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Tipos de câncer mais incidentes, por sexo

A magnitude do Câncer do colo do útero e de Mama no Brasil

Fonte: Estimativa 2016: incidência de câncer no Brasil / INCA/SAS/MS, 2015



Fonte: Atlas On-line de Mortalidade

Mortalidade

Taxas de mortalidade das 5 localizações primárias mais frequentes 
em 2014, ajustadas por idade, pela população mundial, por 100.000 
mulheres, Brasil, entre 2000 e 2014



Redes prioritárias
• Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas

Informação

Qualificação/Educação

Regulação

ATENÇÃO BÁSICA

Promoção e Vigilância à Saúde
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Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022 [1]

• O controle do câncer do colo do útero e de mama está previsto no Plano de Ações 

Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNT) 

no Brasil, 2011-2022 [1]. No Plano, são destacadas as seguintes ações: 

• Implantar programa de Gestão de Qualidade em Citopatologia .

• Capacitar profissionais da atenção básica e secundária para rastreamento de câncer 

de colo de útero e mama

Referência
[1] BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância à Saúde. 
Departamento de Análise de Situação de Saúde. Plano de ações 
estratégicas para o enfrentamento das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2011.



Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas não 
Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2011-2022 [1]

• Ampliar o acesso à mamografia de rastreamento para mulheres de 50 a 69 anos.

• Consolidar um sistema nacional, padronizado e integrado de informação sobre o câncer.

Difusão da informação e 
Mobilização Social



Materiais para Educação Continuada Elaborados



Rastreamento

RASTREAMENTO

• Assintomático;

• Populacional; 

• População sem risco adicional .

Gera queda da mortalidade

DIAGNÓSTICO PRECOCE

Sinais e sintomasX

MELHORES EVIDÊNCIAS: o rastreamento enquanto programa deve ser oferecido à população somente
quando comprovado que seus benefícios superam amplamente os riscos e danos, dessa forma,
permitindo detecção precoce e tratamento de certas doenças. Entretanto, a adesão ao programa deve
ser voluntária e entendida como direito dos cidadãos.



Critérios para programas de Rastreamento 
Populacional

1. A doença deve representar um importante problema de saúde pública que seja relevante para a população,
levando em consideração os conceitos de magnitude, transcendência e vulnerabilidade;

2. A história natural da doença ou do problema clínico deve ser bem conhecida;

3. Deve existir estágio pré-clínico (assintomático) bem definido, durante o qual a doença possa ser
diagnosticada;

4. O benefício da detecção e do tratamento precoce com o rastreamento deve ser maior do que se a condição
fosse tratada no momento habitual de diagnóstico;

5. Os exames que detectam a condição clínica no estágio assintomático devem estar disponíveis, aceitáveis e
confiáveis;

6. O custo do rastreamento e tratamento de uma condição clínica deve ser razoável e compatível com o
orçamento destinado ao sistema de saúde como um todo;

7. O rastreamento deve ser um processo contínuo e sistemático.



Principais Estratégias e Atos Normativos

Política Nacional para a Prevenção e 
Controle do Câncer

Portaria nº 874

Rede de Atenção à Saúde das 
Pessoas com Doenças Crônicas

Portaria GM/MS nº 483

Organização da Rede Oncologia e 
novas habilitações

Portaria nº 140

SDM e SRC 
Portaria nº 189

Qualicito 
Portaria nº 3.388 

Plano de Expansão da Radioterapia 
Portaria nº 931 

Mamografia Móvel
Portaria nº 2.304

Mai/2012

Out/2012

Mar/2013

Dez/2013

Fev/2014

Jan/2014 Abr/2014

Institui a Rede de Atenção à Saúde 
das Pessoas com Doenças Crônicas  

Portaria nº 252 (REVOGADA) 

Fev/2013

Redes de Atenção à Saúde
Portaria nº 4.279

Dez/2010

Jun/2011

Organização SUS
Decreto nº 7.508

Jul/2014

PRONON
Portaria GM/MS nº 1550

Jul/2015

Acordo Compensação 
Tecnológica (PE RT)



Estratégias atuais

Habilitações 
CACON e 
UNACON

Plano de 
Expansão

SDM e SRCQualicito

Unidades de 
Mamografia 

Móvel

Portaria nº 827, de 23 de julho de 
2013

Portaria nº 140, de 27 de fevereiro de 
2014 

Portaria nº 931, de 10 de maio de 
2012 

Portaria nº 189, de 31 de janeiro de 
2014 

Portaria nº 3.388, dezembro de 
2013 

294 hospitais habilitados em alta 
complexidade em oncologia

12 serviços 
habilitados 

como unidade 
móvel.



Qualificação Nacional em Citopatologia (QualiCito)

• Consiste na definição de padrões de qualidade para a avaliação do exame citopatológico do colo do 

útero.

Objetivos:

• Incentivar o aumento da cobertura de realização do exame citopatológico

• Promover a melhoria dos padrões de qualidade dos laboratórios prestadores de serviços para o SUS 

• Monitorar, através do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) ou do sistema de informação 

vigente, os indicadores de qualidade dos exames citopatológicos.

• Laboratórios habilitados: 804



Rastreamento do câncer de colo de útero 

Faixa etária recomendada 
para o rastreamento : 25 -64 
anos



Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do 
Câncer do Colo de Útero (SRC) e  Serviço de Referência para Diagnóstico e 
Tratamento (SDM).

• Portaria nº189 de 31 de janeiro de 2014;

• Atenção Especializada Ambulatorial - área Oncologia - Câncer de mama e de colo de 

útero

• Exigências para habilitação:

– Rol e quantitativo mínimo de procedimentos.

– Equipe mínima e necessidade de oferta de consultas especializadas;

– Identificação serviços de referência – laboratórios e alta complexidade;

– Declaração de oferta de apoio matricial.



Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento de Lesões Precursoras do 
Câncer do Colo de Útero (SRC)

• Incentivo de custeio de 60% para os procedimentos
Colposcopia, Biópsia do colo uterino, Exérese da zona de transformação do colo uterino* , 
Ultrassonografia pélvica (ginecológica),

• Segundo a normativa deve ofertar támbem : 
Coleta de material p/ exame citopatológico de colo uterino e Ultrassonografia transvaginal

• Incentivo financeiro de investimento

– Parcela única no valor até R$ 30.000,00

20     unidades 
habilitadas



Rastreamento do câncer de mama

Objetivo
Detecção da doença na sua fase pré-clínica com o menor número possível 
de casos falso-positivos e a consequente diminuição da mortalidade pela 

doença.

Diretrizes
O Ministério da Saúde recomenda
a realização da mamografia de
rastreamento para as mulheres
de 50 a 69 anos a cada dois anos.

Diagnóstico Precoce

As mulheres que tiverem alto
risco devem ter acesso ao
diagnóstico precoce em tempo
oportuno.



Exame de rastreamento do câncer de mama –
Mamografia 

• A Organização Mundial de Saúde (OMS) e também países como Reino Unido, França 

e Alemanha, não recomendam o rastreamento mamográfico antes dos 50 anos uma 

vez que há limitada evidência de redução da mortalidade e mais riscos e danos do 

que benefícios para estas mulheres mais jovens. 

• Uma das razões é a menor sensibilidade da mamografia em mulheres na pré-

menopausa devido a maior densidade mamária.



Riscos e Benefícios considerados para o
rastreamento

Riscos do rastreamento

• Resultados falso positivos (mamografias alteradas que não confirmam câncer
no exame histopatológico): em mulheres com idade inferior a 50 anos, a
mamografia apresenta mais resultados falso positivos.

• Sobrediagnóstico e sobretratamento: mulheres com idade inferior a 50 anos
têm maior chance de apresentar tumor in situ que mulheres acima desta
idade, os quais não evoluiriam e serão tratados desnecessariamente.

• Exposição à radiação: maior exposição na população de 40-49 anos em
comparação com a faixa de 50-69 anos.

Fonte: Norman AH, Tesser CD. Rastreamento: in Lopes JMC, Gusso GDF, editores, Tratado de Medicina de Família e Comunidade, Porto Alegre: Artmed, 2012.



Riscos e Benefícios considerados para o
rastreamento

Benefícios do rastreamento

• Impacto na mortalidade: os resultados de ensaios clínicos randomizados sugerem que, 

quando a mamografia é ofertada às mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos, é 

possível reduzir a mortalidade por câncer de mama.

• A mamografia bilateral para rastreamento do câncer de mama é assim indicada por 

ser nessa faixa etária que esse exame apresenta o maior benefício na queda de 

mortalidade e maior chance de sobrevida das mulheres, com muito menos eventos 

adversos.



Não há restrição de idade para realização do exame de mamografia,

sendo que o mesmo será realizado para fins de rastreamento

prioritariamente para as mulheres entre 50 e 69 anos. Todas as demais

mulheres que tiverem indicação médica para realização de mamografia

tem acesso garantido aos procedimentos disponíveis pelo SUS.



• Incentivo de custeio de 60% para os procedimentos
• Biópsia/exérese de nódulo de mama, Punção aspirativa de mama por agulha fina,

Punção de mama por agulha grossa,Ultrassonografia mamária bilateral.

• Segundo a normativa deve ofertar também :Mamografia bilateral 

para rastreamento, Mamografia unilateral

• Incentivo financeiro de investimento

– Parcela única no valor até R$ 80.000,00

Serviço de Referência para Diagnóstico e Tratamento 
(SDM)

11 unidades
habilitadas



Câncer do colo do útero

-
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Cirurgias Quimioterapia Radioterapia

Fonte: TabWin, SIA/SIH em junho de 2016 

Tratamento de câncer (todos os tipos)



Câncer do colo do útero

Fonte: TabWin, SIH/SUS em junho de 2016 

Tratamento cirúrgico (todos os tipos de câncer)

R$ -

R$ 200.000.000,00 

R$ 400.000.000,00 

R$ 600.000.000,00 

R$ 800.000.000,00 

R$ 1.000.000.000,00 

R$ 1.200.000.000,00 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valores federais (R$) gastos com cirurgias para câncer, por 
ano de atendimento, Brasil
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Câncer do colo do útero

Fonte: TabWin, SIH/SUS em junho de 2016 

Tratamento cirúrgico (câncer do colo do útero)

-
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Quantidade de cirurgias para câncer do colo do útero, por ano
de atendimento, Brasil

R$ -

R$ 5.000.000,00 

R$ 10.000.000,00 

R$ 15.000.000,00 

R$ 20.000.000,00 

R$ 25.000.000,00 

R$ 30.000.000,00 

R$ 35.000.000,00 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valores federais (R$) gastos com cirurgias para câncer do colo do 
útero, por ano de atendimento, Brasil



Câncer do colo do útero

1 152 procedimentos quimioterápicos publicados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS 
Fonte: TabWin, SIA/SUS em junho de 2016  

Tratamento em quimioterapia (todos os tipos de câncer)

-
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade de procedimentos quimioterápicos1 realizados, por
ano de atendimento, Brasil

R$ -

R$ 200.000.000,00 

R$ 400.000.000,00 

R$ 600.000.000,00 

R$ 800.000.000,00 

R$ 1.000.000.000,00 

R$ 1.200.000.000,00 

R$ 1.400.000.000,00 

R$ 1.600.000.000,00 

R$ 1.800.000.000,00 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valores federais (R$) gastos com procedimentos 
quimioterápicos1, por ano de atendimento, Brasil



Câncer do colo do útero

Fonte: TabWin, SIA/SUS em junho de 2016 

Tratamento em quimioterapia (câncer do colo do útero)

-
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Quantidade de procedimentos quimioterápicos para tratamento 
do câncer do colo do útero, por ano de atendimento, Brasil

R$ 22.000.000,00 

R$ 23.000.000,00 

R$ 24.000.000,00 

R$ 25.000.000,00 

R$ 26.000.000,00 

R$ 27.000.000,00 

R$ 28.000.000,00 

R$ 29.000.000,00 

R$ 30.000.000,00 

R$ 31.000.000,00 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valores federais (R$) gastos com procedimentos quimioterápicos 
para tratamento do câncer de colo de útero, por ano de 

atendimento, Brasil



Câncer do colo do útero

Fonte: TabWin, SIA/SUS em junho de 2016 

Tratamento em radioterapia (todos os tipos de câncer)

-
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4.000.000 

6.000.000 

8.000.000 

10.000.000 

12.000.000 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Quantidade de procedimentos radioterápicos realizados, por 
ano de atendimento, Brasil

R$ -

R$ 50.000.000,00 

R$ 100.000.000,00 

R$ 150.000.000,00 

R$ 200.000.000,00 

R$ 250.000.000,00 

R$ 300.000.000,00 

R$ 350.000.000,00 

R$ 400.000.000,00 

R$ 450.000.000,00 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valores federais (R$) gastos com procedimentos 
radioterápicos, por ano de atendimento, Brasil



aline.creder@saude.gov.br

Ministério da Saúde
Coordenação Geral de Atenção Especializada 
(CGAE/DAET/SAS)


