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Para se  compreender melhor as Políticas de Saúde adotadas no Brasil,
é preciso rever, ao longo de sua história, os seus efeitos sobre o processo de
organização e reorganização dos Serviços de Saúde. Neste capítulo procura-
mos mostrar como aconteceu a organização do Sistema Único de Saúde Brasi-
leiro. É necessário, contudo, recordarmos alguns períodos históricos do nosso
país, quando observamos o aparecimento de vários e novos Departamentos,
Serviços, Institutos, Previdências, Conselhos, Planos, Programas e outros. Nes-
sas ocasiões surgiram algumas leis e Conferências Nacionais de Saúde (realiza-
das em Brasília), que contribuíram para o fortalecimento das mudanças no Siste-
ma  Único de Saúde.

Referimos ainda neste capítulo, as primeiras iniciativas das Políticas de
Controle do Câncer no Brasil e a criação das ações prioritárias do controle do
câncer. Enfocamos a evolução dos serviços oncológicos  no âmbito do Sistema
Único de Saúde/SUS, selecionando alguns pontos importantes no
desenvolvimento de Programas, como, por exemplo, a educação, prevenção,
vigilância epidemiológica e a assistência oncológica. Contemplamos também
neste capítulo, a reorganização de todos os  setores de cancerologia no Brasil,
incluindo o Instituto Nacional de Câncer - INCA e alguns de seus Programas.

INTRODUÇÃO
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1.1 - Perspectiva Histórica

Para se apreender melhor as políticas de saúde adotadas no Brasil, ao
longo da sua história, e seus efeitos sobre o processo de organização e
reorganização dos serviços de saúde, torna-se necessário adotar o critério de
periodização, abordando-se, como determinante dessas políticas, o contexto
socioeconômico e político próprio de cada período, a partir do início do
século XX.

     Período de 1900 a 1930
Neste período, o Brasil caracterizava-se por apresentar uma economia

agroexportadora, que requeria mão-de-obra assalariada constituída por brasileiros
e imigrantes europeus.  O aumento natural da população ativa e a imigração
intensa superaram a necessidade de trabalhadores do complexo exportador
cafeeiro, promovendo, assim, a migração para as cidades e, particularmente,
para as atividades industriais ligadas à produção cafeeira (Bodstein, 1987; Rossi,
1980).

É neste contexto que a saúde emergiu como uma questão social, destinada
tanto ao combate das epidemias prevalentes na época - cólera, febre amarela,
varíola, peste bubônica - como ao saneamento dos portos e das cidades, com
vistas a superar os entraves decorrentes dessa situação restritiva à política
imigratória e ao comércio exterior (Bodstein, 1987). E é neste período que o
Estado assume uma posição centralizadora e autoritária, como forma de combater
as doenças epidêmicas e de sanear as zonas urbanas do Rio de Janeiro, São
Paulo e Santos.

Em 1923, é criado o Departamento Nacional de Saúde (DNS), como
resultado da reforma empreendida dois anos antes por Carlos Chagas, visando
estender os serviços à saúde infantil, industrial e ocupacional.

A resposta do Estado às reivindicações dos operários e dos trabalhadores
dos serviços de transportes constituiu a gênese da previdência e assistência
social, na década de 1920.  Iniciava-se, assim, um sistema de atendimento por
meio das Caixas Beneficentes, regulamentadas em 1923 pelo Decreto no 4.682,
conhecido como Lei "Elói Chaves", que criava, em cada empresa de estrada de
ferro existente no país, uma Caixa de Aposentadoria e Pensões (CAP) para seus
empregados. Um dos seus objetivos era o de prestar assistência médica e fornecer
medicamentos a preços especiais para seus beneficiários.  Desta forma, o seguro
social é implantado no Brasil como instrumento neutralizador de tensões políticas
e sociais existentes. (Campos & Yunes, 1989; Nicz, 1982).

1- POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE - ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA
    DE SAÚDE NO BRASIL
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     Período de 1930 a 1964
Na década de 1930, instaura-se um processo de industrialização limitado,

que vai-se ampliando consideravelmente a partir de 1956.  Em decorrência desse
processo, inicia-se o aumento da população urbana e das classes trabalhadoras,
que exercem pressão para a extensão e efetivação das políticas sociais.
(Bodstein, 1987;  Campos & Yunes, 1989; Rossi, 1980).

A partir desse momento, identifica-se uma política de saúde de cunho
nacional, organizada em dois grandes setores: o da saúde pública, que
predominou até meados da década de 1960, e o da medicina previdenciária,
que se ampliou no final da década de 1950 e se tornou predominante em meados
da década de 1960.

Dentre as iniciativas adotadas pelo Estado, destacam-se: a criação do
Ministério da Educação e Saúde, em 1930, e as mudanças efetivadas no DNS,
sendo que o Ministério intensifica suas ações nos Estados, por meio da
organização dos departamentos estaduais de saúde, promovendo, assim, a
criação de hospitais e de uma rede pública de centros e postos de saúde, sob a
coordenação do DNS.  Concentram-se na esfera federal a proteção materno-
infantil e o esforço do combate às endemias rurais, institucionalizando-se também
as campanhas sanitárias (Bodstein, 1987; Campos & Yunes, 1989; Rossi, 1980).

Em 1942, é criado o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), para
cobrir áreas carentes e estratégicas do ponto de vista econômico e militar, como
as de produção da borracha, no Vale Amazônico, e de minérios, no Vale do Rio
Doce, estendendo-se, posteriormente, suas unidades pelas regiões Nordeste e
Norte.  Esse serviço contou com recursos e assistência técnica da Fundação
Rockfeller até 1960, quando passou a integrar os órgãos do Ministério da Saúde,
denominando-se Fundação SESP (Campos & Yunes, 1989). O modelo adotado
por esse serviço foi bastante criticado pelos defensores do nacional-
desenvolvimentismo, por ser muito requintado, caro e pouco adaptado à realidade
brasileira.

Porém, as atividades de saúde na área estatal não se restringiam às ações
do Ministério da Saúde (MS), criado como  órgão  isolado,  em 1953.
Participavam, também, outros Ministérios, como o do Trabalho e os militares,
que já possuíam serviços para atender seus respectivos contingentes.  Da mesma
forma, as secretarias de saúde, estaduais e municipais, também atuavam no
setor, onde predominava a prática do sanitarismo (Campos & Yunes, 1989).

De 1930 a 1945, observa-se, na área de assistência médico-hospitalar, o
início da interferência estatal que se processa de modo marcante, principalmente
no interior dos órgãos previdenciários, que passam a ser criados, um após outro,
por iniciativa do próprio Estado.  Essas instituições médicas surgem como resposta
às reivindicações dos movimentos sociais, iniciados na década de 1920.

Em 1933, é criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos
(IAPM); em 1934, o dos Comerciários (IAPC) e dos Bancários (IAPB); em 1936, o
dos lndustriários (IAPI), instalado somente em 1938 e, neste ano, o dos Estivadores
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e Transportadores de Carga (IAPETEC).  Até o final da década de 1950, a
assistência médica previdenciária não se configurava como hegemônica em
relação à prática do sanitarismo.  Porém, a aceleração da urbanização e o
assalariamento de parcela significativa da população - como decorrência do
processo de industrialização - produziram maior pressão para o crescimento da
assistência médica via Institutos e viabilizaram o aumento de instituições que
prestam serviços médico-hospitalares aos previdenciários, privilegiando-se o
setor privado.  O hospital assume a posição central na prestação de serviços de
saúde à população. (Nicz, 1982).

Alguns anos depois, a cobertura da população previdenciária ampliou-
se, com extensão de alguns de seus benefícios aos trabalhadores rurais, por
causa da criação do Funrural.

A política de privilegiar-se a compra de serviços privados propiciou o
franco crescimento da assistência médica de cunho individual, médico-hospitalar,
em detrimento das práticas de saúde pública, de natureza coletiva (Campos &
Yunes, 1989; Yazlle Rocha, 1988).

     Período de 1964 a 1985
O regime autoritário instalado em 1964 promoveu a unificação dos IAPs

e permitiu o crescimento da influência dos proprietários das empresas privadas
sobre o setor da saúde.

Ao lado da ampliação da cobertura previdenciária, ocorreu uma
crescente redução orçamentária do MS, quase que se forçando a paralisação
dos serviços de saúde pública, como o controle de doenças endêmicas, a
proteção materno-infantil e os programas de vacinação. (Campos & Yunes, 1989).

Em 1967, surge o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), produto
da fusão dos IAPs.  A partir deste ano e até meados de 1974, época que coincide
com a do "milagre econômico", o crescimento dos serviços do INPS não foi tão
expressivo.  Neste último ano, porém, assistiu-se ao fim do "milagre" e observou-
se um período de crise política, econômica e institucional, que se refletiu, como
não podia deixar também de ser, nas instituições de saúde (Campos & Yunes,
1989; Nicz, 1982).

Viu-se que o crescimento econômico observado no País não produziu o
bem-estar social da população. A resposta a esta situação traduziu-se por uma
série de medidas orientadas para a reordenação do setor da saúde, porém sempre
tomadas e aplicadas de maneira emergencial, não se propondo a sua
reformulação estrutural.

Em 1974, dá-se a criação do Conselho de Desenvolvimento Social, do
Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS), e do Fundo de Apoio ao
Desenvolvimento Social.  No MPAS, a instituição do Plano de Pronta Ação
promove um aumento significativo da oferta de serviços médicos.  Predominava,
então, nos órgãos decisórios, uma clara opção por um modelo privativista,
baseado na medicina terapêutica, voltado para o indivíduo, baseado no hospital,
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utilizando alta tecnologia e requerendo recursos humanos especializados.  Este
modelo era e continua sendo financiado pela venda de tais serviços à Previdência
Social (Campos & Yunes, 1989) e, atualmente , ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Apesar do desenvolvimento de um sistema de serviços hospitalares de
alta complexidade, verificado em algumas regiões do país, grandes segmentos
da população continuavam desassistidos ou tendo à sua disposição serviços com
pequeno ou nenhum poder de resolução dos seus problemas.  As doenças infecto-
contagiosas, acrescidas das doenças crônico-degenerativas, afecções
profissionais, acidentes de trabalho e de endemias, como a tuberculose e a
hanseníase, continuam a incidir na população, configurando um quadro
nosológico no qual se mesclam doenças típicas de países ricos e pobres (Campos
& Yunes, 1987).

A tentativa de superar esses graves problemas originou várias
intervenções do Estado descritas a seguir (Bodstein, 1987; Campos & Yunes,
1989; Yazlle Rocha, l988):

• no âmbito da Saúde Pública, sob a responsabilidade do Ministério da
Saúde, dita-se a Lei do Sistema Nacional de Saúde (SNS), de nº 6.229/
75, que define (na verdade, formaliza) as competências e atribuições
dos diversos Ministérios envolvidos com a questão da saúde, e que não
chegou a ser regulamentada em função de conflitos de poder.  A
idealização do SNS dicotomizava claramente as ações de saúde em
dois campos distintos:  ao Ministério da Saúde cabiam as medidas de
caráter preventivo, de âmbito coletivo; era da competência do Ministério
da Previdência Social o atendimento médico-assistencial, individualizado;

• em decorrência da criação do SNS, o Ministério da Saúde promove o
reforço de sua atuação por meio do desenvolvimento do Plano Nacional
de Imunizações, do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição
(PRONAN), do Programa de lnteriorização das Ações de Saneamento
(PIASS) e das medidas de reorganização das atividades das vigilâncias
sanitária e epidemiológica.  O PIASS, criado em 1976, visava estender
suas atividades a dez estados do Nordeste, implantando uma estrutura
básica de saúde pública nas comunidades de até 20 mil habitantes;

• a necessidade de se reorganizar a Previdência Social leva, em 1977/
78,  à criação do Sistema Nacional da Previdência e Assistência Social
(SINPAS), separando as atividades previdenciárias (INPS) daquelas
relacionadas com a assistência médica (Instituto Nacional de Assistência
Médica e Previdência Social - lNAMPS), ficando a área administrativa
adscrita ao IAPAS.

A crise instalada no setor da saúde nos fins da década de 1970, que se
traduz pela ineficácia da assistência prestada e pelos altos custos,
mercantilização e descontrole dos serviços patrocinados pela Previdência Social,
além da crescente insatisfação dos trabalhadores servidores do setor, dirige as
mudanças na estrutura e atividades do sistema de saúde.
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Um exemplo de mudança é o Programa Nacional de Serviços Básicos
de Saúde (PREV-SAÚDE), proposto pelo Governo Federal em 1980, por ocasião
da VII Conferência Nacional de Saúde.  O PREV-SAÚDE visava estender a
cobertura dos serviços de saúde, reorganizar e articular as instituições existentes
no setor e promover a melhoria das condições sanitárias da população.  Incluía
como componentes básicos da hierarquização dos serviços segundo níveis de
complexidade, destacando a assistência primária, a regionalização, a integração
dos serviços e a participação da comunidade, como instrumentos estratégicos
para o alcance da meta da Organização Mundial da Saúde, "Saúde para todos
no ano 2000".  O projeto em questão sofreu várias reformulações e foi
inviabilizado definitivamente (Campos & Yunes, 1985).

No início da década de 1980, acentua-se a crise financeira na
Previdência Social e esta situação conduz à nova tentativa de racionalizar a
assistência no setor da saúde.  Para tanto, foi criado o Conselho Consultivo da
Administração de Saúde Previdenciária (CONASP), em setembro de 1981.  Em
agosto do ano seguinte, é aprovado o Plano de Reorganização da Assistência à
Saúde no âmbito da Previdência Social ou Plano do CONASP, que estabelece
vários princípios, dentre os quais se destacam a prioridade às ações primárias,
com enfoque para a assistência ambulatorial; integração das instituições federais,
estaduais e municipais em um sistema regionalizado e hierarquizado,
constituindo-se as Ações Integrais de Saúde (AIS). (Campos & Yunes, 1989).

Para criar-se uma rede única de serviços ambulatoriais, porta de entrada
do sistema, foi incentivada a efetivação de convênios trilaterais firmados entre
o MPAS, o MS e as Secretarias Estaduais de Saúde.  A operacionalização desses
convênios ficou sob a responsabilidade do Programa AIS, como estratégia para
o setor, com vistas a estabelecer um Sistema Único de Saúde, descentralizado,
participativo e de acesso universal, tendo por base os serviços estaduais e
municipais de saúde. (Campos & Yunes, 1989).

     Período de 1985 a 2000
Apesar das medidas racionalizadoras colocadas em prática, a estratégia

das AIS não superou os artificialismos existentes no cuidado à saúde,
institucionalizados com a Lei 6.229/75, que criou o SNS.

A gênese do movimento sanitário remonta aos primeiros anos da ditadura
militar, quando, com o fechamento de quase todos os canais de expressão política,
a  universidade passou a ser o principal reduto do protesto contra o governo
autoritário e a ser responsável  também, pela criação e implementação de
algumas práticas alternativas da Medicina Comunitária. (Teixeira, 1989; Yazlle
Rocha, 1988).

A partir de 1985, com o início do governo de transição, foram
desencadeadas algumas medidas, a fim de alterar-se a política privatizante e
fortalecer o setor público na prestação da assistência médica.  Assim, em março
de 1986, ocorre a VIII Conferência Nacional de Saúde (CNS) em Brasília, onde
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foram debatidos três grandes temas: Saúde como dever do Estado e direito do
cidadão; reformulação do Sistema Nacional de Saúde; financiamento do setor,
conformando o ideário da Reforma Sanitária (VIII CNS,1986).

Por proposta da VIII CNS, é criada, em agosto de 1986, a Comissão
Nacional de Reforma Sanitária, com atribuição de propor um novo modelo de
sistema de saúde e encaminhar sua proposta à Assembléia Nacional Constituinte,
a qual foi aprovada com modificações, em outubro de 1988.

Todavia, as administrações estaduais tinham de enfrentar problemas
graves que requeriam mudanças e recursos.  Para tanto, o Decreto nº 94.657, de
20 de julho de 1987 criou, nos estados, os Sistemas Unificados e
Descentralizados de Saúde (SUDS), por proposta dos Ministérios da Previdência
e Assistência Social e da Saúde, visando a desenvolver qualitativamente as AIS
e promover a descentralização, efetivando, assim, a política da municipalização
dos serviços de saúde, já discutida como necessária durante a III CNS, realizada
em 1963.  (Bodstein, 1987).

A partir da promulgação da nova Carta Constitucional, em outubro de
1988, inicia-se o processo de elaboração da Lei Orgânica de Saúde (L.O.S.),
sancionada com vetos pelo Presidente da República - Lei nº 8.080, de 20/09/1990.

A L.O.S. integrou os principais aspectos já consagrados na Constituição
- saúde como direito do cidadão e dever do Estado; o conceito ampliado de
saúde que inclui sua caracterização social; e a construção do Sistema Único de
Saúde (SUS) com seus princípios de universalidade, eqüidade e integralidade
das ações, participação popular, descentralização político-administrativa, com
direção única em cada esfera do governo, destacando a municipalização, além
da hierarquização e regionalização da rede de serviços de saúde.

A segunda Lei Orgânica da Saúde, de nº 8.142 de 28/12/1990, foi editada
tendo em vista os vetos que a Lei nº 8080/1990 recebeu, principalmente no que
tange à participação da comunidade e ao repasse direto de recursos. Desta
forma foi restabelecida a participação da população na gestão do SUS por meio
da criação dos Conselhos de Saúde e das Conferências de Saúde, disciplinando,
também, a transferência de recursos arrecadados pela esfera federal para os
níveis estaduais e municipais.  (Carvalho & Santos, 1995).

A 9ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 1992, em Brasília,
foi precedida de ampla mobilização nos níveis municipais e estaduais e neste
encontro foram discutidos temas como a descentralização/municipalização dos
serviços de saúde e o controle social por meio da constituição dos Conselhos de
Saúde em todos os níveis do sistema. Nela foram avaliados os avanços em
direção à Reforma Sanitária, as dificuldades e entraves e a busca de caminhos
para a construção do Sistema Único de Saúde (Buss, 1995). Segundo este autor,
é necessário que os governos federais, estaduais e municipais priorizem  o setor
saúde, efetivando a descentralização do comando do sistema, dos recursos
financeiros e da execução das ações de saúde para os municípios, com a
implementação de medidas de controle social, e definam o papel do nível
estadual.
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A 10ª Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em 1996, em Brasília,
também precedida de Conferências Municipais em três mil municípios e de
Conferências Estaduais em todos os Estados e no Distrito Federal, teve como
objeto de discussão, o tema oficial  "Construindo um modelo de atenção à saúde
para a qualidade de vida". Calculava-se que tínhamos cerca de 30 milhões de
brasileiros deserdados, sem acesso a sistema nenhum de saúde, e que existiriam
35 milhões de usuários de seguros e planos de saúde,  obrigados a pagar pelos
serviços privados, na medida que os serviços públicos não funcionavam.

Foram poucos os avanços desde a 8ª Conferência até 1996, na
implantação do Sistema Único de Saúde.  Porém, apesar das dificuldades, o
SUS tem enfrentado essas resistências e vem se consolidando nestes últimos
anos, legitimando aspirações populares.

O sistema público de saúde hoje é, certamente, bem mais descentralizado
do que no passado recente. As secretarias estaduais e municipais de saúde
passaram a ter a sua ação voltada para a assistência integral à saúde e não
mais, como antes, apenas aos serviços de vigilância sanitária e epidemiológica
e a outras ações básicas de saúde.

A observação do processo de implementação do SUS indica que a maior
autonomia do nível local estimula três pontos:

• crescimento da participação do orçamento local no custeio do SUS,
atribuível, em grande parte, à pressão dos usuários sobre as prefeituras
com o objetivo de suprir insuficiências do repasse federal;

• a redução de fraudes e desperdícios, seja porque o controle tende a ser
mais eficaz quando exercido localmente, seja porque a forma pela qual
a Prefeitura passa a ser financiada incentiva a maior parcimônia no uso
dos recursos;

• a maior possibilidade de desenvolvimento de iniciativas locais,
compatíveis com as características  da população beneficiária.

O resultado positivo mais evidente e imediato do processo de reforma
sanitária vem ocorrendo no campo da articulação e coordenação de ações entre
as esferas de governo.  A definição de competências, ensejada pela Constituição,
explicitada na Lei 8080/1990, e normatizada pelas Normas Operacionais Básicas
(NOB) tem contribuído para diminuir o paralelismo e a superposição de ações
que, durante décadas, caracterizaram o sistema de saúde brasileiro.

A NOB-SUS 01/1996 "Gestão plena com responsabilidade pela saúde
do cidadão" busca o aperfeiçoamento da gestão dos serviços de saúde no país e
a própria reorganização do Sistema, visto que o município passa a ser de fato o
responsável imediato pelo atendimento das necessidades e demandas de saúde
do seu povo e das intervenções saneadoras em seu território.
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Ao tempo em que aperfeiçoa a gestão do SUS, aponta para uma
reordenação do modelo de atenção à saúde, na medida em que redefine:

1. Os papéis de cada esfera de governo e, em especial, no tocante à
direção única;

2. Os instrumentos gerenciais para que os municípios e estados superem
o papel exclusivo de prestadores de serviço e assumam seus
respectivos papéis de gestores do SUS;

3. Os mecanismos e fluxos de financiamento, reduzindo progressiva e
continuamente a remuneração por produção de serviços e ampliando
as transferências de caráter global, fundo a fundo, com base em
programações ascendentes, pactuadas e integradas;

4. A prática do  acompanhamento, controle e avaliação no SUS,
superando os mecanismos tradicionais, centrados no faturamento de
serviços produzidos, e valorizando os resultados advindos de
programações com critérios epidemiológicos e desempenho com
qualidade;

5. Os vínculos dos serviços com seus usuários, privilegiando os núcleos
familiares e comunitários, criando, assim, condições para uma efe-
tiva participação e controle social.

A composição harmônica, integrada e modernizada do SUS visa,
fundamentalmente, atingir dois propósitos essenciais à concretização dos ideais
constitucionais e, portanto , do direito à saúde, que são:

• a consolidação de vínculos entre diferentes segmentos sociais e o SUS; e
• a criação de condições elementares e fundamentais para a eficiência e

a eficácia gerenciais, com qualidade.

Neste sentido um dos grandes avanços para o setor saúde foi a proposta
da Programação Pactuada e Integrada (PPI) - das ações de saúde entre os três
níveis de governo. O processo de elaboração da Programação Pactuada entre
gestores e Integrada entre as esferas de governo deve respeitar a autonomia de
cada gestor: o município elabora sua própria programação, aprovando-a no
Conselho Municipal de Saúde; o estado harmoniza e compatibiliza as
programações municipais, incorporando-as às ações sob sua responsabilidade
direta, mediante negociação na Comissão Intergestora Bipartite, cujo resultado
é deliberado pelo Conselho Estadual de Saúde.

A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de
vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um



Ações de enfermagem para o controle do câncer
160

instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e gestão do SUS,
de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três
esferas de governo.

Essa programação traduz as responsabilidades de cada município, com
a garantia de acesso da população aos serviços de saúde, quer pela oferta
existente no próprio município, quer pelo encaminhamento a outros municípios,
sempre por intermédio de relações entre gestores municipais, mediadas pelo
gestor estadual.

A elaboração da PPI deve se dar num processo ascendente de base
municipal, configurando, também, as responsabilidades do estado na busca
crescente da eqüidade, da qualidade, da atenção e na conformação da rede
regionalizada e hierarquizada de serviços.

Reorganizando o SUS, as críticas mais freqüentes poupam, na maioria
das vezes, a concepção geral do sistema, mas não, necessariamente, todos os
seus princípios básicos. Nesses estão os princípios de integralidade e de
universalidade da atenção à saúde (tudo para todos), que começam a receber
questionamentos qualificados quanto à sua viabilidade.

Para que tais princípios possam ser sustentados em um contexto de fortes
restrições fiscais, é indispensável promover transformações profundas na
condução do processo de implementação do SUS.  Tais transformações envolvem,
fundamentalmente:

• revisão do modelo assistencial;
• modernização e profissionalização da gestão;
• regularidade do financiamento, inclusive com pré-requisito para a

necessária credibilidade do processo de descentralização; e
• fortalecimento da capacidade regulatória do Estado.

O debate em torno de um novo modelo assistencial que substitua o atual,
baseado na livre demanda, no qual a população pode ter acesso direto a qualquer
tipo de serviço ou nível de atenção, do mais simples ao mais complexo, provido
pela rede SUS, tem apontado três razões básicas para a mudança: tornar os
serviços de saúde mais efetivos; melhorar a qualidade do atendimento; conter custos.

Neste aspecto de readequação do modelo atenção à saúde, a Norma
Operacional Básica 96 constitui um importante mecanismo indutor da
conformação deste modelo, na medida em que disciplina o processo de
organização da gestão desta atenção, com ênfase na consolidação da direção
única em cada esfera de governo e na construção da rede regionalizada e
hierarquizada de serviços.

Essencialmente, o novo modelo de atenção deve resultar na ampliação
do enfoque do modelo atual, alcançando-se, assim, a efetiva integralidade das
ações. Essa ampliação é representada pela incorporação, ao modelo clínico
dominante (centrado na doença), do modelo epidemiológico, o qual requer o
estabelecimento de vínculos e processos mais abrangentes.
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O modelo vigente, que concentra sua atenção no caso clínico, na relação
individualizada entre o profissional e o paciente, na intervenção terapêutica
aramada (cirúrgica ou medicamentosa) específica, deve ser associado,
enriquecido, transformado em um modelo de atenção centrado na qualidade de
vida das pessoas e do seu meio ambiente, bem como na relação da equipe de
saúde com a comunidade, especialmente, com os seus núcleos sociais primários -
as famílias.  Essa prática, inclusive , favorece e impulsiona as mudanças globais,
intersetoriais.

  O enfoque epidemiológico atende ao compromisso da integralidade da
atenção ao incorporar, como objeto das ações, a pessoa e os comportamentos
interpessoais.  Nessa circunstância, o método para conhecimento da realidade
complexa e para a realização da intervenção necessária fundamenta-se mais
na síntese do que nas análises, agregando, mais do que isolando, diferentes
fatores e variáveis.

Os conhecimentos - resultantes de identificações e compreensões -, que
se faziam cada vez mais particularizados e isolados, devem possibilitar,
igualmente, um grande esforço de visibilidade e entendimento integrador e
globalizante e o aprimoramento dos processos de síntese, sejam lineares,
sistêmicos ou dialéticos.

Além da ampliação do objeto e da mudança do método, o modelo adota
novas tecnologias, em que os processos de educação e comunicação social
constituem parte essencial em qualquer nível de ação, na medida em que
permitem a compreensão globalizadora a ser perseguida e fundamentam a
negociação necessária à mudança e à associação de interesses conscientes.
É importante, nesse âmbito, a valorização da informação informatizada.

A questão da ética, além da ampliação do objeto e da mudança do
método e da tecnologia predominantes, deve ser colocada no centro desse
enfoque. O modelo vigente, assentado na lógica da clínica, baseia-se,
principalmente, na ética do médico, na qual a pessoa (o seu objeto) constitui o
foco nuclear da atenção.

O novo modelo de atenção deve perseguir a construção da ética do
coletivo, que incorpora e transcende a ética individual.  Dessa forma é incentivada
a associação dos enfoques clínico e epidemiológico.  Isso exige, seguramente,
de um lado, a transformação na relação entre o usuário e os agentes do sistema
de saúde (restabelecendo o vínculo entre quem presta o serviço e quem o recebe)
e, de outro, a intervenção ambiental, para que sejam modificados fatores
determinantes da situação de saúde.

Nessa nova relação, a pessoa é estimulada a ser agente da sua própria
saúde na comunidade que integra.  Na intervenção ambiental, o SUS assume
algumas ações específicas e busca a articulação necessária com outros setores,
visando a criação das condições indispensáveis à promoção, proteção e
recuperação da saúde.
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2.1 -  Perspectivas históricas

No Brasil, as primeiras iniciativas desenvolvidas para o controle do
câncer remontam ao início do século XX, tendo sido orientadas, quase
exclusivamente, para o diagnóstico e o tratamento da doença.

A pouca importância dada à prevenção se justificava, em parte, pela
insipiência do conhecimento sobre a etiologia do câncer.

Durante a primeira metade do século XX, fortaleceu-se entre cirurgiões
a idéia de que, quanto mais precoce o diagnóstico e o tratamento da doença,
melhor seria o prognóstico dos doentes, iniciando-se assim a preocupação com
a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer.

Em 1924, durante o II Congresso Brasileiro de Higiene, comparava-se o
declínio da tuberculose com o aumento do câncer nos principais centros urbanos
do Brasil, a exemplo do que ocorria nos países desenvolvidos.  Seguiram-se
inúmeras iniciativas da parte do governo e de entidades privadas que
possibilitaram a organização de serviços e o envio de médicos cancerologistas
e sanitaristas aos Estados Unidos da América e à Europa para inteirarem-se da
luta contra o câncer que lá se desenvolvia.

A experiência desses pioneiros foi fundamental para a organização das
ligas contra o câncer e a criação dos primeiros cursos de extensão universitária
sobre Cancerologia.

2.2 - Rumo a uma Política Nacional de Combate ao Câncer

Durante a gestão do presidente Getúlio Vargas, refletindo as ações

centralizadoras do Estado na área socioeconômica e o atendimento de algumas
reivindicações da sociedade civil, a luta contra o câncer apontava para a
necessidade de definição, por parte do governo, de uma política nacional de
controle dessa enfermidade.

Como conseqüência, foi criado, em 1937, o Centro de Cancerologia do
Serviço de Assistência Hospitalar do Distrito Federal (Rio de Janeiro), que veio a
constituir-se no atual Instituto Nacional de Câncer (INCA).  Em 1941, foi criado
o Serviço Nacional de Câncer (SNC), com o objetivo de organizar, orientar e
controlar, em todo o país, as ações de combate ao câncer.

Paralelamente às iniciativas governamentais, floresciam, desde 1929,
as Ligas Contra o Câncer.  Fundações como a Martinelli e a Laureano passaram
a ter papel relevante na campanha contra o câncer, por meio de conferências,
exposições e arrecadação de fundos.  As atividades organizadas pela Liga
Bahiana contra o Câncer, em 1942, pela Associação Paulista de Combate ao
Câncer, em 1946, e pela Liga Paranaense contra o Câncer, em 1947, refletem a
importância do trabalho por elas desenvolvido.  Tanto que, com os recursos

2 - POLÍTICAS DE CONTROLE DO CÂNCER NO BRASIL
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angariados em campanhas, a Associação Paulista de Combate ao Câncer
construiu o seu Instituto Central, o Hospital Antônio Cândido Camargo, inaugurado
em 1953. (Bodstein & cols., 1987).

Em 1953, quando foi criado o Ministério da Saúde, que se desmembrava
do Ministério da Educação e Saúde, manteve-se a estrutura básica do
Departamento Nacional de Saúde, de 1941, conservando-se o Serviço Nacional
de Câncer.

Não obstante a manutenção das estruturas de combate ao câncer pelo
Ministério da Saúde, a década de 1950 foi marcada por importantes modificações
na política de controle do câncer no Brasil.

A expansão da indústria químico-farmacêutica e dos equipamentos
hospitalares determinou, sem dúvida, modificações profundas na política de
saúde em geral e na do câncer em particular, dada a complexidade demandada
desde o seu diagnóstico até o seu tratamento.

Desde o início da década de 1960, o SNC, visando à dinamização de
suas atividades, procurava institucionalizar a Campanha Nacional de Combate
ao Câncer (CNCC), o que ocorreu em 1967.  Os objetivos deste novo órgão
seriam intensificar e coordenar, em todo o Brasil, as atividades desenvolvidas
por instituições públicas e privadas.  Atuando nas áreas da prevenção, diagnóstico
precoce, assistência médica, formação de técnicos especializados, pesquisa,
ação social e reabilitação, relacionadas com as neoplasias malignas em todas
as formas clínicas, visava a reduzir a incidência e a mortalidade por câncer no
país.

Apesar da maior flexibilidade financeira e administrativa conferida à
luta contra o câncer, com sua institucionalização sob a forma de Campanha,
esta luta continuava com suas atividades reduzidas pela falta de recursos
financeiros.

Em 1970, há alteração na organização do Ministério da Saúde, sendo o
Serviço Nacional de Câncer transformado em Divisão Nacional de Câncer,
responsável pela elaboração do Plano Nacional de Combate ao Câncer (PNCC -
1972-1976).  O plano defendia a organização dos serviços de Cancerologia por
meio da integração das diversas instituições federais, estaduais e municipais,
autárquicas e privadas, buscando a regionalização e a hierarquização destes
serviços.

O PNCC foi incluído no II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND)
para o período de 1974-1979, que alocava verba específica para sua implantação
e funcionamento.  Como instrumento administrativo de absorção dessas verbas,
ativou-se a CNCC, por meio da qual foram adquiridos equipamentos (bombas de
cobalto, agulhas de césio, etc.) cedidos em comodato para vários hospitais das
redes pública e privada.

No ano de 1975, na tentativa de efetivar um entrosamento na área de
combate ao câncer, foi firmado um convênio entre o Ministério da Previdência e
Assistência Social e o Ministério da Saúde.  Como fruto deste convênio, foi
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proposto, no âmbito da Previdência, um "Programa de Controle do Câncer -
PCC" que, além de universalizar os procedimentos relativos ao controle do câncer,
instituía comissões de Oncologia de âmbito local, regional e nacional com vista
à ação integrada no controle do câncer.  Durante o desenvolvimento deste
programa, a Divisão Nacional de Câncer foi extinta administrativamente, sendo
criada a Divisão Nacional de Doenças Crônico-Degenerativas (DNDCD).  Com
isto, ampliaram-se as ações da antiga Divisão Nacional de Câncer.

Uma solução aventada para resolver a crise financeira que afetava os
Ministérios da Saúde e da Previdência e Assistência Social, no início da década
de 1980, foi a de transferir para o Ministério da Previdência e Assistência Social
os hospitais e serviços assistenciais do Ministério da Saúde, inclusive o INCA.

A partir daí pôde-se pensar na reorganização de todo o setor relacionado
com a Cancerologia no Brasil, estabelecendo-se novos critérios de
desenvolvimento de uma política nacional de combate ao câncer.  Reconhecendo
que as ações de controle do câncer de âmbito individual (diagnóstico e
tratamento), dissociadas daquelas de cunho coletivo (prevenção e diagnóstico
precoce), não alterarão o perfil da mortalidade por câncer no Brasil, a CNCC,
em 1986, cria o Sistema Integrado e Regionalizado de Controle do Câncer (SIRCC),
como estratégia para viabilizar as ações de controle do câncer no Rio de Janeiro.
Em 1987, é institucionalizado o Programa de Oncologia (Pro-Onco), da CNCC,
através de convênio assinado entre a CNCC e o INAMPS, com o objetivo de
implantar as ações previstas no SIRCC, em caráter nacional.

Já com a nova Lei Orgânica da Saúde e a Reforma Administrativa,
aplicadas a partir de 1990, o Ministério da Saúde sofreu nova reformulação,
sendo retirada da DNDCD a função de controle do câncer, desativada a CNCC
e elaborado e aprovado novo organograma e novas atribuições para o INCA.

O Decreto Presidencial nº 109, de 02 de maio de 1991, entre outras
deliberações, extingue as Campanhas de Saúde Pública (entre as quais se incluía
a CNCC) e, em seu Artigo 14, confere ao INCA as seguintes competências:

• assistir ao Ministro de Estado na formulação da política nacional de
prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer;

•  planejar, organizar, executar, dirigir, controlar e supervisionar planos,
programas, projetos e atividades, em âmbito nacional, relacionados à
prevenção, diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas e
afecções correlatas;

• exercer atividades de formação, treinamento e aperfeiçoamento de
recursos humanos, em todos os níveis, na área da cancerologia;

• coordenar, programar e realizar pesquisas clínicas, epidemiológicas e
experimentais em cancerologia;

• prestar serviços médico-assistenciais aos portadores de neoplasias
malignas e afecções correlatas.
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Com isto, o INCA ampliou-se em todos os sentidos. Hoje ele é um órgão
da administração direta do Ministério da Saúde, vinculado à Secretaria de
Assistência à Saúde.  O Regimento do Ministério da Saúde, aprovado pelo Decreto
Presidencial número 109 de 2 de maio de 1991, e reafirmado pelo Decreto
Presidencial número 2.477 de 28 de janeiro de 1998, dá competência ao Instituto
Nacional de Câncer para assistir ao Ministro da Saúde na coordenação das
ações nacionais de controle do câncer e como agente referencial para prestação
de serviços oncológicos no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

Para executar as ações prioritárias de controle do câncer, cujo pilares
são a educação, a prevenção, a pesquisa, a vigilância epidemiológica e a
assistência oncológica, o INCA dispõe da seguinte estrutura:

A importância crescente das neoplasias malignas no quadro sanitário do
Brasil tem ampliado a discussão sobre o controle desse grupo de doenças,
incluindo-as como uma das prioridades do setor da saúde.

Desde então, a Política Nacional de Controle do Câncer vem seguindo
diretrizes que contemplam as áreas-meio (Informação, Educação, Pesquisa e
Gestão e Desenvolvimento Organizacional) e as áreas-fim essenciais a este
controle, quais sejam:

•  Consolidar o Sistema Nacional de Informação sobre o Câncer,
baseando-se no indicador operacional da cobertura populacional dos
Registros de Câncer de Base Populacional - RCBP; no intercâmbio
técnico-científico nacional e internacional; na adoção dos padrões
internacionalmente definidos para os registros de câncer; na exigência

Estrutura organizacional do INCA
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dos Registros Hospitalares de Câncer - RHC para fins de cadastramento
e avaliação das unidades prestadoras de serviços oncológicos ao SUS;
na publicação e divulgação ampla dos dados dos RCBP e RHC, de
suas análises estatísticas e epidemiológicas e das estimativas da
incidência e da mortalidade por câncer, em termos regionais e
nacionais.

• Estimular  programas  de  formação  e  desenvolvimento de recursos
humanos na área oncológica, baseando-se: em dados epidemiológicos
relevantes e em registros de câncer consolidados; na prática referente
a cuidados mais abrangentes à saúde coletiva e dos indivíduos, com
vistas à prevenção e  diagnóstico  precoce  do  câncer;  na  necessidade
de formação  profissional  para  o  diagnóstico  precoce, a reabilitação,
os cuidados paliativos, a integração de atividades e serviços e o controle
e avaliação de procedimentos e serviços, tanto quanto para a
terapêutica antitumoral;   na  utilização  da  pesquisa  como  fonte
geradora  de conhecimento e da validação de novas práticas
oncológicas.

• Estimular e consolidar projetos de pesquisa oncológica - O estímulo
para a utilização de órgãos de fomento à pesquisa e o apoio a projetos
de investigação epidemiológica, clínica e básica devem ser o fator
orientador da pesquisa na área oncológica.

• Sistematizar e expandir as ações de prevenção e detecção precoce do
câncer, buscando-se implementar o Plano Global de Controle do
Tabagismo; implantar uma rede de informações complementares de
ações educativas sobre os fatores de risco de câncer que alcance a
maioria dos municípios brasileiros; estabelecer programas
especificamente desenvolvidos para as Unidades de Saúde,  Escolas e
Ambientes de Trabalho, urbano e rural; criar o Sistema Nacional de
Vigilância do Tabagismo e Outros Fatores de Risco de Câncer; expandir
para todos os municípios brasileiros o Programa Nacional de Controle
do Câncer de Colo do Útero e Mama (Programa Viva Mulher); câncer
de próstata, boca, cólon e reto, elaborar e implantar programas de
prevenção e diagnóstico precoce de outros cânceres prevalentes no
Brasil.

• Uniformizar os procedimentos técnico-operacionais e integrar os
serviços que assistem pacientes com câncer, buscando-se a avaliação
da qualidade e da eficácia das técnicas, métodos e procedimentos
diagnósticos e terapêuticos aplicados ao controle do câncer, com vista
à sua uniformização e   racionalização, à validação dos seus resultados
e à melhoria da qualidade da assistência oferecida.
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O Ministério da Saúde, por meio do INCA, tem procurado aplicar essas
diretrizes, priorizando ações e programas, dividindo responsabilidades com os
gestores estaduais e municipais e preparando-se para acompanhar e avaliar a
Política Nacional de Controle do Câncer, mediante metodologias e indicadores
que tanto demonstrem a eficiência e eficácia das ações e programas, como a
coerência com os princípios constantes na Lei 8.080/1990, que instituiu o SUS.
Ressalta-se, de antemão, que o acompanhamento e avaliação desta Política
depende de todos os setores e segmentos da sociedade brasileira, que, direta ou
indiretamente, lidam com o controle do câncer. O INCA/Ministério da Saúde
vem desenvolvendo alguns Programas, como o Centro de Alta Complexidade
em Oncologia (CACON),  Viva Mulher, Tabagismo e o Programa de Integração
Docente Assistencial na Área do Câncer (PIDAAC).
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3.1 - Apresentação

Este é um dos Programas que o INCA/Ministério da Saúde visa cumprir
em sua totalidade nacional, por isso denominado de Projeto Expande. Sua origem
deve-se a um estudo realizado pelo INCA/MS sobre a assistência oncológica
ministrada pelo SUS, que veio nos mostrar a baixa cobertura global da população
brasileira, com importantes diferenças  regionais. A região Norte, por exemplo,
apresenta uma cobertura de apenas 25%, enquanto que na região Sudeste a
cobertura atinge cerca de 80% da população.

A análise da oferta de serviços mostra uma distribuição geográfica
inadequada, com déficit expressivo no interior do País, e o predomínio de serviços
isolados de quimioterapia ou de centros de alta complexidade sem radioterapia,
principalmente nas regiões economicamente mais ativas. Isto resulta na
constituição de um importante gargalo no sistema de saúde pela falta de
radioterapia.

Esta estrutura de oferta de serviços configura um modelo assistencial
que não fornece a integração e gera padrões qualitativamente distintos de
cobertura assistencial, em função da disponibilidade e organização dos recursos
tecnológicos necessários à assistência oncológica.

A contribuição de centros de alta complexidade de oncologia, como
principal estratégia de expansão da assistência visa romper com este modelo. E
fortalecendo a orientação e ampliação da cobertura a partir da realidade
epidemiológica e não do crescimento desordenado da oferta de serviços.

O Ministério da Saúde, com base neste estudo, priorizou a implantação,
em 2001, de seis novos Centros de Alta Complexidade em Oncologia.

3.2 - Critérios

Para a implantação de um CACON, foram determinados alguns critérios
importantes, uma vez que a extensão do nosso país é bem vasta. Conforme a
pesquisa feita, existe uma grande deficiência desta cobertura em vários lugares
do Brasil. Procurou-se, assim, observar as regiões que são pouco cobertas e
onde a ocorrência de câncer é grande; priorizou-se também o local onde se
poderia realizar um atendimento ao maior número possível de  indivíduos.
Pesquisou-se com cuidado onde seria possível manter limites financeiros e
aproveitar a infra-estrutura existente, como também a viabilidade de
contrapartidas e um escalonamento compatível com a disponibilidade de
recursos.

3 - PROGRAMA  CENTROS  DE  ALTA  COMPLEXIDADE  EM
      ONCOLOGIA (CACON)
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Os critérios citados, anteriormente, foram estabelecidos na portaria nº
3.535/GM, de setembro de 1998, onde o Ministro da Saúde, no uso de suas
atribuições legais, considera a necessidade de:

1- Garantir o atendimento integral aos pacientes com doenças neo-
plásicas malignas;

2- Estabelecer uma rede hierarquizada dos Centros que prestam
atendimento pelo SUS a esses pacientes e;

3-  Atualizar os critérios mínimos para cadastramento desses Centros de
Alta Complexidade em Oncologia; são citados oito artigos, que vêm
complementar esta portaria, determinando os critérios de implantação
de um CACON, numa forma mais sucinta.

Ao estudar as condições do País, foi detectada a necessidade de se
implantar 227 CACONs. No momento, o INCA iniciou a implantação em quatro
cidades, pretendendo levar o Projeto Expande, futuramente e a longo prazo,
para todo o Brasil, atendendo os critérios determinados pela portaria já citada.

Quando da implementação do CACON, procurou-se observar em cada
Unidade Hospitalar os seguintes padrões:

• a gestão hospitalar;
• a informação hospitalar;
• a assistência médica ambulatorial e hospitalar;
• os setores de patologia;
• o setor de imagem;
• a medicina nuclear; e
• a anatomia patológica existente nesses hospitais selecionados.

Na parte da assistência oncológica, também se avaliou a oncologia
clínica, cirurgia oncológica, radioterapia, suporte, reabilitação e cuidados
paliativos.

A Expansão dos Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON),
preconiza a integralidade de ações de prevenção, assistência, informação,
educação, pesquisa e a integração entre os serviços.  As ações de prevenção na
área da promoção da saúde, educação comunitária e diagnóstico precoce
consistem em priorizar a área da  assistência, o diagnóstico, a cirurgia oncológica,
a oncologia clínica, a radioterapia, as medidas de suporte, a reabilitação e os
cuidados paliativos.  A parte da informação refere-se à epidemiologia científica.
Na área da educação enfatiza a formação, aperfeiçoamento e treinamento.
A pesquisa ateve-se à clínica epidemiológica básica. O Projeto Expande/CACON,
para manter a implantação nessas quatro cidades e expandir-se para outros locais
do Brasil, conta com a articulação dos órgãos do Ministério da Saúde, outros
Ministérios, Secretarias Estaduais de Saúde, Secretarias Municipais de Saúde,
Sociedades Científicas e outras Instituições.
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4.1- Introdução

 O VIVA MULHER é um Programa Nacional de Controle do Câncer de
Colo do Útero e de Mama que tem como objetivo reduzir a mortalidade e as
repercussões físicas, psíquicas e sociais desses tipos de câncer na mulher
brasileira, por meio da oferta de serviços para prevenção e detecção em estágios
iniciais da doença e para o tratamento e reabilitação das mulheres. Desta forma,
as diretrizes e estratégias traçadas para o Programa contemplam a formação de
uma rede nacional integrada, com base em um núcleo geopolítico gerencial,
sediado no município, que permitirá ampliar o acesso da mulher aos serviços de
saúde. Além disso, a capacitação de recursos humanos e a motivação da mulher
para cuidar da sua saúde fortalecerão e aumentarão a eficiência da rede formada
para o controle do câncer.

4.2 - Apresentação

No que tange ao controle do câncer de colo do útero, as ações envolvem
a detecção precoce da doença por meio do exame citopatológico (Papanicolaou);
a garantia do tratamento adequado da doença e de suas lesões precursoras em
100% dos casos e o monitoramento da qualidade do atendimento à mulher, nas
diferentes etapas do Programa. Para isso foram desenvolvidas três fases: projeto
piloto, fase de intensificação e fase de consolidação. O Projeto Piloto foi
implantado a partir do primeiro semestre de 1997 em seis localidades brasileiras:
Curitiba (janeiro de 1997), Brasília, Recife e Rio de Janeiro (março de 1997),
Belém (abril de 1997) e Estado de Sergipe (janeiro de 1998). Ele forneceu as
bases técnicas para as outras fases subseqüentes, tais como a necessidade de
dar ênfase à faixa etária de 35 a 49 anos e a introdução da Cirurgia de Alta
Freqüência (CAF) com a metodologia "ver e tratar".

Em agosto de 1998, foi iniciada a Fase de Intensificação, para a qual
foram convidadas a participar todas as mulheres brasileiras, prioritariamente as
de 35 a 49 anos, sendo introduzida, em nível nacional, uma base de dados, o
Sistema de Informações de Controle do Câncer de Colo do Útero (SISCOLO),
capaz de fornecer subsídios para um planejamento futuro. Com a participação
de 97,9% dos municípios brasileiros, a expansão nacional mostrou que, para se
atingir um grande número de mulheres, garantindo a realização do exame
citopatológico e do tratamento, seria necessário um grande programa de
capacitação de recursos humanos, inclusive gerencial, reestruturação da rede
de serviços, sistema de informação adequado e garantia de financiamento dos
procedimentos envolvidos, o que foi implementado durante os anos de 1999 e
2000, na Fase de Consolidação.

4 - PROGRAMA VIVA MULHER
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Para o câncer de mama, no dia 27 de novembro de 2000, foi lançada a
primeira fase,  que constitui o Projeto de Capacitação de Recursos Humanos na
Área da Saúde, com distribuição de material para treinamento contendo folhetos,
livretos e vídeo para profissionais de saúde alocados nos diversos níveis de
atenção à saúde e no Projeto de Organização da Rede de Serviço, prevendo a
alocação de mamógrafos e pistolas para biópsia por agulha grossa (Core biopsy)
em pólos de diagnóstico estaduais.

Numa segunda fase, o Programa será alvo de uma Fase de Intensificação,
orientando a mulher a fazer o auto-exame das mamas (AEM) e convidando-a a
procurar a rede de saúde para realizar o exame clínico das mamas (ECM), caso
julgue ter alguma alteração. Em uma terceira fase, com data a ser definida, o
Programa iniciará o rastreamento por mamografia das mulheres de maior risco,
após a organização da rede de serviços.

4.3 - Atuação do Projeto

A realização do ECM e do AEM é fundamental para o diagnóstico de
tumores com tamanhos cada vez menores detectáveis clinicamente (1 a 3 cm).

Assim, com o objetivo de educar a mulher e aproveitando o
comparecimento dela à Unidade de Saúde para realizar o exame preventivo do
câncer de colo do útero (Papanicolaou),  a partir de 25 anos, o profissional de
saúde, médico(a) e enfermeiro(a), faz a anamnese, realiza o ECM e ensina o
AEM.  Após o ECM, as mulheres com exame clínico anormal serão encaminhadas
a uma consulta médica especializada onde será avaliada a necessidade de
mamografia e exame cito-anatomopatológico, bem como a indicação de
tratamento especializado ou retorno para uma nova avaliação.

O diagnóstico por meio da mamografia, de tumores pequenos que não
são detectáveis ao ECM ou ao AEM, é outra abordagem do Viva Mulher.  Para o
controle do câncer de mama no País esse diagnóstico está previsto nas seguintes
situações:

• realizar mamografia bianual nas mulheres na faixa etária de 50 a 69
anos;

• realizar a mamografia anualmente nas mulheres com idade de 40 anos
ou mais, e com situação de alto risco (história familiar de câncer de
mama na mãe ou irmã, ocorridos na pré-menopausa).

Para o controle do câncer de colo do útero no País estão previstas as
seguintes situações:

• Oferecer o exame citopatológico (Papanicolaou) às mulheres de maior
risco para o câncer de colo do útero e suas lesões precursoras, além
do tratamento/acompanhamento das lesões detectadas pelo exame
citopatológico. O tratamento priorizado é em nível ambulatorial, por
meio da Cirurgia de Alta Freqüência (CAF) orientada pela colposcopia.
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5.1 - Apresentação

As doenças cardiovasculares e o câncer ocupam, no Brasil, o 1º e o 2º
lugares como causa de morte por doença. Ambos têm uma relação causal forte
com o consumo de tabaco.  Além disso, o 2º lugar como causa de morte está
ligado às causas externas que incluem acidentes, incêndios, violência, para as
quais muitas vezes o consumo do tabaco surge com relação causal direta ou
indireta.

No Brasil, segundo uma pesquisa nacional realizado em 1989
(Brasil,1989), 23.9% da população com mais de 5 anos fumava, totalizando 30,6
milhões de fumantes, sendo 18,2 milhões de homens e 12,4 milhões de mulheres
fumantes.  Não se observou diferença significativa entre as áreas rural e urbana.
Esta pesquisa revelou também 2,7 milhões de fumantes na população de 5 a 19
anos.  Segundo estudo com metodologia comparável, realizado em dez capitais
brasileiras, entre estudantes de 10 a 18 anos, nos períodos de 1987, 1989, 1993
e 1997 a experimentação de cigarro tem crescido entre eles  (CEBRID, EPM,
1989).

Por outro lado, a atuação constante da indústria do tabaco neste contexto
alimenta, de forma contínua, o tabagismo no país.  Ela tem realizado investimentos
constantes e crescentes, em publicidade direta e indireta, que se intensificam
sempre que há queda de consumo. Estes investimentos da indústria
representavam, em 1995, cerca de 8,8% dos gastos com publicidade direta no
país,  correspondendo a US$ 6,6 bilhões (Ministério da Saúde,1999).

O Brasil, hoje, é o primeiro maior exportador mundial de folhas de tabaco
(15,4% do total mundial), e é o quarto maior produtor de tabaco (535 mil toneladas).

Diante desse quadro, onde o tabagismo se configura como um problema
de Saúde Pública no País, ações para seu controle se fazem necessárias. Devido
à complexidade do tema, essas ações devem se dar nos âmbitos da educação,
legislação e economia.

Entre 1987 e 1995 as ações foram fundamentalmente educativas e se
deram sobre o tabaco como fator isolado.  A partir de 1996, entretanto, essas
ações passaram a focalizar um contexto mais amplo, de qualidade de vida e
proteção ambiental, assim como outros fatores de risco e meios de proteção
contra o câncer e outras doenças crônico-degenerativas. Os fatores de risco
são o álcool, a radiação solar, os alimentos e os fatores ocupacionais; são também
abordados fatores protetores, como a atividade física e a alimentação saudável.
Porém a ênfase continua incidindo sobre o tabaco.

Em face das dimensões do país, onde uma população de 157 milhões de
habitantes está distribuída por 5.550 municípios, mostrou-se necessária uma
estratégia de sistematização e descentralização.  O que foi facilitado pela política

5 - PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO
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de gerência do sistema de saúde vigente no país - Sistema Único de Saúde
(SUS) - com gerência descentralizada para estados e municípios. Bem como
pelo sistema descentralizado de gerência nas áreas de Saúde, Educação e
Legislação.

5.2 -  Níveis de atuação

As equipes de nível estadual e municipal são constituídas de  profissionais
das Secretarias de Saúde. Elas são capacitadas para :

- O nível 1 de atuação, que prevê o estabelecimento de uma estrutura
política, física e administrativa, com a realização de ações educativas pontuais
e interação com os meios de comunicação.

- O nível 2, que é voltado para ações educativas contínuas, durante todo
o ano, em três canais comunitários, para atingir as populações que a eles se
referem. Estes canais, de forma geral, já estão bem estruturados em muitos países
e têm grande credibilidade junto à população, funcionando também como
modelo de comportamento.

São eles: as unidades de saúde, as escolas e os ambientes de trabalho.
- No nível 3 a capacitação é para a implementação de avaliação e

vigilância, visando constituir um sistema nacional neste âmbito.
- No nível 4  é introduzida a orientação para estimular, subsidiar e fazer

lobby para aprovação ou rejeição de legislação de interesse ou contrária aos
interesses. A estratégia de lobby, o monitoramento de indicadores econômicos,
e a viabilidade de culturas alternativas são as principais ações no âmbito
econômico, descentralizadas nesse nível. Também serão fornecidas, a partir de
2001, as bases para o tratamento da dependência à nicotina, para o que estão
sendo estreitadas parcerias com Organizações Governamentais/OGs e
Organizações Não Governamentais/ONGs, entre os programas do próprio
Ministério da Saúde, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde/PACS,
Programa da Saúde da  Família/PSF e Programa Nacional de Alimentação e
Nutrição/PINAN. Através dessa rede escoam ações educativas e de estímulo a
medidas legislativas e econômicas, interdependentes entre elas.

5.3  - Implementação do Programa

A implementação de medidas legislativas e econômicas, segundo a nossa
experiência, só tem sido possível a partir de ações educativas disseminadas
durante todo o ano.  Essas ações podem ser pontuais, como o Dia Mundial Sem
Tabaco e o Dia Nacional de Combate ao Fumo, ou outros eventos apoiados por
ONGs e OGs e potencializados pelos meios de comunicação. Elas também
reforçam as ações contínuas, desenvolvidas durante todo o ano através das
unidades de saúde e das escolas, no ambiente de trabalho e através de programas
comunitários já existentes, como o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
e do Programa de Saúde da Família.
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As ações educativas contínuas, portanto, chegam a cada indivíduo por
dois caminhos. Um deles pela lógica da descentralização em cascata, cabendo
à equipe municipal capacitar os profissionais nos três canais, os profissionais de
saúde, os professores e os profissionais ligados à saúde nos diferentes ambientes
de trabalho. Esses  profissionais sensibilizados e capacitados passam as
informações a pacientes, alunos e trabalhadores e, como conseqüência, às suas
famílias.

Para apoiar toda as capacitações, foram elaborados e testados, através
de estudos pilotos, metodologias de capacitação, guias de implementação,
materiais de apoio e instrumental de avaliação de processo e de produto dessas
ações educativas, específicos para cada grupo enfocado. Mediante adaptação
às características regionais, culturais e socioeconômicas, toda essa experiência
serve de base  para implementação nacional.

A tabela 4.1 que reflete a cobertura do programa pode ser observada
abaixo:

Tabela 4.1 - Cobertura do Programa de Controle do Tabagismo.

Visando obter informações sobre o processo de implementação para
possíveis reajustes e correções, bem como conhecer o real impacto dessas ações
na redução da exposição ao tabaco, está em fase de implantação o sistema de
vigilância e avaliação que prevê, entre outros, o monitoramento da legislação,
do preço e do consumo de cigarros, a avaliação dos programas educativos
(processo e produtos) e um inquérito nacional sobre prevalência da exposição
aos fatores de risco.

As medidas educativas têm sido o processo principal para obter essas
informações. Informar os legisladores tem sido ponto chave, pois a maioria deles
desconhece o problema, bem como não sabe de seu potencial junto aos eleitores.

Fonte:  INCA/MS.
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Como resultado, alguns políticos já perceberam este potencial e, estimulados,
ofereceram excelente contribuição para o controle do tabagismo, com
repercussão positiva junto à opinião pública.  O resultado tem sido, por exemplo,
a proibição de fumar em ambientes fechados (Lei 9294/1996), a proibição de
fumar em aeronaves brasileiras (Decreto 3157/1999), o Projeto de Lei 3156/
2000, que pretende ampliar a restrição  da propaganda de produtos de tabaco
no rádio e na televisão.

 A conclusão sobre a evolução do controle do tabagismo no Brasil é de
que a experiência tem mostrado que as medidas educativas têm sido eficazes,
pois têm possibilitado o desenvolvimento da consciência crítica, oferecendo
suporte social que permite desfechos em todos os sentidos, como a implementação
de legislação e de medidas econômicas e a mudança no consumo e proteção
ambiental.  As medidas legislativas, por sua vez, respaldam e suscitam as medidas
educativas e, ao final do segundo milênio, o Brasil foi considerado o país de
ponta na área do controle do Tabagismo sendo Centro Colaborador da
Organização Mundial de Saúde (OMS) para países luso-hispanofônicos.
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6.1 - Introdução

Este Projeto visa, por meio de um trabalho conjunto INCA/MS e escolas
Médicas e de  Enfermagem do Brasil, avaliar e acompanhar a implantação do
Ensino da Cancerologia nos Cursos de Graduação em Medicina e Enfermagem.

6.2  - Apresentação do PIDAAC-Enfermagem

O PIDAAC de Enfermagem é parte integrante de um Programa Nacional
de expansão da prevenção e controle do câncer. Atua junto à educação, no
nível da graduação, para dar a melhor formação profissional. Oferece a estes
profissionais a possibilidade de lidar com a população em geral, enfocando o
câncer e mostrando que esta doença pode ser previsível, prevenida e
potencialmente curável. Este preparo técnico-científico possibilita ao enfermeiro
assumir o importante papel que lhe cabe nos programas de controle do câncer.

6.3 - Histórico

Este projeto desenvolve-se desde 1988, ocasião em que a Comissão
Nacional para o Ensino da Oncologia nos Cursos de Graduação em Enfermagem
elaborou e divulgou uma proposta de ensino. A partir de 1990, o Ministério da
Saúde, por meio da Campanha Nacional de Combate ao Câncer, associou-se ao
Departamento de Enfermagem da Escola Paulista de Medicina, dando-se início
à implantação de ações mais efetivas, na área da educação em cancerologia
para enfermeiros. Em 1990, foram realizados cursos especiais, um nacional e
um internacional, para os professores de Enfermagem. Em 1992, buscou-se
levantar a situação atual do ensino da oncologia nos cursos de graduação em
enfermagem, por meio do envio de questionários às 96 escolas existentes naquela
época.

Obteve-se um retorno de sessenta questionários dessas escolas; destas,
55 informaram que ministravam conteúdos relativos à oncologia, porém a maioria
deles de forma estanque ou isolada, existindo também grande disparidade entre
o número de horas destinadas ao ensino da cancerologia.

Nos últimos cinco anos de vigência do Programa (1988-1992),  verificou-se
que a situação não mudara e que as escolas de enfermagem, buscando ainda adaptar
o ensino à realidade epidemiológica do Brasil, precisavam reavaliar seus programas
de ensino. Nesse mesmo ano, realizou-se o I Seminário Nacional sobre o Ensino da
Cancerologia nos Cursos de Graduação em Enfermagem, com a participação de
Enfermeiros docentes e assistenciais, visando discutir e elaborar uma proposta
atualizada para o ensino da oncologia no país. O conteúdo programático foi
desenvolvido por competências e distribuído a todas as escolas de Enfermagem.

6 - PROGRAMA  DE  INTEGRAÇÃO  DOCENTE  ASSISTENCIAL
       NA  ÁREA  DO  CÂNCER  (PIDAAC)
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Após um ano foi elaborado novamente um questionário visando
acompanhar a aderência das escolas ao documento final e ao ensino da
oncologia.  Dos 101 questionários enviados, trinta (29,7%) foram devolvidos.   A
maioria referiu dificuldades na implantação da proposta, principalmente pela
falta de docentes especializados e carência de bibliografia específica.

Buscando facilitar a aplicação da proposta, foram desenvolvidas várias estratégias.
A partir de 1992 foram realizados 23 cursos, cujas avaliações indicaram

que a maioria dos participantes considerou o curso importante; entre as sugestões
constavam a solicitação do aumento da carga horária desses cursos e a inclusão
de conteúdo específico para a Enfermagem. Essas sugestões motivaram a criação
do Curso Básico de Oncologia II. Então foram realizados três deles. Atualmente
este curso está sendo oferecido em três módulos:  Prevenção primária e
secundária do câncer, diagnóstico e tratamento do câncer e cuidados paliativos
e alívio da dor.

No mesmo período observou-se também a necessidade de material
didático específico para a enfermagem. Enfermeiros participantes do Seminário
e outros, convidados, reuniram-se para elaboração de um livro de texto que
contemplou o conteúdo programático sugerido na proposta de ensino, cujos
destinatários foram os professores de Enfermagem, enfermeiros de serviços de
Oncologia e residentes de enfermagem. O lançamento foi feito por ocasião do II
Seminário Regional realizado em junho de 1995, em São Paulo, onde estiveram
representadas 33 escolas de enfermagem, bem como diversos enfermeiros que
atuavam na área da oncologia. Procuramos enviar este livro às bibliotecas e à
direção de todas as Escolas de Enfermagem. A primeira edição do livro "Ações
de Enfermagem no Controle do Câncer", com tiragem de 5 mil exemplares,
encontra-se esgotada.

Esta segunda edição foi elaborada com metodologia voltada a estudos
de casos clínicos comentados.

Uma outra proposta deste Encontro, foi que realizássemos Seminários
Regionais (em todo o Brasil), para o acompanhamento e avaliação do projeto.
O primeiro encontro foi realizado em março de 1996, em Londrina, com a
participação de 80% das escolas da região Sul; em outubro de 1997 foi realizado
o Seminário da região Sudeste, no Rio de Janeiro.

Atualmente, participam desse Projeto 56 escolas, com professores
identificados em todas elas.

Ainda para atender as necessidades apontadas anteriormente, o
INCA/MS criou, no Rio de Janeiro, em parceria com a Escola de Enfermagem
Anna Nery, o Curso de Especialização de Enfermagem no Controle do Câncer,
com prioridade para a clientela de professores e enfermeiros que trabalham em
oncologia. Este primeiro curso teve duração  de seis meses e carga horária de
quinhentas horas; seu início data de agosto de 1998. Atualmente realizamos o
mesmo curso com carga horária de 504 h e duração de nove meses. Existe a
proposta de implantar-se novos cursos no país, em parceria com instituições de
ensino e de cancerologia.



Ações de enfermagem para o controle do câncer
178

6.4 -  Propostas do PIDAAC-Enfermagem

•  Inserir, acompanhar e avaliar o ensino da Cancerologia nos cursos de
graduação em Enfermagem, de modo a garantir o sucesso do projeto;

• Identificar as escolas que hoje incluem conteúdos de oncologia nos
programas dos seus cursos de graduação e de que forma estes conteúdos
estão inseridos, distribuídos e como são ministrados;

• Conhecer o grau de adesão à proposta de ensino elaborada no
I Seminário Nacional Sobre o Ensino da Cancerologia nos Cursos
de Graduação em Enfermagem e as dificuldades atuais para
implementá-lo;

• Avaliar o processo de aceitação, distribuição e utilização do livro do
PIDAAC;

• Classificar o grau de conhecimento dos discentes sobre o conteúdo
programático elaborado pelos participantes do I Seminário Nacional
Sobre o Ensino da Cancerologia nos Cursos de Graduação em
Enfermagem;

• Avaliar a integração ensino-serviço na área de Oncologia.

6.5 -  Metas e estratégias aplicadas às propostas do PIDAAC-Enfermagem

Estratégias:
• Solicitar ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEn) listagem

atualizada das faculdades de Enfermagem brasileiras;
• Atualizar mala direta das faculdades de enfermagem através da

listagem recebida do COFEn;
• Atualizar listagem dos professores que hoje estão identificados como

sendo os articuladores e facilitadores de ensino da cancerologia na
graduação em suas Instituições e que são a  referência para o INCA;

• Preparar testagem e envio de questionário  e propostas em pauta para
as escolas, através de mala direta, contendo perguntas inerentes à
meta;

• Fazer análise e tabulação das respostas dos questionários recebidos;
• Preparar relatório;
• Visitar por amostragem aleatória as escolas que responderam ao

questionário;
• Realizar Seminários Regionais e Nacional, nessas escolas.

Metas Estratégicas
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Meta 1
Identificar todas as escolas que hoje incluem conteúdos de oncologia nos

programas dos seus cursos de graduação e de que forma estes conteúdos estão
inseridos, distribuídos e são ministrados continuamente.

Meta 2
Avaliar o grau de adesão à proposta de ensino elaborada no I Seminário

Nacional Sobre o Ensino da Cancerologia nos Cursos de Graduação em
Enfermagem e as dificuldades atuais para implementá-la.

Meta 3
Conhecer o processo de aceitação, distribuição e utilização do livro de texto

(1ª  e 2ª edições).

Meta 4
Classificar o grau de conhecimento dos docentes sobre o conteúdo

programático elaborado pelos participantes do I Seminário Nacional Sobre o
Ensino da Cancerologia nos Cursos de Graduação em Enfermagem.

Meta 5
Avaliar continuamente a integração ensino-serviço na área de Oncologia.

6.6 - A Estratégia Educacional do PIDAAC de Enfermagem

A estratégia educacional é estabelecida quanto à definição de
competências, seleção do conteúdo programático e bibliografia indicada. O
ensino da cancerologia integrado às demais áreas do conhecimento em
Enfermagem é imprescindível, tendo em vista a natureza multidisciplinar da
matéria, tanto em termos dos conhecimentos básicos como da prática. Ademais,
é inadmissível que este ensino seja da responsabilidade de um único docente,
numa disciplina isolada, pois isso resulta em simples transmissão de informações
fragmentadas. No sentido de facilitar a aplicabilidade deste Programa, achamos
melhor desenvolvê-lo em módulos, como a seguir:

Competência:

Obs.:  O conteúdo deste Programa é uma síntese da
proposta do I Seminário Nacional sobre o Ensino da

Cancerologia nos Cursos de Graduação em
Enfermagem(versão atualizada em 1998).
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Competência:
Identificar a magnitude do problema do câncer no Brasil, caracterizando
seus determinantes econômicos e sociais.

Conteúdo Programático:
• aumento da expectativa de vida;
• influência dos fatores de urbanização e industrialização,

gerandomudanças nos hábitos de vida;
• ação dos avanços tecnológicos no setor de saúde, favorecendo o

diagnóstico precoce e o tratamento do câncer;
• impacto econômico-social relacionado ao custo-benefício do

tratamento oncológico.

Competência:
Identificar o perfil epidemiológico do câncer no Brasil.

Conteúdo Programático:
• epidemiologia do câncer (incidência, prevalência, mortalidade);
• estimativa de incidência e mortalidade dos cânceres prevalentes

(adulto, criança e adolescente);
• tipos de registros de câncer:

- Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP);
- Registro Hospitalar de Câncer (RHC).

MÓDULO II
Estudo das Neoplasias e a Suspeita Diagnóstica

Competência:
Identificar as bases da carcinogênese e a fisiopatologia do câncer.

Conteúdo Programático:
• carcinogênese física, química e biológica;
• características biológicas e bioquímicas da célula tumoral;
• cinética tumoral;
• morfologia  e nomenclatura das alterações celulares tumorais e não

tumorais;
• neoplasias benignas e malignas;
• imunologia tumoral, relação tumor-hospedeiro e mecanismos de

invasão e disseminação;
• conceito de hiperplasia, metaplasia e displasia.

MÓDULO I
Magnitude do Problema do Câncer no Brasil
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MÓDULO III
Prevenção Primária e Detecção Precoce do Câncer

Competência:
Identificar os fatores e grupos de risco associados ao câncer para

participar de ações de educação comunitária, orientando e controlando
indivíduos e/ou grupos de risco.

Conteúdo Programático:
• tabagismo;
• alcoolismo;
• hábitos alimentares;
• comportamento sexual de risco;
• medicamentos;
• radiações;
• agentes infecciosos e parasitários;
• fatores hereditários, familiares e éticos;
• fatores ocupacionais  e ambientais;
• fatores hormonais e reprodutivos.

Competência:
Desenvolver ações de enfermagem nos programas de prevenção e

detecção precoce do câncer, identificando e encaminhando pacientes com
sintomas e sinais sugestivos de lesões neoplásicas.

Conteúdo Programático:
• métodos de prevenção e detecção precoce;
• métodos de avaliação diagnóstica;
• aspectos educativos na prevenção do câncer;
• importância do auto-exame de pele, de boca, de mama e dos testículos;
• realizar ou encaminhar pacientes para os exames clínicos de próstata

e ginecológico, com ênfase no exame clínico de mama e na coleta
do Papanicolaou.

Competência:
Reconhecer os benefícios pessoais, sociais e econômicos do

diagnóstico e do  tratamento do câncer nas fases iniciais, comparativamente
às fases avançadas da doença, adotando atitudes positivas que expressem a
crença nas medidas preventivas e na cura da doença.

Conteúdo Programático:
• papel do enfermeiro no controle do câncer;
• preconceitos com relação à doença;
• relação benefício/custo dos procedimentos em oncologia.
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MÓDULO IV
Assistência de Enfermagem a Pacientes Ambulatoriais e Internados

para Diagnóstico e Tratamento do Câncer

Competência:
Prestar assistência de Enfermagem a pacientes com cânceres

prevalentes (adulto, criança e adolescentes), desenvolvendo ações integradas
com outros profissionais na avaliação diagnóstica, tratamento, reabilitação e
acompanhamento de casos com ou sem doença em atividade, possibilitando
o atendimento integral ao paciente e seus familiares.

Conteúdo Programático:
• diagnóstico do câncer;
• sistema de atendimento;
• preparo para exames complementares;
• modalidades terapêuticas (cirurgia, quimioterapia, imunoterapia,

hormonioterapia e terapêuticas combinadas);
• princípios de tratamentos;
• efeitos colaterais dos tratamentos;
• relação benefício/custo dos tratamentos;
• complicações associadas ao câncer e síndromes paraneoplásicas;
• reabilitação física e psicossocial do paciente;
• aspectos psicológicos do câncer e suas implicações para o

enfermeiro, pacientes e familiares;
• aspectos culturais e ético-legais relacionados com a assistência aos

pacientes com câncer;
• enfoque multiprofissional na assistência ao paciente com câncer,

inclusive quanto à revelação ou não do diagnóstico a ele e /ou aos
seus familiares;

• paciente fora das possibilidades terapêuticas atuais e paciente em
fase terminal.

 Competência:
Assistir pacientes em situações de crise, desenvolvendo habilidades

para empregar nestas ocasiões.

Conteúdo Programático:
• o alívio da dor;
• suporte terapêutico oncológico;
• enfrentando a morte do paciente.
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Competência:
Identificar os riscos ocupacionais relacionados à prática de

enfermagem em oncologia.

Conteúdo Programático:
Medidas de proteção em quimioterapia, discutindo as normas de

segurança relativas a:
• preparo de citostáticos;
• administração de citostáticos;
• uso de equipamentos descartáveis, frascos e ampolas;
• contaminação ambiental e pessoal;
• manuseio de pacientes;
• cuidados pessoais;
• medidas de proteção em radioterapia (radioproteção e proteção e

dosimetria).

MÓDULO V
Políticas de Controle do Câncer no Brasil

Competência:
Identificar as políticas de controle do câncer no Brasil e o papel do

INCA/MS como referência nacional.

Conteúdo Programático:
• Políticas de Saúde;
• a organização do sistema regional de saúde;
• Programa Nacional de Controle do Câncer;
• o INCA como referência nacional.




