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Política de promoção do 
diagnóstico precoce

do câncer infantojuvenil 
no Rio de Janeiro



Encaminhe 
em até

72 horas

Suspeitou de 
câncer? 



Gestores do 
SUS

Sociedade 
civil

Serviços 
especializados





Somos uma organização da sociedade civil que nasce do 

desejo de que crianças e adolescentes brasileiros tenham 

acesso a prevenção, diagnóstico e cuidado 

tempestivos e do sonho e de que estejam entre os mais 

saudáveis do mundo.



Investigamos um 
problema de 
saúde pública

1

METODOLOGIA

Trazemos os 
envolvidos para a 
busca de solução 
conjunta

2

3

Apoiamos o 
processo de 
implantação

Monitoramos as 
ações e cobramos 
os responsáveis

4

Metodologia



Câncer 
infantojuvenil

Saúde pública



A saúde pública 
no Brasil



Seguridade social

caráter contributivo 
e de filiação obrigatória 

(Art. 201)

prestada a quem 
dela necessitar 

(Art. 203)

Previdência
Assistência

Social
Saúde

direito de todos
(Art. 196)



A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 

para sua promoção, proteção e recuperação. (Art. 196)



Princípios doutrinários do SUS

Universalidade de acesso a todas as pessoas

Integralidade no atendimento de um conjunto de 

necessidades do indivíduo

Equidade para diminuir as desigualdades investindo 

onde a carência é maior



Princípios organizativos do SUS

Regionalização e Hierarquização: Organização geográfica 

dos serviços em níveis de complexidade para uma determinada 

população.

Descentralização e Comando Único: redistribuição do 

poder e responsabilidade entre os três níveis de governo. 

Participação Popular: a sociedade deve participar no dia-a-dia 

do sistema, a partir de Conselhos e as Conferências de Saúde.



9 regiões de saúde 
no estado do Rio de Janeiro



10 regiões de saúde no 
município do Rio de Janeiro
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AP 2.2
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AP 1

AP 3.1



7 centros 
habilitados para o 
tratamento 
de câncer em 
crianças e 
adolescentes

Casos novos estimados

12.500 Brasil

630 ERJ

250 MRJ

Taxa: 139.88/milhão

Fonte: INCA: 2018



O que fazer 

Como fazer 

Com quem fazer
2003



A estratégia 

• Identificar os principais atores
envolvidos no cuidado à saúde da criança
e à oncologia pediátrica

• Criar um grupo de trabalho

• Definiruma rotina de encontros

• Identificar coletivamente o
problema

• Analisar o cenário

• Conhecer outras realidades

• Definir responsabilidades

• Construir propostas coletivas e
concretas



O cenário em 2003

60 dias, média de tempo 

entre os primeiros sintomas 
e o diagnóstico.

• Repetidas visitas às unidades de 
saúde até a obtenção do diagnóstico 
(mais de 5 vezes) .

• Hospitais como a primeira unidade de 
saúde procurada a partir 
do aparecimento dos sintomas.

• Limitações no acesso a exames 
para suporte diagnóstico.

• Capacitação pontual de médicos.



Como funciona

https://www.youtube.com/watch?v=BTtvjXU_gw4




Principais resultados 2009 - 2018



Fluxo



Fluxo



Capacitação



• Grupo gestor – comitê estratégico

• Termo de Compromisso assinado por Ministro e 

Secretários de Saúde

• Unidos pela Cura é reconhecido pelos profissionais 

de saúde da Atenção Primária e Terciária

Outros resultados



• Unidos pela Cura integrou o Plano Municipal de Saúde 

2011 - 2014

• Unidos pela Cura está no  Plano de Atenção Oncológica 

2019 – 2022

• Capacitação está no Plano Estadual de Educação 

Permanente

Outros resultados



Missão Unidos pela Cura

Garantir que crianças e 

adolescentes com suspeita de 

câncer cheguem precocemente 

aos centros de diagnóstico e de 

tratamento que integram o SUS no 

Estado do Rio de Janeiro.







Participação Social
Equidade

Universalidade
Integralidade

3.4 Até 2030, 
reduzir em um 
terço a 
mortalidade 
prematura por 
doenças não 
transmissíveis(...)A criança gozará 

proteção 
social(...)

Políticas, planos 
brasileiros

17.17 Incentivar 
e promover 
parcerias (...), e 
com a sociedade 
civil eficazes (...)



Desafios



• Ampliar para todo o Estado o fluxo para o encaminhamento 

de crianças e adolescentes com suspeita de câncer.

• Ter informações sobre o número de crianças aguardando 

atendimento.

• Ampliar o número de profissionais capacitados.

• Melhorar o registro dos dados sobre câncer



• Priorizar a criança na realização de exames diagnósticos 

em cenário de oferta reduzida.

• Manter o câncer infantojuvenil na agenda dos gestores 

de saúde.

• Assegurar cuidado integral e de qualidade para a criança 

no Sistema único de Saúde.



Obrigado



Câncer infantojuvenil

• 1ª causa de morte por doença 

infantojuvenil no Brasil.

• 12.500 novos casos por ano no país.

• 90% das mortes acontecem em países 

de baixa e média renda.

Obesidade em crianças 
e adolescentes

• 124 milhões de crianças e jovens 

com obesidade no mundo.

• 5x maior probabilidade de obesidade 

na vida adulta.

• No Brasil, uma em cada três crianças estão 

com excesso de peso ou obesidade.

Nossas causas


