
!!
! !

NOTA%TÉCNICA%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%09%|%2011%

!

! 1!

!!

!

!!!!!!!!!!!!%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%

%

%%

%

%

Programa% Nacional% de% Controle% do% Câncer% do%

Colo%do%Útero%e%de%Mama%

%%

Proposta%de%Fortalecimento%das%Ações%de%Prevenção,%Diagnóstico%

e%Tratamento%do%Câncer%de%Colo%do%Útero%e%de%Mama.%

%

%

%

%

%

%

%

ABRIL/2011



!!|!NOTA!TÉCNICA!|!09!|!2011!

!

2!

!
PROPOSTA%DE%FORTALECIMENTO%DAS%AÇÕES%DE%PREVENÇÃO,%DIAGNÓSTICO%E%

TRATAMENTO%DO%CÂNCER%DE%COLO%DO%ÚTERO%E%DE%MAMA%

!

Eixos:%%

1.! Fortalecimento!do!Programa!Nacional!de!Controle!do!Câncer!de!Colo!de!Útero.!

2.! Fortalecimento!do!Programa!Nacional!de!Controle!do!Câncer!de!Mama.!

3.! Ampliação!e!qualificação!da!Assistência!Oncológica!no!SUS.!

4.! Difusão!de!informação!e!comunicação!de!informação.!

5.! Informação!epidemiológica! para!melhorar! os! sistemas! de! informação!e! vigilância!

do!câncer.!

!

Eixo% 1% X% Fortalecimento% das% ações% de% prevenção,% diagnóstico% e%

tratamento%do%câncer%de%colo%de%útero%%

!

Antecedentes:%

O!Programa!de!Controle!do!Câncer!de!Colo!de!Útero!no!Brasil!foi!instituído!na!

década!de!90!pelo!Instituto!Nacional!do!Câncer!(Inca)!!/!Ministério!da!Saúde!e!se!baseia!

na!detecção!precoce!do!mesmo!em!mulheres!assintomáticas,!processo!conhecido!como!

rastreamento!ou!screening1.!!

As! ações! de! detecção! precoce! do! câncer! do! colo! de! útero! já! haviam! sido!!

incorporadas!ao!programa!de!Assistência!Integral!à!Saúde!da!Mulher!(PAISM)!na!década!

de! 1980.! No! início! da! década! de! 1990,! as! ações! do! controle! do! câncer! no! Brasil!

passaram! a! ser! coordenadas! pelo! Inca! que,! em! 1996,! ! realizou! o! projeto! piloto! do!

Programa! Viva! Mulher! visando! o! controle! do! câncer! do! colo! do! útero.! Em! 1998! foi!

realizada! a! primeira! campanha! nacional! de! rastreamento! e,! desde! então,! as! ações! de!

controle!do!câncer!de!colo!do!útero!foram!expandidas!às!27!unidades!da!federação!(UF).!

Alguns!avanços!ocorreram!nesse!período,!entre!eles!a!padronização!nacional!dos!laudos!

de!examese!a!disseminação!da!técnica!de!Cirurgia!de!Alta!Freqüência!(CAF)e!a!ampliação!

da! oferta! do! exame! citopatológicoe! a! disponibilização! de! informações! técnicas! e!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Relatório!final,!de!julho!de!2010,!elaborado!pelo!grupo!de!trabalho!instituído!por!Portaria!MS!310,!de!
10/02/2010.!Inca/MS.!!
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gerenciais!e!a!consolidação!do!Sistema!de!Informações!de!Controle!do!Câncer!do!Colo!

do!Útero!(SISCOLO),!a!partir!de!1999.!

Com!a! instituição! do!Pacto! pela!Saúde2,! as! ações! de! controle! do! câncer! de!

colo!de!útero!passaram!a!compor!os!Planos!Estaduais!e!Municipais!de!Saúde.!!

As! ações! de! rastreamento,! diagnóstico! e! tratamento! passaram! a! ser!

financiadas!a!partir!de!sua!inclusão!na!tabela!de!procedimentos!do!SUS!a!partir!de!1998,!

sendo!mantidas!no!FAEC.!até!2008,! !quando! ! foram! incorporados!no! teto! financeiro!da!

Atenção!Básica!e!da!!Média!e!Alta!Complexidade!das!UF.!

Apesar! da! oferta! de! exames! pelo! SUS! ser! suficiente! para! assegurar! a!

cobertura! da! população! feminina! do! país,! observaise! que! grande! parte! dos! exames!

ofertados!são!utilizados!em!repetições!desnecessárias.!Ainda,!o!SISCOLO!não!identifica!

as!mulheres!que!nunca!foram!rastreadas!ou!repetições!realizadas!com!periodicidade!não!

recomendada,!sendo!estes!pontos!fracos!desse!sistema!de!informação.!

!

Justificativa:%

Segundo!a!Organização!Mundial! de!Saúde! (OMS)!para! se!obter!um! impacto!

significativo!na!mortalidade!por!câncer!do!colo!de!útero!a!cobertura!de!rastreamento!deve!

atingir!80%!ou!mais!da!população!feminina!entre!25!a!60!anos.!

No! Brasil! a! taxa! de! mortalidade! por! câncer! de! colo! se! mantém! constante,!

sendo! a! segundo! ! tumor! maligno! com! maior! incidência! nas! mulheres! brasileiras! e! o!

primeiro! na! Região! Norte.! Nessa! região! do! país,! é! também! o! câncer! com! maior!

mortalidade!proporcional!em!mulheres!justificando,!portanto,!a!proposta!de!fortalecimento!

com!a!incorporação!de!diferentes!estratégias!para!seu!controle!na!Região!Norte.!!!

Em!2007!foram!registrados!4.691!óbitos!por!câncer!de!colo!de!útero!no!país!e!

a! incidência!por!100.000!mulheres!estimada!pelo! INCA,!em!2009!por!região!apresentou!

os! seguintes! resultados:! Região! Norte! ! 22,8e! Região! Nordeste! ! 18,4e! Região! Centroi

Oeste:!19,8e!Região!Sudeste:!16,4e!e!Região!Sul!21,5!casos/100!mil!mulheres.!

!

!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!!Portaria!GM/MS!nº!399,!de!2006.!
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Objetivos:%

•! Garantir!o!acesso!ao!exame!preventivo!de!Papanicolaou!com!qualidade.!

•! !Qualificar!o!diagnóstico!e! tratamento!das! lesões!precursoras!do!Câncer!do!Colo!

de!Útero.!

!

Componentes:%

!1.!Fortalecimento!da!gestão!do!Programa.!!

!2.!Qualificação!de!equipes!da!Atenção!Básica!para!realizar!o!rastreamento.!!

!3.!Gestão!da!qualidade!dos!exames!de!citopatologia!(exame!de!Papanicolaou).!!

!4.!Garantia!da!confirmação!diagnóstica!e!tratamento!das!lesões!precursoras.!

!5.!Acompanhamento!e!monitoramento.!

!

Componente%1:!Fortalecimento!da!gestão!do!Programa!,!com!duas!ações!

Ação!1!i!Fortalecimento!da!gestão!bipartite!do!Programa:%

•! Estimular! a! criação!de! câmaras! técnicas! (CT)!nas!CIB,! das!quais!participe!o!!

Comitê!Estadual.!!

•! Pautar!o! fortalecimento!e!a! implementação!do!Programa!nos! !Colegiados!de!

Gestão!Regional!(CGR).!

Ação!2!i!Qualificação!e!sustentabilidade!de!equipe!técnica!para!Gestão:!

•! Qualificar!a!equipe!técnica!que!comporá!as!CT!nas!SESe!

•! Elaborar!e!disponibilizar!diretrizes,!rotinas!e!parâmetros!técnicos!i!INCAe!

•! Aprimorar!e!manter!!site!para!compartilhamento!de!informações!–!INCAe!

•! Fazer!oficinas!técnicas!e!encontros!anuais!dos!Coordenadores!dos!Programas,!

Conasems,!Conass,!Cosems!–!INCAe!

•! Incluir!o!tema!nos!cursos!de!qualificação!de!gestores!–!UNASUS!–!SGETSe!

!

Componente% 2:% Qualificação! de! equipes! da! Atenção! Básica! para! realização! do!

rastreamento,!com!uma!ação.!

Ação! 1.i! desenvolver! ações! de! educação! permanente! em! saúde! (EPS)! para!

qualificação,! com! apoio! da! SGETS/MSe! INCA! e! DAB/MS.! As! SES! e! SMS! também!
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devem! desenvolver! o! conteúdo! técnico! de! acordo! com! as! diretrizes! desenvolvidas!

pelo!INCA.!

!

Componente%3:i!Gestão!da!Qualidade!da!Citopatologia,!com!cinco!ações!

Considerando! que! a! qualidade! do! exame! citopatológico! (exame! de!

Papanicolaou)! é! condição! importante! para! ! garantir! o! resultado! do! rastreamento.! O!

indicador!de!percentual!de!amostras!insatisfatórias!é!utilizado!para!avaliar!a!qualidade!da!

coleta!e!do!preparo!das!lâminas,!tanto!nas!!UBS!como!nos!laboratórios.!O!parâmetro!da!

OMS!para! !amostras! insatisfatórias! !é!de!até!5%.!No!entanto,!constataise!que!mais!de!

30%!dos!municípios!das! regiões!Norte!e!Nordeste!apresentam!no!SISCOLO,! índice!de!

amostras!insatisfatórias!acima!desse!percentual.!Observar!que!a!qualidade!do!exame!de!

Papanicolaou3! ! é! fundamental! para! ! garantir! as! ações! de! rastreamento! e! a! escala! de!

produção!dos!exames!e!é!de!grande!relevância!para!a!qualidade!da!leitura!das!lâminas.!

!

Ação! 1! i! Desenvolver! uma! política! de! indução! de! escala! de! produção! de! exames!

citopatologicos! com! melhoria! da! expertise! técnica.! Para! tal! é! fundamental! que! o!

investimento!seja! feito!aumentar!a!escala!de!produção!dos! laboratórios! (a!produção!

mínima!deve!ser!de!15.000!exames/ano).!No!Brasil,!dos!1.116! laboratórios!do!SUS,!

apenas!15%!produzem!acima!dos!15.000!exames/ano:!

•! Alcançar,!até!o!final!de!2013,!o!mínimo!de!15!mil!exames/ano!por!laboratório.!Está!

prevista!a!publicação!de!uma!portaria!no!início!de!2013,!estabelecendo!a!exclusão!

do!sistema!dos!laboratórios!com!produção!inferior.!!

•! Induzir! mudança! no! perfil! dos! laboratórios,! valorizando! a! produtividade! com!

qualidade!e!promovendo!logística!para!garantia!do!acesso.!!

•! Utilizar!critérios!de!escala!(com!ou!sem!automação)!e!de!qualidade!na!revisão!e!no!

desenho! da! rede! laboratorial,! fortalecendo! aqueles! laboratórios! interessados! em!

atender!critérios!de!escala!e!de!qualidade.!

Para! a! estruturação! dos! laboratórios! nas! Regiões! Norte! e! Nordeste,! estão! previstos!

recursos!financeiros!de!R$!5!milhões!com!início!em!2011.!

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!Portaria!SAS!nº!92,!de!16/10/2001.!
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Ação! 2! i! Promover! a! implantação! do! Programa! de! Monitoramento! Interno! da!

Qualidade!dos!exames!(MIQ)!como!garantia!de!qualidade!do!exame!citopatológico.!

!

Ação! 3! i! Promover! a! implantação! do! Programa! de! Monitoramento! Externo! de!

Qualidade! (MEQ)! como! garantia! de! qualidade! do! exame! citopatológico.! Previstos!

recursos! financeiros! de! R$1.950.000,00! destinados! aos! estados! que! realizam! o!

monitoramento!externo!de!qualidade!do!exame!citopatológico.!Atualmente!encontrami

se!!nessa!condição!os!estados!do!Espírito!Santo,!Goiás,!Mato!Grosso,!Minas!Gerais,!

Paraná,!Pernambuco!e!São!Paulo4.!!

!

Ação! 4! i! Estruturar! o! assessoramento! e! acompanhamento! nacional! da! gestão! de!

qualidade!da!citopatologia.!O!!INCA!apresentará!ao!MS!uma!proposta!de!estruturação!

do!setor!para!executar!esta!ação!até!junho/2011.!!

!

Ação! 5! i! Ampliar! a! oferta! de! cursos! para! formação! de! citotécnicos! por! meio! das!

Escolas!Técnicas!do!SUS!em!articulação!com!a!SGTES.!

! ! ! !

Componente% 4:! Garantia! da! confirmação! diagnóstica! e! tratamento! das! lesões!

precursoras!do!câncer!de!colo!de!útero,!com!duas!ações.!!

A!garantia!da!continuidade!do!cuidado!é!imprescindível,!portanto!é!importante!o!

investimento!no!diagnóstico!e!tratamento!ambulatorial!das!lesões!precursoras,!evitando!o!

desenvolvimento!de!lesões!invasoras!(carcinoma!invasor).!Desde!2002!existem!diretrizes,!

atualizadas! em! 2006,! para! a! abordagem! dos! exames! citopatológicos! alterados.! Essas!

diretrizes!recomendam!o!tratamento!ambulatorial!das!lesões!precursoras!de!alto!grau!por!

meio!de!exérese!da!zona!de!transformação!(EZT)!por!cirurgia!de!alta! freqüência!(CAF),!

permitindo!o!tratamento!imediato!das!lesões!após!confirmação!do!diagnostico!pelo!exame!

colposcópico.! Esta! prática,! chamada! de! “Ver! e! Tratar”,! proposta! pelo! INCA.! Esta!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4!Anexo!II!da!minuta!de!portaria!GM/MS,!que!estabelece!recursos!adicionais!para!o!fortyalecimento!das!
ações! de! rastreamento! e! diagnóstico! precoce! das! cânceres! do! colo! uterino! e! de!mama.! Versão! de!
26/04/2011.!
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estratégia! facilita! o! acesso! das!mulheres! ao! tratamento! e! diminui! as! possibilidades! de!

perdas!no!seguimento.!

Observaise! que!muitos! destes! casos! são! encaminhados! para! a! realização! do!

procedimento!em! regime!de! internação!e!o!procedimento!é! registrado!como!conização,!!

com!pagamento!diferenciado.!O!profissional!apresenta!como!justificativa!para!a!realização!

do! procedimento! em! regime! de! internação! ! hospitalar,! ! a! falta! de! condições! técnicas!

seguras!para!a!execução!de!procedimento!em!!ambulatório.!

De! acordo! com! os! dados! disponíveis! no! SISCOLO,! o! percentual! médio! de!

seguimento/tratamento!é!de!apenas!9%!no!país.!!

O! tratamento!do! câncer! invasor! é! realizado!nos! serviços!hospitalares!que! são!

habilitados! como!UNACON/CACON! com!Braquiterapia,! para! o! qual,! ! de! acordo! com! o!

INCA,!!não!há!déficit!de!oferta.!

!

Ação! 1! i! Estruturação! de! vinte! (20)! centros! de! diagnóstico! e! tratamento! de! lesões!

precursoras.! ! Utilização! de! instrumentos! de! contratualização! com! previsão! de! início!

imediato!R$!2!milhões!para!investimento!e!de!R$!14!milhões!para!custeio,!no!período!

de!2011!a!2010,!para!serem!disponibilizados!mediante!apresentação!de!!projetos.!

!

Ação!2!i!Estruturação!de!Centros!Qualificadores!(em!andamento)!com!a!função!de:!!!

•! qualificar!ginecologistas!para!atuar!nas!unidades!de!referência!e!dar!assessoria!

técnica! na! gestão! do! SUS! em! patologia! cervical! (avaliação! da! rede! de!

referência,!identificação!de!problemas!na!linha!de!cuidado!e!propor!soluções),!

com!participação!das!SES,!SMS!e!INCA/MSe!

•! Critérios! de! certificação! de! centros,! tutores! e! unidades! de! referência! –!

elaborados!por!rede!colaborativae!publicação!em!portaria.!INCA/MS.!

•! Revisão!das!diretrizes!de!tratamento!das!lesões!precursoras,!com!!publicação!

prevista!até!julho/2011–!INCAiMS.!

!

Componente%5:!%Acompanhamento!e!monitoramento,!com!uma!ação.!

Ação! 1! i! Levantar! e! avaliar! os! indicadores! envolvendo! as! SES,! SMS! e! INCA/MS:!

Indicadores!específicos!dos!projetos,!do!Pacto!pela!Vida!e!outros!do!Programa.!

!
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Resultados%Esperados%

!!!!!!!!!!!!!!!!!Esperaise!que!em!5!a!10!anos!ocorra!redução!da!! incidência!e!da!mortalidade!

por!câncer!do!colo!do!útero!no!Brasil.!

!

!

Eixo%2%X%Fortalecimento%das%ações%de%Controle%do%Câncer%de%Mama%%

!

Em! 2009! após! o! Encontro! Internacional! sobre! Rastreamento! do! Câncer! de!

Mama,!promovido!pelo!INCA,!foi!publicada!a!Portaria!GM/MS!nº!1.183,!em!03!de!junho!de!

2009,!que! incluiu!o!procedimento!Mamografia!Bilateral!para!Rastreamento!na! tabela!de!

procedimentos!do!SUS,!com!!financiamento!pelo!FAEC!(valor!ambulatorial!de!R$!45,00).!!

A!implantação!do!procedimento!ficou!vinculada!a!entrada!em!vigor!do!Sistema!

de!Informação!do!Controle!do!Câncer!de!Mama!(SISMAMA).!

Em!2009,! estavam!em!operação! no!SUS,! 1.246!mamógrafos! que! realizaram!

em!2008,!!2.946.328!mamografias.!Em!2010!estão!em!operação!1.645!mamógrafos,!com!

produtividade!!média!no!pais!de!50,97%.!!

Estudo! do! VIGITEL! sobre! Vigilância! de! Fatores! de! Risco! e! Proteção! para!

Doenças!Crônicas!por!Inquérito!Telefônico,!que!em!!2008!entrevistou!mulheres!brasileiras!

com!idade!entre!50!e!69!anos,!residentes!nas!capitais,!!mostrou!que!71%!das!mulheres!

entrevistadas,!declararam!ter!feito!o!exame!de!mamografia!nos!últimos!dois!anos.!

O!SUS,!a!partir!do!Documento!de!Consenso!2004!do!Programa!de!Controle!de!

Câncer!de!Mama,!estabeleceu!três!grupos!para!a!população!feminina,!sugere!abordagem!

específica!para!a!realização!deste!exame,!!definida!com!base!em!evidências!científicas!e!

recomendações!da!Organização!Mundial!da!Saúde!(OMS):!

-! Mulheres!de!Risco!Elevado!(a!partir!de!35!anos!e!que!apresentam!os!critérios!de!

maior! probabilidade! de! ter! câncer! de! mama)! deverão! realizar! exame! clinico! da!

mama!(ECM)!e!mamografia!com!periodicidade!anuale!

-! Mulheres!de!40!a!49!anos!deverão!realizar!o!Exame!Clinico!de!Mama!(ECM)!e!a!

mamografia!nos!casos!de!alteração!no!ECM.!

-! Mulheres! de! 50! a! 69! anos! deverão! realizar! o! Exame! Clinico! de! Mama! (ECM)!

anualmente!e!a!mamografia!a!cada!dois!anos.!
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A!maioria!dos!programas!de!rastreamento!de!câncer!de!mama!nos!países!tem!

como!população!alvo!as!mulheres!na!faixa!etária!de!50!a!69!anos.!

!

Objetivos:%

I! i! Garantia! do! acesso! de! todas! as! mulheres! com! lesões! palpáveis! ao! imediato!

esclarecimento!diagnóstico!e!tratamento!(diagnóstico!precoce!–!política!de!alerta).!

!

IIi!!Garantia!do!acesso!a!mamografia!de!rastreamento!com!qualidade!a!todas!as!mulheres!

da!populaçãoialvo,!na!faixa!etária!de!50!a!69!anos!(OMS!e!países!com!rastreamento!

organizado).!

!

III!i!Qualificação!da!rede!de!atenção!para!o!controle!do!câncer!de!mama.!

!

Componentes:%

!1.!Fortalecimento!da!gestão!da!detecção!precoce!(diagnóstico!precoce!e!rastreamento).!!

!2.!Qualificação!de!equipes!da!APS!para!a!detecção!precoce.!!

!3.!Programa!de!Qualidade!da!Mamografia.!

!4.! Garantia! da! confirmação! diagnóstica! e! encaminhamento! dos! casos! de! câncer!

identificados.!!

!5.!Acompanhamento!e!monitoramento.!

%

Componente%1:%Fortalecimento!da!gestão!do!Programa,!com!duas!ações.!

Ação!1!i%Fortalecer!a!gestão!bipartite!do!Programa!

•! Estimular!a!criação!de!câmara!técnica!nas!CIBs,!das!quais!o!Comitê!Estadual!seja!

componente.!

•! Pautar!nos!CGR!o!fortalecimento!do!Programa!e!sua!implementação.%

A!Câmara!Técnica!da!CIB!pode!ser!a!mesma!para!o!Programa!de!Controle!do!Câncer!do!

Colo!do!Útero,!com!diferentes!assessorias!técnicas!específicas%

%

Ação!2!i%Qualificação!e!continuidade!de!equipe!técnica!para!gestão!da!detecção!precoce:!

•! Qualificação!interna!i!SES!

•! Elaboração!e!disponibilização!de!diretrizes,!rotinas!e!parâmetros!técnicos!!i!INCA!
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•! Aprimoramento! e! manutenção! de! site! para! compartilhamento! de! informações! i!

INCA!

•! Oficinas! técnicas! e! encontros! anuais! dos! Coordenadores! dos! Programas,!

Conasems,!Conass,!Cosems!i!INCA!

•! Incluir!o!tema!nos!cursos!de!qualificação!de!gestores!–!UNASUSiSGETS!

!

Componente%2:%Qualificação!das!equipes!de!Atenção!Básica!!para!a!detecção!precoce,!

com!uma!ação.%%

Ação! 1! i! Desenvolver! ações! de! EPS! para! qualificação! com! apoio! SGETS/MS! e!

INCA/MS:!

!O!desenvolvimento%do!conteúdo!técnico!está!sob!responsabilidade!do!INCA,!com!

participação!do!DAB/MS!e!SGETS!no!desenvolvimento!das!propostas!dos!cursos.!

As! SES! e! SMS! também! devem! desenvolver! qualificações! a! partir! de!material! já!

disponibilizado!pelo!INCA.!

!

Componente%3:!Implementar!o!Programa!Nacional!de!Qualidade!da!Mamografia!(PNQM,!

com!duas!ações.!

Ação!1!i!!Implementar!o!PNQM!em!todo!o!Brasil!

Recursos!financeiros!previstos!para!o!período!2011!i!2014:!R$!4,!9!milhões!!

•! ANVISA!regularizar!o!Phantom.!

•! Publicação!de!portaria!GM/MS!para!todos!os!serviços!SUS!e!não!SUS!i!MS!

•! Treinamento!das!VISAS!–!INCAiMS!

•! Implantação!do!programa!i!SMS!e!SES!–!ANSiCBR!

•! Implementação!da!certificação!–!INCA/ANVISA/CBR!

Fonte!de!recursos!para!treinamento!originários!do!MS!(INCA!e!SGETS)!

%

Ação!2!i!Diagnóstico!da!situação!de!funcionamento!dos!mamógrafos!do!SUS!

•! Compor! de! imediato! uma! forçaitarefa! para! fazer! um! diagnóstico! da! situação!

operacional!dos!mamógrafos!no!SUS.!i!PT!GM/MS!924!de!24/04/11!instituiu!o!

GRUPO! COORDENADOR! NACIONAL! DA! FORÇAiTAREFA! PARA!

AVALIAÇÃO!DO! FUNCIONAMENTO!DOS!MANÓGRAFOS!NO! ÂMBITO! DO!
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SUS.!Relatório!final!contendo!recomendações!para!o!pleno!funcionamento!dos!

mamógrafos!em!2!meses.!

!

Componente%4:!Garantia!de!Confirmação!Diagnóstica,!com!uma!ação.!

Ação!1!i!Estruturar!50!Unidades!de!Diagnóstico!Mamário!!(UDM)!no!Brasil!no!período!

de!!2011i2014!,!com!início!imediato.!

!

Os!recursos!financeiros!previstos!são!de!!R$!50!milhões!para!investimentos!e!R$!

112,3!milhões!de!custeio!(recursos!novos)!

% %

Componente%5:%Acompanhamento!e!Monitoramento,!com!duas!ações%%

Ação!1!i!Levantar!e!avaliar!os!indicadores,!com!envolvimento!das!%SMS,!SES!e!INCAi

MS,!com!base!nos!indicadores%específicos!dos!projetos,!do!Pacto!pela!Vida!e!outros!

instituídos!pelo!Programa.!

!

Ação!2!i%Definir!parâmetros!nacionais!para!o!diagnóstico!do!câncer!de!mama!

A! Câmara! Técnica! e! o! Colegiado! de! Gestão! Regional! devem! acompanhar! o!

monitoramento.%

!

Resultados%esperados%

Esperaise! que! todas! as!mulheres! com!suspeitas! clínicas! ou!mamográficas! de!

câncer!de!mama!tenham!acesso!ao!diagnóstico!e!início!do!tratamento!no!período!de!até!

60!dias.!

%

Eixo% 3% X% Ampliação% e% Fortalecimento% da% Alta% Complexidade% na% Rede% de% Atenção%

Oncológica%

!

Componente% 1:! Revisão! da! Política! Nacional! de! Atenção! Oncológica! com! uma! ação!

prevista.!

! !

Ação! 1! i! Avaliar! a! evolução! qualitativa! e! quantitativa! da! assistência! oncológica! no!

SUS! e! reavaliar! os! parâmetros! de! necessidade! e! de! produção! de! serviços!
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cirúrgicos,! radioterápicos! e! quimioterápicos5! ! com! realização! prevista! até!

dezembro!de!2011.!

!

Componente% 2:! Ampliação! e! qualificação! da! oferta! de! serviços! oncológicos,! com! três!

ações.!

! !!

Ação!1!i!Continuar!a!qualificação!dos!hospitais!para!a!habilitação!em!oncologia!com!

radioterapia,!com!doze!habilitações!de!hospitais!já!em!!andamento.!INCAiMS!

! !!

Ação! 2! i! Continuar! a! atualização! da! radioterapia! dos! hospitais! habilitados! em!

oncologia,!com!14!em!andamento.!INCA/MS!

! !

Ação!3!i!!Propor!um!novo!modelo!de!gestão!para!os!futuros!projetos!de!qualificação!

(20)!ou!de!atualização!(34).!(Total!=!54!até!2014).!INCAiMS!–!julho/2011.!

!

!

Considerações:%

A!efetiva!reorganização!da!atenção!à!saúde!na!forma!de!redes!de!atenção,!

também! deve! ser! considerada! na! área! oncológica! e! requer! que! as! ações! a! ela!

relacionadas,! tenham! como! eixo! norteador! as! diretrizes! estabelecidas! para! o!

estabelecimento!dessas!redes,!tendo!a!APS!como!coordenadora!/ordenadora!do!cuidado!

na!área.!

Analisar! as! alternativas! de! utilização! e! o! custoiefetividade! de! novas!

tecnologias!de!rastreio!como,!por!exemplo,!a!utilização!de!teste!rápido!de!DNA!HPV!para!

o!rastreio!do!câncer!de!colo!de!útero!em!populações!isoladas!(INCA,!2010).!

!

Acompanhamento! dos! estudos! sobre! custoiefetividade! para! uso! da! vacina!

contra! HPV! que! está! em! desenvolvimento! e! é! financiado! pelo! DECIT/MS.! Embora! a!

incorporação!dessa!vacina!atualmente!possa!não!ser!factível!é!importante!acompanhar!os!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Portarias GM 2.439/2005 e SAS 741/2005. 
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resultados!do!estudo!e!a!possibilidade!de! transferência!da! tecnologia!para!produção!no!

Brasil!(INCA,!2010).!

!

Para! a! região! Norte! sugereise! verificar! a! possibilidade! de! utilização! de!

unidades!móveis!de!rastreamento!em!locais!com!difícil!acesso!(INCA,!2010).!

Na!Atenção!Especializada,!é!importante!que!se!garanta!o!diagnóstico!precoce!e!

o! tratamento! oportuno! das! lesões! precursoras:! Para! isso,! é! importante! que! se! façam!

investimentos!na!estruturação!dos!ambulatórios,!quer!seja!em!equipamentos,!bem!como!

na! ! qualificação! dos! recursos! humanos,! tanto! na! colposcopia! quanto! na! promoção! ! da!!

utilização!da!técnica!de!cirurgia!!de!alta!!freqüência!(CAF)!e!na!realização!da!biópsia!de!

mama!para!confirmação!diagnóstica.!

Avaliar! o! valor! do! procedimento! CAF! que! é! realizado! em! ambulatório!

comparativamente!ao!procedimento!cirurgia!de!conização,!que!é!realizada!em!regime!de!

internação!hospitalar,!com!ressarcimento!por!AIH.!

Rever!e!atualizar!os!parâmetros!para!estabelecer!as!necessidades!de!serviços!de!

radioterapia!para!o!tratamento!do!Câncer!de!Mama!contemplandoia!na!revisão!da!Política!

Nacional!de!Oncologia.!

Em!relação!ao!financiamento,!nesse!momento,! !para!a! implementação!das!ações!

de! fortalecimento! da! prevenção! do! câncer! de! colo! de! útero,! serão! disponibilizados!

recursos! financeiros! adicionais! no! montante! anual! de! R$! 9.331.000,00! (nove! milhões!

trezentos!e!trinta!e!um!mil!reais)!que!serão!incorporados!ao!teto!dos!estados!e!DF.!Deste!

valor,! ! R$! 7.381.000,00! (sete! milhões! e! trezentos! e! oitenta! e! um! mil! reais! )! serão!

destinados! ao! custeio! do! exame! citopatológico! (exame! de! Papanicolaou)! visando! o!

aumento! da! cobertura! populacional! (distribuição! constante! do! anexo! I! da! minuta! de!

portaria)e!!e!R$!1.950.000,00!(!um!milhão!e!novecentos!e!cinqüenta!mil!reais)!destinados!

aos! estados! que! já! realizam! o! monitoramento! externo! de! qualidade! do! exame!

citopatológico!(relação!no!anexo!II!da!minuta!de!portaria).!O!recurso!do!anexo!I! !deverá!

ter!sua!distribuição!entre!municípios!e!estado!pactuada!nas!respectivas!!CIB.!

Não! estão! explicitados! na! minuta! de! portaria,! ! os! critérios! de! distribuição! dos!

recursos! financeiros! anuais! de!R$! 40.000.000,00! (quarenta!milhões! de! reais),! a! serem!

adicionados! ao! ! FAEC! para! o! custeio! de! mamografia! bilateral! para! rastreamento! de!

câncer!de!mama,!e!que!!objetiva!aumentar!a!cobertura!deste!procedimento.!
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Observar!ainda!que!os!recursos!adicionais!previstos!!nessa!portaria!são!provisórios!

e!serão!avaliados!e! readequados!com!base!nos!resultados!obtidos!no!monitoramento!e!

acompanhamento! semestral! da! produção! dos! procedimentos! relativos! ao! exame!

citopatologico! e! ! mamografia! bilateral! para! rastreamento,! devendo! ! toda! produção! ser!

registrada!no!SISCOLO!e!no!SISMAMA.!

A!revisão!da!Política!Nacional!de!Atenção!Oncológica!deverá!incluir!essa!avaliação!

podendo!resultar!em!redirecionamento!dos!recursos!financeiros!atuais.!!

Os!critérios!para!distribuição!dos!demais!recursos!financeiros!propostos!pelo!MS!

destinados!ao!custeio!e!investimentos!na!estruturação!e!no!desenvolvimento!da!qualidade!

das!ações!de!rastreamento,!diagnostico!e!tratamento!dos!cânceres!do!colo!uterino!e!de!

mama,!serão!definidos!posteriormente.!

Observar!que!para!2011!estão!previstas!as!seguintes!ações!com!os!respectivos!

recursos!financeiros:!

Estruturação!de!laboratórios!de!qualidade!–!R$!5.000.000,00!

Confirmação! diagnostica! e! tratamento! do! câncer! de! colo! uterino! –! Investimento:!

R$1.000,000!00.!

Confirmação! diagnostica! e! tratamento! do! câncer! de! colo! uterino–! Custeio:! R$!

2.000.000,00.!

Implantação! do! Programa! Nacional! de! Qualidade! da! Mamografia! –! Custeio:! R$!

1.249.000,00.!

Estruturação! de! UDM! –! Unidades! de! diagnóstico! mamário! –! Investimento:! R$!

25.000.000,00.!!

Unidades!de!diagnóstico!mamário!!–!Custeio:!R$!18.700.000,00.!

Ações!de!Oncologia!no!valor!de!R$!53.290.000,00!tanto!para!investimento!quanto!para!o!

custeio!da!Radioterapia!e!outros!tratamentos.!!

Oito!novas!habilitações!em!oncologia!com!radioterapia!–!investimento:!R$!48.000.000,00.!

!

!!!

!

!

!

!
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ANEXO%I%

%

MINUTA%de%26/04/2011!

%

Estabelece!recursos!adicionais!para!o!fortalecimento!das!ações!
de! rastreamento! e! diagnóstico! precoce! dos! cânceres! do! colo!
uterino!e!de!mama.!

%

O!Ministro!de!Estado!da!Saúde,!no!uso!das!atribuições!que!lhe!conferem!os!incisos!

I!e!II,!parágrafo!único,!do!art.!87!da!Constituição!Federale!

Considerando!a!Portaria!GM/MS!nº!399!de!22!de!fevereiro!de!2006!que!divulga!o!

Pacto!pela!Saúde!2006!–!Consolidação!do!SUS!e!aprova!as!Diretrizes!Operacionais!do!referido!

Pacto.!

Considerando!a!Portaria!GM/MS!nº!204,!de!29!de!janeiro!de!2007,!que!regulamenta!

o!financiamento!e!a!transferência!dos!recursos!federais!para!as!ações!e!os!serviços!de!saúde,!

na!forma!de!blocos!de!financiamentos,!com!o!respectivo!monitoramento!e!controlee!

Considerando! a! Portaria! GM/MS! nº! 4.279,! de! 30! de! dezembro! de! 2010,! que!

estabelece!diretrizes!para!a!organização!da!Rede!de!Atenção!à!Saúde!no!âmbito!do!Sistema!

Único!de!Saúde!(SUS)e!

Considerando! a! necessidade! de! fortalecimento! da! prevenção,! diagnóstico! e!

tratamento!dos!cânceres!de!mama!e!do!colo!do!úteroe!

Considerando! as! propostas! do! Instituto! Nacional! de! Câncer! –! INCA/MS,! como!

coordenador!do!Programa!Nacional!de!Controle!do!Câncer!do!Colo!do!Útero!e!de!Mamae!e!

Considerando!a!avaliação!do!Departamento!de!Atenção!Especializada!i!DAE/SAS!

e!do!Departamento!de!Regulação,!Avaliação!e!Controle!i!DRAC/SAS,!resolve:!

!

Art.! 1º! i!Estabelecer! recurso!adicional!no!montante!anual!de!R$!9.331.000,00! (nove!

milhões! trezentos! e! trinta! e! um! mil! reais)! a! ser! incorporado! ao! Limite! Financeiro! Global! dos!

Estados!e!do!Distrito!Federal,!conforme!especificado!a!seguir:!

i!R$!7.381.000,00! (sete!milhões!e! trezentos!e!oitenta!e!um!mil! reais),!destinados!ao!custeio!do!

procedimento! 02.03.01.001i9! Exame! Citopatológico/Cérvico/Vaginal/Microflora,! conforme!

distribuição!no!Anexo!I.!
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i!R$!1.950.000,00! (um!milhão!e!novecentos!e!cinqüenta!mil! reais)!destinados!aos!Estados!que!
realizam! o! monitoramento! externo! de! qualidade! do! exame! citopatológico!

cérvico/vaginal/microflora,! distribuídos! no! Anexo! II! conforme! os! respectivos! percentuais! de!

monitoramento!apurados!pelo!INCA/MS.!!!

§!1º!i!O!recurso!adicional!destinado!de!que!trata!o!Anexo!I!deverá!ter!sua!distribuição!

entre! os! municípios! e! Estado! pactuada! na! respectiva! Comissão! Intergestores! Bipartite! –! CIB,!

tendo! como! premissa! a! ampliação! do! acesso! ao! procedimento! 02.03.01.001i9! Exame!

Citopatológico/Cérvico/Vaginal/Microflora.!

§! 2º! i! À! medida! que! os! demais! estados! e! o! Distrito! Federal/DF! comprovarem! ao!

INCA/MS! o! monitoramento! externo! de! qualidade! do! exame! citopatológico! cérvicoi

vaginal/microflora,!terão!os!respectivos!recursos!liberados!por!meio!de!portarias!específicas.!

§! 3º! i! Toda! a! produção! do! procedimento! 02.03.01.001i9! Exame! Citopatológico! /!

Cérvico/Vaginal/Microflora,! inclusive! para! o! monitoramento! externo! de! qualidade,! deverá! ser!

registrada!no!SISCOLO.!

§! 4º! i! O! Instituto! Nacional! do! CânceriINCA! será! o! responsável! pelo! controle,!

monitoramento!e!avaliação!da!produção!do!procedimento!para!o!controle!de!qualidade!do!exame!

citopatológico!cérvico! ivaginal/microflora,!com!base!nas! informações! registradas!no!SISCOLO!e!

consolidadas!na!Base!Nacional!do!SISCOLO.!

Art.! 2º! i! Estabelecer! recursos! no! montante! anual! de! R$! 40.000.000,00! (quarenta!

milhões!de!reais)!a!serem!adicionados!ao!Fundo!de!Ações!Estratégicas!e!CompensaçãoiFAEC,!

para!o!custeio!do!procedimento!02.04.03.018i8!Mamografia!Bilateral!para!Rastreamento.!

Parágrafo! único! i! Toda! a! produção! do! procedimento! 02.04.03.018i8! i! Mamografia!

Bilateral!para!Rastreamento!deverá!ser!registrada!no!SISMAMA.!

Art.! 3º! i! Estabelecer! que! os! recursos! adicionais! de! que! tratam! esta! Portaria! são!

provisórios! e,! mediante! os! resultados! do! monitoramento! e! acompanhamento! semestral! da!

evolução! da! produção! dos! procedimentos! 02.03.01.001i9! i! Exame!

Citopatológico/Cérvico/Vaginal/Microflora! e! 02.04.03.018i8! i! Mamografia! Bilateral! para!

Rastreamento,! deverão! ser! feitos! os! ajustes,! com! redução! ou! incremento! para! estes! dois!

procedimentos,! respectivamente! no! Limite! Financeiro! Global! dos! Estados! e! municípios! e! no!

Fundo!de!Ações!Estratégicas!e!CompensaçãoiFAEC.!

§! 1º! i! O! aporte! de! novos! recursos! para! o! custeio! dos! exames! objeto! deste! Artigo!

deverá!ser!solicitado!à!Secretaria!de!Atenção!à!Saúde,!cuja!aprovação!levará!em!consideração!a!
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análise!técnica!conjunta!do!INCA/MS!e!DAE/SAS/MS,!feita!com!base!na!evolução!das!produções!

respectivamente! registradas! no! SISCOLO! e! no! SISMAMA! e! consolidadas! nas! bases! nacionais!

destes!sistemas!de!informações,!e!nos!critérios!estabelecidos!no!Programa!Nacional!de!Controle!

do!Câncer!do!Colo!do!Útero!e!no!Programa!Nacional!de!Controle!do!Câncer!de!Mama.!

§!2º!i!A!revisão!da!Política!Nacional!de!Atenção!Oncológica!deverá!incluir!a!avaliação!

dos! resultados! e! do! modelo! de! financiamento,! podendo! haver! redirecionamento! de! recursos!

financeiros! no! âmbito! do! Programa! Nacional! de! Controle! do! Câncer! do! Colo! do! Útero! e! no!

Programa!Nacional!de!Controle!do!Câncer!de!Mama.!

Art.! 4º! i! Estabelecer! que! a! permanência! do! financiamento! do! procedimento!

02.04.03.018i8!Mamografia!Bilateral!para!Rastreamento!no!FAEC!dependerá!do!monitoramento!

dos!indicadores!do!Programa!Nacional!do!Controle!do!Câncer!de!Mama.!

Art.!5º!i!Estabelecer!que!os!recursos!orçamentários!objeto!desta!Portaria!corram!por!

conta! do! orçamento! do! Ministério! da! Saúde,! devendo! onerar! o! Programa! de! Trabalho!

10.302.1220.8585! –! Atenção! à! Saúde! da! População! para! Procedimentos! de! Média! e! Alta!

Complexidade.!

Art.!6º!i!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!competência!maio/2011.!

Art.!7º!i!Fica!revogada!a!Portaria!456/GM/MS,!de!16!de!março!de!2011,!publicada!

no!Diário!Oficial!da!União!no!52,!de!17!de!março!2011,!seção!1,!página!39.!

!

ALEXANDRE!ROCHA!SANTOS!PADILHA!

%
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ANEXO%I%da%Portaria%

%

ESTADO%% VALOR%ANUAL%

Acre! 31.818,93!

Alagoas! 101.119,94!

Amazonas! 84.602,49!

Amapá! 12.639,35!

Bahia! 555.222,15!

Ceará! 350.792,75!

Distrito!Federal! 57.229,94!

Espírito!Santo! 154.878,97!

Goiás! 219.351,49!

Maranhão! 187.750,51!

Mato!Grosso! 131.971,12!

Mato!Grosso!do!Sul! 108.752,04!

Minas!Gerais! 838.316,31!

Pará! 169.875,02!

Paraíba! 208.068,29!

Paraná! 477.206,18!

Pernambuco! 327.639,90!

Piauí! 182.625,61!

Rio!de!Janeiro! 415.884,50!

Rio!Grande!do!Norte! 134.759,29!

Rio!Grande!do!Sul! 420.677,63!

Rondônia! 59.802,85!

Roraima! 17.609,31!

Santa!Catarina! 298.497,89!

São!Paulo! 1.716.864,29!

Sergipe! 64.183,15!

Tocantins! 52.860,08!

TOTAL% 7.381.000,00%
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!

ANEXO!II!

!
UF! Valor!anual! Distribuição!%!

Espírito!Santo! 150.000,00! 8%!

Goiás! 180.000,00! 9%!

Mato!Grosso! 120.000,00! 6%!

Minas!Gerais! 480.000,00! 25%!

Paraná! 520.000,00! 27%!

Pernambuco! 200.000,00! 10%!

São!Paulo! 300.000,00! 15%!

Total% 1.950.000,00% %

!
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ANEXO%II%

PORTARIA%Nº%924,%DE%26%DE%ABRIL%DE%2011%

!

Institui! o! Grupo! Coordenador! Nacional! da! ForçaiTarefa! para! a!

Avaliação!do!Funcionamento!dos!Mamógrafos!no!Âmbito!do!SUS.!

!

O!MINISTRO!DE!ESTADO!DA!SAÚDE,!no!uso!das!atribuições!que!lhe!confere!o!inciso!II!

do!parágrafo!único!do!art.!87!da!Constituição,!e!considerando!a!necessidade!de!orientar!e!

coordenar!a!ação!conjunta!da!União,!Estados!e!Municípios!para!avaliação!e!proposição!

de! melhorias! para! o! funcionamento! de! mamógrafos! e! das! mamografias! no! âmbito! do!

SUS,!resolve:!

Art.! 1º! Instituir! o! Grupo! Coordenador! Nacional! da! Forçai! Tarefa! para! a! Avaliação! do!

Funcionamento! dos! Mamógrafos! no! Âmbito! do! SUS,! com! representantes,! titular! e!

suplente,!dos!seguintes!órgãos:!

a)!Departamento!de!Atenção!Especializada!(DAE/SAS/MS)e!

b)!Instituto!Nacional!de!Câncer!(INCA/SAS/MS)e!

c)!Departamento!Nacional!de!Auditoria!do!SUS!(DENASUS/!SGEP/MS)e!

d)!Departamento!de!OuvidoriaiGeral!do!SUS!(DOGES/!SGEP/MS)e!

e)!Agência!Nacional!de!Vigilância!Sanitária!(ANVISA/!MS)e!

f)!Conselho!Nacional!de!Secretários!de!Saúde!(CONASS)e!e!

g)!Conselho!Nacional!de!Secretarias!Municipais!de!Saúde!(CONASEMS).!

Art.!2º!Determinar!que!o!Departamento!Nacional!de!Auditoria!do!SUS!coordene!o!grupo!e!

tome!as!providências!cabíveis!para!a!operacionalização!dos!trabalhos.!

Parágrafo! único.! O! DENASUS,! com! o! apoio! técnico! da! ANVISA! e! do! INCA,! deverá!

apresentar,!no!prazo!de!10!(dez)!dias,!ao!Grupo!instituído!pela!presente!portaria,!o!roteiro!

de! vistoria! a! ser! utilizado! pela! ForçaiTarefa! e! o! plano! operacional! para! avaliação! dos!

referidos!equipamentos!no!âmbito!dos!780!Municípios.!

Art.!3º!Esta!Portaria!entra!em!vigor!na!data!da!sua!publicação,!com!o!prazo!de!2!(dois)!

meses! para! apresentação! do! Relatório! final! contendo! recomendações! para! o! pleno!

funcionamento!dos!mamógrafos!no!âmbito!do!SUS.!

!

ALEXANDRE!ROCHA!SANTOS!PADILHA!


