
Nota Técnica n. 1/2022 CAOPSAU                        Curi ba, 10 de janeiro de 2022.

Objeto:  Atenção  Básica  –  Detecção  Precoce  e  Prevenção  Câncer  de  Mama;  elementos  de

cenário epidemiológico na atenção primária em saúde; atuação da Rede de Assistência à Saúde

(RAS)  municipal;  possibilidades  de  intervenção  do  Ministério  Público  com  o cio  em  saúde

pública.

 

Colega,

O CAOP Saúde tem buscado acompanhar os impactos da Covid-19 na

Rede de Assistência à Saúde, principalmente em sede de atenção básica.

É urgente que avancemos em relação ao cuidado com doenças crônicas

e,  dentre  elas,  um  dos  pontos  de  maior  preocupação  está  no  rastreamento,  detecção  e

tratamento precoce do câncer, especialmente o de mama (que maior incidência apresenta na

população feminina). 

Tendo  em  vista  tais  circunstâncias  e,  em  razão  do  provável

comprome mento dos serviços de Atenção Básica à Saúde a tanto des nados, como um dos

efeitos  da  pandemia,  encaminhamos  a  presente  obje vando  informar  sobre  o  contexto

epidemiológico mais recente e indicar fundamentos jurídico-sanitários que possam subsidiar o

acompanhamento local, por parte de cada Promotoria de Jus ça, e, se for o caso, a tomada de

medidas para que se garanta o acesso aos serviços de detecção tempes va do câncer a quem

deles necessita.
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I. ANOTAÇÕES EM RELAÇÃO AO ATUAL CENÁRIO EPIDEMIOLÓGICO  NO PARANÁ

Tem-se,  inicialmente,  que Estado aderiu  (em 2019)  aos  Obje vos do

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que, no ODS3, estabelece: “assegurar uma vida saudável e

promover o bem-estar para todos, em todas as idades”. Portanto, para o estabelecimento de

metas  fac veis  (as  primeiras  devem ser  realizadas  até  2030),  é  preciso  levar  em conta  os

estudos sobre o perfil do adoecimento. 

Jarbas  Barbosa  e  Walter  Ramalho,  no  ar go  in tulado  “Possíveis

Cenários Epidemiológicos para o Brasil em 2040”1, indicam que, entre as mudanças do perfil

epidemiológico brasileiro,  está a alteração nas principais causas de morte. Além do cenário

próprio  das  já  conhecidas  causas  de  óbito,  consideram  em  seu  estudo  os  impactos  do

represamento  de  diagnós cos,  terapias  e  tratamentos  durante  o  período  pandêmico.  As

tendências  apontadas  na  pesquisa  deixam  clara  a  necessidade  de  se  pensar,  desde  já,

estratégias de Atenção Primária que visem a eliminar barreiras de acesso ao SUS e promovam o

fortalecimento das ações que tenham por obje vo a melhoria da saúde geral da população a

par r das ações preven vas e promocionais.

O  envelhecimento  populacional  e  a  mudança  do  perfil  de  causas  de

adoecimento e óbito impactarão diretamente o Sistema Único de Saúde e sua capacidade de

garan r o efe vo acesso, a universalidade e a integralidade. Por isso, o aperfeiçoamento de

ações de triagem, a detecção e o tratamento rápido de neoplasias devem estar presentes no

planejamento dos próximos anos, como forma de impedir o agravamento do quadro, o custo

elevado com terapias e até o óbito evitável. Com relação às neoplasias, Barbosa e Ramalho

apresentam o seguinte cenário até 2040,

Os grupos de maior par cipação proporcional  na causa do óbito no Brasil,
apresentados na Figura 3 para o período de 1996 a 2040, têm oscilado pouco
em sua ordem de grandeza. Organizados pela ordem de grandeza apresentada
para o ano de 2018, os óbitos por doenças do aparelho circulatório (AC), por
neoplasias (Neo) e por doenças do aparelho respiratório (AR) ocupam as três
primeiras posições com as maiores proporções de óbitos para todo o período
analisado.  Nota-se,  entretanto,  que  algumas  variações  importantes  são
projetadas para ocorrer no peso proporcional de cada um desses grupos de

1 Vide  a  íntegra  do  estudo:  h ps://saudeamanha.fiocruz.br/wp-content/uploads/2021/05/BARBOSA-J-e-
RAMALHO-W-2021-Poss%C3%ADveis-cenários-epidemiológicos-para-Brasil-2040-Fiocruz-Saude-Amanha-
TD055.pdf 
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causas. As mortes por doenças do aparelho circulatório, que correspondiam a
32,4% de todos os óbitos em 1996, experimentarão uma redução progressiva
no seu peso proporcional, es mando-se que vão apresentar um valor de 25,6%
em 2040; as neoplasias, que respondiam por 13,4% no início da série, devem
ampliar  sua par cipação,  chegando  aos  20,2%;  e  os  óbitos  decorrentes  de
doenças do aparelho respiratório terão uma pequena variação, ampliando sua
par cipação  no  total  de  óbitos  de  11,4%  para  12,6%  no  período  final  do
estudo. 

Com especial destaque: 

As  neoplasias,  que  figuravam  na  terceira  posição  em  1996,  deverão
experimentar um aumento de 50% na sua par cipação proporcional entre os
óbitos com causas definidas, alcançando, em 2040, 20,2% de todos os óbitos
no país.

Segundo  a  Organização  Mundial  da  Saúde  (Interna onal  Agency  for

Research on Cancer,  Globocan 2020), os cânceres prevalentes entre as mulheres são do reto,

pulmão,  colo,  reoide  e  mama  (sendo  este  o  predominante  na  população  mundial,

desconsiderando-se o câncer de pele não-melanoma); na população masculina destacam-se o

câncer de pulmão, prostata, reto, estômago e gado. No ano de 2020, o câncer de mama foi

responsável por 11,7% dos novos casos de câncer no mundo, sendo a doença oncológica mais

diagnos cada.
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Dado  esse  o  cenário  geral,  não  há  dúvidas  que  o  SUS  precisa  estar

preparado para adoção de estratégias mais eficientes de diagnós co a tempo de cânceres mais

prevalentes e de tratamentos mais eficazes para os seus estágios iniciais, com especial atenção

às regiões mais afastadas das Capitais, em par cular aquelas que ostentem IDHM mais frágil. 

O Brasil  confirma a esta s ca mundial, tendo como um dos cânceres

mais frequentes o de mama2-3, cuja incidência aumentou em quase 40%4 nos úl mos 30 anos,

especialmente  em  razão  de  fatores  externos:  obesidade  e  sedentarismo.  A  sua  taxa  de

mortalidade é ascendente5 e o controle, prioridade, em tese, das agendas de saúde. 

A  necessidade  do  rastreamento  e  detecção  precoce,  por  meio  da

mamografia, é a principal estratégia adotada, constando nas polí cas públicas de saúde desde

2005. 

2 Dados do INCA apontam que o câncer de mama corresponde a 29,7% dos pos de cânceres que afetam as
brasileiras.
3 Segundo o INCA, o po histológico mais comum de câncer de mama é o carcinoma de células epiteiliais
que se divide em lesões in situ e invasoras. Os carcinomas mais frequentes são ductais e lobulares. O câncer de
mama é considerado uma doença de comportamento dinâmico, em constante transformação.
4 Vide pesquisa: GUERRA, Maximiliano Ribeiro, et al.  Inequali es in the burden of female breast cancer in
Brazil,  1990-2017.  In:  Popula on  Health  Metrics,  18,  8  (2020).  Disponível  em:
h ps://pophealthmetrics.biomedcentral.com/ar cles/10.1186/s12963-020-00212-5 
5 Vide: Parâmetros Técnicos para o Rastreamento do Câncer de Mama, INCA, 2021. Disponível em: 
h ps://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/parametros_tecnicos_rastreamento_cancer_mama_2021.pdf 
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A definição de uma Polí ca Nacional de Controle do Câncer, em 2005

(atualizada em 2013), em conjunto com o desenvolvimento do Plano de Enfrentamento das Do-

enças Crônicas Não Transmissíveis6, estabeleceu, como uma de suas prioridades, o controle do

câncer de mama. Na Agenda 2021-2030, consta, ainda, como meta a redução da mortalidade

prematura (30 a 69 anos) por câncer de mama em 10%, destacando-se entre as ações estratégi-

cas a serem dispostas:

O aperfeiçoamento do rastreamento do câncer de mama e evolução do mode-
lo oportunís co para o modelo organizado, com controle de qualidade da ma-
mografia, confirmação diagnós ca e encaminhamento tempes vo dos casos
confirmados de câncer para o nível terciário.

Garan r o acesso ao diagnós co e à assistência oncológica por meio do forta-
lecimento e expansão da rede de tratamento do câncer no SUS.

Implantar programa nacional  de qualidade em mamografia que assegure  o
monitoramento e cobertura de pelo menos 70% da rede SUS.

Implementar linhas de cuidado e demais estratégias que induzam a organiza-
ção do processo de trabalho na APS para detecção precoce dos cânceres de
mama e de colo de útero.

Segundo as Diretrizes para a Detecção Precoce do Câncer no Brasil7, o

rastreamento mamográfico deve ser oferecido uma vez  a cada dois anos às  mulheres  com

idade entre 50 a 69 anos.  Segundo o INCA,  “o diagnós co precoce,  por meio da avaliação

oportuna  de  sinais  e  sintomas  suspeitos  de  câncer  de  mama,  é  também  recomendado  e

cons tui  prioridade  assistencial no  cenário  de  apresentação  avançada  da  doença  no  país”

(grifo nosso). Aos homens, a mamografia não é integrante da ro na, devendo ser garan do o

acesso  aos  serviços  de  saúde  sempre  que  houver  queixa  mamária  ou  tumuração  palpável

unilateral.

Nesse contexto, as ações de diagnós co inicial, quando implementadas

com sucesso, produzem mudanças importantes do estágio do câncer no momento da iden fi-

6 Vide  o  Plano  de  Ações  Estratégicas  para  2021-2030:  h ps://www.gov.br/saude/pt-br/centrais-de-
conteudo/publicacoes/publicacoes-svs/doencas-cronicas-nao-transmissiveis-dcnt/09-plano-de-dant-
2022_2030.pdf/#:~:text=O%20Plano%20de%20Enfrentamento%20das,sa%C3%BAde%20voltados%20%C3%A0s
%20doen%C3%A7as%20cr%C3%B4nicas. 
7 Vide:  Ministério  da  Saúde,  INCA,  2015.  Disponível  em:
h ps://www.inca.gov.br/sites/ufu.s .inca.local/files//media/document//
diretrizes_deteccao_precoce_cancer_mama_brasil.pdf 
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cação (stage shi ing) em curto e médio prazos (de 5 a 10 anos) (Diretrizes para a Detecção Pre-

coce do Câncer de Mama no Brasil8). 

As ações de detecção tempes va do câncer de mama devem ser basea-

das nas melhores evidências disponíveis para que sejam efe vas (produzam resultados espera-

dos), resultem no menor dano possível à saúde da população e possam, secundariamente, im-

plicar em reduzidos custos públicos. 

Como se sabe, a detecção precoce é uma forma de prevenção secundá-

ria e visa a iden ficar o câncer em estágios iniciais, momento em que a doença pode ter melhor

prognós co e cuidado. 

Existem duas estratégias de detecção precoce: rastreamento e diagnós co pre-
coce (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2007). O obje vo do diagnós co preco-
ce é iden ficar pessoas com sinais e sintomas iniciais de uma determinada do-
ença, primando pela qualidade e pela garan a da integralidade assistencial
em todas as etapas da linha de cuidado da doença. A estratégia de diagnós -
co precoce do câncer de mama mais aceita mundialmente nos úl mos anos é
formada pelo tripé: população alerta para os sinais e sintomas suspeitos de
câncer; profissionais de saúde capacitados para avaliação dos casos suspei-
tos; e sistemas e serviços de saúde preparados para garan r a confirmação
diagnós ca oportuna, com qualidade e garan a da integralidade da assis-
tência em toda a linha de cuidado (grifo nosso). 

Já o rastreamento é uma estratégia baseada na realização de testes rela va-
mente simples em pessoas sadias, com o intuito de iden ficar doenças em sua
fase pré-clínica (assintomá ca). Qualquer método de rastreamento só deve ser
recomendado para a  população após  sua eficácia  ter  sido comprovada por
meio de estudos cien ficos. Minimamente, a aplicação do teste de rastreamen-
to deve ser, comprovadamente, capaz de diminuir a mortalidade pela doença
em  estudos  controlados.  Todo  teste  de  rastreamento  apresenta  uma  pro-
porção de resultados falso-posi vos que devem ser descartados com o uso de
testes diagnós cos de maior especificidade. […] Do ponto de vista bioé co, o
rastreamento traz desafios adicionais por se tratar da realização de exames
em pessoas que se sentem saudáveis, sem sinais e sintomas suges vos da do-
ença em questão. 

8 Segundo o documento, o escopo das diretrizes foi voltado para avaliar a efe vidade das intervenções/tec-
nologias (possíveis bene cios) e os riscos associados a elas (direta ou indiretamente). Não foram avaliadas ques-
tões envolvendo custos, impacto orçamentário ou avaliações econômicas (custo-efe vidade,  custo-u lidade ou
custo-bene cio) (p. 18).
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O  diagnós co  precoce  ideal é  aquele  feito  antes  mesmo  do

aparecimento dos sintomas, sendo sinais de alerta: aparecimento de nódulos fixos (geralmente

indolores), alterações na pele (avermelhada, edema, aspecto em casca de laranja, retração da

pele),  saída  espontânea  de  secreção  pelo  bico  (mamilo),  alterações  no  bico  do  seio  e

aparecimento de nódulos nas regiões da axila ou pescoço (Fiocruz, 2020).

O câncer de mama tem múl plos fatores de risco. Alguns podemos modificar,
como consumo de álcool,  obesidade, sedentarismo e exposição frequente a
radiação. A história familiar de câncer de mama ou ovário, ou a presença de
alguma mutação hereditária, além dos fatores reprodu vos, como a primeira
menstruação  mais  cedo,  menopausa  mais  tardia,  primeira  gestação  mais
tardiamente, são considerados fatores de risco para câncer de mama que não
conseguimos  modificar.  Além  disso,  o  uso  de  hormônios,  como  pílulas
an concepcionais e terapia de reposição hormonal, podem aumentar o risco
de câncer de mama. Já a amamentação é um fator de proteção para o câncer
de mama, acrescenta Viviane Esteves sobre as causas da patologia (Fiocruz,
2020). 

O diagnós co precoce é realizado por meio da mamografia, não sendo o

autoexame  considerado  a  melhor  forma  de  rastreamento  para  a  prevenção  desse  po  de

câncer, embora as mulheres devam ser es muladas a manter atenção sobre o seu corpo. Uma

vez diagnos cada a neoplasia mamária, para além do tratamento farmacológico, podem ser

recomendados dois pos de cirurgias: as conservadoras,  que re ram apenas o tumor,  e  as

radicais  (mastectomia).  Para  mulheres  que  veram  o(s)  seios(s)  removido(s),  o  SUS  deve

garan r,  também,  o  acesso  à  cirurgia  de  reconstrução  da  mama  (Lei  n.  9.797/99  e  Lei  n.

12.802/13).

Apesar  a  importância  da  detecção  precoce,  pesquisa  realizada  pela

Fundação do Câncer revelou que a pandemia levou a uma redução de 84% no número de

mamografias no Brasil, muito em razão do medo do novo coronavírus, que afastou as mulheres

das consultas, mas, igualmente, porque muitos serviços foram temporariamente fechados ou

muito reduzidos.

Levantamento realizado pelo CONASEMS, no final de 2020, indica uma

retração de 60 a 62% na procura por atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS), dado que

exige também um olhar para o futuro da rede de atenção, porque em algum momento esses

usuários irão (ou voltarão) a procurar o sistema e sua condição de saúde poderá estar ainda



8

mais  agravada  (vide  Nota  Técnica  n.  4/21,  CAOPSaúde9).  Por  isso,  a  preocupação  com  a

organização da rede para voltar a receber essas (esses) pacientes, dar conta dos diagnós cos e

tratamentos em prazos razoáveis, elemento que deve constar, obje va e detalhadamente, dos

Planos de Ação (de Saúde) dos Municípios e do Plano Estadual de Saúde.

Devem,  por  isso,  insista-se,  ser  intensificadas  as  ações  voltadas  ao

rastreamento e  ações  preven vas  dos cânceres  mais  prevalentes,  o que exige  alocação de

recursos  financeiros10,  com adoção de novas estratégias  para busca a va do público-alvo e

implantação de exames preven vos (para o escopo da presente NT, aquelas no âmbito da APS).

De acordo com a Deliberação CIB n. 45, de 30 de abril de 202111, que

determina a distribuição dos recursos estabelecidos pela Portaria n. 3.712/20, do Ministério da

Saúde, o marcador de eficiência é de 60% do público-alvo, devendo ser realizadas pactuações

regionais  para  garan r  o  acesso  da  população  referenciada.  A  Deliberação,  em  seus

“Considerandos”, chamou a atenção para os seguintes como pontos (que também devem nos

importar ins tucionalmente):

Análise da Linha de Cuidado do Câncer de Mama e Colo do Útero, cujos parâ-
metros de cobertura alcançados em 2019, demonstram níveis sa sfatórios no
rastreamento, que não se mantém na inves gação diagnós ca.

Ausência de registros de procedimentos nos Sistemas Oficiais de Informação. 

Busca a va das mulheres, com especial atenção às mulheres negras, indíge-
nas, migrantes, rurais, pescadoras, ribeirinhas, ilhéus, privadas de liberdade, ci-
ganas, acampadas e assentadas, em situação de rua, dentre outras, conforme
a faixa  etária alvo e periodicidade dos exames, iden ficando mulheres com
exames em atraso ou que nunca os realizaram.

Ações realizadas desde a atenção primária à saúde, de modo a garan r acesso
ao rastreamento e detecção precoce, bem como o tratamento adequado em
tempo oportuno, pela média e alta complexidade (MAC), destacando a necessi-
dade de implementar estratégias loco-regionais considerando a pandemia da
COVID-19. (grifos nossos)

9 Vide em: h ps://saude.mppr.mp.br/arquivos/File/notas_tecnicas/2021/NOTA_TECNICA_4_2021_CAOPSAU.pdf 
10 A  Portaria  n.  3.712/2020,  Ministério  da  Saúde  alocou  R$  11.169.139,28  para  a  detecção  precoce  e
controle do câncer no Sistema Único de Saúde (h ps://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-3.712-de-22-
de-dezembro-de-2020-295788198).
11 Vide  a  íntegra  da  Deliberação  n.  45/21,  CIBPR:
h ps://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?ac on=d&uuid=@g -escriba-sesa@fc3f193b-09db-
4bd0-9ee3-9203eba5db30&emPg=true 
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Para além dos exames de rastreamento, segundo a OMS, também é im-

portante inves r em ações de comunicação, planejamento, monitoramento e avaliação do su-

cesso das estratégias. Segundo o INCA, “as etapas de rastreamento vão desde a iden ficação e

o convite às mulheres da população-alvo, de acordo com periodicidade e faixa etária, até a in-

ves gação diagnós ca, o tratamento e os cuidados para as mulheres com exames anormais”.

Para entender a realidade epidemiológica do Paraná, e compreender os

seus vazios assistenciais, colacionam-se a seguir dados do SISCAN (Sistema de Informação do

Câncer, Ministério da Saúde).
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Os  números  do  SISCAN  revelam  significa va  queda  dos  exames  de

mamografia no Estado do Paraná nos anos de 2020 e 2021, se comparados à 2019. 

O alerta, portanto, está aceso! 

É necessária a busca a va dessas pessoas que têm idade para fazer a

mamografia (mulher com 35anos+, em conformidade com a lei paranaense) e que deixaram de

realizá-la nos úl mos dois anos. 

Segundo o INCA, o risco es mado do câncer de mama é de 43,74 casos a

cada 100 mil mulheres em 2020, valor que pode variar de região para região, sendo que no Sul

chega a 71,16/100 mil. O número es mado de novos casos para o ano de 2021 é de 66.280 em

todo território nacional, sendo as maiores taxas de mortalidade encontradas nas regiões Sul e

Sudeste (16,6 por 100 mil – acima da média mundial que é de 14,23 por 100 mil mulheres). 

Assim,  “conhecer  informações  sobre  o  perfil  dos  diferentes  pos  de

câncer  e  caracterizar  possíveis  mudanças  de  cenário  ao  longo  do  tempo  são  elementos

norteadores  para  ações  de  Vigilância  do  Câncer,  como  componente  estratégico  para  o

planejamento eficiente e efe vo dos programas de prevenção e controle do câncer no Brasil”.

A detecção precoce é essencial: a) em mulheres e homens com sinais e

sintomas suspeitos, para que o diagnós co precoce reduza o agravamento e a possibilidade de

morte; b) em mulheres assintomá cas como forma de rastreamento. 

A redução da mortalidade, especialmente em países desenvolvidos, está

in mamente ligada à detecção precoce. Por isso, a rede assistencial deve estar preparada para

realizar ações e serviços de saúde que mobilizem mulheres com mais de 35 anos a realizar o

rastreamento por meio de mamografia a cada dois anos. 
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Quanto  mais  cedo  um  tumor  invasivo  é  detectado,  maiores  são  as

chances de cura.

II. LEGISLAÇÕES INCIDENTES, FEDERAL E ESTADUAL

A Polí ca Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (Portaria n.

874, de 2013/MS12) tem como obje vo a redução da mortalidade e da incapacidade causadas

pelo  câncer  e  a  possibilidade  de  diminuir  a  incidência  de  alguns  pos,  bem  como  visa  a

contribuir  para  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  dos  pacientes,  por  meio  de  ações  de

promoção,  prevenção,  detecção  precoce,  tratamento  oportuno  e  cuidados  palia vos.  A

norma estabelece  como diretrizes  de  vigilância,  monitoramento  e  avaliação,  no  art.  11:  I-

monitoramento dos fatores de risco para câncer, a fim de planejar ações capazes de prevenir,

reduzir  danos  e  proteger  a  vida;  IV-  monitoramento  e  avaliação  do  desempenho  e  dos

resultados  das  ações  e  serviços  prestados  nos  diversos  níveis  de  atenção  à  saúde,  para  a

prevenção  e  o  controle  do  câncer,  u lizando  critérios  técnicos,  mecanismos  e  parâmetros

previamente definidos; V- monitoramento e avaliação da acessibilidade aos serviços de saúde,

do tempo de espera para início do tratamento e da sa sfação do usuário.

A norma também estabelece as responsabilidades comuns do Ministério

da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, art. 21:

VII- definir critérios técnicos para o funcionamento dos serviços que atuam na prevenção e no

controle  do  câncer  nos  diversos  níveis  de  atenção,  bem  como  os  mecanismos  para  seu

monitoramento e avaliação; IX- adotar mecanismos de monitoramento, avaliação e auditoria,

incluindo tempo de espera para  início  do tratamento e sa sfação do usuário,  com vistas à

melhoria da qualidade das ações e dos serviços ofertados, considerando as especificidades dos

estabelecimentos de saúde e suas responsabilidades; XII- es mular a par cipação popular e o

controle social visando à contribuição na elaboração de estratégias e no controle da execução

desta polí ca; XXI- estabelecer e implantar o acolhimento e a humanização da atenção, com

base em um modelo centrado no usuário e em suas necessidades de saúde,  respeitando as

diversidades étnicoraciais, culturais, sociais e religiosas. 

12 Leia  a  íntegra  da  Portaria:
h ps://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0874_16_05_2013.html 



12

No art. 23, enumeram-se as responsabilidades dos Estados, das quais se

destacam:  I-  definir  estratégias de ar culação com as Secretarias Municipais  de Saúde com

vistas ao desenvolvimento de planos regionais para garan r a prevenção e o cuidado integral

da pessoa com câncer; IV- apoiar a regulação e o fluxo de usuários entre os pontos de atenção

da rede de atenção à saúde, visando à garan a da referência e da contrarreferência regionais,

de acordo com as necessidades de saúde dos usuários.

No art. 24, da referida Portaria, estão elencadas as  responsabilidades

dos  Municípios,  dentre  elas:  I-  pactuar  regionalmente,  por  intermédio  do  Colegiado

Intergestores Regional  (CIR) e da Comissão Intergestores Bipar te (CIB) todas as ações e os

serviços  necessários  para  a  atenção  integral  da  pessoa  com câncer,  com inclusão  de  seus

termos no Contrato Organiza vo de Ação Pública de Saúde (COAP); II- planejar e programar as

ações e os serviços necessários para a prevenção e o controle do câncer, assim como o cuidado

das pessoas com câncer, considerando-se sua base territorial e as necessidades de saúde locais;

III- organizar as ações e serviços de atenção para a prevenção e o controle do câncer, assim

como o cuidado das pessoas com câncer, considerando-se os serviços disponíveis no Município.

As Leis Federais n. 11.664/08 e 13.522/1713 dispõem sobre a efe vação

de ações de saúde que assegurem a prevenção, a detecção, o tratamento e o seguimento dos

cânceres do colo uterino e de mama, no âmbito do SUS. 

As  suas  normas  estabelecem  estratégias  intersetoriais  que  visam

facilitar  o  atendimento  da  mulher  na  rede  de  Atenção  Básica  à  Saúde,  determinando  a

realização do exame mamográfico a todas as mulheres a par r dos 40 anos de idade.

Com  o  propósito  de  garan r  maior  celeridade  ao  tratamento  do

paciente com neoplasia maligna comprovada, a Lei  Federal n. 12.732/1214 estabelece que o

prazo  máximo  para  início  do  tratamento  no  Sistema  Único  de  Saúde  é  de  sessenta  dias,

contados a par r da emissão da confirmação do diagnós co em laudo patológico, podendo o

prazo ser reduzido conforme a necessidade terapêu ca específica.  A norma ainda torna as

doenças,  agravos  e  eventos  em saúde  relacionados  às  neoplasias  de  registro  e  no ficação

compulsórios.

13 Leia a íntegra das leis:
Lei n. 11.664/08: h ps://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11664.htm 
Lei n. 13.522/17: h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13522.htm 

14 Leia a íntegra da lei: h p://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12732.htm 
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Em consonância com a respec va Polí ca Nacional, em 19 de novembro

de 2021, foi publicada a Lei Federal n. 14.238, que ins tuiu o Estatuto da Pessoa com Câncer,

“des nado  a  assegurar  e  promover,  em  condições  de  igualdade,  o  acesso  ao  tratamento

adequado e o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com câncer, com

vistas a garan r o respeito à dignidade, à cidadania e à sua inclusão social”.

Entre os princípios estabelecidos no art. 2o., tem-se: II- acesso universal

e equânime ao tratamento adequado; III- diagnós co precoce; IV- es mulo à prevenção; V-

informação  clara  e  confiável  sobre  a  doença  e  o  seu  tratamento;  VII-  oferecimento  de

tratamento  sistêmico  referenciado  em  acordo  com  diretrizes  preestabelecidas  por  órgãos

competentes; XII- humanização da atenção ao paciente e à sua família. 

No Estado do Paraná, o art. 170 da Cons tuição Estadual dispõe que:

O Estado e os Municípios dotarão os serviços de saúde de meios adequados ao
atendimento à saúde da família, da mulher,  da criança, do adolescente,  do
jovem  e  do  idoso  obje vando  também,  quando  da  ins tuição  do  plano
plurianual,  garan r  as  seguintes  polí cas  sociais  regulamentadas  em  Lei
Complementar:  I-  exames  periódicos  gratuitos  para  os  domiciliados  no
Estado,  obje vando  prevenção  do  câncer e  do  diabetes,  garan ndo  aos
portadores  o  fornecimento  de  medicamentos  e  insumos  des nados  ao
tratamento e controle destas doenças; (Incluído pela Emenda Cons tucional
25 de 17/12/2009);   II- exames semestrais  aos alunos da rede pública de
ensino obje vando prevenção do câncer e do diabetes, além de campanhas
educa va (Incluído pela Emenda Cons tucional 25 de 17/12/2009).

A Lei Estadual  n. 14.254/03 elenca os direitos dos usuários do SUS e

dispõe,  no  art.  2o.,  X,  ser  direito  deles  face  os  serviços  de  saúde  no  Paraná:  “X-  receber

informações claras, obje vas e compreensíveis sobre: 

a) hipótese diagnós cas; b) diagnós cos realizados;  c) exames solicitados;  d)
ações  terapêu cas;  e)  riscos,  bene cios  e  inconvenientes  provenientes  das
medidas  diagnos cas  e  terapêu cas  propostas; f)  duração  prevista  do
tratamento  proposto; g)  no  caso  de  procedimentos  de  diagnós cos
terapêu cos invasivos, a necessidade ou não de anestesia, o po de anestesia
a ser aplicada, o instrumental a ser u lizado, as partes do corpo afetadas pelos
procedimentos, os efeitos colaterais, os riscos e consequências indesejáveis e a
duração esperada do procedimento;  h) a localização da doença; i) exames e
condutas a que será subme do;  j) a finalidade dos materiais coletados para
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exames; k) alterna vas de diagnós cos e terapêu cas existentes no serviço de
atendimento ou em outros serviços; l)  o que lugar necessário;  XXII-  receber
medicamentos básicos e também medicamentos e equipamentos de alto custo
e de qualidade, que mantenham a vida e a saúde; XXXIII- a ter direito a pós-
consulta, com orientações diversas.

Em  seu  art.  4o,  a  mesma  Lei  Estadual  n.  14.254/03  dispõe  que  “a

Secretaria Estadual de Saúde deverá dar ampla divulgação dos Direitos dos Usuários do Sistema

Único de Saúde (SUS) do Estado do Paraná, de modo a permi r a todos os usuários o acesso ao

seu teor, através de sua publicação oficial e através da afixação obrigatória nos locais onde os

serviços são prestados e através da distribuição de folders dos Direitos dos Usuários do SUS”. E,

ainda,  a Lei Estadual n. 18.895/2016 que  dispõe sobre a divulgação dos direitos das pessoas

com neoplasias malignas – câncer – pelos órgãos públicos do Estado.

A fim de dar cumprimento à legislação estadual, após várias reuniões

com a  SESA-PR,  o  COSEMS-PR  e  o  CAOP Saúde  (realizadas  entre  maio  e  agosto  de 2021),

aprovou-se material  que será divulgado nas redes sociais e cartazes que serão afixados em

todas as Unidades de Saúde do Paraná informando os direitos das pessoas com neoplasias

malignas.  O  material  produzido  pela  SESA-PR  pode  ser  acessado  pelo  link:

www.saude.pr.gov.br/Pagina/Cancer.  Cada  Promotoria  de  Jus ça  com  atuação  na  área  de

saúde recebeu cópia do um cartaz a ser afixado em local em que haja acesso ao público (vide

Anexo I).

Acresce mencionar que o Paraná garante, por meio da Lei Estadual n.

16.600/1015, o acesso ao diagnós co precoce do câncer de mama e do serviço radiológico do

po mamográfico nas cidades polo (todo município com mais de 30 mil  habitantes). A lei

paranaense assegura o exame mamográfico a todas as mulheres com idade maior ou igual a

35 anos, com a periodicidade recomendada pelo Ministério da Saúde, bem como a todos os

homens, conforme orientação médica. Salienta, ainda, que o exame será garan do a todas as

mulheres, independente da idade quando houver jus fica va médica. Também determina que

o exame deverá ser realizado no prazo máximo de 30 dias, após a solicitação do médico.

15  Leia  na  íntegra:  h ps://leisestaduais.com.br/pr/lei-ordinaria-n-16600-2010-parana-dispoe-sobre-a-
garan a-do-diagnos co-precoce-do-cancer-de-mana-e-do-servico-radiologico-do- o-mamografico-nas-cidades-
polo 
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III. O PLANO ESTADUAL DE SAÚDE. DIRETRIZES MANDATÓRIAS 

O Plano Estadual de Saúde do Estado do Paraná para os anos de 2020-

2023 reconhece a importância dos cânceres como a segunda causa de mortalidade entre nós,

prevendo  para  o  quadriênio  ações de  cuidado. “Entre  as  neoplasias  assumem  importância

como causa de mortalidade entre as mulheres os cânceres de trato diges vo, em especial de

cólon, seguidos pelas neoplasias de mama, útero e pulmão. Já para os homens, os óbitos por

neoplasias gastrointes nais mais prevalentes têm sido estômago, esôfago e cólon, seguidos por

neoplasia do pulmão e da próstata” (p. 41). A taxa de mortalidade prematura no sexo feminino

por neoplasias foi de 121,55/100 mil habitantes em 2018 (p. 44), tendo por principal causa as

neoplasias.
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Diante deste dramá co cenário e da preocupante tendência de aumen-

to da taxa de mortalidade por neoplasias,  o Plano Estadual de Saúde16 (PAS 2020-2023)  con-

templa como Obje vo 4 (p. 166): ampliar o acesso das mulheres às ações de prevenção e di-

agnós co precoce do câncer de mama e colo de útero, nos seguintes termos:

Por seu turno, a 12a. Conferência Estadual de Saúde, realizada em 2019,

aprovou 141 propostas para o Eixo III – “Saúde como Direito: desafios e perspec vas para o

fortalecimento do SUS”. As que interessam para o tema aqui proposto: 

1.  Fortalecer  a  Atenção  Primária,  com  ênfase  ao  modelo  de  atenção  às
condições crônicas, como ordenadora da Rede e coordenadora do cuidado; 

5. Ampliar o acesso à alta complexidade por meio da habilitação de serviços
nas macrorregiões facilitando o acesso à população;

19.  Aumentar a oferta,  por parte do Estado, de exames de mamografia e
ultrassonografia para realização do diagnós co precoce do câncer de mama.

23. Aumentar os recursos para custeio e inves mentos na atenção primária e
saúde, com melhorias de acesso à saúde dos usuários.

36. Desenvolver estratégias de planejamento ascendente dos serviços de saúde
a  par r  das  demandas  das  Unidades  Básicas  de  Saúde  com  população
estra ficada,  com  oferta  na  quan dade  de  consultas,  exames,  serviços  e
tratamentos adequados ao perfil epidemiológico da população.

49. Fortalecer a atenção primaria em todas as regiões de saúde com ênfase no
modelo  de  atenção  às  condições  crônicas,  baseado em diretrizes  clínicas  e
evidências, com estra ficação do usuário.

16  Vide:  h ps://www.saude.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020-09/PES-
24_setembro-vers%C3%A3o-digital.pdf 
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50. Fortalecer ações da atenção primaria em saúde integradas por parte do
Estado nas áreas da saúde da mulher, do homem, do idoso e da criança e do
adolescente.

73.  Garan r  atendimento  integral,  com  prioridade  para  as  a vidades
preven vas e de promoção à saúde,  sem prejuízo dos serviços  assistenciais
com equidade.

76. Inves r em polí ca de prevenção e promoção à saúde na Atenção Básica,
com prioridade de ações na prevenção do câncer e outras doenças crônicas.

77.  Alterar  o  protocolo  de  promoção  e  prevenção  de  câncer  de  mama
abrangendo idades inferiores a 40 anos.

129.  Viabilizar  acesso  para  os  pacientes  em  tratamento  de  câncer  para
Hospital  de  Ivaiporã,  facilitando  o  deslocamento,  diminuindo os  custos  e
sofrimento desses pacientes. (grifos nossos)

Impende mencionar que às Conferências de Saúde, nos termos da L.F. n.
8142/90,  cabe avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a
formulação da polí ca de saúde nos níveis correspondentes. 

É dizer, os Planos de Saúde dos entes federa vos devem contemplar tais
manifestações  majoritárias  das  Conferências  em  seu  planejamento
sanitário e na execução de ações e serviços de saúde.  

Devem  fazê-lo,  ainda,  como  forma  de  atender  “a  par cipação  da
comunidade”,  prevista  como  diretriz  do  SUS  na  Cons tuição  Federal
(art. 198, III).

É importante mencionar, por outro lado, que está em desenvolvimento

o Guia Orientador da Atenção Primária da Saúde no Estado do Paraná (que será divulgado pelo

CAOP Saúde tão logo possível).

O  documento  é  fruto  das  discussões  entre  SESA-PR,  COSEMS-PR  e

Municípios e tem por obje vo precípuo o manejo de ações coordenadas na Atenção Básica,

levando-se  em  consideração  o  cenário  epidemiológico  e  as  propostas  aprovadas  na  12a.

Conferência Estadual de Saúde.

Será  oportuno  verificar  como  as  ações  preven vas  referentes  aos

diversos  pos  de  cânceres  integrarão  o  Guia,  especialmente  no  que  se  refere  à  detecção

precoce do câncer de mama, de colo de útero e de próstata. As ações preven vas quanto aos

cânceres mais prevalentes devem estar previstas no Plano de Ação de cada município e são
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importantes para evitar que haja agravamento do quadro dos pacientes e consequente uso da

Atenção Secundária e Terciária.

A  Portaria  n.  874/13,  do  Ministério  da  Saúde,  ins tuiu  a  Polí ca

Nacional para a Prevenção e o Controle do Câncer (PNPCC) na Rede de Atenção à Saúde das

Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS. A PNPCC estabelece os princípios e diretrizes

do cuidado integral da pessoa com câncer. A linha de cuidado no câncer de mama está assim

organizada:

Os  encaminhamentos  dos  indivíduos  devem  ser  feitos  por  meio  do

sistema de regulação que deve funcionar como um facilitador, assegurando a resolu vidade do

atendimento por meio do referenciamento adequado e observando os prazos de atendimento

definidos em lei. 

Vale,  outrossim,  mencionar  que  o  Ministério  da  Saúde  mantém  o

Programa  Nacional  de  Qualidade  em  Mamografia  (Portaria  n.  2.898/13,  GM/MS17),  cuja

observância é obrigatória para os serviços de mamografia, cabendo à Vigilância Sanitária avaliar

a  adequação e  encaminhar mensalmente  relatórios  ao Ministério  da Saúde  que incluem a

avaliação de dose de radiação e a  qualidade das  mamografias e  dos  laudos.  A  per nência

desses serviços é fundamental para a qualidade dos diagnós cos e proteção da mulher e vale

serem consultados.

17 Vide a íntegra: h ps://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt2898_28_11_2013.html 
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IV. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE NA ESPÉCIE

É sabido que a Atenção Primária à Saúde (APS) apresenta-se como o

eixo estruturante e ordenador do SUS. Cons tui-se como o primeiro nível de atenção na RAS.

Por isso, deve-se fomentar sua função resolu va dos cuidados primários sobre os problemas

mais comuns de saúde, incluindo-se, aqui, os cânceres mais prevalentes.

De acordo com o INCA, nas Diretrizes para a Detecção Precoce do Cân-

cer de Mama, a mamografia é o único exame cuja aplicação em programas de rastreamento

apresenta eficácia comprovada na redução da mortalidade por câncer de mama (2020).

Em 2021, o INCA também publicou livro com os Parâmetros Técnicos

para o Rastreamento do Câncer de Mama18, contendo recomendações para gestores estaduais

e municipais organizarem a rede de atenção à saúde, enfa zando que as etapas de rastreamen-

to se estendem desde a iden ficação e o convite às mulheres da população-alvo, de acordo

com periodicidade e faixa etária, até a inves gação diagnós ca, o tratamento e os cuidados

para as mulheres com exames anormais. 

Em cada uma dessas etapas, é importante garan r profissionais e recur-

sos materiais necessários para a sua efe va implantação. 

Os parâmetros são organizados a par r dos resultados das mamografias

de rastreamento e, daí, mais uma vez anote-se, a sua relevância. Destaca o estudo que a ma-

mografia de rastreamento (assintomá cas)  deva ser  oferecida  para  50% da população-alvo

(considerada 50-69 anos), anualmente, o que levaria à cobertura de 100% das mulheres-alvo

em dois anos. Por isso,

Gestores e profissionais de saúde, ao planejarem as ações de rastreamento em
determinada localidade, devem considerar, além da população a ser atendida,
a meta de cobertura do rastreamento a ser alcançada no período, a oferta de
procedimentos existentes e a possível necessidade de pactuação com outros
municípios para garan r o acesso das mulheres rastreadas às diversas etapas
da  linha  de  cuidado.  Os  parâmetros  apresentados  permitem  analisar  se  o
quan ta vo necessário de procedimentos é passível de ser absorvido pelos es-
tabelecimentos de saúde já disponíveis ou se é preciso ampliar a oferta (p. 22).

18 Para acessar a íntegra do estudo:  h ps://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/parametros-tecnicos-para-
o-rastreamento-do-cancer-de-mama 
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[…]. Além da necessidade de mamografias, é importante verificar a oferta de
procedimentos para o conjunto da inves gação diagnós ca das mulheres com
resultado alterado.

É papel da atenção primária o esclarecimento sobre os fatores de risco e

proteção para o câncer de mama, assim como a correta classificação de risco de desenvolvi-

mento da doença nos casos atendidos. A organização da rede de atenção à saúde é fundamen-

tal para o sucesso das ações de diagnós co precoce. 

Considerado o cenário ora descrito, sugere-se, respeitando a autonomia

funcional de cada órgão de execução, e em atenção ao papel do Ministério Público de es mular

o fortalecimento dos serviços de Atenção Básica à Saúde, que seja solicitado à(s) Secretaria(s)

Municipal (ais) de Saúde de sua Comarca, com prazo consignado, que:

a)  indique quantas  mamografias foram realizadas  nos anos  de  2019,

2020 e 2021, indicando-se (por grupos) a idade das mulheres examinadas, número de casos de

câncer  de  mama com hipótese  de  diagnós co  posi va  e  os  quan ta vos  demográficos  de

usuários/usuários existentes no território, por faixa etária;

b) apresente o plano de ação municipal para organização da rede para

realizar a detecção precoce do câncer de mama;

c) explique se realiza busca a va de mulheres que deixaram de fazer

exames e/ou consultas regulares de acordo com a faixa etária e ou periodicidade recomendada

e de que forma o faz; em caso nega vo, importante circunstanciar a situação;

d) informe se realiza ações de comunicação/educação sobre o câncer de

mama (não restritas às ações referentes ao Outubro Rosa);

e)  caso  ofereça  serviço  de  mamografia,  se  ele  preenche  as  regras  e

metas  de  qualidade  estabelecidas  pelo  Programa  Nacional  de  Qualidade  em  Mamografia

(Portaria n. 2.898/13, GM/MS); em caso nega vo, por quê?;

f) explicite, se for o caso, as eventuais dificuldades (uma a uma) para

proceder  tais  prá cas,  bem como,  correlatamente,  que  sugestões  apresentaria  para  poder

superá-las individualmente. 
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Na  oportunidade,  solicitamos  possam  se  dispor  as(os)  colegas  a

informar  ao CAOP Saúde  providências  adotadas  (por  município),  no  mesmo passo em que

ra ficamos-lhe a expressão da nossa mais elevada consideração. 
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ANEXO I


