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PROBLEMA DE AUDITORIA

Fragilidades na realização de exames

de diagnóstico que

dificultam o acesso

dos pacientes

ao tratamento do câncer.



QUESTÃO DE AUDITORIA

O diagnóstico do câncer tem sido realizado em tempo oportuno? 

1. Próstata

2. Mama

3. Colo do útero

4. Traqueia/Brônquio/Pulmão

5. Cólon e Reto

6. Estômago

7. Cavidade Oral

8. Tireoide



Principal achado de auditoria

O diagnóstico do câncer não está sendo realizado em tempo de reduzir 

o grau de estadiamento elevado no início do tratamento da doença



Achado: O diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS:

• Diagnóstico de confirmação de câncer está sendo realizado em grau de 

estadiamento avançado (alto percentual de pacientes com estadiamento III e IV)







Achado: O diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

PRINCIPAIS EVIDÊNCIAS:

• Demora para: 

a) realizar a primeira consulta com médico especialista;

b) realizar o exame de diagnóstico; 

c) laudar o exame, e; 

d) confirmar  o diagnóstico de câncer com médico especialista

• Diagnóstico de confirmação de câncer em grau de estadiamento avançado (alto 

percentual de pacientes com estadiamento III e IV)



Demora para realizar a 1ª consulta com 
médico especialista, a partir do 
encaminhamento feito pelo médico 
generalista que verificou os primeiros 
sintomas

Demora entre o pedido 
e realização de exames 
para diagnóstico de 
câncer pelo SUS

Demora para a 
liberação do 
resultado dos exames 
necessários ao 
diagnóstico do câncer

Demora para 
confirmar o 
diagnóstico de 
câncer com médico 
especialista

• Dados do Sisreg, referentes ao mês de 

outubro/2018: 33 dias;

• Entrevista com pacientes: 37 dias;

• Entrevista com Associação de apoio a 

pacientes com câncer: 52 dias.

• Entrevista com pacientes: 23 

dias;

• Dados do Sisreg, referentes ao 

mês de outubro/ 2018: 50 dias;

• Entrevista com Associação de 

apoio a pacientes com câncer: 

69 dias

Cânceres mais prevalentes:

Entrevista com pacientes: 20 dias;

Entrevista com associações de apoio a pacientes com câncer: 50 dias;

Câncer de mama e colo uterino (Sistema SISCAN):

Histolopatológico:  •de colo uterino: 40 dias  •de mama: 43 dias

Citopatológico: •de colo uterino: 41 dias  •de mama: 40 dias

Mamografia:   •realização: 63 dias    •liberação do resultado: 21 dias

Análise dos prontuários dos pacientes com 

câncer: 36 dias



Achado: O diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença
CRITÉRIOS :

• No Reino Unido, em 2016, o Serviço Nacional de Saúde (NHS) estabeleceu meta para

que o paciente obtenha um diagnóstico definitivo do câncer no prazo de 28 dias após ser

encaminhado pelo médico que levantou a suspeita da neoplasia maligna;

• No período 2000-2007, pacientes diagnosticadas com câncer de mama com estadiamento

III e IV, na Suécia, Noruega, Reino Unido, Canadá e Dinamarca, representaram, em

termos percentuais, respectivamente, 8,2%, 8,7% , 12,5%, 17,1% e 22,2% (British

Journal of Cancer, 2013);

• No período 2004-2011, nos Estados Unidos, de acordo com estudo observacional sobre

as diferenças no estágio do câncer de mama no diagnóstico por raça e etnia, o percentual

de mulheres diagnosticadas com câncer em grau III e IV variou entre 11,5% (mulheres

japonesas) e 21,2% (mulheres negras) (J Iqbal et al, “Differences in Breast Cancer Stage

at Diagnosis and Cancer-Specific Survival by Race and Ethnicity in the United States”,

JAMA, 2015).



POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

1). Fragilidades na disponibilidade de exames para diagnóstico pelo SUS

o Quantidade dos exames realizada pelos Cacons/Unacons abaixo da quantidade

prevista na Portaria 140/2014, art 32 e art 15, em 2017





POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

1). Fragilidades na disponibilidade de exames para diagnóstico pelo SUS (cont.)

o Quantidade dos exames realizada pelos Cacons/Unacons abaixo da quantidade

prevista na Portaria 140/2014, at 32 e art 15, em 2017

o Pela percepção dos respondentes, alguns Cacons/Unacons não realizam

todos os exames obrigatórios pela Portaria 140/2014: biópsia de congelação

(23%), endoscopia urológica (18%), mamografia (9%), laparoscopia (9%)

o Quantidade de exames realizados, por UF, em 2017, abaixo dos parâmetros

de necessidade estabelecidos pelo SUS (Portaria GM/MS 1631/2015)





POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

1). Fragilidades na disponibilidade de exames para diagnóstico pelo SUS (cont.)

o Quantidade dos exames realizada pelos Cacons/Unacons abaixo da quantidade

prevista na Portaria 140/2014, at 32 e art 15, em 2017

o Pela percepção dos respondentes, alguns Cacons/Unacons não realizam todos os

exames obrigatórios pela Portaria 140/2014: biópsia de congelação (23%),

endoscopia urológica (18%), mamografia (9%), laparoscopia (9%)

o Quantidade de exames realizados, por UF, em 2017, abaixo dos parâmetros de

necessidade estabelecidos pelos SUS (Portaria GM/MS 1631/2015)

o Falta de equidade na distribuição de equipamentos de diagnóstico

disponibilizados pelo SUS para os estados (Tomografia Computadorizada,

Ressonância Magnética, Ultrassom e PET/CT), conforme análise dos dados

extraídos do CNES e IBGE.





POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

1). Fragilidades na disponibilidade de exames para diagnóstico pelo SUS (cont.)

o Quantidade dos exames realizada pelos Cacons/Unacons abaixo da quantidade prevista na Portaria

140/2014, at 32 e art 15, em 2017

o Pela percepção dos respondentes, alguns Cacons/Unacons não realizam todos os exames

obrigatórios pela Portaria 140/2014: biópsia de congelação (23%), endoscopia urológica (18%),

mamografia (9%), laparoscopia (9%)

o Quantidade de exames realizados, por UF, em 2017, abaixo dos parâmetros de necessidade

estabelecidos pelos SUS (Portaria GM/MS 1631/2015)

o Falta de equidade na distribuição de equipamentos de diagnóstico disponibilizados pelo SUS para os

estados (Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Ultrassom e PET/CT), conforme

análise dos dados extraídos do CNES e IBGE.

o Planos estaduais de oncologia, em geral, não contemplam o planejamento da oferta de

exames para diagnóstico do câncer com base na demanda local: AC, AP, MT, PA, RO, RS, RR

e TO. Os estados do AM, GO e MA elaboraram planejamento da oferta de exames oncológicos

apenas dos cânceres de colo de útero e de mama.



POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

2). Deficiência na distribuição e na suficiência de médicos para diagnóstico pelo

SUS

o Baixo percentual de atendimento aos parâmetros de necessidade de

especialistas por estado previsto na Portaria 1631/2015





POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

2). Deficiência na distribuição e na suficiência de médicos para diagnóstico pelo

SUS (cont.)

o Baixo percentual de atendimento aos parâmetros de necessidade de especialistas

por estado previsto na Portaria 1631/2015

o Falta de equidade na disponibilidade de médicos anatomopatologistas e

radiologistas nas diversas UFs em 2017, conforme dados extraídos do CNES

e do IBGE







POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

2). Deficiência na distribuição e na suficiência de médicos para diagnóstico pelo

SUS (cont.)

o Baixo percentual de atendimento aos parâmetros de necessidade de especialistas

por estado previsto na Portaria 1631/2015

o Falta de equidade na disponibilidade de médicos anatomopatologistas e

radiologistas nas diversas UFs em 2017, conforme dados extraídos do CNES e do

IBGE

o Relação do quantitativo de médicos anatomopatologistas vem decaindo

desde 2013 até o ano de 2018, passando de 0,79 para 0,76

anatomopatologistas por 100 mil habitantes, na medida em que houve um

aumento da incidência de casos de câncer por habitante no período





POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

3). Deficiências na Regulação do SUS: a regulação não tem facilitado o acesso dos

pacientes aos exames necessários ao diagnóstico de câncer pelo SUS

o Dificuldades com o Sisreg: insuficiência da oferta de treinamento e capacitação;

incompatibilidade e falta de integração; intercorrências, tanto em termos de

performance como de desenvolvimento, gerando lentidão e instabilidade do

sistema; limitação para extração de relatórios gerenciais

o Dificuldade de implementação dos protocolos de regulação e fluxos assistenciais

necessários para o direcionamento do paciente ao serviço que necessita;

o Ausência, em alguns estados, de gerenciamento de tempo e filas de espera, que

possibilite a promoção de ajustes entre ofertas e demandas locais

o Inexistência, em alguns estados, de critérios normativos para priorização do

acesso a consultas e exames para pacientes com câncer



POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

4). Baixa atratividade dos prestadores de serviço que ofertam exames de diagnóstico

e dificuldades de estruturação da rede assistencial devido a desatualização da tabela

de remuneração do SUS

o Não foram realizadas atualizações nos valores da tabela de procedimentes

relacionados aos exames necessários ao diagnóstico de câncer pelo SUS desde

2008, conforme consulta ao sistema SigTap.



Procedimento
Valor Tabela 

SUS

Última 

atualização de 

preço 

Biopsia de próstata guiada por ultrassom***** R$ 92,38 set/09

Retossigmoidoscopia R$ 23,13 dez/08

Broncoscopia R$ 36,02 dez/08

Videolaringoscopia R$ 45,50 dez/08

Endoscopia Digestiva Alta ** R$ 48,16 dez/08

Colonoscopia R$ 112,66 dez/08

US Prostatatransretal**** R$ 24,20 dez/08

Tomografia de crânio R$ 97,44 jan/08

biópsia de punção de tumor de pele R$ 14,10 dez/08

TC de tórax convencional R$ 136,41 jan/08

Ressonância magnética crânio R$ 268,75 jan/08

biópsia de pele e partes moles R$ 25,83 dez/08

Ressonância magnética (RM) *** R$ 268,75 jan/08

Ressonância magnética de sela turcica R$ 268,75 jan/08

Tomografia de sela túrcica R$ 97,44 jan/08

US de próstata abdominal R$ 24,20 dez/08



POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

4). Baixa atratividade dos prestadores de serviço que ofertam exames de diagnóstico

e dificuldades de estruturação da rede assistencial devido a desatualização da tabela

de remuneração do SUS (cont.)

o Não foram realizadas atualizações nos valores da tabela de procedimentes

relacionados aos exames necessários ao diagnóstico de câncer pelo SUS desde

2008, conforme consulta ao sistema SigTap.

o De acordo com declaração das SES e SMS, respectivamente, 53,8% e 48,9%,

complementam a remuneração de alguns dos procedimentos para exames

necessários ao diagnóstico de câncer realizados pelos Cacon/Unacon ao valor

estabelecido na Tabela SUS



POR QUE o diagnóstico do câncer não está sendo realizado em 

tempo de reduzir o grau de estadiamento elevado no início do 

tratamento da doença

5). Impossibilidade de calcular e acompanhar o tempo para realização do

diagnóstico do câncer em razão da ausência e inconsistência de dados dos sistemas

de informação

o Não há sistemas de informação que viabilizem o cálculo do tempo de realização

de exames de diagnóstico de câncer, exceto o sistema Siscan, para os cânceres

de mama e colo uterino e o Sisreg.

o Siscan apresentou inconsistência de dados por falta de critica de entrada de

informações. Foram analisados 43.085.214 registros, sendo que foram

considerados consistentes apenas 22.830. 335 registros (53% do total)



RECOMENDAÇÕES do TCU ao MINISTÉRIO DA SAÚDE:

Desenvolvimento de um plano de ação com vistas a mitigar a

intempestividade do diagnóstico de câncer, considerando ao mínimo medidas

relacionadas a:

• estruturação de exames para diagnóstico, com base no mapeamento de 

necessidades;

• criação de centros regionais de diagnóstico;

• utilização de laboratórios localizados em outros centros para análise de exames;

• implementação de linhas de cuidado para cada tipo de câncer;

• ajuste dos valores pagos pelo SUS para a realização de exames de diagnóstico;

• modelo remuneratório do SUS de incentivos/pagamentos de exames (pex. 

empacotado por linha de cuidado, e não por procedimento isolado);



RECOMENDAÇÕES do TCU ao MINISTÉRIO DA SAÚDE:

Desenvolvimento de um plano de ação com vistas a mitigar a intempestividade do

diagnóstico de câncer, considerando ao mínimo medidas relacionadas a (cont.):

• programa para acompanhar percurso diagnóstico de pacientes com suspeita de 

câncer;

• estratégias para enfrentamento da carência de especialidades médicas;

• elaboração de indicadores para monitorar a qualidade dos serviços de saúde;

• aperfeiçoamento dos dados e sistemas informatizados do SUS, para viabilizar o 

acompanhamento do tempo de espera nas etapas de diagnóstico do câncer e dos 

valores orçamentários e financeiros pertinentes às consultas e exames para 

diagnóstico e ao tratamento da doença.



OBRIGADO :-)
HIROYUKI MIKI

AUDITOR FEDERAL  DE CONTROLE EXTERNO DO TCU

CELULAR: (61) 99935-8599
E-MAIL: hiroyuki@tcu.gov.br

Dados da deliberação

Acórdão: 1944/2019-TCU-Plenário

Data da sessão: 21/8/2019

Relator: Ministro Augusto Nardes




