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RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO DE ADVOCACY 

 

Processo NDA nº 006.8.2014-00 

EIXOS TEMÁTICOS: Diagnóstico e Tratamento 

TIPO DE CÂNCER:   Câncer Colorretal 

SISTEMA:    SUS e Saúde Suplementar 

ABRANGÊNCIA:   Nacional 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

1.1. Nota prévia 

O Núcleo de Advocacy (NA) é órgão não estatutário e responde diretamente à Diretoria 

do Instituto Oncoguia. Está sob sua liderança o planejamento, coordenação e execução de todas as 

iniciativas de Advocacy desenvolvidas pela organização.  

O NA tem como propósito diagnosticar e investigar problemas enfrentados pelas 

pessoas que vivem e/ou convivem com o câncer, propor soluções sustentáveis e responsáveis, e, através 

de meios legais e éticos, desenvolver ações políticas, estrategicamente planejadas, para sensibilizar e 

influenciar os tomadores de decisão a promoverem as transformações necessárias. 

As iniciativas desenvolvidas pelo NA se originam a partir de uma prévia investigação 

das políticas de saúde relacionadas ao tema e dos principais obstáculos que dificultam o efetivo atendimento 

das necessidades do paciente. 

 

1.2. Objetivo da investigação 

Trata-se de investigação de advocacy com o objetivo de identificar os principais 

problemas enfrentados pelo paciente com câncer colorretal para ter acesso ao diagnóstico e ao tratamento, 

bem como mapear eventuais programas e iniciativas implementadas pelo poder público ou em discussão 

nas instâncias decisórias. Concluída essa etapa, pretendemos apresentar pontos passíveis de serem 

enfrentados por meio de iniciativas de advocacy para aprimorar o atual cenário de políticas públicas de 

atenção ao paciente com câncer colorretal. 

Para delimitar adequadamente o escopo dessa investigação, consideramos câncer 

colorretal as condições clínicas codificadas segundo a CID-10 como: 

● C18 - Neoplasia maligna do cólon; 

● C19 - Neoplasia maligna da junção retossigmoide; 
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● C20 - Neoplasia maligna do reto. 

Referidas condições clínicas são aquelas compreendidas na atual Diretriz Diagnóstica e 

Terapêutica do Carcinoma Colorretal instituída pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SAS/MS nº 

958, de 26/09/2014. 

 

1.3. Ferramentas e fontes de pesquisa 

A presente investigação teve como principais fontes e ferramentas: 

● Levantamento de indicadores epidemiológicos sobre o câncer, notadamente câncer 

colorretal; 

● Levantamento de atendimentos realizados pelo Programa de Apoio ao Paciente com 

Câncer do Instituto Oncoguia; 

● Pesquisas documentais (artigos técnicos, relatórios públicos, matérias jornalísticas, 

legislação, entre outras); 

● Consultas a órgãos públicos via lei de acesso à informação; 

● Reunião estratégica sobre câncer colorretal realizada em 26/05/2014 pelo Instituto 

Oncoguia com a participação de diversos stakeholders; 

● Audiência pública realizada em 04/12/2014 pela Comissão de Assuntos Sociais do 

Senado Federal, que debateu ações de prevenção ao câncer de intestino1. 

 

2. VISÃO GERAL 

2.1. O câncer colorretal como problema de saúde pública 

A incidência de câncer tem crescido no Brasil, assim como em todo mundo, 

acompanhando a mudança do perfil etário da população. Segundo dados do Ministério da Saúde, atualmente 

o câncer representa a segunda maior causa de morte no Brasil2.  

De acordo com estimativas mundiais do projeto Globocan 20123, da Agência 

Internacional para Pesquisa em Câncer (Iarc, do inglês International Agency for Research on Cancer), da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), houve 14,1 milhões de casos novos de câncer e um total de 8,2 

milhões de mortes, em todo o mundo, em 2012. As estimativas ainda apontam que, em 2030, a carga global 

será de 21,4 milhões de casos novos e 13,2 milhões de mortes por câncer, em consequência do crescimento 

e do envelhecimento da população, da redução da mortalidade infantil e das mortes por doenças infecciosas 

em países em desenvolvimento. O câncer colorretal configura-se como o terceiro tipo de câncer mais 

comum entre os homens, com 746 mil casos novos, e o segundo nas mulheres, com 614 mil casos novos 

no mundo  para o ano de 2012.  

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=Ok3Il2RKVWQ 

2 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/abc_do_cancer.pdf 

3 http://globocan.iarc.fr/ 

http://www.oncoguia.org.br/


 
 

Al. Lorena, 131 – Cj. 116 – Jd. Paulista – CEP: 01424-001 – Tel. 11 3053-6917 | 0800 773 1666 
www.oncoguia.org.br 

 

No Brasil, a estimativa do Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o ano de 2015 

aponta para a ocorrência de aproximadamente 576 mil casos novos de câncer, incluindo os casos de pele 

não melanoma, reforçando a magnitude do problema do câncer no país4. Desse total, estima-se 15.070 casos 

novos de câncer colorretal em homens (terceiro mais frequente) e 17.530 em mulheres (segundo mais 

frequente). 

 

 

 

 

 

 

 

Somando homens e mulheres, o câncer colorretal é o 3º tipo de câncer com maior 

incidência no Brasil em 2015 (32.600 casos novos), perdendo apenas para o câncer de próstata (68.800 

casos novos) e de mama (57.120 casos novos). 

A incidência do câncer colorretal no Brasil varia muito de região para região: em 

homens é o segundo mais frequente na região Sudeste (22,67/ 100 mil) e terceiro nas regiões Sul (20,43/100 

mil) e Centro-Oeste (12,22/ 100 mil). Na região Norte (4,48/ 100 mil), ocupa a quarta posição e, na região 

Nordeste, (6,19/ 100 mil) a quinta. Para as mulheres, é o segundo mais frequente nas regiões Sudeste (24,56/ 

100 mil) e Sul (21,85/ 100 mil). O terceiro nas regiões Centro-Oeste (14,82/100 mil) e Nordeste (7,81/ 100 

mil), enquanto, na região Norte (5,30/100 mil), é o quarto mais frequente. 

No que diz respeito à mortalidade, de acordo com os últimos dados divulgados no Atlas 

de Mortalidade por Câncer (relativos ao ano de 2012), o câncer colorretal é o 2º tipo de câncer que mais 

mata no Brasil, ficando atrás apenas das mortes causadas por câncer nos brônquios e pulmões5 (Anexo 2). 

Taxas elevadas de incidência e mortalidade e diagnóstico tardio das lesões compõem 

o panorama epidemiológico do câncer colorretal em várias partes do mundo e também no Brasil, 

tornando evidente a relevância das políticas públicas para esse tipo de neoplasia, sobretudo considerando 

que a evolução clínica dessa neoplasia propicia condições perfeitas para prevenir o desenvolvimento de 

células cancerígenas ou pelo menos garantir a detecção precoce. 

Acompanhando esse contexto, identificamos que a procura de informações sobre câncer 

colorretal no Programa de Apoio ao Paciente do Instituto Oncoguia é a terceira maior entre todos os tipos 

de câncer, perdendo apenas para mama e próstata.  

                                                           
4 Estimativa 2014 – Incidência de Câncer no Brasil (http://www.inca.gov.br/estimativa/2014/) 

5 Atlas de mortalidade por câncer (https://mortalidade.inca.gov.br/MortalidadeWeb/) 
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2.2. Prevenção primária e secundária 

A pesquisa de sangue oculto nas fezes e os métodos endoscópicos (especialmente a 

colonoscopia) são considerados os meios de prevenção e de detecção precoce mais comuns e importantes, 

principalmente a colonoscopia. Este tipo de exame, além de diagnosticar tumores em estágios bem iniciais, 

é também capaz de remove pólipos adenomatosos colorretais, que são lesões precursoras do câncer 

colorretal. Dessa forma, essas estratégias, longe de apresentarem apenas o benefício de proporcionar 

o diagnóstico precoce, podem diminuir a incidência e a mortalidade por câncer colorretal. 

Assim, o rastreamento de câncer colorretal apresenta a peculiaridade de possibilitar 

tanto a prevenção da ocorrência da doença, ao permitir a identificação e retirada dos pólipos intestinais 

(levando a uma redução da incidência), quanto à detecção em estádios iniciais, que, adequadamente 

tratados, podem elevar a taxa de sobrevida em cinco anos a 90% e reduzir a mortalidade. 

Em 2010, o Ministério da Saúde publicou o Caderno de Atenção Primária nº 296, 

trazendo como tema a questão do rastreamento e do diagnóstico ou detecção precoce de doenças, cujo 

conteúdo serviria como recomendação tanto para a criação de programas organizados de rastreamento 

quanto para práticas oportunísticas de rastreamento, na direção do fortalecimento da atenção primária à 

saúde do SUS como um todo. 

O caderno trouxe evidências de grau máximo recomendando o rastreamento para o 

câncer colorretal usando pesquisa de sangue oculto nas fezes, colonoscopia ou signoidoscopia, em adultos 

entre 50 e 75 anos. Contudo, o caderno observou que a relação custo-benefício em investimentos para 

                                                           
6 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/caderno_atencao_primaria_29_rastreamento.pdf 
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estratégias apropriadas de prevenção e detecção precoce do câncer colorretal tem desmotivado o poder 

público de implementar qualquer tipo de rastreamento. 

 

2.3. Políticas públicas de atenção ao câncer de colorretal no Brasil 

A fim de obter uma visão geral sobre eventuais políticas públicas de atenção ao câncer 

colorretal adotadas em âmbito federal, encaminhamos, em 21/01/2014, questionamentos via Sistema 

Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão, criado por determinação da Lei de Acesso à Informação 

(Lei nº 12.527/11). Abaixo transcrevemos as perguntas seguidas das respostas (apresentadas em 

18/02/2014) pertinentes ao presente estudo7.  

 

1. GOSTARÍAMOS DE SABER QUAIS AÇÕES ESTÃO SENDO DESENVOLVIDAS 

PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA 

POLÍTICA PÚBLICA AMPLA ABRANGENDO A DETECÇÃO PRECOCE E 

CONTROLE DO CÂNCER COLORRETAL. 

1A. SOBRE ESTE TEMA, AINDA, POR QUE NÃO TEMOS UM PROGRAMA DE 

RASTREAMENTO ESTABELECIDO, OU AO MENOS UMA CAMPANHA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE SINAIS E SINTOMAS? 

RESPOSTA: Não há, nesse momento, ações específicas da Coordenação Geral de Atenção 

às Pessoas com Doenças Crônicas frente ao câncer colorretal, mas, sim, ao câncer enquanto 

doença de impacto na saúde pública. Através da publicação da Portaria GM nº 252, de 19 de 

fevereiro de 2013, foi instituída a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 

Crônicas no âmbito do SUS e também na publicação da Política Nacional para a Prevenção 

e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no 

âmbito do SUS (Portaria GM/MS nº 874 de 16 de maio de 2013). Esta última revoga a 

Portaria nº 2.439/GM/MS, de 08 de dezembro de 2005.  

O objetivo da Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção 

à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas é reduzir a mortalidade e a incapacidade 

causadas por esta doença e ainda possibilitar a diminuição da incidência de alguns tipos de 

câncer, bem como contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, 

por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e 

cuidados paliativos. 

Esta política foi “organizada de maneira a possibilitar o provimento contínuo de ações de 

atenção à saúde da população mediante a articulação dos distintos pontos de atenção à saúde, 

devidamente estruturados por sistemas de apoio, sistemas logísticos, regulação e governança 

da rede de atenção à saúde em consonância com a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de 

                                                           
7 Protocolo nº 25820000197201468 
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dezembro de 2010, e implementada de forma articulada entre o Ministério da Saúde e as 

Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”. 

A Política definiu princípios e diretrizes para organização da atenção e do cuidado da pessoa 

com câncer: promoção da saúde; prevenção do câncer; vigilância, monitoramento e 

avaliação; cuidado integral; ciência e tecnologia; educação e comunicação em saúde. Além 

dessas definições, a Política estabelece as responsabilidades das diferentes esferas de gestão 

do SUS (Ministério da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e do Distrito 

Federal) e das Estruturas Operacionais das Redes de Atenção à Saúde (Atenção Básica, 

Atenção Domiciliar, Atenção Especializada Ambulatorial e Hospitalar, Sistemas de Apoio e 

Logístico, Regulação e Governança). 

Desta forma, esta portaria veio auxiliar no enfrentamento dos obstáculos relacionados à 

realização dos exames de diagnóstico e de estadiamento, além do acesso ao tratamento 

oncológico, já que visa a estabelecer o fluxo de atendimento, regulado pelos gestores. 

O “Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não 

Transmissíveis (DCNT) no Brasil – 2011-2022” inclui muitas dessas ações, e a Secretaria de 

Atenção a Saúde do MS vem planejando e executando mais ações especificamente 

relacionadas com o Eixo III de Cuidado Integral do Plano, estratégias 4 a 6 (páginas 120 a 

123 do Plano), sempre com discussão e pactuação bipartite e tripartite. Dentre elas, 

destacam-se o plano de fortalecimento de prevenção e diagnóstico do câncer de colo do útero 

e de mama que objetiva a organização das redes de atenção para a prevenção, o diagnóstico 

e o tratamento do câncer e o plano de ampliação e implantação de serviços de radioterapia 

no Brasil nos hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia, ambos em andamento. 

Nota-se que o Eixo I desse Plano refere-se à “Vigilância, Informação, Avaliação e 

Monitoramento”, do qual a Estratégia 3 (página 98) visa a “Consolidar um sistema nacional 

padronizado e integrado de informação sobre o câncer”. Para tal, já está em funcionamento 

o Sistema de Informação do Câncer– SISCAN, que visa a realizar o seguimento e o 

monitoramento dos pacientes portadores de câncer. 

Neste contexto, está sendo realizada a revisão da Portaria SAS/ MS nº 741, de 19 de dezembro 

de 20058. Esta portaria, que está em vigor atualmente, define critérios de infraestrutura, de 

recursos humanos e de tipos de serviços para os estabelecimentos especializados no 

tratamento oncológico. Estabelece, ainda, parâmetros mínimos de produção anual para cada 

estabelecimento, os quais correspondem a 4.200 procedimentos de quimioterapia, 600 

cirurgias e 40.500 campos de radioterapia.  

A revisão da Portaria SAS nº 741 dezembro de 2005 foi disponibilizada por meio da Consulta 

Pública nº 15/2013, no período de 15 de agosto até 13 de setembro do corrente ano. As 

contribuições foram enviadas para o seguinte endereço eletrônico 

cancer@saude.gov.br.  Neste período, foram recebidas 42 (quarenta e duas) contribuições no 

endereço eletrônico disponibilizado. Mais da metade das contribuições foi assinada por 

pessoas físicas, 21,4% das contribuições foram oriundas de instituições que trabalham a 

                                                           
8 Revogada posterioremente pela Portaria SAS/MS nº 140, de 27/02/2014.  
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questão do câncer (sociedades, associações, prestadores de serviço) e 11,9% oriundas de 

órgãos ligados a entes públicos. 

Esta consulta pública teve como objetivo atualizar e instituir critérios e parâmetros para 

organização, planejamento e monitoramento das ações e serviços especializados em 

oncologia, definindo as condições estruturais, funcionais e de recursos humanos para a 

habilitação destes serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, a fim de ampliar o acesso 

ao diagnóstico e tratamento do câncer. A Portaria foi pactuada na Comissão Intergestores 

Tripartite em 31 de outubro de 2013 e deve ser publicada até fevereiro de 2014. 

O Ministério da Saúde também publicou em 16 de maio de 2013 a Portaria GM nº 876, que 

dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito 

do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

Hoje, o SUS dispõe de 278 hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia, com 

diferentes perfis de produção (há hospitais que matriculam muitos múltiplos de casos novos 

anuais e outros menos do que 1.000), sendo 44 hospitais habilitados como Centro de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) e 226 hospitais habilitados como 

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia, 08 Hospitais Gerais com 

Cirurgia Oncológica (UNACON) e 11 Serviços Isolados de Radioterapia.  

Dos 278 hospitais, 145 possuem serviço de radioterapia (há hospitais com mais de um 

equipamento de megavoltagem). No ano de 2011 e 2012, foram habilitados ou reabilitados 

com novos serviços 21 estabelecimentos de saúde em alta complexidade em oncologia, sendo 

10 e 11 respectivamente. No ano de 2013, foram 14 estabelecimentos de saúde. O faturamento 

global de procedimentos oncológicos de alta complexidade, pago pelo governo federal, foi de 

aproximadamente R$ 2,45 bilhões de reais, aqui não estão incluídos os gastos com compra 

centralizada de medicação. É possível observar a produção dos principais procedimentos e 

exames no item “Produção e atenção em oncologia no Brasil” desta nota técnica. 

Para enfrentar os muitos problemas e avançar na busca pela integralidade da atenção faz-se 

necessário rever as ações, o processo de habilitação, o modelo de financiamento atrelado a 

procedimentos, os parâmetros de necessidade e os mecanismos de monitoramento e 

avaliação. 

A organização da Rede de Atenção a Saúde para a prevenção e controle do câncer implica a 

organização de um conjunto de ações e serviços de saúde, estruturados com base em critérios 

epidemiológicos e de regionalização para dar conta dos desafios atuais. 

Portanto, quando se fala na organização de redes de atenção precisa-se pensar em acesso, 

suficiência, escala, qualidade e abrangência associados a um modelo de financiamento que 

induza a organização da rede e não a estruturação de serviços pelo valor atraente de alguns 

procedimentos tabelados, o que significa uma revisão geral e profunda das formas atuais de 

funcionamento e financiamento do SUS. Neste sentido, desde o inicio de 2011, o Ministério 

da Saúde vem trabalhando para mudar parte da legislação e também ampliando as ações e o 

financiamento na área da oncologia. 
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No que tange à prevenção, há ações de estímulo de estilos de vida saudável, através de 

ferramentas como a Academia da Saúde e de combate ao tabagismo, através da Portaria 

GM/MS nº 571, de 05 de abril de 2013, que atualiza as diretrizes de cuidado à pessoa 

tabagista e amplia o acesso ao tratamento. 

 

1B. GOSTARÍAMOS DE INFORMAÇÕES SOBRE A EXISTÊNCIA OU VIAS DE 

CRIAÇÃO DE PCDT (PROTOCOLO CLÍNICO DE DIRETRIZES TERAPÊUTICAS) 

PARA O CÂNCER COLORRETAL, E AINDA, QUAL A FREQUÊNCIA UTILIZADA 

PARA ATUALIZAÇÃO DESTAS DIRETRIZES? 

O MS também formou grupos de trabalho formado por especialistas e técnicos deste 

Ministério e do INCA para conduzir a revisão das diretrizes diagnósticas e terapêuticas para 

alguns tipos de câncer, definindo critérios de diagnóstico, de inclusão e de exclusão, o 

tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação para Estados e dos Municípios 

na assistência oncológica. 

O trabalho para a elaboração das Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer de Mama 

no Brasil está em execução por dois grupos de especialistas, o qual está sob condução do 

INCA. Este trabalho foi dividido em duas partes, a saber: Parte I: Rastreamento e diagnóstico 

precoce; e Parte II: Confirmação diagnóstica de lesões palpáveis e impalpáveis. 

No ano de 2012 foram publicadas as diretrizes diagnósticas e terapêuticas para os seguintes 

tipos de câncer: (i) Leucemia Mielóide Crônica de Criança e Adolescente com Mesilato de 

Imatinibe; (ii) Leucemia Linfoblástica Aguda Cromossoma Philadelphia Positivo de Criança 

e Adolescente com Mesilato de Imatinibe; (iii) Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário; (iv) 

Tumor Cerebral no Adulto; (v) Câncer de Pulmão; (vi) Câncer de Cólon e Reto 

(http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2012/prt0601_26_06_2012.html); (vii) Câncer 

de Fígado no Adulto e (viii) Linfoma Difuso de Grandes Células B. Em 2013, já foram 

publicadas as diretrizes para Melanoma Maligno Cutâneo, Adenocarcinoma de Estômago, 

Carcinoma Diferenciado de Tireóide, Leucemia Mielóide Crônica em Adultos e Leucemia 

Linfoblástica Aguda cromossomo Philadelphia positivo de adulto. Estão programadas ainda 

a elaboração e publicação das diretrizes para Tumor do Estroma Gastrointestinal (GIST); 

Câncer de Próstata; Câncer de Esôfago; Câncer de Cabeça e Pescoço; Câncer de Rim; 

Linfoma Indolente; Leucemia Mielóide Aguda para todas as idades; Câncer de Mama e 

Mieloma Múltiplo. 

Há grupos elaboradores ligados a universidades e a hospitais de ensino. A avaliação de 

tecnologias é realizada pela Comissão Nacional de Incorporação Tecnologias no Sistema 

Único de Saúde – CONITEC. Os protocolos e as diretrizes diagnósticas e terapêuticas 

publicados estão sendo revistos e atualizados. Iniciou-se a elaboração e publicação de novos 

protocolos e diretrizes. 

A incorporação de novas tecnologias de saúde tem critérios e normas que foram estabelecidos 

pela Lei 12.401/2011 e regulamentados pelo Decreto Lei nº 7.646 de 2011 por meio dos quais 

criou a Comissão Nacional de Incorporação Tecnologias no Sistema Único de Saúde – 

CONITEC.  

http://www.oncoguia.org.br/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2012/prt0114_10_02_2012.html
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A CONITEC é um órgão colegiado de caráter permanente, integrante da estrutura regimental 

do Ministério da Saúde que tem por objetivo assessorar o Ministério nas atribuições relativas 

à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como na 

constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas 

Convém registrar dois pontos importantes envolvendo políticas públicas relacionadas 

ao tema dos questionamentos que foram atualizados após a apresentação da resposta do Ministério da 

Saúde. 

Primeiro, sobreveio a Portaria SAS/MS nº 140, de 27/02/2014, que redefiniu os critérios 

e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos 

de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e definiu as condições estruturais, de 

funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS), substituindo a Portaria SAS/MS nº 741, de 19/12/2005. 

Em seguida, a Portaria SAS/MS nº 958, de 23/09/2014 atualizou a Diretriz Diagnóstica 

e Terapêutica do Câncer Colorretal. Essa nova diretriz não trouxe avanços quanto a estratégias de 

rastreamento, permanecendo o câncer colorretal sem nenhuma política nacional nesse sentido.  

Podemos extrair da manifestação do Ministério da Saúde que, com exceção da Diretriz 

Diagnóstica e Terapêutica do Câncer Colorretal e de políticas gerais envolvendo prevenção, planejamento 

e organização estrutural, e controle do câncer como um todo, inexiste programa ou política nacional 

específica para prevenção e enfrentamento do câncer colorretal.  

 

3. PRINCIPAIS DESAFIOS E BARREIRAS 
 

Para identificar os principais problemas relacionados à prevenção e controle do câncer 

colorretal, o Instituto Oncoguia realizou em 26/05/2014 a I Reunião Estratégica sobre o Câncer Colorretal 

com representantes de diversos grupos de interesse (gestores públicos e privados, prestadores de serviços 

de saúde, médicos, associações de pacientes, entre outros). Em mais de quatro horas de reunião, foram 

discutidos diversos desafios e barreiras enfrentados pelo paciente com câncer colorretal durante toda a sua 

jornada: prevenção, diagnóstico, tratamento e “vivendo com câncer”.  

Eis os principais pontos identificados: 

Prevenção 

● falta de programas educativos sobre alimentação e atividade física nas escolas, além 

da ausência de programas de conscientização sobre um estilo de vida saudável.  

Diagnóstico 

● Falta de colonoscópios para garantir exames tempestivos; 

● Capacidade da infraestrutura: carência de equipamentos (especialmente 

colonoscópios) e de profissionais (sobretudo patologistas); 
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● Baixa remuneração para procedimentos para diagnóstico (ex.: imunoquímico de 

sangue oculto nas fezes) e estadiamento (tomografias e PET-CT); 

● Ausência de políticas públicas estaduais ou regionais, em especial no que tange ao 

rastreamento populacional. 

Tratamento 

● Ausência de equipes e trabalhos multidisciplinares; 

● Falta de leitos para UTI, falta de equipes e falta de equipamentos; 

● Falta de grampeadores e de profissionais com habilidade para manuseá-los; 

● Tabela SUS defasada, não corresponde mais aos valores reais dos honorários 

médicos.  

“Vivendo com câncer” 

● Dificuldades e informações sobre a bolsa de colostomia/ despreparo das enfermeiras 

para orientar e apoiar os pacientes ostomizados. 

● Reversão da colostomia/ falta de uma política clara que contemple a reconstrução. 

● Orientação e treinamento dos pacientes, cuidadores e familiares que vão assumir os 

cuidados paliativos. 

Os pontos acima apontados, aplicam-se especialmente ao Sistema Único de Saúde. Na 

saúde suplementar, os principais desafios apontados foram: 

● Dificuldade na liberação de exames de diagnóstico e de materiais cirúrgicos, 

inclusive os grampeadores, por parte das operadoras de planos de saúde; 

● Falta de costume dos médicos (clínicos gerais, geriatras, ginecologistas) de 

solicitar o exame de colonoscopia ou sangue oculto nas fezes, isso também 

provavelmente motivado pela ausência de protocolo e diretrizes de rastreamento; 

● Em relação aos antineoplásicos orais para tratamento do câncer colorretal, muitas 

operadoras atrasam na dispensação, o que prejudica a realização concomitante da 

radioterapia.  

Como prioridades, houve consenso entre os participantes em dois pontos: 

● Criação de iniciativas conjuntas intersetoriais para aprimorar as políticas de 

prevenção do câncer colorretal, alertando para a importância da prevenção 

primária (com foco na tríade alimentação/obesidade/sedentarismo); 

● Criação de programa organizado de rastreamento populacional, com diretrizes 

regionalizadas, haja vista a variabilidade dos indicadores epidemiológicos do 

câncer colorretal nas diferentes regiões do país. 

Em relação à detecção precoce, questões importantes também foram debatidas no 

Senado Federal em audiência pública realizada no dia 04/12/2014, na qual o Instituto Oncoguia esteve 

representado por sua presidente. Entre os principais pontos debatidos, destacamos: 

● Necessidade de priorizar e garantir rápido acesso aos exames de diagnóstico 

(especialmente colonoscopia) para aquelas pessoas com sinais e sintomas de 

câncer colorretal; 

● Comunidade médica e grupos de pacientes entendem ser necessária a criação 

de programa organizado de rastreamento; governo tem suas reservas, sobretudo 

pelo alto custo envolvido e carência de profissionais qualificados e 
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infraestrutura não só para realização dos exames, mas também para o 

seguimento do paciente; 

● Dentre os que apoiam a criação de políticas de rastreamento, há divergências 

quanto aos métodos e intervalos de rastreamento; 

● Há um certo consenso de que programas regionais poderiam ser mais adequados 

do que nacionais, haja vista a diversidade dos indicadores de incidência nas 

diversas regiões do país; 

● Métodos genéticos de diagnóstico estão em fase de estudo e num futuro 

próximo poderão vir a representar uma importante ferramenta e estratégia de 

rastreamento, porém, isso ainda não é uma realidade com a qual se possa 

trabalhar. 

Nessa audiência, o Ministério da Saúde se comprometeu a criar um Grupo de Trabalho 

para discutir estratégias voltadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer colorretal, da qual o Instituto 

Oncoguia fará parte. 

 

4. PROPOSTAS DE INICIATIVAS DE ADVOCACY 

Todos os stakeholders apontam para a importância de se investir em programas e ações 

educativas de conscientização para a adoção de hábitos de vida saudáveis, sobretudo a tríade: alimentação, 

obesidade e sedentarismo. A grande maioria dos especialistas também advoga pela a criação de programas 

organizados de rastreamento.  

Em relação às medidas educativas, tanto o poder executivo quanto o legislativo podem 

promover aprimoramentos nas políticas públicas de atenção ao câncer colorretal. Como ações do executivo 

podemos citar os exemplos do programa academia da saúde9 e o guia alimentar da população brasileira10, 

adotados pelo Ministério da Saúde. Propostas nesse sentido, podem ser apresentadas à direção do SUS nas 

três esferas de poder, sobretudo a partir de junho de 2015, quando entra em vigor a Lei 13.019/14, a qual 

criou o instrumento do "Procedimento de Manifestação de Interesse Social", por meio do qual as 

organizações da sociedade civil, movimentos sociais e cidadãos poderão apresentar propostas ao poder 

público para que este avalie a possibilidade de realização de um chamamento público objetivando a 

celebração de parceria. 

O poder legislativo, por seu turno, pode ajudar na criação de leis indutoras, a exemplo 

das leis que estabelecem dias, semanas ou meses de conscientização sobre fatores de risco de doenças e 

hábitos de vida saudáveis. 

Como encaminhamentos nesse sentido, sugerimos os seguintes, sem prejuízo de 

posteriores discussões internas objetivando identificar outras medidas: 

● Realizar um estudo mais aprofundado sobre programas e ações implementados 

pelo Ministério da Saúde destinados à conscientização da população sobre 

                                                           
9 http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/academia-da-saude-svs 

10 http://www.foodpolitics.com/wp-content/uploads/Brazils-Dietary-Guidelines_2014.pdf 
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hábitos de vida saudáveis, a fim de avaliar sua adequação, possibilidade de 

aprimoramento ou mesmo carência de programas em determinadas áreas. O 

mesmo poderia ser feito em um determinado Estado, como piloto e potencial 

modelo para ser replicado em outras regiões; 

● Mapear projetos de lei relacionados à conscientização para a prevenção do 

câncer colorretal, bem como de indução a melhorias de hábitos de vida; 

● Debater no Fórum Nacional de Discussão de Políticas de Saúde em Oncologia 

2015 formas intersetoriais de se trabalhar a prevenção do câncer colorretal. 

Em relação à criação de programas organizados de rastreamento, tal medida apresenta 

a possibilidade tanto de prevenir a ocorrência da doença, ao permitir a identificação e retirada dos pólipos 

intestinais (levando a uma redução da incidência), quanto de detectar cânceres precocemente, que, 

adequadamente tratados, podem elevar a taxa de sobrevida em cinco anos a 90% e reduzir a mortalidade. 

Contudo, há resistência do governo em adotar nacionalmente programas organizados de 

rastreamento. Isso se deve, em especial, ao elevado custo e falta de estrutura e recursos humanos. Há 

também divergências quanto ao tipo de exame e periodicidade mais adequada para rastreamento 

populacional.  

Não obstante existirem estudos que demostrem a redução da incidência e da mortalidade 

do câncer colorretal a partir do seu rastreamento11, ainda carecemos de estudos de avaliação de impacto 

econômico das diferentes modalidades de rastreamento. Isso seria um passo importante para avaliarmos a 

viabilidade da medida, e, em sendo o caso, potencializaria o sucesso de iniciativas de advocacy nesse 

sentido. 

Nesse sentido, o Instituto Oncoguia poderia estabelecer contatos e parcerias com 

universidades, unidades de saúde e/ou empresas de estudo de economia da saúde para estimular a realização 

de estudos de impacto econômico e efetividade envolvendo as diferentes estratégias de rastreamento do 

câncer colorretal. Tais estudos poderiam servir de subsídio para futura submissão à Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) de pedido de incorporação de política de rastreamento 

para o câncer colorretal, o que poderia ser feito pelo próprio Instituto Oncoguia. 

De imediato, e sem prejuízo das iniciativas relacionadas à criação de diretrizes de 

rastreamento, o Instituto Oncoguia poderia capitanear a apresentação de projeto de lei estabelecendo 

prioridade (e prazo máximo) para realização de exames de diagnóstico quando o paciente apresentar sinais 

e sintomas típicos de câncer colorretal. Já existem projetos de lei em andamento que poderiam ser 

aprimorados para atender essa necessidade. Havendo esse interesse, a diretoria deverá solicitar o NA um 

estudo de análise preparatória de iniciativa de advocacy. 

Em relação aos demais desafios e barreiras relacioados ao câncer colorretal, o Núcle de 

Advocacy identificou ainda a possibilidade se trabalhar com a proposição de projeto de lei destinado a 

garantir ao paciente (usuário do SUS ou beneficiário de plano de saúde) o direito de realizar a cirurgia de 

reversão da colostomia, tal como o direito à reconstrução mamária no caso da paciente com câncer de mama 

mastectomizada. Seria uma iniciativa bastante específica, realista e relevânte para os pacientes 

ostomizados.  

                                                           
11 http://veja.abril.com.br/noticia/saude/eua-reducao-de-casos-de-cancer-colorretal-acompanhou-aumento-de-colonoscopias 
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Antes de iniciar quaisquer das iniciativas sugeridas ou outras que venham a ser 

idealizadas internamente, recomendamos discuti-las inicialmente no grupo de trabalho que será criado pelo 

Ministério da Saúde, conforme compromisso assumido na Audiência Pública realizada no Senado Federal 

em 04/12/2015. Nessa oportunidade também será possível aprofundar os conhecimentos sobre os desafios 

dos gestores para implentação de políticas públicas relativas ao câncer colorretal.  

 

S.M.J., é o parecer. 

 

São Paulo, 26 de janeiro de 2015. 

 

 

 

TIAGO FARINA MATOS 
Diretor Jurídico - Assessoria Jurídico-Consultiva 
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