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INTRODUÇÃO
Este capítulo tem como focos algumas políticas de saúde importantes para a evolução 

da Assistência da Saúde no Brasil. As mudanças no Sistema Único de Saúde (SUS) continuam 
passando por um processo de organização e, cada vez mais, inovando e adotando medidas re-
levantes para o crescimento do país, como por exemplo, a temática da humanização, vincula-
da à garantia de acesso e da qualidade da atenção do SUS. 

O Programa Nacional de Humanização da Atenção Hospitalar (PNHAH), instituído em 
maio de 2000, é destinado a promover uma nova cultura de atendimento à saúde no Brasil, 
tendo como objetivo fundamental aprimorar as relações entre profissionais, entre usuários/
profissionais e entre hospital e comunidade, visando à melhoria da qualidade e à eficácia dos 
serviços prestados por instituições vinculadas ao SUS, como o Instituto Nacional de Câncer 
(INCA). Ainda dentro deste foco das políticas públicas, o capítulo também se refere às ações 
para o controle do tabagismo, as quais dependem da articulação e de estratégias em diferentes 
dimensões governamentais e não-governamentais. Como órgão governamental do Ministério 
da Saúde, o INCA é responsável, desde 1989, pela Política Nacional de Controle do Câncer, que 
coordena as ações do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), um dos temas ci-
tados neste capítulo, desde a lógica do Programa até a de suas ações. 

Também são contempladas neste capítulo as ações de controle dos cânceres do colo do 
útero e da mama no Brasil, numa reflexão historiográfica desde o século XVIII até a primeira 
década do século XXI. E finaliza com o Programa de Integração Docente Assistencial na Área 
do Câncer, atualizado (PIDAAC).
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HumanizaSUS – Política Nacional de 
Humanização da Atenção e da  

Gestão à Saúde

Antecedentes

A temática da humanização despontou em diversos momentos e múltiplas iniciativas no 
processo de construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Em princípio considerada uma ques-
tão menor, vista com menosprezo ou desconfiança pelas forças políticas que integraram o movi-
mento social da reforma sanitária, foi progressivamente se afirmando como índice dos problemas 
mais diretamente colocados pela experiência, tanto no plano da clínica, nos serviços de atenção à 
saúde do SUS, como no plano das políticas de participação e conquista de direitos ligados à saú-
de coletiva. 

Assim, descolando-se da prática de ações humanitárias, de caráter filantrópico, voluntaris-
ta ou paternalista que, mais do que compensar, reforça a fragilidade e a submissão dos “pacien-
tes” e desvirtua as exigências de qualificação e valorização do trabalho profissional,  o tema da 
humanização da atenção à saúde passou a configurar, inicialmente, programas e projetos de qua-
lificação do atendimento em áreas específicas, especialmente a assistência materno-infantil, as-
sim como a melhoria dos serviços prestados na atenção hospitalar da rede pública de saúde. 

A partir de iniciativas pioneiras de secretarias municipais e estaduais de saúde, o Ministério 
da Saúde (MS) instituiu, em maio de 2000, o Programa Nacional de Humanização da Atenção 
Hospitalar (PNHAH), o qual, segundo Deslandes (2004), já se caracterizava como “uma políti-
ca ministerial bastante singular se comparada a outras do setor, pois se destina a promover uma 
nova cultura de atendimento à saúde no Brasil”, tendo como objetivo fundamental “aprimorar 
as relações entre profissionais, entre usuários/profissionais (campo das interações face-a-face) 
e entre hospital e comunidade (campo das interações sociocomunitárias), visando à melhoria da 
qualidade e à eficácia dos serviços prestados por essas instituições”. A partir desses objetivos mais 
gerais, o PNHAH, ainda que, mantendo-se como um programa, buscava articular-se com ou-
tras iniciativas, tais como o Programa de Humanização do Pré-Natal e Nascimento, a Norma de 
Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru, além do Programa 
Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares, Programa de Acreditação Hospitalar, Programa 
de Modernização Gerencial dos Grandes Estabelecimentos de Saúde e outros.

A 11ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em dezembro de 2000, em Brasília, e orga-
nizada pelo Ministério da Saúde, colocou a humanização como objeto de seu tema central, junto 
à garantia de acesso e da qualidade da atenção do SUS. O tema, no entanto, exigia um trabalho 
de redefinição do conceito, carregado de ressonâncias voluntaristas e objeto de críticas filosófi-
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cas consistentes, o que só se tornou possível a partir da construção de um novo referencial teóri-
co, cujos princípios ético-políticos foram forjados pela análise das experiências concretas de um 
“SUS que dá certo”.

A construção da Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão à Saúde (PNH) 
partiu de uma análise do processo de construção do SUS, na qual se confrontaram o já instituído 
e as novas forças instituintes - “do SUS que temos ao SUS que queremos”, valorizando, tanto den-
tro como fora do Estado, as instâncias coletivas mais intimamente ligadas à experiência concre-
ta de invenção de novos modos de existência, a partir dos desafios de produzir saúde, e sujeitos 
nas diferentes instâncias da rede pública de saúde. Foi possível, dessa forma, não apenas formu-
lar uma política transversal às diversas ações e instâncias gestoras do SUS, integrando objetivos 
e ações fragmentadas e setorizadas em programas, como exercitar um novo modo de construir e 
de praticar política pública de saúde, em que o público não diz respeito apenas ao Governo ou ao 
Estado, mas implica “a experiência concreta dos coletivos”, na qual “a saúde se apresenta como 
uma questão pública (uma res publica)” e, em sua relação com o SUS, envolve a participação dos 
diferentes atores: usuários, trabalhadores e gestores (BENEVIDES & PASSOS, 2005).

Análise dos avanços e desafios do SUS

De acordo com a análise apresentada pelo HumanizaSUS – Documento Base para Gestores 
e Trabalhadores do SUS (MS, 2006), apesar de grandes avanços em seu processo de construção, o 
SUS ainda enfrenta uma série de desafios a superar, dentre eles: a fragmentação do processo de 
trabalho e das relações entre os diferentes profissionais, assim como da rede assistencial; o des-
preparo das equipes para lidar com a dimensão subjetiva nas práticas de atenção; o modelo de 
atenção baseado na relação queixa-conduta e a não formação de vínculo entre  usuários e equi-
pes; a pouca valorização do trabalho em saúde e o desrespeito aos direitos dos usuários. 

Apresentação da PNH: princípios, método, diretrizes 
e dispositivos

A PNH parte da concepção de um novo humanismo, não mais baseado em valores univer-
sais referidos a um homem ideal, mas focado no “encontro com a experiência concreta de ‘um 
homem’ em processo de produção de si e de sua saúde” (BENEVIDES & PASSOS, 2005). Coloca-
se não como um programa, mas como uma política transversal que se quer presente em todas as 
instâncias gestoras do SUS e nas diferentes ações públicas de saúde.

São princípios norteadores da PNH:

• A inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de 
saúde e de sujeitos.



Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

sa
úd

e 
 –

  C
ap

ítu
lo

 3

Bioética, ética e assistência de enfermagem na área oncológica  ›
85

• O fomento da transversalidade entendida como aumento do coeficiente de co-
municação entre as instâncias hierárquicas (eixo vertical) e os setores e serviços (eixo 
horizontal), promovendo a abertura das corporações e a multiplicação das rodas de dis-
cussão e decisão coletiva.

O método da PNH inverte a concepção tradicional de um caminho traçado para atingir de-
terminado objetivo, preconizando que as metas sejam construídas a partir do agenciamento de 
movimentos coletivos. Para tanto, se definiu o método da tríplice inclusão, que comporta:

a) A inclusão dos diferentes sujeitos – usuários, trabalhadores e gestores – como 
protagonistas dos processos de atenção e gestão do SUS.

b) A inclusão dos efeitos de desestabilização das práticas tradicionais e a invenção 
de novos modos de produzir saúde, que decorrem da inclusão dos diferentes sujeitos e se 
manifestam como analisadores sociais.

c) A inclusão dos movimentos coletivos sociais e de novos regimes de sensibilida-
de que se manifestam na cultura.

As diretrizes da PNH, sistematizadas em cartilhas, textos e documentos divulgados pelo 
HumanizaSUS, se referem a:

• Gestão Participativa e Compartilhada (Co-gestão) do processo de produção de 
saúde.

• Clínica ampliada, incluindo as dimensões social e subjetiva na abordagem dos 
processos de adoecimento e produção de saúde, a interação dos diferentes saberes pro-
fissionais e a incorporação do olhar do usuário.

Acolhimento, com responsabilização e vínculo, na continuidade do processo terapêutico.

• Ambiência acolhedora, com espaços de trabalho propiciadores de encontros 
produtivos.

• Valorização do trabalho e da saúde do trabalhador.

• Garantia dos direitos dos usuários: visita aberta, direito a acompanhante.

• Inclusão das Redes Sociais de apoio e controle da prestação de serviços.
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Para viabilizar seus princípios e diretrizes, a PNH opera com dispositivos, entendidos como 

arranjos de elementos que configuram modos de fazer, os quais disparam movimentos de mu-
dança nos modelos de atenção e de gestão. Os dispositivos implementados pela PNH são, entre 
outros:

• GTH - Grupos de Trabalho de Humanização.

• Conselhos de Gestão Participativa.

• Acolhimento com classificação de risco.

• Equipes Transdisciplinares de Referência.

• Projetos Terapêuticos Singulares.

• Projetos Co-Geridos de Ambiência.

• CAP - Comunidades Ampliadas de Pesquisa.

• Sistemas de escuta qualificada para usuários e trabalhadores: gerência de “por-
ta aberta”, ouvidorias, grupos focais e pesquisas de satisfação.

• Carta de direitos dos usuários.

• Ações integradas com o voluntariado.

A implementação da PNH na atenção oncológica

A nova Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída em dezembro de 2005, através 
da Portaria nº 2.439/GM, de 8 de dezembro de 2005, em consonância com as diretrizes e estra-
tégias de democratização institucional, instituídas no âmbito da construção do SUS, promove a 
descentralização e a valorização da co-responsabilidade entre a rede de serviços e as equipes pro-
fissionais, visando a integralidade da atenção em Oncologia.

Baseada em seu artigo 2º, parágrafo IX, “qualificar a assistência e promover a educação 
permanente dos profissionais de saúde envolvidos com a implantação e a implementação da 
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Política de Atenção Oncológica, em acordo com os princípios da integralidade e da humanização”, 
essa política consolidou a incorporação da PNH na Rede de Atenção Oncológica (RAO).

As estratégias a serem adotadas para a implementação da Política Nacional de Humanização 
parte da constituição dos Conselhos de Gestão Participativa, dos Grupos de Trabalho de 
Humanização (GTH) junto à Direção Geral da Instituição, das equipes multiprofissionais e inter-
disciplinares de referência, da recepção integrada e outros espaços coletivos de intercâmbio e 
gestão compartilhada da clínica.

Especial atenção deve ser dada à integração das equipes, buscando-se a passagem da aten-
ção multiprofissional para a abordagem interprofissional, integrada e aberta à incorporação da 
experiência dos usuários. O objetivo deve ser a superação da fragmentação da atenção, dispersa 
e segmentada entre as ações das diferentes categorias profissionais que, apesar da alta qualida-
de técnica de suas intervenções, produzem dispersão, duplicidade e descontinuidade no processo 
de tratamento, assim como na comunicação e nos vínculos estabelecidos com os usuários.  Esse 
processo favorece o fortalecimento de um GTH constituído e a implementação de fóruns inter-
disciplinares de discussão de casos, instituindo-se uma discussão sistematizada de casos clínicos 
institucionais como dispositivos de operacionalização da diretriz da clínica ampliada.

Por sua vez, é necessário alterar o modelo de atenção em direção à gestão compartilhada 
da clínica, pela percepção da necessidade da atenção ao cuidador.  A gravidade do adoecimento 
e a alta complexidade do tratamento dos diversos tipos de câncer, assim como o impacto da ex-
periência tanto para os pacientes e seus familiares como para os profissionais envolvidos, coloca 
claramente a necessidade de cooperação de saberes e disponibilidades, e também a importância 
de laços solidários entre a equipe e a rede social dos usuários.

Alguns momentos de maior impacto e dificuldade no percurso dos tratamentos geralmen-
te são relacionados à comunicação de notícias difíceis, que se observam especialmente em três 
situações:

• A comunicação do diagnóstico de doença avançada com prognóstico 
reservado.

• A comunicação e a atenção a graves seqüelas dos tratamentos, tais como mu-
tilações, prejuízo de funções e suas conseqüências na perda de qualidade de vida (preju-
ízos nas relações afetivas e profissionais, perda do referencial de auto-imagem e rebai-
xamento da auto-estima).

• A comunicação de esgotamento dos recursos de cura atual e a preparação para 
cuidados paliativos exclusivos.

Para trabalhar essas questões, foi desenvolvido no Instituto Nacional de Câncer (INCA) o 
dispositivo das Oficinas de Trabalho sobre a Comunicação de Notícias Difíceis no Tratamento, le-
vantando-se extensa bibliografia sobre o tema na literatura internacional e tomando-se como ins-
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trumento de trabalho o Protocolo S.P.I.K.E.S., originalmente desenvolvido por uma equipe forma-
da por oncologistas do MD Anderson, da Universidade do Texas (EUA), e do Sunnybrook Regional 
Cancer Center, de Toronto (Canadá).

O Protocolo S.P.I.K.E.S. foi traduzido e trabalhado inicialmente em uma grande oficina, com 
médicos do staff e residentes de todas as especialidades oncológicas e posteriormente estendido 
para a discussão e implementação em encontros multiprofissionais, sendo hoje um recurso im-
portante para a formação profissional, o suporte aos profissionais e à sua relação com pacientes 
e familiares em situações críticas do tratamento.

Além dessas iniciativas, a implementação da PNH deve incluir em seu plano de ação base-
ado em metas e indicadores de processo e resultados:

• A estimulação de pesquisas de pós-graduação, utilizando como referencial a 
temática da humanização, com foco na Política Nacional de Humanização.

• A elaboração de projetos de melhoria da ambiência, incluindo paciente, fami-
liar e profissional.

• A implantação de uma Ouvidoria junto à Direção Geral.

• A inclusão da humanização da atenção e da gestão nos cursos de formação e 
projetos de educação permanente em Oncologia.

• A realização de ações ligadas à saúde do trabalhador.

A PNH na formação dos profissionais, na gestão dos 
serviços e nas ações de cuidado da enfermagem 

em integração com as equipes multiprofissionais na 
atenção oncológica

A Oncologia é uma especialidade que demanda alta complexidade assistencial durante todo 
o processo terapêutico, além de requerer dos profissionais de Enfermagem extrema habilidade re-
lacional e afetiva, considerando as necessidades e especificidades dos usuários.

A atenção oncológica coloca os profissionais em contato estreito com situação de dor, fi-
nitude e morte, além de mutilações, efeitos colaterais que desencadeiam graves reações físicas e 
emocionais, desesperança de pacientes e familiares, bem como a expectativa de cura da doença. 
Esses elementos imputam aos profissionais a necessidade de enfrentamentos, perenizados du-
rante a operacionalização da assistência aos usuários.
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A partir desse entendimento, podemos refletir como essas questões repercutem nos profis-
sionais de Enfermagem em Oncologia e que estratégias poderiam ser utilizadas pelos enfermei-
ros para que a atenção oncológica, tanto aos pacientes quanto aos seus familiares, seja voltada 
à criação de espaços que permitam a verbalização dos seus sentimentos, os auxilie na busca de 
soluções para os problemas relacionados ao seu tratamento, instrumentalizando-os para tomada 
de decisões sobre a terapêutica proposta (COSTA, 2003).

Pode-se pensar, nesse contexto, no dispositivo da Clínica Ampliada, no qual os profissionais 
de Enfermagem têm efetiva participação junto à equipe interdisciplinar, com o objetivo de imple-
mentar uma assistência oncológica, respeitando a singularidade do usuário.

A humanização dos serviços de saúde, principalmente da enfermagem, se caracteriza como 
um processo contínuo e depende de uma reflexão diária da equipe sobre o cuidado (MARIUTTI, 
2007). A responsabilidade e o compromisso da equipe de enfermagem em criar vínculos e estabe-
lecer relações próximas e claras com o sofrimento do outro permite um processo de transferência 
entre o usuário e o profissional, resultando na construção da autonomia do usuário (RIZZOTTO, 
2002).

Na elaboração do plano de cuidados da enfermagem, deve-se considerar o dispositivo do 
“acolhimento” como uma postura ética, que integre o paciente como protagonista em seu pro-
cesso terapêutico, considerando sua cultura, seus saberes e sua capacidade de avaliar riscos. 
Tomando em perspectiva o cenário oncológico, a equipe de enfermagem torna-se fundamental 
enquanto equipe de referência na atenção diária, responsável e gestora desse processo.

Assim, há que se considerar que a humanização da assistência nesse contexto pressupõe 
o cuidado com a realização pessoal e profissional dos trabalhadores de enfermagem. Deve existir 
um projeto coletivo, em que toda organização se reconheça e se valorize, resgatando as relações 
entre profissional de saúde e usuários, entre os próprios profissionais, entre esses profissionais e 
a instituição e entre a instituição e a comunidade (OLIVEIRA, 2006).

É necessária a reflexão permanente acerca dos modos de prestar assistência, de estabelecer 
um relacionamento com os usuários dos serviços e das reais condições de trabalho no contexto 
social em que vivem os enfermeiros (COLLET, 2003).
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Política Nacional de Atenção Oncológica

Em 1998, um grande marco na política de controle do câncer foi a estruturação das uni-
dades hospitalares que prestavam atendimento ao paciente oncológico, através da publicação da 
Portaria nº 3.535, na qual foi considerada a necessidade de: a) garantir o atendimento integral aos 
pacientes com doenças neoplásicas malignas; b) estabelecer uma rede hierarquizada dos Centros 
que prestam atendimento pelo SUS a esses pacientes e; c)  atualizar os critérios mínimos para o 
cadastramento desses Centros de Alta Complexidade em Oncologia.

Na época, instituídos os Centros de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), eles foram 
classificados da seguinte forma:

1- Centro de Alta Complexidade em Oncologia I – hospitais gerais em que se pro-
cede o diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas mais freqüentes no Brasil (de 
pele, mama, colo uterino, pulmão, estômago, intestino e próstata, além dos tumores lin-
foematopoéticos e da infância e adolescência). Caracterizam-se por disporem de todos 
os recursos humanos e equipamentos instalados dentro de uma mesma estrutura orga-
nizacional e prestarem atendimento ao paciente sempre numa perspectiva multiprofis-
sional integrada.

2- Centro de Alta Complexidade em Oncologia II – foram classificadas as insti-
tuições dedicadas prioritariamente ao controle do câncer, desenvolvendo ações de pre-
venção, detecção precoce, diagnóstico e tratamento das neoplasias malignas mais fre-
qüentes no Brasil, em todas as modalidades assistenciais. Caracterizam-se por possuírem 
todos os recursos humanos e equipamentos instalados dentro de uma mesma estrutura 
organizacional, pelos quais são diretamente responsáveis.

3- Centro de Alta Complexidade em Oncologia III – instituições dedicadas exclu-
sivamente ao controle do câncer, desenvolvendo ações de prevenção, detecção precoce, 
diagnóstico e tratamento de qualquer tipo e localização de neoplasia maligna, em todas 
as modalidades assistenciais. Caracterizam-se por possuírem todos os recursos humanos 
e equipamentos próprios.

A abertura de qualquer Centro de Alta Complexidade em Oncologia deveria ser precedida de con-
sulta ao gestor do SUS, em níveis local e estadual, sobre as normas vigentes, a necessidade da sua criação 
e a possibilidade de cadastramento do mesmo, sem a qual o SUS não se obrigaria ao cadastramento. Tu-
do sobre bases técnicas para a estimativa de casos novos de câncer entre uma dada população e do cál-
culo de estimativas da necessidade de Centros de Alta Complexidade em Oncologia.

Para a necessidade de serviços de Radioterapia e de Oncologia Clínica, estimava-se que 
60% dos casos novos de câncer/ano necessitariam de radioterapia. Previa-se também que 70% 
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dos casos novos de câncer/ano necessitariam de quimioterapia: a) necessidade de serviços 
de Radioterapia: um serviço para cada 500 casos novos anuais; b) necessidade de serviços de 
Oncologia Clínica: um serviço com dois oncologistas clínicos, para cada 600 casos novos anuais e; 
c) necessidade de serviços de Radioterapia e de Oncologia Clínica pelo SUS: 80% do calculado.

Esse cadastramento está sendo utilizado até a consolidação da nova portaria que construi-
rá as sub-redes estaduais de Alta Complexidade em Oncologia.

A Portaria nº 2.439, de 8 de dezembro de 2005, promulgada pelo Gabinete do Ministro da 
Saúde, “institui a Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, 
Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades federa-
das, respeitadas as competências das três esferas de gestão.” Essa portaria levou um ano para ser 
construída. Várias entidades se fizeram presentes nessa elaboração, entre as quais:

1- Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer 
(ABIFCC).Confederação Nacional das Misericórdias (CNM).Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde (CONASS).Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 
(CONASEMS).Departamento de Assistência Especializada – Coordenação Geral de Alta 
Complexidade (SAS).Instituto Nacional de Câncer (INCA).

2- Ministério da Saúde.

3- Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO).

4- Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC).

5- Sociedade Brasileira de Radioterapia (SBRT).

Essa construção trouxe legitimidade à proposta de estabelecer uma Política Nacional de 
Atenção Oncológica, devendo ser organizada de forma articulada com o Ministério da Saúde e 
com as Secretarias de Saúde dos estados e dos municípios, permitindo:

1- Desenvolver estratégias coerentes com a política nacional de promoção da 
saúde.

2- Organizar uma linha de cuidados que perpasse todos os níveis de atenção e de 
atendimento.

3- Constituir redes estaduais ou regionais de atenção oncológica, formalizadas nos 
planos estaduais de saúde, organizadas em níveis de atenção.
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4- Definir critérios técnicos adequados para o funcionamento e avaliação dos 

serviços.

5- Ampliar a cobertura do atendimento.

6- Fomentar, coordenar e executar projetos estratégicos de incorporação 
tecnológica.

7- Contribuir para o desenvolvimento de processos e métodos de coleta, análise e 
organização de resultados.

8- Promover intercâmbio com os outros subsistemas de informações setoriais.

9- Qualificar a assistência e promover a educação permanente.

10- Fomentar a formação e a especialização de recursos humanos.

11- Incentivar a pesquisa.

Os componentes fundamentais da Política Nacional de Atenção Oncológica são:

1- Promoção e vigilância em saúde.

2- Atenção básica.

3- Média complexidade.

4- Alta complexidade.

5- Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia.

6- Plano de controle do tabagismo e outros fatores de risco, do câncer do colo do 
útero e da mama.

7- Regulamentação suplementar e complementar.
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8- Regulação, fiscalização, controle e avaliação.

9- Sistema de informação.

10- Diretrizes Nacionais para a Atenção Oncológica.

11- Avaliação tecnológica.

12- Educação permanente e capacitação.

13- Pesquisa sobre o câncer.

Através da Portaria nº 2.439/05, publicada em 19 de dezembro de 2005, e da Portaria nº 741, 
da Secretaria de Atenção à Saúde, foram definidas as características das Unidades de Assistência 
de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), Centros de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia.

UNACON

Entende-se por UNACON o hospital que possui condições técnicas, instalações físicas, equi-
pamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta com-
plexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento dos cânceres mais prevalentes no Brasil 
(colo do útero, mama, próstata, estômago, cólon e reto).

UNACON sem radioterapia

Nas UNACON sem radioterapia (a radioterapia deve ser referenciada), os serviços específi-
cos obrigatórios são:

Cirurgia: 

1- Cancerologia Cirúrgica.

2- Cirurgia Geral / Coloproctologia.
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3- Ginecologia / Mastologia.

4- Urologia.

Oncologia Clínica: 

1- Quimioterapia para adultos.

Serviços específicos facultativos dependem de decisão do gestor, com base em parâmetros 
de necessidade e no planejamento da rede.

UNACON Hematológica

Para esse tipo de credenciamento (UNACON sem radioterapia), ainda foi criada uma nova 
estrutura especializada: a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia exclusiva 
de hematologia – UNACON Hematológica, com os seguintes serviços específicos obrigatórios:

Cirurgia:

1- Cirurgia Geral.

2- Cirurgia Pediátrica.

Serviço de Hematologia:

1- Quimioterapia para adultos.

2- Quimioterapia para crianças.
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UNACON Pediátrica

Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia exclusiva para a criança e o 
adolescente – UNACON Pediátrica, com os seguintes serviços específicos obrigatórios:

Cirurgia:

1- Cirurgia Pediátrica.

Serviço de Pediatria:

1- Quimioterapia para crianças (incluindo hematologia).

Nas UNACON com radioterapia, os serviços específicos obrigatórios são os descritos para 
a UNACON sem radioterapia, acrescidos do Serviço de Radioterapia. O serviço deverá possuir, no 
mínimo, um equipamento de teleterapia profunda.

CACON

Entende-se por CACON, o hospital que possui condições técnicas, instalações físicas, equi-
pamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência especializada de alta com-
plexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de todos os tipos de câncer.

Nos CACON, os serviços específicos obrigatórios são:

Cirurgia (profissionais com habilitação em cancerologia cirúrgica):

1- Cancerologia Cirúrgica.

2- Cirurgia Geral / Coloproctologia.

3- Ginecologia / Mastologia.

4- Urologia.
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5- Cabeça e Pescoço.

6- Torácica.

7- Plástica.

Oncologia Clínica:

1- Quimioterapia para adultos.

Serviço de Hematologia:

Radioterapia:

1- Própria para procedimento de teleterapia superficial e profunda.

2- Sistema de planejamento computadorizado tridimensional.

3- Braquiterapia de baixa, média ou alta taxa de dose.

Serviços específicos facultativos (dependem de decisão do gestor, com base em parâmetros 
de necessidade e no planejamento da rede):

Cirurgia:

1- Cirurgia Pediátrica.

2- Oftalmologia, Ortopedia e Neurocirurgia (articulados de maneira formal na Rede de Alta 
Complexidade).
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Centros de Referência de Alta Complexidade em 
Oncologia

Entende-se por Centro de Referência, o CACON que exerça o papel auxiliar, de caráter téc-
nico, ao gestor do SUS, nas políticas de Atenção Oncológica.

Exigências específicas:

1- Credenciamento como CACON.

2- Hospital de ensino.

3- Residência e/ou Curso de Especialização Médica em Radioterapia e Cancerologia 
Cirúrgica e Clínica.

4- Residência e/ou Curso de Especialização em Enfermagem Oncológica.

Outra figura acrescentada a essa rede é a autorização para cobrança de cirurgias oncológi-
cas em hospitais gerais pelo prazo de 12 meses. Abaixo, estão elencados alguns dos critérios para 
essa autorização:

a)Atuar de maneira complementar às UNACON e aos CACON.

b)A produção das UNACON e CACON não seja suficiente nesta área.

Quanto às Unidades Isoladas de Radioterapia e/ou Quimioterapia, já credenciadas anterior-
mente, poderão ser mantidas na rede pelo prazo de 12 meses, desde que:

a)Sejam julgadas necessárias pelo respectivo gestor do SUS.

b)Atuem de forma complementar, atendendo exclusivamente pacientes encami-
nhados sob autorização e regulação.

c)A produção das UNACON e dos CACON não seja suficiente.

d)Cumpram os requisitos das normas de credenciamento.
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e)Estejam vinculadas à rede planejada pelo gestor a uma UNACON ou CACON, para 

cooperação técnica e planejamento terapêutico global conjunto dos casos.

f) A autorização poderá ser renovada, pelo mesmo prazo, desde que os pré-requi-
sitos se mantenham.

Essa portaria caracterizou a infra-estrutura mínima necessária para cada tipo de estabe-
lecimento hospitalar, com o intuito de credenciar e habilitar as UNACON ou CACON, de acordo 
com sua capacidade. Outro destaque é quanto à importância da informação através do prontuá-
rio único e do Registro Hospitalar de Câncer (RHC).

Ressalta-se, também, a equipe de apoio multidisciplinar, com atividades na área ambula-
torial e de internação nas áreas:

• Psicologia clínica.

• Serviço Social.

• Nutrição.

• Cuidados de ostomizados.

• Fisioterapia.

• Reabilitação.

• Odontologia, Psiquiatria e Terapia Renal Substitutiva (opcional).

No Serviço de Oncologia Clínica, é necessária a apresentação de rotina de funcionamento 
escrita com, no mínimo, os procedimentos médicos, farmacêuticos e de enfermagem, o que res-
salta a atuação do profissional dedicado à administração de quimioterápicos.

No Serviço de Radioterapia, o enfermeiro e o técnico de enfermagem são integrantes da 
equipe do serviço. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) estabelece a necessidade de 
médico especialista em radioterapia, físico médico e técnico de radioterapia. 

O artigo 7º estabelece que, na definição dos quantitativos e da distribuição geográfica das 
UNACON e CACON e Centros de Referência, os gestores do SUS devem utilizar os critérios e pa-
râmetros definidos pela SAS, através do Anexo III:

1- População a ser atendida.
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2- Necessidade de cobertura assistencial.

3- Mecanismos de acesso com os fluxos de referência e contra-referência.

4- Capacidade técnica e operacional dos serviços.

5- Série histórica de atendimentos realizados.

6- Integração com os mecanismos de regulação e com os demais serviços assis-
tenciais – ambulatoriais e hospitalares – que compõem a rede de atenção oncológica no 
estado.

O parâmetro que está sendo utilizado para o planejamento da sub-rede de Alta Complexidade 
em Oncologia é o seguinte: número de casos novos de câncer por estado, a partir das taxas bru-
tas de incidência de câncer.

Projeto de expansão da assistência oncológica no 
Brasil

O Projeto de Expansão da Assistência Oncológica (Projeto Expande), foi aprovado em 2000, 
pelo Ministério da Saúde, com o objetivo de aumentar a capacidade instalada da rede de servi-
ços oncológicos do Sistema Único de Saúde (SUS), por meio da implantação de Centros de Alta 
Complexidade em Oncologia (CACON) com capacidade de oferecer assistência integral aos pa-
cientes. O Projeto foi uma estratégia criada pelo INCA, em conjunto com o Ministério da Saúde, 
para a ampliação da assistência oncológica no Brasil, através da implantação de serviços que in-
tegrem os diversos tipos de recursos necessários à atenção oncológica de alta complexidade em 
hospitais gerais.

As premissas para a implantação dos Centros de Alta Complexidade foram as seguintes:

1- Social – com o intuito de atender ao maior número possível de indivíduos.

2- Estratégico – regiões pouco cobertas.

3- Gerencial – capacidade de articulação entre as esferas de gestão do SUS (fede-
ral, estadual e municipal), unidade prestadora e sociedade civil.
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4- Estrutural – existência de um hospital público ou filantrópico.

Inicialmente, a metodologia adotada para a implantação de serviços assistenciais de alta 
complexidade oncológica tem como referência a Portaria nº 3.535 GM/MS, publicada em 2 de se-
tembro de 1998 (republicada em 12 de outubro de 1998), que visava a responder aos desafios 
da estruturação da Rede Assistencial de Alta Complexidade em Oncologia no Brasil. Esta porta-
ria, pioneira ao estabelecer requisitos de garantia ao atendimento integral do doente com cân-
cer e parâmetros para o planejamento da assistência oncológica, foi revogada pela Portaria nº 
2.439/05 GM.

A partir de 2005, a Portaria nº 741, da Secretaria de Atenção à Saúde, passa a ser norteado-
ra da implantação dos novos serviços pelo Projeto Expande. 

Situação atual

Atualmente, existem as seguintes Unidades de Assistência de Alta Complexidade em 
Oncologia (UNACON) com Serviço de Radioterapia, anteriormente classificadas como CACON com 
radioterapia, inauguradas e em funcionamento:

1- Divinópolis (MG) – Hospital São João de Deus, inaugurado em 6/12/2001.

2- Rio de Janeiro (RJ) – Hospital Universitário Pedro Ernesto/UERJ, inaugurado em 
9/9/2002.

3- Rio de Janeiro (RJ) – Hospital Universitário Clementino Fraga Filho/UFRJ, inau-
gurado em 20/9/2002.

4- Araguaína (TO) – Hospital Comunitário de Araguaína, inaugurado em 
21/10/2002.

5- Ijuí (RS) – Hospital de Caridade de Ijuí, inaugurado em 10/12/2002.

6- Montes Claros (MG) – Santa Casa de Caridade de Montes Claros, inaugurado 
em 16/10/2003.

7- Itabuna (BA) – Santa Casa de Misericórdia de Itabuna, inaugurado em 
17/10/2003.
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8- Maceió(AL) – Hospital Universitário Professor Alberto Nunes, inaugurado em 
24/11/2006.

9- Rio Branco (AC) – Fundação Hospital Estadual do Acre, inaugurado em 
08/06/2007.

UNACON com Serviço de Radioterapia com previsão de inauguração no período de 2008 
– 2011:

10- Belém (PA) – Hospital Universitário João Barros Barreto.

11- Brasília (DF) – Hospital Universitário de Brasília.

12- Recife (PE) – Hospital Universitário Oswaldo Cruz.

13- Santarém (PA) – Hospital Regional Público do Oeste do Pará.

14- Tucuruí (PA) – Hospital Regional de Tucuruí.

É i

Indicada a leitura da Portaria nº 2.439/GM, de 8 de dezembro de 2005, que ins-

titui a Política Nacional de Atenção Oncológica: Promoção, Prevenção, Diagnóstico, 

Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos, a ser implantada em todas as unidades fe-

deradas, respeitadas as competências das três esferas de gestão. E a Portaria GM nº 741, 

de 19 de dezembro de 2005, que definiu as Unidades de Assistência de Alta Complexidade 

em Oncologia (UNACON), os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON) e os Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia e suas aptidões 

e qualidades.
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Programa de controle do tabagismo

Apresentação

As ações para o controle do tabagismo dependem da articulação de estratégias em diferen-
tes dimensões, envolvendo diversos setores sociais, governamentais e não-governamentais.

Portanto é sob a ótica da Promoção da Saúde que, desde 1989, o Instituto Nacional de 
Câncer (INCA), órgão do Ministério da Saúde (MS) responsável pela Política Nacional de Controle 
do Câncer, coordena as ações do Programa Nacional de Controle do Tabagismo (PNCT), desen-
volvidas em parceria com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e de vários setores da 
sociedade civil organizada, sobretudo das sociedades científicas e de conselhos profissionais da 
área da saúde.

Objetivos e diretrizes

O Programa tem como objetivo geral reduzir a prevalência de fumantes e a conseqüente 
morbimortalidade relacionada ao consumo de derivados do tabaco no Brasil. Seus objetivos es-
pecíficos são: reduzir a iniciação do tabagismo, principalmente entre jovens; aumentar a cessa-
ção de fumar e reduzir a exposição à fumaça ambiental do tabaco.

As diretrizes do programa envolvem: construção de um contexto social e político favorá-
vel ao controle do tabagismo; eqüidade, integralidade e intersetorialidade nas ações; construção 
de parcerias para enfrentamento das resistências ao controle do tabagismo; redução da aceita-
ção social do tabagismo; redução dos estímulos para a iniciação; redução do acesso aos produtos 
derivados do tabaco; promoção de ambientes livres da poluição da fumaça do tabaco; redução 
das barreiras sociais que dificultam a cessação de fumar; aumento dos acessos físico e econômi-
co ao tratamento de dependência do tabaco; controle e monitoramento dos produtos de tabaco 
comercializados no país desde seus conteúdos, emissões e embalagens até as estratégias de ma-
rketing e promoção dos mesmos; monitoramento e vigilância das tendências de consumo e dos 
seus efeitos sobre saúde, economia e meio ambiente.

A lógica do programa

Para melhor compreensão da complexidade do Programa, ele foi sistematizado, segundo 
sua lógica, em dois níveis: lógica estrutural e lógica das ações. Como lógica estrutural, foram in-
cluídas todas as atividades que formam um arcabouço para a disseminação e potencialização 
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das ações do Programa, centradas principalmente na articulação de diferentes tipos de rede de 
parcerias.

Esse arcabouço tem permitido que as diferentes ações desenvolvidas possam atingir todo 
o país, ao mesmo tempo em que também possibilita que elas sejam articuladas de forma inter-
setorial, principalmente nas áreas em que a sua governabilidade foge ao escopo de atuação da 
área saúde.

No grupo de estratégias que compõem a lógica estrutural, destacam-se a descentraliza-
ção da gerência do programa através da articulação e fortalecimento de uma rede de parcerias 
com as secretarias estaduais e municipais de saúde; a integração das ações com outros progra-
mas estratégicos do Ministério da Saúde, com os quais há possibilidade de interface; a articu-
lação e fortalecimento de uma rede de parceria com a sociedade civil organizada; a articulação 
e mobilização de ações intersetoriais no âmbito da Comissão Nacional (interministerial) para 
Implementação da Convenção-Quadro e a colaboração técnica e a parceria com setores do go-
verno responsáveis por regulação dos produtos de tabaco.

A lógica das ações envolve a educação e informação; promoção e apoio à cessação de fu-
mar; mobilização e articulação de políticas, e medidas legislativas e econômicas que favoreçam o 
controle do tabagismo, vigilância e monitoramento.

No âmbito das ações educativas e de promoção e apoio à cessação de fumar, o INCA tem 
investido em pesquisas avaliativas, projetos pilotos, reuniões de consenso, desenvolvimento de 
materiais educativos e de metodologias de capacitação para dar sustentação ao processo de ex-
pansão nacional do programa, o qual tem sido realizado em parceria com as secretarias estadu-
ais e municipais de saúde.

O fato de o INCA ter mais de 15 anos de atuação à frente do programa de controle do ta-
bagismo deu-lhe o status de referência nacional para pareceres técnicos a processos e projetos 
de leis. Isso tem lhe permitido atuar no sentido de influenciar os avanços nos âmbitos legislativo 
e econômico. Paralelamente, tem ativamente buscado, através de atividades de lobby, mobilizar 
novos avanços nessas áreas. Além disso, conquistou um importante espaço de referência na mí-
dia, o que tem garantido um relevante apoio desse setor para mobilizar os avanços políticos e le-
gislativos para controle do tabaco.

A lógica estrutural

Descentralização da gerência do programa

Considerando a dimensão continental do Brasil, as grandes dificuldades geradas pelas dife-
renças regionais que envolvem ângulos socioeconômicos e culturais, assim como o amplo alcan-
ce das estratégias da indústria do tabaco para expandir o consumo de seus produtos em todo o 
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território nacional, um dos componentes operacionais vitais para o programa tem sido a sua des-
centralização seguindo a lógica e a estrutura da rede de saúde pública nacional, o Sistema Único 
de Saúde (SUS). Dessa forma, o Programa tem investido no fortalecimento de uma base geopolí-
tica na rede SUS, através da qual são articulados núcleos gerenciais nas secretarias de saúde es-
taduais, regionais e municipais para a expansão das ações do PNCT de forma eqüitativa e racio-
nal em todo o país.

Integração das ações com outros programas estratégicos da 
saúde com os quais há possibilidade de interface

Com o apoio da já mencionada rede para gerência descentralizada do Programa, tem sido 
possível integrar as ações locais para controle do tabagismo a programas estratégicos da aten-
ção básica de saúde, como o Programa Saúde da Família, Programa da Saúde da Mulher, dentre 
outros, já que o problema do tabagismo perpassa todas as etapas do desenvolvimento humano e 
atinge o ambiente familiar e todos os seus integrantes.

Intersetorialidade

A intersetorialidade do Programa se dá em duas dimensões. Primeiro, no nível de ações 
educativas que buscam levar as informações sobre o tabagismo e seus diferentes aspectos para 
ambientes externos ao sistema de saúde, como escolas e ambientes de trabalho.

Outro importante componente da intersetorialidade do Programa se relaciona à Comissão 
Nacional, que tem caráter interministerial. Essa Comissão foi criada pelo Decreto nº 3.136, de 13 
de agosto de 1999, para atender à demanda gerada pelas negociações da Convenção-Quadro para 
o Controle do Tabaco, marcando uma nova fase do Programa Nacional de Controle do Tabagismo 
no Brasil.

Coube à Comissão Nacional para o Controle do Uso do Tabaco analisar os dados e informa-
ções nacionais referentes ao tema, para subsidiar o Presidente da República nas decisões e po-
sicionamentos do Brasil durante as sessões de negociação da Convenção-Quadro que acontece-
ram entre 1999 e 2003. A Comissão Nacional foi integrada por representantes dos Ministérios da 
Saúde, das Relações Exteriores, da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Fazenda, da Justiça, 
do Trabalho e Emprego, da Educação e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do 
Desenvolvimento Agrário, tendo em vista os diferentes aspectos envolvidos no controle do ta-
bagismo. Coube ao Ministro da Saúde a Presidência dessa Comissão e ao INCA, o papel de sua 
Secretaria Executiva.

Considerando que o problema do tabaco extrapola a dimensão da saúde, a criação de uma 
Comissão Nacional abriu novas possibilidades para o controle do tabagismo no Brasil, tornando 
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possível que diferentes dimensões do mesmo, situadas fora da governabilidade do setor saúde, 
passassem a ser discutidas com outros setores do governo.

Em agosto de 2003, a Comissão Nacional para o Controle do Uso do Tabaco foi substituída 
pela Comissão Nacional para Implementação da Convenção-Quadro para o Controle do Tabaco e 
de seus Protocolos (CONICQ), que tem um caráter permanente e conta com a participação de re-
presentantes de 11 ministérios. Além dos ministérios que compunham a comissão anterior, fo-
ram agregados representações dos Ministérios das Comunicações e do Meio Ambiente. Essa nova 
Comissão representou um importante impulso para o controle do tabaco no Brasil, pois substituiu 
o caráter apenas consultivo da primeira pelo caráter executivo da mesma. Através dessa nova fase 
da Comissão Nacional, espera-se construir e formalizar uma agenda intersetorial de governo para 
cumprimento das obrigações previstas pela Convenção-Quadro.

Parceria com a Sociedade Civil Organizada

Além da integração com diferentes níveis governamentais, o Programa tem procurado es-
tabelecer parcerias com Organizações Não-Governamentais, Sociedades Científicas, Conselhos 
Profissionais e outros. Essas parcerias têm sido um dos grandes pilares do PNCT, fundamental 
para a potencialização da sua abrangência nacional e principalmente para fortalecer um contro-
le social que possa apoiar o Programa nas dificuldades referentes às ações de contraposição à in-
dústria do tabaco. 

Outro exemplo de parceria, nesse sentido, foi a organização de uma reunião de Consenso 
sobre Abordagem e Tratamento do Fumante, em agosto de 2000, da qual participaram diver-
sas Sociedades Científicas, Associações e Conselhos Profissionais da Área de Saúde, incluindo a 
Sociedade Brasileira de Psiquiatria, a Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas (ABRAD) e a 
Associação Brasileira de Estudo de Álcool e Drogas (ABEAD).

A lógica das ações

As ações do Programa são calcadas em ações educativas para disseminar informações na 
comunidade, para tornar os ambientes livres de tabaco e para promover a cessação de fumar. O 
programa tem buscado potencializar essas ações através da mobilização de ações legislativas e 
econômicas que criem um ambiente social favorável à redução do consumo.

Ações educativas

As ações educativas são dirigidas a diferentes grupos-alvo e têm como objetivos: (1) so-
cializar as informações científicas sobre os malefícios do tabaco, incluindo o tabagismo passivo, 
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e a dependência do tabaco e cessação de fumar; (2) informar sobre as estratégias da indústria 
do tabaco visando a estimular o controle social sobre as mesmas; (3) informar sobre a legisla-
ção para controle do tabaco existente no Brasil e mobilizar o seu cumprimento; (4) mobilizar 
apoio da sociedade brasileira, sobretudo de formadores de opinião; e (5) estimular mudanças de 
comportamento.

Essas ações educativas envolvem atividades pontuais através de campanhas de conscien-
tização (Dia Mundial sem Tabaco, em 31 de maio, e Dia Nacional de Combate ao Fumo, em 29 
de agosto), de organização de eventos comunitários e de divulgação de informações pela mídia. 
Por meio da rede SUS, de gerência descentralizada do PNCT, essas atividades têm acontecido em 
todo o Brasil. Também envolvem atividades educativas contínuas em ambientes sociais específi-
cos, através da implantação sistemática do Programa Nacional de Controle do Tabagismo em es-
colas, unidades de saúde e ambientes de trabalho.

Ações de promoção e apoio à cessação de fumar

As ações para promover a cessação de fumar têm como objetivo motivar fumantes a dei-
xarem de fumar e aumentar o acesso dos mesmos a métodos eficazes para cessação do tabagis-
mo. Envolvem a articulação de diferentes atividades:

1- Divulgação de métodos eficazes para a cessação de fumar através de campa-
nhas, da mídia, de eventos dirigidos a profissionais de saúde.

2- Reunião com sociedades científicas para elaboração de consenso sobre méto-
dos eficazes para cessação de fumar – agosto de 2000.

3- Ampliação do apoio para cessação de fumar através de abordagem cognitivo-
comportamental breve fornecida pelo serviço gratuito de telefonia Disque Pare de Fumar, 
da Ouvidoria do Ministério da Saúde, cujo funcionamento iniciou em maio de 2001.

4- Inserção do número do Disque Pare de Fumar nas embalagens dos produtos deri-
vados de tabaco, ao lado de advertências sanitárias contundentes, a partir de fevereiro de 
2002.

5- Capacitação de profissionais de saúde para a cessação de fumar: Abordagem 
Mínima. Esse módulo busca motivar e instrumentalizar profissionais de saúde para que 
insiram essa abordagem nas suas rotinas de atendimento.
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6- Capacitação de profissionais de saúde para a cessação de fumar: Abordagem 
Intensiva ou Formal. Esse módulo faz parte da estratégia para implantação de ambula-
tórios específicos para tratamento de fumantes na rede SUS, com vistas a atender os fu-
mantes que não conseguem deixar de fumar através da abordagem breve.

O marco de implementação do tratamento do fumante no Sistema Único de Saúde (SUS) 
foi a publicação da Portaria GM/MS nº 1.575, de 29 de agosto de 2002. Com ela, o Ministério da 
Saúde criou os Centros de Referência em Abordagem e Tratamento do Fumante, cadastrando 40 
unidades em 15 Unidades Federadas para este fim. Ela também viabilizou o financiamento des-
ta ação, incluindo-a no Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC) e adicionando, no 
Sistema de Informações Ambulatoriais do Sistema Único de Saúde, seis procedimentos, todos in-
cluídos no Subsistema de Autorização de Procedimentos Ambulatoriais de Alta Complexidade 
(APAC-SIA).

Tendo em vista a necessidade do acesso à abordagem e ao tratamento do tabagismo na rede 
de atenção básica e média complexidade do SUS, o Ministério da Saúde, em 31 de maio de 2004, pu-
blicou a Portaria GM/MS nº 1.035, que revogou a Portaria GM/MS nº 1.575/02 e definiu que:

1- A abordagem e o tratamento do tabagismo deveriam ser realizados através da 
abordagem cognitivo-comportamental do fumante obrigatória e apoio medicamentoso, 
quando necessário, de acordo com a metodologia preconizada pelo MS/INCA.

2- Os medicamentos e os materiais de apoio para o tratamento do fumante seriam 
disponibilizados pelo Ministério da Saúde aos Municípios/Estados com unidades creden-
ciadas para esse fim.

Em 13 de agosto de 2004, foi assinada pela Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 
Saúde, a Portaria SAS/MS nº 442, que regulamentou a Portaria GM/MS nº 1.035/04 e que:

1- Aprovou o Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento do Tabagismo 
no SUS e o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Dependência à Nicotina.

2- Alterou a forma de financiamento das ações de tratamento, sendo incluídas no 
PAB Fixo.

3- Incluiu o procedimento 02.012.18-9 – consulta para avaliação clínica do fu-
mante, que envolve a avaliação do grau de dependência física à nicotina e de co-mor-
bidades associadas e a elaboração do plano de tratamento e acompanhamento do apoio 
medicamentoso, quando necessário.
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4- Redefiniu os atributos do procedimento 19.161.01-8 – abordagem cognitivo 

comportamental do fumante, com vistas à adequação dos níveis de hierarquia e da ati-
vidade profissional às unidades básicas e de média complexidade.

Desta forma, o Ministério da Saúde tem empenhado esforços para ampliar o acesso à abor-
dagem e tratamento da dependência do tabaco que obedeça a um gradiente de intensidade. 
Ou seja, oferecer, aos fumantes que têm um nível de dependência mais baixo, abordagens cog-
nitivas comportamentais breves, seja através do Disque Pare de Fumar (Disque Saúde 0800 61 
1997), seja através da inclusão desse tipo de atendimento nas rotinas de profissionais de saúde. 
Paralelamente, busca-se estruturar uma rede para acolher os fumantes com grau mais elevado 
de dependência, inclusive os que apresentam co-morbidades psiquiátricas e que, portanto, preci-
sam de uma abordagem mais intensiva e especializada.

Ações legislativas e econômicas

Muitas das ações comprovadamente eficazes e recomendadas pela Assembléia Mundial de 
Saúde para o controle do tabagismo fogem ao escopo da governabilidade direta do Ministério da 
Saúde. Dessa forma, embora o Ministério da Saúde não tenha o poder direto de realizar muitas 
dessas ações, tem se esforçado para mobilizar ações intersetoriais para o controle do tabaco atra-
vés de medidas legislativas e econômicas.

As ações legislativas almejadas para o controle do tabagismo envolvem medidas para pro-
teger a população, especialmente os jovens, dos apelos enganosos das propagandas, e outras es-
tratégias para promover o consumo dos produtos de tabaco; para regular e monitorar esses pro-
dutos quanto aos seus conteúdos e emissões; para utilizar as próprias embalagens de derivados 
de tabaco para informar à população, de forma contundente, sobre a real dimensão dos riscos do 
tabagismo; para limitar o acesso dos jovens aos produtos de tabaco, seja através do controle dos 
mecanismos de venda, do aumento do preço, seja através do controle do mercado ilegal desses 
produtos; e para proteger a população dos riscos do tabagismo passivo.

A seguir, um quadro com algumas medidas legislativas implantadas para o controle do 
tabagismo:
Quadro 6 – Medidas legislativas para o controle do tabagismo

LEGISLAÇÃO Nº DATA CONTEÚDO

Lei 7.488 11/06/86 Cria o Dia Nacional de Combate ao Fumo – 29 de agosto

Portaria

Interministerial
3.257 22/09/88

Recomenda medidas restritivas ao fumo nos locais de 
trabalho, cria fumódromos e confere certificados de honra 
ao mérito às empresas que se destacarem em campanhas 
antitabagismo

Constituição Federal - 05/10/88 Determina a regulamentação da publicidade de tabaco
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LegisLação Nº Data CoNteúDo

Lei 9.294 15/07/96

Dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de produtos 
fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e 
defensivos agrícolas. Regulado pelo Decreto Nº 2.018, de 
01/10/96

Decreto 2.876 14/12/98
Determina que os cigarros exportados para a América do Sul 
e Central, inclusive para o Caribe, ficam sujeitos à incidência 
do imposto de exportação à alíquota de 150%

Lei 9.782 26/01/99

Cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
responsável pela regulamentação, controle e fiscalização 
dos cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco

Lei 10.167 27/12/00

Altera dispositivos da Lei nº 9.294/96, restringindo a 
publicidade de cigarros e de outros produtos fumígenos à 
afixação de pôsteres, painéis e cartazes na parte interna dos 
locais de venda

Portaria do Ministério do 
Trabalho e Emprego

06 05/02/01
Proíbe o trabalho do menor de 18 anos na colheita, 
beneficiamento ou industrialização do fumo

Resolução da Anvisa 46 28/03/01
Estabelece os teores máximos permitidos de alcatrão, nicotina 
e monóxido de carbono presentes na corrente primária da 
fumaça para os cigarros comercializados no Brasil

Medida Provisória 2.190-34 23/08/01

Altera dispositivos da Lei nº 9.294/96, determinando que 
as embalagens de produtos fumígenos, com exceção dos 
destinados à exportação, e o material de propaganda 
contenham advertências sobre os malefícios do tabagismo, 
acompanhadas de imagens que ilustrem o seu sentido

Portaria

Interministerial
1.498 22/08/02

Recomenda às instituições de saúde e de ensino a 
implantarem programas de ambientes livres da exposição 
tabagística ambiental e confere certificados de honra ao 
mérito àquelas que se destacarem em campanhas para o 
controle do tabagismo

Resolução da Anvisa 304 07/11/02

Proíbe a produção, importação, comercialização, propaganda 
e distribuição de alimentos na forma de cigarros ou qualquer 
outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco. Proíbe 
também o uso de embalagens de alimentos que simulem ou 
imitem as embalagens de cigarros, bem como o uso de nomes 
de marcas pertencentes a produtos fumígenos, derivados ou 
não do tabaco

Resolução da Anvisa 15 17/01/03 Proíbe a venda de produtos derivados do tabaco na Internet

Lei 10.702 15/07/03

Altera dispositivos da Lei nº 9.294/96, prorrogando para 30 
de setembro de 2005, o prazo da proibição do patrocínio de 
eventos esportivos internacionais por marcas de cigarros e 
proibindo a venda de produtos do tabaco a menores de 18 
anos



Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

sa
úd

e 
 –

  C
ap

ítu
lo

 3
‹   Fisiopatologia do câncer

110
LegisLação Nº Data CoNteúDo

Resolução da Anvisa 199 24/07/03

Regulamenta a Lei nº 10.702 de 2003, sobre as frases de 
advertência do Ministério da Saúde exibidas durante a 
transmissão no país de eventos esportivos e culturais 
internacionais

Decreto - 01/08/03
Cria a Comissão Nacional para Implementação da Convenção-
Quadro para o Controle do Tabaco e de seus Protocolos

Resolução da Anvisa 335 21/11/03

Revoga as Resoluções da Anvisa nº 104/01 e 14/03 e altera 
a Resolução da Anvisa nº 46/01. Dispõe sobre a inserção 
de novas advertências com imagens nas embalagens e na 
propaganda de produtos fumígenos derivados do tabaco

Portaria

Interministerial
1.034 31/05/04

Institui grupo de trabalho com a finalidade de promover a 
inserção do tema “controle do tabagismo” no recurso didático 
do ensino a distância promovido pelo Programa TV Escola

Portaria do Ministério da 
Saúde

1.035 31/05/04
Amplia o acesso à abordagem e tratamento do tabagismo 
para a rede de atenção básica e de média complexidade do 
SUS

Portaria da Secretaria de 
Atenção à Saúde

442 13/08/04
Aprova o Plano para Implantação da Abordagem e Tratamento 
do Tabagismo no SUS e o Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas – Dependência à Nicotina

Decreto Legislativo 1.012 28/10/05
Aprova o texto da Convenção-Quadro sobre Controle do Uso 
do Tabaco, assinada pelo Brasil, em 16 de junho de 2003

Considerações finais

Hoje, todos os países precisam reconhecer que as ações para controlar o tabagismo devem 
ser centrais aos seus programas de desenvolvimento.

Nesse sentido, o Governo Brasileiro tem investido esforços para articular nacionalmente 
um Programa Nacional de Controle do Tabagismo intersetorial e abrangente. E, apesar de todas 
as dificuldades que o Brasil enfrenta por ser um país produtor de tabaco, por ser um país em de-
senvolvimento, por ter que lidar com as constantes e sofisticadas estratégias de grandes trans-
nacionais de tabaco para minar as ações de controle do tabagismo, muitos são os indicadores de 
que está avançando.

A prevalência do tabagismo vem diminuindo, desde 1989, aproximadamente 0,8 pontos 
percentuais ao ano. Em 1989, a taxa era de 34,8%, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde 
e Nutrição do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (BRASIL, 1989). A Pesquisa 
Mundial de Saúde estimou que a freqüência entre a população jovem foi de 22,4% em 2003. O 
inquérito domiciliar sobre comportamentos de risco e morbidade referida de doenças e agravos 
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não-transmissíveis mostrou que a prevalência total na população acima de 15 anos foi de cer-
ca de 19% (BRASIL, 2004). O Vigitel Brasil 2006 encontrou a freqüência de fumantes de 16,2% 
(BRASIL, 2006).

Diante desse cenário, torna-se cada vez mais evidente que os patamares já alcançados e os 
desafios ainda a serem enfrentados dependem do envolvimento de todos os setores sociais, go-
vernamentais e não-governamentais, pois o tabagismo é uma doença cujo controle não depen-
de da existência de vacinas, antibióticos ou quimioterápicos, e sim da vontade e envolvimento de 
toda a sociedade.
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Ações de controle dos cânceres do colo 

do útero e da mama

Introdução

As ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama no Brasil vêm se caracteri-
zando por um processo evolutivo e cíclico. A reflexão historiográfica desse processo mostra que a 
evolução não foi mecânica, sendo variável no tempo e no espaço, dependente de vários fatores: 
avanço do conhecimento; avanço da organização institucional; condições sociais, políticas, eco-
nômicas e culturais que condicionaram o desenvolvimento científico e tecnológico e seu contex-
to no sistema de saúde brasileiro.

Séculos XVIII e XIX

Somente no século XVIII, o câncer passou a ser visto como uma doença de caráter local. No 
século XIX, o desenvolvimento da teoria celular possibilitou a vinculação da doença às células e 
ao seu processo de divisão. Apesar do conhecimento sobre a doença, as possibilidades de trata-
mentos eficazes permaneciam inexistentes, restando aos pacientes asilos para desenganados. Em 
meados do século XIX, os avanços da cirurgia pareciam dar uma nova esperança em relação ao 
câncer. As primeiras cirurgias de cânceres de reto e histerectomia datam de 1840. A descoberta 
do rádio e, conseqüentemente, o desenvolvimento da radioterapia, pelo casal Pierre e Marie Curie, 
em 1898, trouxe avanços no tratamento de câncer. As últimas décadas do século XIX foram mar-
cadas por grandes transformações na Medicina brasileira, num contexto de crise sanitária e da 
modernização que ocorreu nas principais capitais do país (TEIXEIRA, 2007).

Século XX

O século XX, de 1 de janeiro de 1901 a 31 de dezembro de 2000, se notabilizou pelos inú-
meros avanços tecnológicos, conquistas da civilização e reviravoltas em relação ao poder.



Po
lít

ic
as

 p
úb

lic
as

 d
e 

sa
úd

e 
 –

  C
ap

ítu
lo

 3

Bioética, ética e assistência de enfermagem na área oncológica  ›
113

Décadas de 1900 a 1920

Ocorreu um progressivo aumento do número de comunicações e artigos sobre o câncer na 
Academia Nacional de Medicina. Os últimos anos da década de 1910 foram marcados por uma 
mudança na saúde pública brasileira, deixando de ser prioritariamente de ações voltadas para 
grandes endemias. A transformação do câncer em objeto da saúde pública foi decorrente da re-
forma sanitária de 1919, assim como o processo que vinha se desenrolando em diversos países, 
no qual o câncer, cada vez mais, se tornava um grande flagelo. A luta contra o câncer passava a 
ter como base o diagnóstico precoce e o tratamento. Em 1919, com a criação do Departamento 
Nacional de Saúde Pública (DNSP), tem-se a primeira instância de saúde pública direcionada ao 
câncer. Os anos 1920 foram marcados pelas primeiras instituições médicas-assistenciais, pela 
organização de entidades civis voltadas para os problemas sociais e pela criação das Ligas de 
Combate ao Câncer, as maiores expressões da atividade filantrópica no país (TEIXEIRA, 2007).

Década de 1930

Uma década caracterizada pela construção de uma política de controle do câncer no país. 
Em meados dos anos 1930, o contexto nacional era muito diferente da década anterior, com 
grandes mudanças no cenário político, sendo então presidente Getúlio Vargas. Em 1930, foi cria-
do o Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP), que tinha diretrizes centralizadoras e capa-
cidade para coordenar as ações nas administrações locais. Em 1935, no Rio de Janeiro, é realizado 
o I Congresso Brasileiro de Câncer; nesse congresso, o sanitarista João Barros Barreto apresentou 
uma conferência, “Projeto de Luta Anticancerosa no Brasil”, na qual foram expostas as diretrizes 
nacionais em relação ao câncer, tais como: (1) ter como base a prevenção; (2) a importância do 
diagnóstico precoce; (3) ter centros de cancerologia para tratamento dos pacientes; (4) ser o cen-
tro de saúde o pilar da saúde pública e o responsável por ações educativas com a população, fa-
zer o  diagnóstico dos casos suspeitos e, após confirmados, serem encaminhados aos centros de 
cancerologia, e pelos cuidados dos pacientes através das enfermeiras visitadoras. Em 1937, hou-
ve a reformulação do MESP e a criação do Centro de Cancerologia do Distrito Federal, o qual fu-
turamente viria a se transformar no Instituto Nacional de Câncer (INCA) (TEIXEIRA, 2007). 

Décadas de 1940 a 1960

A década de 1940 foi marcada por conflitos armados que assolaram a década anterior e 
chegam ao apogeu na Segunda Guerra Mundial, atingindo economicamente e socialmente os 
países.

No Brasil, a necessidade de ampliar as ações na luta contra o câncer levou à criação, em 
1941, do Serviço Nacional de Câncer (SNC), cujos objetivos eram organizar, orientar e controlar a 
doença no país. Na década de 1940, George Papanicolaou, médico grego, foi o pioneiro no estudo 
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da citologia e na detecção precoce do câncer do colo do útero. Foi o criador do chamado teste de 
Papanicolaou (exame preventivo), que é realizado para detectar precocemente tumores na vagina 
e no colo do útero. O exame citopatológico (Papanicolaou) foi introduzido no Brasil na década de 
1950, entretanto, a doença ainda é um problema de saúde pública.

A década de 1950 é considerada uma época de transição entre o período de guerras da pri-
meira metade do século XX e o período das revoluções comportamentais e tecnológicas da se-
gunda metade. Nesta época, têm início as primeiras transmissões de televisão no Brasil. Foi um 
período também considerado de importantes descobertas científicas, como o ADN ou DNA (ácido 
desoxirribonucléico). O governo deu enfoque à modernização dos cuidados médico-sanitários e 
ao uso de medicamentos e equipamentos hospitalares em toda área de saúde. Como conseqüên-
cia, houve o crescimento da indústria químico-farmacêutica e modificações de grande relevância 
na política de saúde, em especial a do câncer, em conseqüência da complexidade do seu diagnós-
tico e tratamento (BARRETO, 2005).

Em 1953, ocorreu a criação do Ministério da Saúde, pelo Decreto-Lei nº 1.920, e manteve-
se a estrutura básica do Departamento Nacional de Saúde, com a criação do Serviço Nacional de 
Câncer.

Em 1956, o então presidente Juscelino Kubitschek perdeu sua sogra em virtude do cân-
cer ginecológico. A partir de então, incentivou a ação preventiva contra a doença. No mesmo 
ano, foi criada uma Unidade da Fundação das Pioneiras Sociais no Rio de Janeiro, e o centro 
se especializou em prevenção, especificamente em mulheres (câncer de mama e ginecológico). 
Posteriormente, em 1977, houve a criação de uma Unidade Hospitalar de Internação denomina-
da Instituto Nacional de Ginecologia Preventiva e de Reprodução Humana. Sua extinção deu lu-
gar ao surgimento do Hospital Luiza Gomes de Lemos, com atividades ambulatoriais e hospitala-
res voltadas para o tratamento do câncer de mama e ginecológico. Em 1991, com a extinção da 
Fundação das Pioneiras Sociais, o hospital foi incorporado ao INCA e, em 1998, recebeu a atual 
denominação de Hospital do Câncer III (TEIXEIRA, 2007).  

Em 1957, é inaugurada a sede própria do Instituto Nacional de Câncer, na Praça Cruz 
Vermelha, no Rio de Janeiro. Juscelino Kubitschek, em seu discurso, reforça a questão do cân-
cer como uma ameaça ao desenvolvimento e a importância do Instituto como um elemento cen-
tral na organização anticancerosa, com a necessidade de ampliação do tratamento da doença 
(TEIXEIRA, 2007).   

A década de 1960 foi marcada por duas fases. A primeira, de 1960 a 1965, marcada por um 
sabor de inocência e de lirismo nas manifestações socioculturais e, no âmbito da política, é evi-
dente o idealismo e o entusiasmo no espírito de luta do povo. A segunda, de 1966 a 1968, se as-
semelha aos anos 1970, em um tom mais ácido, revelando as experiências com drogas, a perda 
da inocência, a revolução sexual e os protestos juvenis contra a ameaça de endurecimento dos 
governos.

No Brasil, é inaugurada a cidade de Brasília, nova capital do país, e ocorre o golpe militar 
de 1964, que depõe o presidente e institui uma ditadura militar. No final dessa década, tem iní-
cio o período conhecido como “milagre econômico”. No bojo dos acontecimentos e com o objeti-
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vo de dinamizar as atividades de câncer, o Serviço Nacional de Câncer institucionalizou, em 1967, 
a Campanha Nacional de Combate ao Câncer (CNCC), com os seguintes objetivos: intensificar e 
coordenar em todo o território nacional as atividades desenvolvidas pelas instituições públicas e 
privadas de assistência oncológica, assim como atuar na prevenção, no diagnóstico, na assistên-
cia médica, na formação de técnicos especializados, na ação social, na reabilitação e em pesqui-
sas relacionadas à neoplasia (TEIXEIRA, 2007).

Década de 1970 

Foi a época em que aconteceu a crise do petróleo, o que levou os Estados Unidos à recessão, 
ao mesmo tempo em que economias de países como o Japão começavam a crescer. Nesta época 
também surgia o movimento da defesa do meio ambiente, e houve um crescimento das revolu-
ções comportamentais da década anterior.

O Brasil, ainda sob impulso do milagre econômico, posterga os efeitos desta primeira crise 
do petróleo utilizando reservas cambiais e, em seguida, empréstimos internacionais para equili-
brar sua deficitária balança comercial. Porém o milagre econômico começa a entrar em declínio.

Nos anos 1970, o mundo passa por uma crise no modelo de financiamento médico, devi-
do à inflação médica gerada pelos próprios profissionais da área. A assistência médica curativa 
no Brasil foi caracterizada, em maior ou menor grau, por uma compra de serviços privados. Isto 
ocorreu ora pelo pagamento direto do usuário ao médico, ora pelo pagamento indireto (pelas em-
presas) através de serviços próprios, conveniados ou comprados no mercado. Esta característica, 
junto ao avanço tecnológico crescente da área da saúde e aos interesses privados com fortes lo-
bbies, foi responsável por um crescimento desordenado dos gastos do setor saúde, sem que isso 
refletisse em melhor assistência ou em melhores condições de saúde para a população assistida.

No Brasil, o Movimento da Reforma Sanitária, no final da década de 1970, que culminou 
com a VIII Conferência Nacional de Saúde, em 1986, propõe que a saúde seja um direito do cida-
dão, um dever do Estado e que seja universal o acesso a todos os bens e serviços que a promovam 
e recuperem a saúde. Deste pensamento, resultaram duas das principais diretrizes do Sistema 
Único de Saúde (SUS), que são a universalidade do acesso e a integralidade das ações. Nessa dé-
cada, em 1972, começam a surgir manuais de normas e procedimentos para o controle do câncer 
do colo do útero, elaborados pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Década de 1980

Foi um período bastante marcante para a história do século XX, segundo o ponto de vista 
dos acontecimentos políticos e sociais: é eventualmente considerado como o fim da idade indus-
trial e início da Era da Informação.
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No Brasil, a formulação e a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) são resultantes 

do movimento de reforma sanitária, inserido no movimento mais amplo de redemocratização do 
país e que teve na VIII Conferência Nacional de Saúde (1986) um de seus locus privilegiados para 
o estabelecimento das grandes diretrizes para a reorganização do sistema de saúde no Brasil.

Ao lado dos avanços no campo político-institucional, com a estratégia das Ações Integradas 
da Saúde (AIS) e a implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS), também 
houve um trabalho político no campo legislativo. Desse modo, a saúde teve um expressivo reco-
nhecimento e inserção na nova Constituição Federal, promulgada em outubro de 1988, desta-
cando-se sua inclusão como um componente da seguridade social, a caracterização dos serviços 
e ações de saúde como de relevância pública e seu referencial político básico. É assumido que “a 
saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Além disso, foram assumidos 
também os princípios da universalidade, da eqüidade e integralidade às ações de Saúde.

No ano de 1981, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) elaborou o “Plano de ação 
de saúde para todos no ano 2000” e tinha como uma das estratégias a criação de manuais e 
normas que ofereciam informações e recomendações para profissionais de saúde, visando à or-
ganização de programas adequados ao controle do câncer do colo do útero nas populações da 
América Latina e do Caribe.

Os objetivos principais eram: (1) atualizar o manual de normas e procedimentos para o 
controle do câncer do colo do útero, elaborado em 1972; (2) facilitar as atividades de controle do 
câncer do colo do útero, a fim de proporcionar uma boa cobertura do programa, sem diminuir a 
qualidade da atenção dispensada; e (3) difundir as técnicas de diagnóstico, classificação e trata-
mento do câncer do colo do útero, a fim de alcançar a unificação dos critérios.

O Brasil foi um dos pioneiros no mundo a introduzir o exame citopatológico na detecção 
precoce do câncer do colo do útero. Nesse cenário, ocorreram iniciativas de organização de pro-
gramas de controle do câncer do colo do útero em algumas cidades brasileiras, sendo a maior 
concentração dessa iniciativa na Região Sudeste, principalmente no eixo Rio—São Paulo.

A atenção à saúde da mulher no Brasil, em termos de políticas públicas, até o surgimento 
do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) traduziu-se na preocupação com 
o grupo materno-infantil (BRASIL,1984).

Em 1983, surgiu o Programa de Atenção Integral à Saúde das Mulheres (PAISM), sendo 
anunciado como uma nova e diferenciada abordagem da saúde da mulher, baseado no conceito 
de “atenção integral à saúde das mulheres”. Esse conceito implicou no rompimento com a visão 
tradicional acerca desse tema, sobretudo no âmbito da Medicina, que centralizava o atendimento 
às mulheres nas questões relativas à reprodução.

O Ministério da Saúde divulgou oficialmente o PAISM em 1984, através do documento pre-
parado por uma comissão: “Assistência Integral à Saúde da Mulher: bases de ação programática”. 
Para estabelecer sua proposta, o Ministério partia da constatação de que o cuidado da saúde da 
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mulher pelo sistema de saúde, até então, limitava-se ao ciclo gravídico-puerperal. E, mesmo as-
sim, era deficiente (BRASIL,1984).

As diretrizes gerais do Programa previam a capacitação do sistema de saúde para atender 
às necessidades da população feminina, enfatizando as ações dirigidas ao controle das patologias 
mais prevalentes nesse grupo; estabeleciam também a exigência de uma nova postura de traba-
lho da equipe de saúde em face do conceito de integralidade do atendimento; e pressupunham 
uma prática educativa permeando todas as atividades a serem desenvolvidas (BRASIL,1984).

Nesse contexto, a atenção à mulher deveria ser integral, clínico-ginecológica e educativa, 
voltada ao aperfeiçoamento do controle pré-natal, do parto e puerpério; à abordagem dos pro-
blemas presentes desde a adolescência até a terceira idade; ao controle das doenças transmitidas 
sexualmente, do câncer cérvico-uterino e mamário; e à assistência para concepção e contracep-
ção (BRASIL,1984).

No que tange às ações de controle do câncer do colo do útero e mama, à época, já haviam 
estratégias implantadas de forma isolada e em algumas cidades brasileiras, com maior concen-
tração dessas ações na Região Sudeste.   

Em 1986, foi criado o Programa de Oncologia (Pro-Onco), que era uma estrutura técnico-
administrativa da extinta Campanha Nacional de Combate ao Câncer, passando a ser, em março 
de 1990, uma coordenadoria do Instituto Nacional de Câncer; a Coordenação de Programas de 
Controle de Câncer. Em 1987, ele foi oficializado por decreto ministerial e sua estrutura possuía 
duas linhas básicas de trabalho: a educação e a informação sobre o câncer.

A educação está voltada especificamente para a prevenção e o diagnóstico precoce do cân-
cer e enfoca quatro tipos de tumores malignos – colo uterino, mama feminina, boca e próstata – 
que se situam entre os de maior incidência no país e cujos procedimentos diagnósticos e terapêu-
ticos encontram-se facilmente disseminados por todo o território nacional. As ações de educação 
alcançam desde a comunidade até o profissional de nível superior que atua na ponta do sistema 
de saúde. A parte de informação foi focada nos registros de câncer (ABREU,1997) . 

Nesse contexto, as atividades de controle do câncer do colo do útero propostas foram: (1) 
detecção através de citologia; (2) definição da população para detecção através da citologia; (3) 
atendimento às mulheres inscritas no programa; (4) padronização da técnica de coleta de amos-
tra da citologia cervical; (5) padronização de técnicas no laboratório de citologia para preparo e 
leitura de lâminas; (6) nomenclatura para citologia cervical; (7) diagnóstico histológico; (8) nor-
mas gerais de tratamento e acompanhamento dos casos negativos e com alterações citológicas; 
(9) seguimento das mulheres; (10) planejamento das ações.

Década de 1990

A década de 1990 começou com o colapso da União Soviética e o fim da Guerra Fria, sen-
do esses fatos seguidos pelo advento da democracia, da globalização e do capitalismo global. 
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Fatos também marcantes para a década foram a Guerra do Golfo e a popularização do computa-
dor pessoal e da Internet. Os anos 1990 trouxeram o desenvolvimento tecnológico mais rápido da 
história, tornando popular e aperfeiçoando tecnologias inventadas na década de 1980, tais como: 
popularização do Microsoft Windows, processador Pentium, crescimento explosivo da internet, 
telefone celular, que depois cresce em popularidade e diminui de tamanho, popularização do e-
mail, a tecnologia do CD (Compact Disc) é aperfeiçoada no DVD (Digital Video Disc), dentre ou-
tras. No Brasil, os anos 1990 começaram com a instabilidade e com o confisco de poupanças no 
governo de Fernando Collor de Mello (1990 a 1992). O governo seguinte, de Itamar Franco (02 de 
outubro de 1992 a 31 de dezembro de 1995), foi um período marcado pelo Plano Real, que igua-
lava a paridade da moeda e do dólar.

Na década de 1990, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) consolida a liderança no contro-
le do câncer no Brasil, em todas as suas vertentes. Uma época marcada pela normatização das 
ações de prevenção e controle. Nesse contexto, o Ministério da Saúde trabalhou na elaboração e 
divulgação de manuais que procuraram, de modo simples e direto, estabelecer normas e regras 
para o conjunto de ações, procedimentos e condutas a serem adotadas no controle do câncer do 
colo do útero e da mama.

O INCA divulgou oficialmente as Normas e Manuais Técnicos para o Controle do Câncer 
Cérvico-Uterino e de Mama, e as campanhas educativas visando aos cânceres do colo do úte-
ro e de mama, sendo um dos exemplos a atriz Cássia Kiss à frente da campanha “Um Toque pela 
Vida”. Foi uma fase em que se buscou estabelecer um conjunto de elementos essenciais que fosse 
a base de um programa de rastreamento. Para que um programa de rastreamento fosse efetivo, 
era necessário que fosse organizado, politicamente articulado e compartilhado, em nível nacio-
nal. Sendo os elementos essenciais a elaboração de um programa com:

1- população-alvo bem definida;

2- recursos para garantir uma alta cobertura e adesão do grupo-alvo;

3- serviços adequados para coleta do material, bem como estrutura laboratorial 
adequada para processar os exames;

4- serviços adequados para colposcopia dos casos alterados e tratamento adequa-
do dos casos confirmados;

5- um sistema de referência e contra-referência para o tratamento dos casos 
alterados;
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6- avaliação e monitoramento do programa como um todo, de forma que se pos-
sa acompanhar o processo de implantação assim como o seu impacto sobre a incidência 
e mortalidade pela doença.

No ano de 1995 ocorre a VI Conferência Mundial sobre a mulher na China e o governo bra-
sileiro, ao participar, assumiu o compromisso de desenvolver um programa de âmbito nacional 
visando ao controle do câncer do colo do útero.

O Ministério da Saúde, por meio do INCA, com a finalidade de desenvolver as bases para 
a estruturação das etapas envolvidas na implantação de um programa de rastreamento do cân-
cer do colo do útero, de alcance nacional, lançou e implantou, em 1997, o Projeto Piloto Viva 
Mulher, em seis localidades: Belém (Pará); Curitiba (Paraná); Brasília (nas localidades de Tabatinga, 
Ceilândia e Samambaia) (Distrito Federal); Recife (Pernambuco) e Rio de Janeiro (na zona oeste da 
cidade) (Rio de Janeiro) e no Estado de Sergipe (em janeiro de 1998) (INCA, 2002).

O objetivo do Projeto Piloto Viva Mulher era reduzir a incidência e mortalidade pela doen-
ça, através da ampliação do acesso das mulheres brasileiras ao exame citopatológico, priorizando 
as mulheres sob maior risco, e garantindo o acolhimento e tratamento adequado da doença e de 
lesões precursoras em 100% dos casos (INCA, 2002).

As principais estratégias foram: (1) gerenciamento do Projeto Piloto; (2) ações de comuni-
cação social; (3) padronização de normas técnicas e procedimentos; (4) disponibilidade da rede de 
serviços; (5) rede de laboratórios com sistema informatizado e uma estrutura quantitativa e qua-
litativa estruturada para a leitura de lâminas de exames citopatológicos; (6) fluxo de encaminha-
mento das mulheres com monitoramento através de aplicativo criado para o projeto; (7) incorpo-
ração de tecnologia para tratamento: com incorporação neste processo do método de Cirurgia de 
Alta Freqüência (CAF) em nível ambulatorial; (8) sistema de vigilância: monitoramento do proces-
so de implantação e aplicação de indicadores; e (9) financiamento do Projeto Piloto.

O Projeto Piloto (período de janeiro de 1997 a agosto de 1998) mostrou avanços e necessi-
dade de melhorias, a partir de sua avaliação, tais como:

• Um modelo de rastreamento do câncer do colo do útero, testado, além de forne-
cer o conhecimento da estrutura que assegurava a organização de suas diversas etapas.

• Aplicação de pesquisas qualitativas, em especial usando a técnica de grupos fo-
cais, permitindo que as ações de comunicação com a mulher e o profissional estives-
sem embasadas no conhecimento das formas e mecanismos de sensibilização destes 
grupos-alvo.

• Padronização de procedimentos: de coleta, laudo citopatológico, colposcópi-
co e histopatológico, entre outros, visando a garantir a qualidade do diagnóstico e uma 
adequada cobertura da população-alvo, a padronização da faixa etária para a coleta e 
periodicidade.
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• A implantação de um sistema informatizado: permitindo que obtivesse dados de 

todo o processo do projeto e para servir de base para o desenvolvimento de estratégias 
futuras de criação de um novo sistema informatizado. Esta análise serviu de base, poste-
riormente, para o desenvolvimento, pelo DATASUS, do Sistema Nacional de Informações 
de Controle do Câncer do Colo do Útero (SISCOLO).

• Incorporação de tecnologia, como o método de Cirurgia de Alta Freqüência (CAF) 
em nível ambulatorial, para tratamento das mulheres com lesões pré-malignas.

• Incorporação do monitoramento externo da qualidade do exame citopatológico.

• Utilização de indicadores para projeção de impacto para a rede de um programa 
nacional (INCA, 2002).

No período de 18 de agosto a 30 de setembro de 1998, ocorre a primeira intensificação, de-
nominada de primeira campanha nacional. O mote de toda essa fase foi a de amarrar uma fita no 
punho para lembrar o compromisso ou uma data importante. O Ministério da Saúde, apoiado na 
experiência do Projeto Piloto Viva Mulher, lançou a primeira fase de intensificação, com a expan-
são nacional sob a coordenação da Secretaria de Políticas Públicas. No período da primeira inten-
sificação, foram examinadas 3.177.740 mulheres em todo o Brasil.

Essa fase de intensificação teve críticas e ganhos importantes. Dentre as críticas, a de que 
as ações de controle do câncer do colo do útero não poderiam somente ocorrer através de ações 
pontuais, como uma campanha, mas sim através de um Programa Nacional de Combate ao Câncer 
do Colo do Útero de abrangência nacional. Quanto aos ganhos, destacam-se: (1) a notoriedade 
nacional, com a participação de 97,9% dos municípios do país – diversos municípios incorpora-
ram práticas rotineiras para detecção precoce do câncer do colo do útero; (2) ampliação e quali-
ficação da rede para coleta de material e de laboratório; (3) ampliação e qualificação da rede de 
serviços para tratamento ambulatorial; (4) padronização e incorporação na tabela do Sistema de 
Informação Ambulatorial (SIA/SUS) dos procedimentos de coleta, exame anatomopatológico, de 
controle de qualidade e Cirurgia de Alta Freqüência (CAF). Essa fase teve grande relevância quan-
do inserida dentro da lógica de desenvolvimento de um programa nacional estruturado, entre-
tanto, com base na avaliação feita de cada etapa, foi acrescida de críticas que apontaram a ne-
cessidade de caminhos que subsidiaram a Fase de Consolidação (INCA, 2002).

A partir de abril de 1999, foi iniciada no INCA a Fase de Consolidação das ações de contro-
le do câncer do colo do útero de alcance nacional, sendo previstas novas estratégias, construídas 
a partir da análise das fases anteriores. Período caracterizado pela expansão do Programa Viva 
Mulher – Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero, um programa de rastre-
amento do câncer do colo do útero (com ênfase na detecção precoce) em âmbito nacional, com 
ampliação das ações de comunicação social; a garantia do financiamento dos procedimentos am-
bulatoriais; a criação do aplicativo de informática SISCOLO para o melhor gerenciamento do pro-
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grama; incorporação de ações de monitoramento externo da qualidade do exame citopatológico; 
o fortalecimento da base geopolítica com ênfase na sensibilização de gestores; implantação de  
pólos ambulatoriais  para CAF e realizações de supervisões técnicas (INCA, 2002).

Ocorreu celebração de convênios com as 26 Secretarias de Estado e um Distrito Federal, 
objetivando: fortalecer os núcleos gerenciais em nível de estado e municípios regionais; ampla 
capacitação de recursos humanos na área técnica e gerencial; aquisição de equipamentos como 
colposcópios, aparelhos de bisturi elétrico, mamógrafos, processadoras, pistola para punção por 
agulha grossa, dentre outros, e sendo alocados de acordo com a lógica de regionalização. As 
ações voltadas para detecção precoce do câncer de mama foram incorporadas ao Programa Viva 
Mulher–Programa Nacional de Controle do Colo do Útero e de Mama em 2000 (INCA, 2002).

As diretrizes e estratégias do Programa Viva Mulher foram: (1) articular e integrar uma rede 
nacional e consolidar uma base geopolítica gerencial do programa; (2) motivar a mulher brasilei-
ra a cuidar da sua saúde e  articular uma rede de comunicação com a mulher; (3) reduzir a desi-
gualdade de acesso da mulher à rede de saúde e redimensionar a oferta real de tecnologia para 
o diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero, definindo mecanismos de financiamento 
da rede; (4) melhorar a qualidade de atendimento à mulher e informar, capacitar e reciclar recur-
sos humanos envolvidos na atenção ao câncer do colo do útero, de forma continuada nos diver-
sos níveis (INCA, 2002).

A década de 2000 (a primeira década do século XXI)

Na década de 2000, tem início o enfraquecimento do neoliberalismo, com a retomada das 
estatais, nos setores estratégicos de infra-estrutura, o que sempre ocorreu na China, sendo um 
dos motores de seu crescimento. Nessa década, a internet se consolida como veículo de comuni-
cação em massa e armazenagem de informações, e a globalização da informação atinge um ní-
vel sem precedentes históricos.

Os anos de 2000 a 2003 caracterizam-se pela continuidade da expansão do Programa Viva 
Mulher em âmbito nacional. As ações voltadas para detecção precoce do câncer de mama foram 
incorporadas ao Programa Viva Mulher–Programa Nacional de Controle do Colo do Útero e de 
Mama.

Com o objetivo de ampliar a cobertura das ações de rastreamento do câncer do colo do 
útero em todo o país e captar mulheres da faixa etária de maior risco, o Ministério da Saúde re-
alizou, no período de 18 de março a 30 de abril de 2002, uma segunda intensificação das ações 
de controle do câncer do colo do útero em todo o país (segunda campanha nacional), sendo exa-
minadas 3.856.650 mulheres em todo o Brasil. O título dessa campanha foi “Rosas”, que visava a 
despertar o sentimento de amor próprio nas mulheres para a questão do câncer do colo do úte-
ro (INCA, 2002).

Ao longo dos anos de 2004 e 2005, depois de decorridos 60 meses da expansão do Programa 
Viva Mulher – Programa Nacional de Controle do Câncer do Colo do Útero e da Mama, fez-se 
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necessário uma revisão da estrutura e das estratégias propostas. É formado um grupo de traba-
lho com as diversas áreas do Ministério da Saúde que, entre várias contribuições, debates e pro-
postas que emergiram de uma oficina nacional, elabora o Plano de Ação para o Controle dos 
Cânceres do Colo do Útero e da Mama - Diretrizes Estratégicas 2005-2007. O Plano de Ação apre-
senta seis diretrizes estratégicas: (1) Aumento da Cobertura da População-Alvo; (2) Garantia da 
Qualidade; (3) Fortalecimento do Sistema de Informação; (4) Desenvolvimento de Capacitações; 
(5) Desenvolvimento de Pesquisas; (6) Mobilização Social, composta por ações a serem desenvol-
vidas, a partir do ano de 2005, nos distintos níveis de atenção à saúde.

No ano de 2005 é publicada a Portaria GM/MS nº 2.439, de 8 de dezembro de 2005, que ins-
titui a Política Nacional de Atenção Oncológica (Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, 
Reabilitação e Cuidados Paliativos), a ser implantada em todas as Unidades Federadas, respeita-
das as competências das três esferas de gestão do SUS. Os objetivos gerais são: a redução da inci-
dência, a redução da mortalidade e o aumento da qualidade de vida. Sendo os eixos estratégicos: 
fortalecimento das políticas de promoção e prevenção; garantia de acesso aos serviços de saú-
de; integração de todos os níveis da rede assistencial; mobilização da sociedade; capacitação dos 
profissionais de saúde (não apenas de especialistas); garantia da qualidade dos serviços e a in-
corporação crítica de novas tecnologias. Dentre as diretrizes, destaca-se que o Plano de Controle 
dos Cânceres do Colo do Útero e da Mama deve fazer parte integrante dos Planos Municipais e 
Estaduais de Saúde (MS,2005).

A Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) reconhece que o câncer é um problema 
de saúde pública e determina que as ações para o seu controle no Brasil sejam realizadas atra-
vés de uma Rede de Atenção Oncológica (RAO), com a participação direta e indireta do Governo 
Federal, das Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, das universidades, dos serviços de saú-
de, dos centros de pesquisa, das organizações não-governamentais e da sociedade de forma ge-
ral. A RAO tem como objetivos: (1) fortalecer o processo de planejamento e a avaliação das ações 
de atenção oncológica; (2) qualificar os diferentes atores sociais para compreensão e gestão do 
problema do câncer no país; (3) promover a geração de conhecimento científico e o desenvolvi-
mento tecnológico no campo da atenção oncológica; (4) mobilizar a sociedade civil para atuar de 
forma integrada; (5) fomentar a captação de recursos para o combate ao câncer; e (6) estimular 
a integração de ações visando à otimização dos recursos (BRASIL, 2005).

No arcabouço normativo do SUS, a organização de redes regionalizadas de saúde apare-
ce como estruturante da construção do SUS. O artigo 7º da Lei 8.080/1990 define a competên-
cia, frente à criação de redes regionalizadas de saúde, do gestor municipal, em articulação com 
o gestor estadual. As Normas Operacionais (NOB) do SUS também apontam a questão das re-
des, sendo que a NOB 01/96 estabelece a Programação Pactuada Integrada (PPI) da assistência à 
saúde como instrumento de planejamento e conformação ascendente de redes regionalizadas. A 
Norma Operacional de Assistência a Saúde - NOAS 01/2001 introduz um modelo normativo de re-
gionalização com os módulos assistenciais, micro e macrorregiões de saúde expressos nos Planos 
Diretores de Regionalização (PDR). No entanto, pouco se avançou e atualmente há poucos exem-
plos de redes regionais com funcionamento adequado.
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O Pacto pela Saúde retoma a discussão da regionalização, a partir da análise crítica da ex-
periência da NOAS 2001/2002, e apresenta estratégias estruturantes e cooperativas para qualifi-
car a atenção e a gestão do sistema de saúde. Esse Pacto tem três dimensões: o Pacto de Gestão; 
o Pacto pela Vida, que é o que define as políticas prioritárias com o objetivo de reverter alguns 
indicadores relevantes da assistência e incentivar a promoção da saúde, e dentre as metas priori-
tárias estão os cânceres do colo do útero e da mama; e o Pacto em Defesa do SUS, que indica as 
diretrizes de repolitização da reforma sanitária (BRASIL, 2006).

O Programa Mais Saúde: Direito de Todos – 2008-2011 define as seguintes estratégias 
que norteiam os Eixos de Intervenção, a saber: (1) consolidação de um sistema de saúde univer-
sal, equânime e integral; (2) promoção da saúde e intersetorialidade; (3) priorização dos objeti-
vos e das metas do Pacto pela Saúde, na dimensão do Pacto pela Vida; (4) aprofundamento da 
estratégia de regionalização, de participação social e de relação federativa; (5) fortalecimento do 
complexo produtivo e de inovação em saúde; (6) salto de qualidade e na eficiência das unidades 
produtoras de bens e serviços e de gestão em saúde; e (7) equacionamento da situação de subfi-
nanciamento do SUS (BRASIL, 2008). 

O Programa Mais Saúde: Direito de Todos estrutura-se em quatro pilares básicos, a sa-
ber: Pilar 1 – Promoção e Atenção à Saúde: a família no centro da mudança; Pilar 2 – Gestão, 
Trabalho e Controle Social; Pilar 3 – Ampliação do Acesso com Qualidade; Pilar 4 – Produção, 
Desenvolvimento e Cooperação em Saúde. Nessa perspectiva, parte da premissa que é necessária 
uma grande articulação do Governo Federal e deste com os estados e municípios. Dentre os pila-
res básicos, estão as ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama (BRASIL, 2008).

Devido à magnitude epidemiológica, econômica e social dos cânceres do colo do útero e da 
mama, estes tornam-se: (1) uma das diretrizes da Política Nacional de Atenção; (2) metas priori-
tárias no Pacto pela Saúde/Pacto pela Vida; e (3) uma das prioridades do Programa Mais Saúde: 
Direito de Todos – 2008-2011, que é inserido no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 
O eixo norteador da atenção aos cânceres do colo do útero e da mama é por meio da Linha de 
Cuidado, perpassando todos os níveis de atenção (primária, secundária e terciária) e de atendi-
mento (Promoção, Prevenção, Diagnóstico, Tratamento, Reabilitação e Cuidados Paliativos) e in-
serido em um contexto maior, que é a Rede de Atenção Oncológica.

Dado o exposto, a configuração do contexto atual da política de saúde no país, os avanços 
do conhecimento, os avanços tecnológicos, a globalização e a era da Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC), as ações de controle dos cânceres do colo do útero e da mama, em um pro-
cesso evolutivo, caminham para a migração do Programa Viva Mulher (ênfase na detecção preco-
ce) para uma linha de cuidado que perpasse todos os níveis de atenção e de atendimento.
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Programa de Integração Docente 

Assistencial na Área do Câncer (PIDAAC)

Introdução

O Programa de Integração Docente Assistencial na Área do Câncer (PIDAAC) visa, por meio 
de um trabalho conjunto entre o INCA/MS e escolas Médicas e de Enfermagem do Brasil, a avaliar 
e acompanhar a implantação do ensino da cancerologia nos cursos de graduação em Medicina e 
Enfermagem.

O PIDAAC de enfermagem

O PIDAAC de Enfermagem é parte integrante de um Programa Nacional de expansão da pre-
venção, diagnóstico precoce, assistência e controle do câncer. Atua junto à educação, no nível da 
graduação, para oferecer a melhor formação profissional. Disponibilizar a estes profissionais a pos-
sibilidade 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.

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 iní-
cio à implantação de ações mais efetivas na área da educação em cancerologia para enfermei-
ros. Em 1990, foram realizados cursos especiais, um nacional e um internacional, para os profes-
sores 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 existen-
tes naquela época.

Obteve-se um retorno de 60 escolas, das quais, 55 informaram que ministravam conteúdos 
relativos à Oncologia, porém, a maioria de forma estanque ou isolada, existindo também grande 
disparidade entre o número de horas destinadas ao ensino da cancerologia.
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Nos últimos cinco anos de vigência do Programa (1988-1992), verificou-se que a situa-
ção 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, re-
alizou-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 a discutir e ela-
borar 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.

Após um ano, foi elaborado novamente um questionário visando a acompanhar a aderên-
cia das escolas ao documento final e ao ensino da Oncologia.  Dos 101 questionários enviados, 30 
(29,7%) foram devolvidos. A maioria referiu dificuldades na implantação da proposta, principal-
mente pela falta de docentes especializados e carência de bibliografia específica.

Buscando facilitar a aplicação da proposta, foram desenvolvidas várias estratégias.

De 1992 aos dias atuais foram realizados 23 cursos, cujas avaliações indicaram que a maio-
ria 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, o qual foi realizado três vezes. 
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-texto que contemplou o conteúdo programático sugerido na pro-
posta de ensino, cujos destinatários foram os professores de Enfermagem, enfermeiros de servi-
ços de Oncologia e residentes de Enfermagem. O lançamento foi feito por ocasião do II Seminário 
Regional, realizado em junho de 1995, em São Paulo, no qual estiveram representadas 33 esco-
las de Enfermagem, bem como diversos enfermeiros que atuavam na área da Oncologia. Este li-
vro foi enviado às bibliotecas e à direção de todas as Escolas de Enfermagem do Brasil. A primeira 
edição do livro Ações de Enfermagem no Controle do Câncer, com tiragem de 5 mil exemplares, 
encontra-se esgotada.

A segunda edição foi elaborada com metodologia voltada a estudos de casos clíni-
cos comentados, enquanto esta terceira edição foi baseada no diagnóstico da NANDA (North 
American Nursing Diagnosis Association). Voltado para estudantes, profissionais e professores de 
Enfermagem, visando à integração Ensino-Serviço, esta terceira edição será enviada para as uni-
versidades de Enfermagem, hospitais-escola e Centros de Alta Complexidade (CACON) do Brasil.

Uma outra proposta deste encontro foi a realização de 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; e, em outu-
bro 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. 
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Ainda, para atender às 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 
500 horas; seu início data de agosto de 1998. Atualmente, o mesmo curso é realizado com carga 
horária de 450 horas e duração de oito meses. Existe a proposta de implantar-se novos cursos no 
país, em parceria com instituições de ensino e de cancerologia.

Objetivo

Estabelecer critérios e práticas a serem observados nas situações em que qualquer institui-
ção de ensino superior necessite estabelecer convênio com o INCA para implementar o estudo de 
Oncologia na sua grade curricular, em cursos de graduação em Medicina ou Enfermagem.

Abrangência

Esta norma se aplica à área de ensino, que integra a estrutura formal do INCA.

Conceitos

É o processo que tem por finalidade promover ações para a formação de recursos humanos 
na área de Oncologia, através da orientação e implementação de disciplinas ou conteúdos pro-
gramáticos orientados para os três níveis de prevenção e controle do câncer.

Diretrizes

1- A implementação do estudo de Oncologia em instituições de ensino superior deverá ser 
realizada através de disciplinas específicas, organizadas com professores da instituição ou atra-
vés de conteúdos programáticos distribuídos entre as disciplinas do curso.

2- O PIDAAC poderá ser implantado na instituição de ensino que mantenha o curso de 
Enfermagem.
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Competências

Coordenação de Ensino e Divulgação Científica

Aprovar, após parecer da coordenação de área de Enfermagem, a realização de cursos, se-
minários e encontros para a implementação do estudo de Oncologia em instituições de ensino.

Procedimentos

Coordenação de Ensino e Divulgação Científica/ Coordenação da 
Área de Ensino de Enfermagem

1- Atualiza a mala direta das instituições de ensino, através da listagem de cursos 
fornecidos pelos Conselhos Federais de Enfermagem.

2- Envia o material didático de apoio para os departamentos de Enfermagem das 
instituições de ensino.

3- Solicita que a instituição de ensino preencha um questionário de avaliação sobre 
o material didático de apoio enviado e um formulário de cadastro para a implantação do 
PIDAAC.

4- Recebe de volta o questionário de avaliação e os formulários de cadastro, inse-
re no banco de dados do projeto e realiza a análise estatística das avaliações do mate-
rial didático de apoio.

5- Realiza os seguintes procedimentos a partir da análise dos formulários de 
cadastro:

- Caso não haja interesse da instituição de ensino, se coloca à disposição da mes-
ma para a implantação do PIDAAC em um outro momento, arquiva os dados coletados e 
encerra o processo.
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- Caso haja interesse, agenda com a instituição de ensino (da cidade ou estado) 

contatos para a realização de um primeiro seminário de sensibilização; identifica um res-
ponsável local para o acompanhamento do processo de implantação do PIDAAC; reali-
za seminários; ministra módulos do projeto (modalidades presenciais e/ou semipresen-
cial com uso de novas tecnologias de comunicação e informação); acompanha e avalia a 
condução dos módulos ministrados e do projeto de implantação.
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