


Declaração de conflito de interesses

● De acordo com a Resolução 1595/2000 do CFM e RDC 96/08 da ANVISA

• Diretor Científico Instituto Oncoguia

• Voluntário

• Advisory Board nos últimos 2 anos

• Pfizer, AstraZeneca, Roche 

• Aulas e/ou atividades educacionais remuneradas últimos 2 anos:

• AstraZeneca, Roche, Pfizer, Novartis, Sanofi



Epidemiologia









Estimativa de incidência de câncer no Brasil - 2018

INCA 2018





Mortalidade por câncer nos EUA

ACS, 2019



Mortalidade por câncer no Brasil



● Prevenção

■ Primária = evitar que o câncer ocorra

■ Secundária = detectar precocemente

● Tratamento

■ Curativo

■ Paliativo

Quais as estratégias para combater o câncer ?

Depende de:

• Educação

• Engajamento

• Vacinação

• Controlar carcinógenos, peso

• Rede para exames preventivos

• Regulação para tratar achados

Depende de:

• Rede para exames diagnósticos sofisticados

• Profissionais muito capacitados

• Tratamentos sofisticados (equipamentos, drogas)

• Recursos $$$$

• Regulação que funciona (fluxo do paciente no sistema)

• Sistema dinâmico de incorporações tecnológicas
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>90% dos casos de ca

cervical preveníveis

>80% dos casos de ca

pulmão preveníveis

Potencial da prevenção



Prevenção primária – o maior foco da educação

*Praticam no tempo livre pelo menos 150 minutos 

de atividade de intensidade moderada por semana. 

**Consomem cinco ou mais porções diárias de 

frutas e hortaliças (cerca de 400g). 

***Que nos últimos 30 dias, consumiram cinco ou 

mais doses de bebida alcoólica em uma mesma 

ocasião. 

Obesidade: Adultos com índice de massa corporal 

igual ou maior que 30 kg/m2. 

Fonte: Vigitel, pesquisa que ouve anualmente cerca de 53 mil pessoas 

adultas

Claudia Collucci, Folha, 25/8/18
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O tratamento oncológico em 2019

Cirurgia Radiação

Ionizante

Imunoterapia
Terapias-alvo, 

hormonioterapia

quimioterapia



Propostas e Prioridades
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Colonoscopia

Sangue oculto nas fezes

Mamografia

Citologia cervical Identificar 

famílias de risco



ANVISA:

Medicação X é 

segura e eficaz. 
ANS:

Medicação X não é 

tão eficaz assim... 
CONITEC:

O dado sobre a medicação X 

não é adequado nem 

suficiente... 

Propostas e Prioridades
A

gê
n

ci
as



ANVISA:

Medicação X é 

segura e eficaz. 
ANS:

Medicação X não é 

tão eficaz assim... 
CONITEC:

O dado sobre a medicação X 

não é adequado nem 

suficiente... 

Por uma agência regulatória única
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Propostas e Prioridades
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s • Aonde fazer biópsia?

• Aonde buscar primeiro tratamento?
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Melanoma metastático
>4.000 pts

..tudo é relativo...

Risco compartilhado: a hora é AGORA

$

Tóxico

Ineficaz

$$$

Eficaz

Inviabiliza 

o SUS
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S • Quem irá se prestar a praticar uma 

oncologia atrasada?

• Quem irá se submeter a não 

prescrever algo seguro e MUITO 

MAIS eficaz?

• Quem irá querer ensinar ou aprender 

oncologia atrasada no SUS

Por um plano de carreira médica no SUS
Por uma oncologia pública correta

Melanoma 

metastático

>4.000 pts




