumantes desejam parar de fumar, mas apenas 
3% o conseguem a cada ano – desses, a maior parte (95%) sem ajuda. O restante 
necessita de apoio formal, o que demonstra que a conscientização do profi ssional de 
saúde sobre a importância da valorização do tratamento do fumante deve ser estratégia 
fundamental no controle do tabagismo.

Entre as várias ações do PNCT estão as que objetivam o aumento do acesso da 
população fumante a métodos efi cazes de cessação do tabagismo. As estratégias na 
busca desse objetivo são: sensibilização e capacitação de profi ssionais de saúde para 
tratamento do tabagismo, inserção do tratamento do tabagismo na rotina de assis-
tência à saúde e a organização da rede de saúde para atendimento da demanda de 
fumantes querendo parar de fumar, e também de profi ssionais de saúde interessados 
em tratar tabagismo na rede do SUS.

Em agosto de 2000 o INCA organizou e coordenou o 1º Encontro Nacional de 
Consenso sobre Abordagem e Tratamento do Fumante, para oferecer recomendações 
sobre as condutas a serem empregadas. Como ponto de partida para a discussão foram 
apresentados estudos internacionais de meta-análise sobre os vários métodos para a 
cessação do tabagismo, com e sem evidências científi cas sobre sua efi cácia. Participaram 
profi ssionais, de diferentes pontos do país, que acumulavam experiência na prática da 
cessação do tabagismo, além de conselhos e associações profi ssionais, sociedades cien-
tífi cas da área da saúde e integrantes da Câmara Técnica de Tabagismo do INCA.

O Consenso concluiu que a base do tratamento do fumante deve ser a abordagem 
cognitivo-comportamental, podendo haver apoio medicamentoso em condições espe-
cífi cas. Essa abordagem combina intervenções cognitivas e treinamento de habilidades 
visando a cessação do fumo e a prevenção de recaídas, para detecção de situações de 
risco que levem o indivíduo a fumar, ajudando-o a resistir à vontade e estimulando-o a 
tornar-se agente de mudança de seu próprio comportamento. 
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O apoio medicamentoso tem impor-
tante e bem defi nido papel no processo 
de cessação do tabagismo, que é o de mi-
nimizar os sintomas da síndrome de abs-
tinência da nicotina. Deve ser empregado 
de forma complementar à abordagem 
cognitivo-comportamental, e nunca de 
forma isolada.

No momento, os medicamentos de 
primeira linha com efi cácia comprovada 
cientifi camente no tratamento do taba-
gismo são a Terapia de Reposição de Ni-
cotina, a TRN – sob a apresentação de 
adesivo transdérmico, goma de mascar, 
inalador oral, spray nasal, comprimido 
sublingual e pastilha –, e o cloridrato de 
bupropiona. O Brasil dispõe da TRN em 
forma de adesivo e goma, além da bupro-
piona.

Os esquemas terapêuticos podem ser 
adotados isoladamente ou em combina-
ção. As secretarias de Saúde, com apoio 
do INCA, vêm capacitando profi ssionais 
de nível superior em abordagem e trata-
mento e construindo uma rede de supor-
te às ações de controle do tabagismo. 

TRATAMENTO DO FUMANTE 

� Os tipos de abordagem cognitivo-comporta-
mental recomendados, como toda a orientação 
para o tratamento do fumante, estão disponí-
veis no site do INCA (www.inca.gov.br).

TR
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Transplante de medula óssea

O 
transplante de células-tronco hematopoiéticas ou de medula óssea é um 
procedimento com cerca de cinco décadas de constante evolução envolven-
do diferentes áreas do conhecimento científi co, como a morfologia celular, a 
imunologia, a citogenética e a biologia molecular. Nos últimos 10 anos, repre-
sentou importante avanço no tratamento de numerosas afecções genéticas, 

neoplásicas, hematológicas, endócrinas e auto-imunes.
Entre os fatores que delimitaram a evolução deste procedimento estão o desenvolvi-

mento das técnicas de identifi cação molecular (DNA) de doadores compatíveis e a utili-
zação de novas fontes para obtenção das células-tronco hematopoiéticas, como o sangue 
periférico mobilizado com fatores de crescimento celular e o sangue oriundo do cordão 
umbilical e placentário.

A compatibilidade genética entre o doador e o receptor é de fundamental importância 
para o sucesso do tratamento. Um irmão ou familiar HLA compatível (antígenos leuco-
citários de histocompatibilidade) é considerado o melhor doador, mas de 25% a 30% dos 
pacientes, apenas, conseguem obtê-lo.

A possibilidade de transplante para os 70% dos pacientes sem doador familiar reside na 
identifi cação de um doador não-familiar nos Registros de Doadores Voluntários existentes 
no Brasil ou no exterior e dos bancos de sangue de cordão umbilical. 

Para a identifi cação de doadores não-familiares foi criado em 1993, em São Paulo, o 
Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (REDOME), que o Minis-
tério da Saúde transferiu ao INCA, no Rio de Janeiro, em 1999. Nos primeiros anos de 
atividade do REDOME, devido ao número ainda insufi ciente de doadores cadastrados, à 
pouca agilidade e efi ciência nas buscas de doadores e à falta de um sistema informatizado, 
poucos pacientes foram benefi ciados.

* Transplantados via REREME/REDOME/INCA/MS até setembro/2006.
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A partir de 2004, com as campanhas coordenadas pelo INCA para recrutamento de doadores, 
com a participação dos hemocentros e laboratórios de imunogenética existentes em todo o país, além 
dos órgãos competentes do Ministério da Saúde, este sistema obteve grande expansão. Com a colabo-
ração do DATASUS/MS, foram desenvolvidos dois sistemas essenciais de cadastramento: 

 REDOME-NET – atende a hemocentros e laboratórios no envio dos dados de doadores 
recrutados, via web, ao REDOME.

 REREME-NET – atende médicos, hospitais, centros de transplante no cadastramento de 
pacientes (receptores) com indicação para transplante de medula óssea aparentado e não-aparentado, 
constituindo o Registro Nacional de Receptores de Medula Óssea (REREME). 

Com isto foi possível assegurar efi ciência, efi cácia e maior visibilidade ao trabalho, proporcio-
nando aos médicos assistentes e a seus pacientes o acompanhamento do processo de busca de um 
doador e a eqüidade na realização dos transplantes. Em 2003, apenas 11% dos transplantes com do-
adores não-aparentados eram identifi cados no REDOME, enquanto em 2006 este percentual foi de 
73%. Além da busca de doadores segundo a diversidade étnica característica da população brasileira, 
reduz-se a dependência aos registros internacionais e os custos deste sistema.

Apesar do aumento do número de transplantes de medula óssea no Brasil, principalmente de 
doadores não-aparentados, e dos esforços nos últimos anos para credenciamento de novos centros e 
equipes de transplantes, permanece o desafi o de ampliação da oferta de leitos no SUS para esta área.
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Qualidade em radioterapia

A 
radioterapia é um dos recursos terapêuticos mais importantes no 
tratamento do câncer, e a avaliação da qualidade dos serviços nesta 
área é estratégica para a atenção oncológica. O objetivo do Programa 
de Qualidade em Radioterapia (PQRT), do Instituto Nacional de 
Câncer, é estimular e promover condições que permitam aos serviços 

de radioterapia sua aplicação com qualidade e efi ciência, além da capacitação dos 
profi ssionais da área. 

O PQRT desenvolve medidas e atividades de controle de qualidade em ra-
dioterapia, verifi cando as condições de operação dos equipamentos em avaliações 
locais e postais, estas por um sistema desenvolvido pelo próprio PQRT. Resulta-
dos e recomendações das avaliações são encaminhados ao responsável pelo servi-
ço, e a instituição recebe certifi cado de qualidade relativo ao equipamento. 

Avaliação Local
Em suas visitas pelo Brasil, o PQRT já promoveu 2.813 testes em 133 fei-

xes de fótons de 116 equipamentos (Co-60 e aceleradores lineares). Em cada 
equipamento são verifi cados 11 parâmetros relativos à segurança, 16 relativos 
aos aspectos mecânicos e elétricos e 10 de natureza dosimétrica. Cada parâmetro 
avaliado tem um intervalo de desvio aceitável, segundo o protocolo Tecdoc-1151, 
da Agência Internacional de Energia Atômica. A tabela abaixo mostra os resul-
tados encontrados.
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Avaliação Postal
As Avaliações Postais, intercaladas com as locais, também são importantes, pois 

em menos tempo e por custo muito menor é possível avaliar oito parâmetros básicos 
dos tratamentos radioterápicos com feixes de fótons (Co-60 e aceleradores lineares), 
graças ao sistema desenvolvido pelo PQRT, que usa dosímetros termoluminescentes.

O sistema é enviado ao serviço de radioterapia com instruções para que o físico lo-
cal o irradie e o remeta de volta. Caso algum parâmetro esteja fora dos limites aceitáveis, 
é feito contato com o físico para resolver o erro ou a dúvida em questão. Após esta fase, 
novo kit é enviado e, se ainda persistir alguma dúvida, o físico do PQRT visita o serviço 
e faz avaliação local para sanar o problema.

Embora um pequeno número de equipamentos ainda esteja fora dos limites 
aceitáveis, é possível observar que a radioterapia do Brasil, ainda que deficitária em 
relação à quantidade de equipamentos disponíveis, apresenta bom nível internacio-
nal, dispondo de serviços de ponta, em pé de igualdade com muitos serviços do 
chamado Primeiro Mundo.

Página do PQRT

no site do INCA

www.inca.gov.br/pqrt
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Formação de recursos humanos
e educação permanente em oncologia

A
penas muito recentemente a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde 
do Ministério da Saúde passou a ocupar o lugar que lhe é conferido pela Lei 8.080 na or-
denação da formação de recursos humanos para o SUS. Por conta disso, permanece uma 
distância considerável entre as necessidades de formação de profi ssionais e as demandas 
da rede de serviços. É nesse contexto de iniciativas ainda insufi cientes de regulação gover-

namental que se situa a questão da formação profi ssional na área do câncer. 
No campo da especialização em oncologia prevalece a desigualdade de distribuição dos progra-

mas de residência médica no país, ainda fortemente concentrados nas regiões Sul e Sudeste, como 
mostra o gráfi co, de comparação com outros programas. 

A força dos determinantes dessa desigualdade se faz sentir quando é analisada a distribuição de 
postos de trabalho de especialistas em oncologia: percebe-se claramente a tendência à concentração 
crescente, na medida em que se avança do norte para o sul e do interior para o litoral do país, como re-
vela o mapa. O cotejamento dessa tendência de distribuição com os dados epidemiológicos referentes 
ao câncer atesta o desafi o a ser enfrentado pelas políticas públicas.
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Ao perfi l de desigualdade da distribuição regional da formação há que se acrescentar a reconhe-

cida tendência à fi xação do profi ssional formado nas regiões mais desenvolvidas, reduzindo o impacto 
que a formação especializada poderia trazer à conformação de equipes de atenção oncológica em ins-
tituições de média e alta complexidade habilitadas pelo SUS.

A adoção da Política Nacional de Atenção Oncológica, criada pela Portaria 2.439, de dezembro 
de 2005, traz a esperança de que os currículos das instituições de ensino favoreçam as ações de pro-
moção da saúde e prevenção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento em todos os níveis de com-
plexidade do sistema de saúde, desafi o que será vencido pelo trabalho conjunto efetivo entre as gestões 
da rede de atenção oncológica e da formação.

Perfi s de competência profi ssional na área de oncologia são defi nidos com base na conjugação de 
esforços dos setores diversos envolvidos na formação, na regulação do exercício profi ssional e na pres-
tação de assistência, de forma a assegurar o planejamento de programas que atendam ao compromisso 
de excelência no cuidado exigido pela sociedade a ser cumprido pelo SUS nas diferentes regiões do 
país. Essa abordagem já alcançou legitimidade na Comissão Nacional de Residência Médica do MEC 
que, em 2006, aprovou o primeiro programa assim desenvolvido na área de cancerologia cirúrgica, ao 
qual deverão seguir-se os demais.

Fonte: Ceccim e Feuerwerker, 2005.
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Pesquisa em câncer no Brasil

A 
produção do conhecimento científi co no Brasil tem crescido progressivamente, num rit-
mo de 8% ao ano nos últimos 10 anos, o que a coloca em 17º lugar no ranking mundial, 
situando-nos entre os países em desenvolvimento – com investimento médio em pesqui-
sa em torno de 20%.

No setor saúde, as agências de fomento à pesquisa destinam entre 25% e 30% de seu 
orçamento à saúde. A maior parte dos pesquisadores deste campo está concentrada na área acadêmica, 
especifi camente em universidades. 

Apesar dos avanços, alguns aspectos merecem observação:
 Os investimentos para a pesquisa em saúde não são direcionados às doenças mais prevalentes; 

apenas 10% dos investimentos são voltados a doenças que afetam 90% da população.
 A pesquisa em saúde carece de tecnologia e inovação, o que pode ser expresso pelo baixo nú-

mero de patentes comparado a nossa publicação científi ca. Nem sempre o conhecimento gerado em 
outros países, com diferenças étnicas e genéticas, se amolda ao perfi l da população brasileira, havendo, 
portanto, necessidade de incentivo à avaliação de incorporação tecnológica com vistas s sua incorpo-
ração ao SUS. 

 A participação do Ministério da Saúde na política de pesquisa foi se tornando mais efetiva a 
partir de 2003. Entre 2000 e 2002, o investimento em pesquisa pelo Ministério da Saúde teve média 
anual de 68,4 milhões de reais, o equivalente a 5,7% do investimento total em pesquisa no país, incluin-
do salário dos pesquisadores. Em 2006, somente em editais de pesquisa em saúde, organizados pela 
Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, foram investidos 132,5 milhões de reais. 

Nos últimos anos os órgãos governamentais têm se conscientizado de que o investimento em 
pesquisa é estratégico no enfrentamento dos desafi os da saúde pública, traduzindo o compromisso 
político e ético do SUS com a produção e a apropriação de conhecimentos e tecnologias que contri-
buam para a redução das desigualdades sociais em saúde.

Assim, as diretrizes da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde ganham 
sentido para sistemas, instituições de saúde e centros de formação de recursos humanos, que incor-
poram, progressivamente, seus objetivos principais: desenvolver e otimizar processos de produção e 

No incentivo à pesquisa 

em saúde há que ser 

considerado o quanto da 

produção de conhecimento 

tem aplicabilidade para a 

população e o quanto de 

inovação e incorporação 

tecnológicas chega às 

ações de saúde. 

absorção de conhecimento científi co e tecnológico para o atendi-
mento das necessidades de saúde da população.

Essa política propõe, entre suas estratégias, o fortalecimento 
de parcerias e a inclusão de diferentes atores na cadeia do conhe-
cimento – pesquisa básica, aplicada, clínica e epidemiológica em 
universidades, institutos de pesquisa, empresas e serviços de saúde. 
Buscando reduzir as fragilidades na área da pesquisa em saúde, re-
conhece-se a necessidade de profi ssionais com perfi l de formação 
que responda a essas novas demandas, sob a ótica da multidiscipli-
naridade na abordagem dos problemas de saúde.
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Obviamente, esse esforço exige prioridades de pesquisa. 
O foco no incentivo à pesquisa oncológica é relevante face às estimativas da UICC para um au-

mento de 50% até 2020 no número de novos casos de câncer e o dobro do número de mortes. No 
Brasil, esse desafi o é maior porque temos uma sobrevida em câncer em torno de 2 a 4 anos, enquanto 
nos países desenvolvidos esse índice sobe para 12 a 16 anos.

Como prioridades na área oncológica identifi cadas pelo INCA, associado à Secretaria de Ciência 
e Tecnologia do Ministério da Saúde e ao CNPq, estão os cânceres de alta prevalência e possibilidade 
de intervenção e resolução efetivas, como também aspectos no processo de evolução da doença para 
cânceres de colo do útero, mama, próstata, pulmão, colorretal e neoplasias hematológicas. A partir daí 
foi estabelecido o primeiro edital específi co para fomento da pesquisa em câncer no país.

Por outro lado, a atual Política Nacional de Atenção Oncológica estabelece que a pesquisa em 
câncer deve ser incentivada nas diversas áreas – prevenção, controle, assistência –, permitindo assim 
que diferentes pesquisadores interajam e que grupos emergentes sejam ancorados a estruturas mais 
consolidadas, com otimização na relação custo/benefício para aplicação de recursos fi nanceiros.

O incentivo à pesquisa no Brasil ainda tem capacidade de crescimento nos próximos anos, uma 
vez que reunimos 1,8% da produção científi ca mundial e nosso PIB corresponde a 2,3% da riqueza 
mundial. É evidente, contudo, que nosso crescimento só se tornará defi nitivo com o aumento do PIB 
ou a adoção de uma política de otimização de recursos e o estabelecimento de prioridades e interação 
científi ca. Acreditamos fi rmemente em que as estratégias implantadas trarão impacto não só em rela-
ção ao diagnóstico precoce e à intervenção efetiva no curso da doença, mas sobretudo na qualidade de 
vida dos pacientes de câncer.

Fonte: , 2006.MS/SCTIE/DECIT•CNPq
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A 
tendência de crescimento de câncer no Brasil é inquestioná-
vel. A diferença no risco absoluto e na sobrevida por câncer 
existe entre as diversas regiões brasileiras e, se não houver 
uma intervenção maciça no controle, esta diferença será 
maior ainda em termos de acesso aos serviços adequados 

para tratamento dos pacientes com câncer. Um grande desafi o diante do 
país é a minimização das disparidades na ocorrência de câncer em to-
das as localidades e em todos os estratos sociais. Em teoria, as soluções 
para enfrentar a disparidade podem ser objetivas a partir de melhora 
na educação e na comunicação, com mais investimento econômico para 
aumento do acesso ao cuidado em todos os níveis. No entanto, para que 
isto seja alcançado é necessário um esforço na organização do SUS, com 
participação efetiva da sociedade na construção de uma rede ampla e 
dinâmica que tenha como objetivo principal o controle do câncer. 

Em se tratando de países com recursos limitados, como o Brasil, 
em que indiretamente competem outros graves problemas de saúde pú-
blica, a defi nição de prioridades deveria ser o primeiro passo do plano 
de controle do câncer. Estas prioridades devem ser traçadas não apenas 
em função do peso que representam no perfi l epidemiológico de uma 
população mas, sobretudo, porque são medidas de intervenção com cus-
to-efetividade já comprovado e que certamente terão impacto na morta-
lidade, incidência ou qualidade de vida. Nesta perspectiva é que torna-
ram prioridades de saúde pública, pelo governo brasileiro, o controle dos 
cânceres de colo do útero e da mama e o controle do tabagismo.

Em toda a área de prevenção, deve ser estimulada a abordagem 
multissetorial para promoção de modos de vida e ambientes saudáveis. 
Sugere-se que a implementação efetiva da prevenção de câncer em dife-
rentes níveis seja parte do controle de câncer e da prevenção de doenças 
crônicas e outros problemas relacionados, o que implica que o processo 
necessariamente considere as inter-relações entre fatores de risco e pro-
teção para doenças crônicas. Os agentes e as condições de maior po-
tencial de risco para câncer têm pesos diferentes de região para região, 
o que torna imprescindível, no planejamento das ações de prevenção, a 
caracterização da realidade local. 

Desafi os
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As estratégias de comunicação devem assegurar que as medi-
das propostas sejam bem planejadas, com estímulo a formas so-
cializantes na adoção de comportamentos saudáveis. A parceria 
com movimentos sociais organizados é crucial para a adesão e a 
reformulação contínua dos processos de comunicação, educação 
e defesa da causa – a chamada advocacy. A construção de uma 
rede de atenção ao câncer, que tem por fi nalidade gerar, dissemi-
nar, articular e executar políticas e ações de atenção oncológica, 
deve incluir não apenas gestores e profi ssionais das diversas áreas 
e setores envolvidos, mas também universidades e centros de pes-
quisa, as sociedades científi cas e toda a sociedade civil organiza-
da. Com isto é possível a união de projetos, instituições e pessoas 
interessadas em estratégias de âmbito nacional, regional ou local 
que contribuam para a consolidação de um sistema de saúde eqüi-
tativo e efi caz com forte participação social.
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A veiculação de informação em todos os campos, incluindo na saúde, é sem 
dúvida crescente, com a ampliação do acesso à internet. No entanto, nem sem-
pre este veículo assegura qualidade de conteúdo: muitas vezes é de confi abilida-
de variável, cabendo a profi ssionais de saúde e educação estabelecerem formas 
precisas de informar a população dos riscos para o câncer e demais doenças 
crônicas. É preciso entender que interações entre comunicação de risco, moti-
vação e mudança de comportamento são complexas e ainda pouco entendidas. 
As condições que determinam o comportamento dos indivíduos são subjetivas, 
não-mensuráveis. Muitas vezes as intervenções preventivas podem dar certo 
em alguns lugares e não em outros. A interpretação da informação transmi-
tida pode variar em função da escolaridade, de fatores culturais, emocionais e 
sociais. Justamente por isso, o trabalho integrado entre educação e saúde é o 
primeiro passo para a efetividade da política de prevenção.

No Brasil, o critério de integralidade do SUS já vem permitindo que as 
ações sejam planejadas de forma transversal, o que implica multidisciplinaridade 
de ações, ao mesmo tempo em que se investe no trabalho intersetorial.

Em relação à prevenção secundária, o rastreamento deve privilegiar os 
cânceres cuja ocorrência pode ser modificada a médio e longo prazo, como é 
o de colo do útero, mama e cólon e reto. Para os demais tipos, enquanto não 
houver testes de detecção precoce eficientes, deve-se priorizar o monitora-
mento de grupos populacionais de maior risco pela história familiar ou por 
condições especiais de saúde. A tomada de decisão em estratégias de rastrea-
mento populacional deve levar em conta os recursos necessários, as condições 
dos serviços de saúde e as implicações das questões éticas – inclusive a deci-
são de não se rastrear.

A decisão pelo rastreamento populacional pode representar a peça-chave 
mais desafi ante para os serviços de saúde. Apenas a partir de um plano estru-
turado com ações qualifi cadas e sistema de referência e contra-referência ampla 
podem ser alcançadas as metas propostas. O rastreamento só se torna efi ciente 
quando, de fato, as pessoas rastreadas podem se benefi ciar do diagnóstico pre-
coce e com isso alterar sua possibilidade de cura.

Nas estratégias de prevenção de câncer do colo do útero, a chegada ao mer-
cado da vacina anti-HPV abre novas perspectivas de eliminação do risco de 
infecção por alguns subtipos deste vírus, responsáveis por 75% dos casos de 
carcinoma. A discussão de incorporação da vacina pelo SUS merece assim ser 
encarada como prioritária, e deve levar em conta que alguns passos precisam 
ser percorridos até que se defi nam as regras para que a vacina seja incluída no 
calendário nacional de imunizações. 

Estes passos exigem estudos sobre a distribuição da prevalência de in-
fecção dos diferentes subtipos de HPV em diferentes regiões do país. É 
importante salientar que, instituída a vacinação anti-HPV, o rastreamento 
convencional com base no exame Papanicolaou deve ser mantido mesmo 
entre meninas vacinadas: o efeito em longo prazo da vacina ainda é desco-
nhecido, não só em relação ao tempo de proteção conferido, mas também 
quanto ao comportamento dos subtipos do vírus não incluídos na vacina.
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Precisamos evoluir nos sistemas de informação, integrando os registros de cân-
cer aos outros sistemas existentes no SUS, garantindo o monitoramento, a regula-
ção e a avaliação das condições de saúde dos pacientes e os resultados alcançados. A 
vigilância do câncer deve ser consolidada e aprimorada pelo aumento da cobertura, 
da qualidade e da disseminação das informações para os profi ssionais e para a so-
ciedade, permitindo o monitoramento das diversas condições de risco relacionadas 
à ocorrência do câncer. Além de permitir que se conheça a distribuição de risco no 
país, o acompanhamento contínuo das informações geradas neste sistema integrado 
tornará possível a avaliação direta, de grande interesse para gestores de saúde. No 
caso dos registros de base hospitalar pode ser avaliada a qualidade da assistência e, 
no caso dos de base populacional, de uma forma mais ampla, podem ser feitas com-
parações com outras regiões do mundo em relação à sobrevida dos pacientes.

Os avanços no tratamento (cirurgia, radioterapia e quimioterapia), com certe-
za, têm sido responsáveis em países desenvolvidos pela redução da mortalidade dos 
principais tipos de câncer. A prioridade do tratamento deve estar ligada à detecção 
precoce, com foco em cânceres de grande potencial de cura e o estabelecimento de 
padrões de cuidado segundo prioridades e diferentes fontes de recurso.

Com certeza, o acúmulo exponencial de conhecimento produzido nos cam-
pos da biologia molecular e da genética, especialmente com o seqüenciamento 
genômico, vai permitir, em futuro próximo, a determinação de variantes gené-
ticas que se relacionam aos riscos de diversos tipos de câncer. Para que isto se 
torne uma ferramenta importante no controle do câncer é necessário o estímulo 
a estudos que confi ram a consistência dos resultados encontrados com desenhos 
cuidadosos e melhores estimativas de associação. 

Assim, será possível compreender a patogênese e avançar no desenvolvi-
mento de fármacos com intervenções mais individualizadas. Grandes benefícios 
serão possíveis para melhora do tratamento do câncer. A grande questão é que 
isso tudo aconteça sem que cresçam as diferenças que já marcam hoje o acesso a 
terapias mais efi cazes.

É necessário ainda o estabelecimento da lógica da rede de pesquisa onco-
lógica em âmbito nacional, na busca de grupos emergentes em regiões cuja pes-
quisa em câncer seja incipiente, permitindo-se o envolvimento da massa crítica 
nacional de pesquisadores em saúde na problemática do câncer.

Cobertura assistencial, avanços tecnológicos, qualidade da atenção ao cân-
cer, ampliação das medidas de controle: todas e cada uma dessas iniciativas de-
pendem de esforços redobrados na área de formação de recursos humanos e de 
educação permanente, orientados pela articulação sinérgica entre gestão do SUS 
e instituições formadoras.

Por fi m, o grande desafi o está no campo da mobilização social. Como ga-
rantir a articulação de políticas de saúde com políticas de educação, rompendo 
preconceitos e quebrando o paradigma de que o câncer é sinônimo de morte? 
A difusão de experiências bem-sucedidas, com engajamento de voluntariado e 
captação de recursos por ações integradas, é essencial para que alcancemos os 
objetivos propostos e para a sustentabilidade das estratégias de mobilização que 
visam a redução dos casos e óbitos por câncer e para a efetiva melhora da quali-
dade de vida dos pacientes.
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