JUNTOS NO COMBATE
AO CÂNCER COLORRETAL

JUNTOS NO COMBATE AO CÂNCER COLORRETAL
O câncer colorretal pode ser considerado um problema de saúde pública mundial,
sendo o terceiro mais incidente e constituindo a quarta causa de mortalidade por
câncer a nível global. Estimativas do INCA apontam que teremos mais de 32.500
novos casos no país só em 2014.
Neste contexto, acreditamos que seja importante o tema ser tratado pela sociedade como prioridade. Para direcionar nosso envolvimento com o tema, realizamos
no dia 26 de maio de 2014 a I Reunião Estratégica sobre o Câncer Colorretal com
convidados de diversas áreas onde debatemos por mais de quatro horas os desafios e barreiras existentes no combate ao câncer colorretal (CCR).
A riqueza do debate foi retratada em um desenho construído simultaneamente à
conversa e validado pelos participantes ao final da reunião.
Este documento foi gerado a partir da reunião e visa prestar esclarecimento sobre
a situação a todos os atores envolvidos na causa, assim como prover informações
em linguagem leiga que possam ser usadas pelo público em geral.

Atenciosamente,

Luciana Holtz Camargo Barros
Presidente Instituto Oncoguia
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1
CENÁRIO DO CCR NO BRASIL
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O câncer colorretal tem uma incidência expressiva, sendo um dos 5
tipos mais comuns de câncer, podendo atingir tanto mulheres quanto homens. A cada ano, cerca de
30.000 pessoas de ambos os sexos
são diagnosticadas com esse tipo
de câncer no Brasil, e em 2014 serão mais de 32 mil, segundo o INCA.
Destas, 17.530 serão mulheres, superando o número de casos de câncer
de colo de útero, e 15.040 homens,
ficando atrás de câncer de próstata
e pulmão. O CCR é responsável por
uma mortalidade elevada, sendo a
segunda causa de morte por câncer no país.
Há que se entender a diferença
entre os três níveis de prevenção
quando se fala do CCR. A prevenção primária de CCR envolve ações
que possibilitem agir nas causas da doença, sendo importante
priorizar áreas de alta incidência
e envolver programas educativos,
considerando questões como antecedentes
familiares/pessoais,
educação alimentar e hábitos saudáveis (relacionados a tabagismo,
alcoolismo, atividade física, drogas) e alertar-se para o fato de que
a obesidade é fator de risco para o
desenvolvimento de CCR.

Um terço dos casos de câncer
está relacionado à tríade alimentação inadequada/obesidade/sedentarismo.

A prevenção secundária de CCR envolve a
detecção precoce de câncer (ou de lesões
pré-cancerosas como pólipos) com consequente diminuição da mortalidade pela doença. Vale destacar que há um grande intervalo de tempo (alguns anos) entre o início
de uma lesão polipoide até o desenvolvimento de um câncer a partir desta. A taxa
de sobrevida em 5 anos é de mais de 90%
dos pacientes diagnosticados na fase assintomática e inicial da doença, caindo para
70 a 90% quando a doença é diagnosticada
como localizada ou localmente avançada e
para 30 a 60% quando a doença já está em
estágio mais avançado.
A implantação de um programa ideal de
rastreamento abrange grandes desafios. O
rastreamento envolve testes em população de risco assintomática, possibilitando a
detecção de lesões precursoras e aumentando a eficácia do tratamento. Para que o
rastreamento seja eficaz, ele deve se basear
em um teste com sensibilidade suficiente
para detectar a doença no período assintomático sem deixar passar casos existentes e espeficidade suficiente para minimizar resultados falso-positivos. Além da
disponibilização do teste de rastreamento,
é necessário que se eduque a população
sobre a existência do teste, seus benefícios
e riscos, de modo a aumentar ao máximo a
aderência ao rastreamento. A definição de
medidas de prevenção deve levar em consideração o real impacto que podem ter na
saúde pública, já que na prevenção terciária
(minimização do impacto da doença já estabelecida) os custos serão bem maiores. A
somatória do tratamento curativo e do tratamento paliativo pode exceder, em muito,
os custos de um programa adequadamente
direcionado de rastreamento.
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2
FOCO NO PRINCIPAL PROBLEMA
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Após a apresentação sobre o contexto, os participantes foram convidados a rapidamente identificar “o principal problema” no que diz respeito ao Câncer Colorretal no Brasil.

A grande maioria dos participantes ressaltou
a falta de ações relacionadas à prevenção do
câncer colorretal, alertando para a importância da prevenção primária (com foco na tríade
alimentação/obesidade/sedentarismo), além
da prevenção secundária com rastreamento a
nível populacional.
O risco de CCR pode ser diminuído por meio do gerenciamento dos fatores de risco controláveis, como dieta e
atividade física. Para que isso aconteça é preciso modificar
os nossos hábitos.
A maioria dos estudos detecta que o excesso de peso aumenta o risco de câncer colorretal em homens e mulheres.
Em geral, as dietas ricas em legumes, frutas e grãos integrais são associadas com menor risco de câncer colorretal, embora não seja exatamente claro quais fatores são os
mais importantes.
Outros participantes destacam que a falta de informação
é fator agravante. O desconhecimento atinge pessoas de
todas as idades e classes sociais, e acaba levando não só
a não adoção de um estilo de vida saudável, mas à não
aderência ao rastreamento. A informação adequada é importante durante o tratamento, mas, principalmente, para
a prevenção.
Foi apontado também que a falta de uma política nacional de rastreamento é o principal problema tangente ao CCR no país. O rastreamento regular pode prevenir o câncer colorretal, porque a maioria dos pólipos
encontrados é removida antes que tenham a chance
de se transformar em câncer. O rastreamento também
pode diagnosticar o câncer em estágio inicial, quando
ainda é altamente curável.
O grupo de trabalho fez um levantamento de quais são os
principais problemas enfretandos pela população quando
estamos falando em quanto principais temas: prevenção,
diagnóstico, tratamento e “vivendo com o CCR”. Os principais resultados serão apresentados a seguir.
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PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO
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Durante o debate, os desafios enfrentados
na prevenção e no diagnóstico do CCR se
encontravam a todo momento.
Foram levantados diversos problemas que
estão diretamente relacionados à falta de informação da população.

Há o desconhecimento sobre a doença, sobre os principais fatores de
risco e sobre a importância dos exames. Existe ainda um fator cultural da
população, que é o medo e o preconceito, seja em realizar os exames ou
em saber o resultado deles.
Ressaltou-se a falta de programas educativos sobre alimentação, atividade física nas
escolas, pois a prevenção deve começar
com a conscientização sobre estilo de vida
saudável desde a infância. Importante também que os formadores de opinião tenham
uma postura ativa como canal para levar informação à população e que não só o paciente, mas também que toda pessoa seja
mais bem orientada pelos médicos, tanto
no atendimento público quanto no atendimento privado.
Os participantes alertaram para a complexa
regulação do sistema de saúde que impacta diretamente todo o processo de entrada
do cidadão nas estruturas de saúde, desde a
UBSs que enfrentam problemas com equipes
do Programa de Saúde da Família defasadas
e até pouco capacitadas, até a falta de recursos que possam garantir uma colonoscopia
para a pessoa certa no tempo certo. Citaram
inúmeras carências de infraestrutura: faltam
equipamentos, faltam profissionais, falta remuneração adequada, entre outros. Especificamente, citaram a importância de inclusão
na tabela do Sistema Único de Saúde – SUS,
do exame de sangue oculto nas fezes por
técnica imunoquímica. No que diz respeito
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PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO
à falta de profissionais, destacaram que há um
grande gargalo pela carência de patologistas
que possam analisar e laudar o grande volume
de biópsias colônicas já existentes, para não falar do volume adicional que seria gerado por
um programa de rastreamento mais abrangente; são poucos os profissionais capacitados e
que tenham experiência suficiente na área.
Em face da falta de estrutura instalada no país
para dar vazão de maneira adequada e temporal aos casos de CCR que chegam ao sistema devido a sintomas, fica evidente que se
houvesse um programa estruturado de rastreamento com pesquisa de sangue oculto das
fezes, não teríamos como investigar todos os
casos cujo teste desse positivo. Foi levantada
a questão se, em função desta falta de estrutura, deveríamos então deixar de promover
educação da população, já que se geraria uma
preocupação, procura por rastreamento, resultados anormais, sem conseguir dar vazão aos
casos. No entanto, foi unânime entre os participantes o conceito de que a população deve
sim ser informada, e estimulada a participar
de rastreamento, em paralelo a um processo
de pressão para que ocorram os investimentos
necessários que resultariam numa menor mortalidade por CCR.

Os participantes mais uma vez enfatizaram a falta de uma Política Nacional
de Rastreamento que tenha um olhar
regionalizado considerando a diversidade de um país como o Brasil.

É unânime que ter apenas um programa de
diagnóstico oportunístico – em que há uma
abordagem ao paciente no momento que ele
chega aos serviços de saúde com queixa relacionada à doença - não poderá continuar sendo a norma, se quisermos reduzir a mortalidade por CCR.
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Com relação a um programa de rastreamento
com colonoscopia, em população selecionada
com base em histórico familiar, não foi apontado como objetivo prioritário uma vez que há
diversas outras barreiras relacionadas, como
número insuficiente de colonoscópicos e de
médicos especialistas.
De uma maneira geral, foi citada a falta de uma
experiência local que possa orientar com relação aos melhores caminhos. Os participantes
apresentaram como sugestão, criar um programa-piloto estruturado de rastreamento em etapas - num 1º momento com sangue oculto nas
fezes com imunoquimico, e num 2º momento
com implementação de colonoscopia para pessoas de maior risco.
A partir do momento do diagnóstico de câncer
colorretal, também são inúmeras as barreiras
encontradas. Dentre estas dificuldades foi citada a falta de exames de média complexidade,
como aqueles necessários para que se possa ter
o estadiamento do câncer. Na prática, um paciente já diagnosticado, enfrenta dificuldades e
demora para obter tomografias, por exemplo,
ou PET-Scan para os casos em que há suspeita
de metástases no fígado. Todo esse processo
complexo pelo qual passa o paciente chama-se regulação, processo por todos valorizado
e considerado necessário, a fim de organizar o
fluxo de atendimento em centros com abrangência em vários municípios.

Quanto aos pacientes usuários
de planos de saúde, os participantes acreditam que não
há grandes dificuldades para
o diagnóstico, embora existam
ainda algumas barreiras relacionadas a negativas por parte de
operadoras de saúde em relação a alguns exames. Foi citada
a falta de costume dos médicos
(clínicos gerais, geriatras, ginecologistas) de solicitar o exame de colonoscopia ou sangue
oculto nas fezes, além de não
haver um protocolo estabelecido a nível nacional.
Os participantes destacaram
que o câncer colorretal não é
palatável e não está na agenda
política nacional e falta engajamento e vontade por parte dos
tomadores de decisão para mudar esse cenário.
Um relevante desafio é como
levar a informação aos gestores públicos e privados de que
o investimento em prevenção e
diagnóstico reduz gastos com
tratamento, gerando maior
economia de recursos.

Segundo os participantes, a regulação encontra-se com muitos problemas, é centralizadora em
excesso e possui processos muito burocráticos
para encaminhamento de pacientes. Hoje, este
prioriza a regionalização sem considerar agilidade e rapidez para o acesso ao tratamento.

Foi apresentado como sugestão a elaboração de políticas estaduais e regionais mais claras, melhorando a efetividade da regulação
que levaria em conta a área geográfica, necessidade de pressa na
abordagem do paciente, e o grau de complexidade dos exames e
tratamentos necessários.
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TRATAMENTO
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Ao discutir questões e barreiras relacionadas ao tratamento do CCR no Brasil,
os participantes abordaram vários temas e se intercalaram complementando
as informações, para melhor caracterizar os problemas descritos.
Um dos principais pontos levantados foi
a falta de vagas para radioterapia, devido ao baixo número de centros de tratamento disponíveis no SUS. São somente
40 Centros de Alta Complexidade em
Oncologia - CACONs em todo o Brasil, que se encontram sobrecarregados.
As filas de espera muitas vezes acabam
inclusive definindo o tratamento do paciente, uma vez que há casos de pacientes que necessitam iniciar a radioterapia
e, para não ficar aguardando, começam
primeiro com a quimioterapia. Esta mudança nos padrões internacionais de
tratamento ótimo têm repercussão no
prognóstico dos pacientes.
O grupo também ressaltou a importância de haver um trabalho multidisciplinar no tratamento. É preciso o envolvimento de diferentes especialistas e
que trabalhem de forma integrada para
atender às necessidades dos pacientes
com câncer, geralmente incluindo um
cirurgião, um radiooncologista e um
oncologista clínico, além de equipe de
suporte com nutricionista, fisioterapia
entre outros.
São nos centros cirúrgicos onde encontramos o segundo maior gargalo no
que diz respeito ao tratamento: pela
falta de leitos para UTI, falta equipes,
e falta de equipamentos. Um problema
relatado foi a falta de grampeadores e
de profissionais com habilidade para
manuseá-los. O procedimento realizado
com o grampeador impacta diretamente na qualidade de vida desse paciente
e a falta de equipamentos adequados
reflete diretamente no número de cirurgias que podem ser realizadas.

Avaliaram também que os valores da tabela do
SUS quanto aos honorários do cirurgião estão desatualizados e muito abaixo do considerado aceitável pela qualificação do profissional. É possível
visualizar esta discrepância, inclusive, quando se faz
um comparativo da remuneração do médico com
os valores dos equipamentos utilizados na cirurgia.
Outro problema levantado é o fato da APAC ser definida pelo governo não considerando o custo do
tratamento. Além disso, pontuaram que gestores
municipais têm dificuldade de avaliar a distribuição de gastos e que a compra de medicamentos
por pregão impacta na qualidade do tratamento,
uma vez que pode resultar em atrasos na compra
e, portanto, dispensação das medicações.
Foram discutidos ainda os desafios consequentes
do fato de não existir um protocolo único de tratamento do CCR pelo SUS, e citaram também a
questão da inclusão de novos medicamentos no
SUS como pontos importantes. Vale mencionar,
porém, que segundo o grupo de especialistas presentes, esse ponto deve ser olhado como secundário em relação às deficiências estruturais para o
tratamento precoce e curativo do câncer.
Ao falarem de saúde suplementar, os participantes alertaram para o fato de que alguns planos de
saúde estão demorando para liberar o tratamento
quimioterápico por via oral, o que impacta diretamente nas escolhas de tratamento do médico.
Além disso, os planos estão comprando os medicamentos orais de forma centralizada e entregando com atraso em uma porcentagem significativa
dos casos.
Para encerrar, destacaram o fato de que atualmente cerca de um terço do investimento em tratamento é gasto nos últimos meses de vida do paciente, o que representa um contrassenso já que
na fase paliativa, os ganhos reais do tratamento
oncológico são pequenos. Enfatizaram novamente
a necessidade de haver trabalhos focados em prevenção para reduzir a necessidade de uma pessoa
fazer um tratamento complexo para câncer diagnosticado tardiamente.
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5
VIVENDO COM CCR:
realidade ainda com muitos problemas
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Por consequência dos diversos
problemas no sistema de saúde
já relatados, muitos pacientes enfrentam situações muito complicadas no tratamento da doença,
sendo a maioria dos casos diagnosticados quando o câncer já
está em estágio avançado, com a
presença de metástases.
Infelizmente é grande e crescente o
número de pacientes que convivem
com a bolsa de colostomia, que
pode ser temporária ou permanente. É necessário ressaltar que esse
paciente após a cirurgia precisará
de um tempo para se acostumar
e ajustar seu estilo de vida. Neste
contexto há um grande despreparo das enfermeiras para orientar e
apoiar os pacientes ostomizados.
Ainda que após a recuperação total
do paciente, uma nova cirurgia possa ser realizada para reverter a colostomia, na prática não é o que ocorre.
Participantes citaram que, mesmo o
Estado de São Paulo não oferece esta
cirurgia rotineiramente, por considerar um procedimento arriscado. Ressaltaram que não existe uma política
clara para a reconstrução.
Outro importante ponto levantado
diz respeito à alta hospitalar. Segundo relatos, pacientes deixam o
hospital despreparados para enfrentar a doença, pois os profissionais não estão preparados para
orientá-los sobre os cuidados que
precisarão ter e sobre como será
sua vida a partir desse momento.
Participantes alertaram para o fato
de que cerca de 90% dos casos de
ostomias são realizados de forma
emergencial. Pela falta de material adequado na cirurgia, tempo e
qualificação dos profissionais.

Um problema sério no Brasil é a escassez
de programas focados nos cuidados paliativos. Esse trabalho deve reunir uma equipe
multidisciplinar que possa ajudar na melhoria da qualidade de vida do paciente e seus
familiares, porém isso esta longe de ser realidade por aqui, faltam profissionais, locais e
capacitação. A falta de uma equipe de apoio
também é um problema na saúde suplementar, que não cobre, por exemplo, o atendimento com enfermeiras.
Outros exemplos citados foram a falta de
médicos especialistas no tratamento da
dor, e também a baixa remuneração de forma geral para os profissionais de saúde que
acabam vivendo as custas de multiempregos,
tendo cada vez menos tempo para dar a devida atenção tão esperada pelos pacientes.
O grupo relatou ainda haver um sério problema com os hospitais-suporte que são terceirizados pelo SUS. Afirmaram que muitos
estão sem as condições mínimas para prestar um atendimento digno, sendo que alguns
encontram-se em situação quase calamitosa.

Outra barreira importante é a falta de
procedimentos rotineiros para orientação e treinamento dos cuidadores
e familiares que vão assumir os cuidados paliativos.
Assim como não existe uma estrutura que
também cuide do cuidador e ofereça apoio
psicológico a ele. Existe também um desconhecimento da família sobre os programas existentes que possam ajudá-los, assim
como associações de pacientes que possam orientá-los entre outras coisas, sobre
seus direitos.
Associações de paciente relataram dificuldades de articulação com hospitais conveniados ao SUS e hospitais particulares, que poderiam auxiliar no trabalho das organizações.
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6
AÇÃO DE IMPACTO:
Conscientizar é preciso!
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Para o fechamento do debate, foi solicitado aos participantes que citassem uma única ação que, na sua opinião, teria
maior impacto para melhorar a situação do CCR no Brasil.
Por onde começariam?
Grande parte dos participantes apontou que as ações deveriam começar com foco na prevenção. Alguns citaram a
importância de se ter uma campanha de prevenção levando
conscientização à população em geral, outros de ter um programa nacional de prevenção de forma mais ampla ou, até
mesmo, de haver investimento de educação para prevenção
desde a infância.

Houve quase um consenso de que é preciso tornar
o CCR mais visível à população brasileira.

Reforçaram, ainda, a importância de se dar mais atenção para
o diagnóstico precoce, destacando que para isso é preciso ter
uma política nacional de rastreamento. Alguns participantes
ponderaram que o rastreamento deveria considerar grupos de
risco elevado e, outros, que deveria considerar toda a população. Um projeto piloto em rastreamento seria importante e
estratégico.
Por fim, destacaram que é fundamental haver uma frente
de combate ao CCR que envolva diferentes partes interessadas. É preciso unir esforços, pois se trata de um grande
desafio. Todos enfatizaram muito a importância do trabalho
em conjunto.
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CONCLUSÃO

Acreditamos que um tema de tamanha importância e ainda com tão pouco espaço na agenda política do país como o Câncer Colorretal precisava ser trabalhado
tendo como início um debate qualificado entre atores que vêem o tema por diferentes perspectivas.
Ao reunir representantes de diferentes grupos como a academia, centros de referência, gestão pública, hospitais, organizações não-governamentais, plano de
saúde e sociedade médica, conseguimos promover um debate rico e a identificação de pontos prioritários a serem trabalhados para melhorar a situação do CCR
no Brasil.
Durante a reunião ficou clara a importância de maior investimento e iniciativas
para a prevenção primária e detecção precoce da doença. A análise do material,
construído a partir dos comentários dos participantes, aponta para dois pontos
considerados como essenciais nesse momento do CCR no Brasil:
Conscientizar a população sobre a doença, seus fatores de risco, sinais e sintomas.
• A partir da criação de campanhas educativas divulgadas de forma ampla e
regionalizada
Promover melhor acesso ao diagnóstico precoce
• A partir da criação e implantação de uma política nacional de rastreamento
O alcance desses objetivos requer vontade política, a união de esforços e a colaboração entre os principais atores do contexto do CCR. O Instituto Oncoguia já
definiu o CCR como uma de suas prioridades para os próximos anos, e espera dar
continuidade ao trabalho e parceria iniciados na reunião de maio.
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Lista dos participantes que contribuíram
com a construção desse documento

Dr. Benedito Rossi

Cirurgião Coloproctologista – Hosp. Oswaldo Cruz

Dr. Carlos Véo Cirurgião Coloproctologista

Hospital de Câncer de Barretos

Dra. Carmen Manzione

Cirurgiã Coloproctologista - ABRAPRECI

Cintia Hanati

Enfermeira - SOBEST - Associação Brasileira de
Estomaterapia

Dra. Damila Trufelli

Oncologista – IBCC e FMABC

Dr. Gilberto Lopes

Oncologista - HCor

Dr. José Getulio Segalla

Oncologista - Hospital Amaral Carvalho Jaú

Kátia Baldini

Enfermeira – ONG NASPEC - Núcleo Assistencial
de Pessoas com Câncer

Luciana Holtz Psico-oncologista

ONG Instituto Oncoguia

Dr. Marcos Gonçalves Adriano Jr.

Cirurgião Oncológico – IAVC – Instituto do Câncer Dr. Arnaldo Vieira

Dr. Michel Naffah Filho

Gestor – SMS/SP - Coordenação de Epidemiologia e Informação - CEInfo

Dra. Neusa Pellizzer

ASAP - Aliança para a Saúde Populacional

Dra. Nora Forones

Oncologista - UNIFESP

Rafael Kaliks

Oncologista – ONG Instituto Oncoguia

Ronilda Maria Vieira

Administradora – ONG AMUCC - Associação Brasileira de Portadores de Câncer

Dr. Rubens Gil Junior

ABRASO – ONG Associação Brasileira de Ostomizados

Tiago Matos

Advogado – ONG Instituto Oncoguia
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