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APRESENTAÇÃO

5º FÓRUM DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

O CÂNCER INFANTOJUVENIL É A PRIMEIRA CAUSA DE
MORTE POR DOENÇA NO BRASIL, onde são estimados
por ano 12,5 mil casos novos, em um cenário que ainda enfrenta enormes disparidades regionais e índices de sobrevida aquém do esperado. O Fórum de Oncologia Pediátrica
surge como espaço de debate para enfrentar esses desafios
e, sobretudo, para elaborar propostas que contribuam para
a melhoria da rede de atenção à saúde da criança e do adolescente com câncer.

Alguns avanços recentes nas políticas públicas em oncologia
pediátrica foram alcançados: iniciamos um projeto piloto de
implantação do Consenso de Toronto, padronizando o estadiamento de tumores pediátricos para fins de registro; incluímos
um campo de encaminhamento para triagem em oncologia
pediátrica no sistema de regulação estadual, formalizando um
caminho rápido para as suspeitas de câncer em todo o estado
do Rio de Janeiro; e avançamos na humanização dos serviços
que atendem a crianças, com ações de apoio às equipes de cuidados paliativos dos hospitais especializados.

O FOP é construído coletivamente a cada ano e nasceu do
Unidos pela Cura, uma política de promoção do diagnóstico
precoce que organizou o fluxo de encaminhamento das
crianças com suspeita de câncer no município do Rio de
Janeiro e já capacitou mais de 4 mil profissionais para a
detecção precoce no estado. Isso permitiu que 90% das
crianças fossem agendadas em até 72 horas na Atenção
Primária e encaminhadas para uma investigação diagnóstica
em um centro de excelência.

Porém, ainda há muito a ser feito: ter o Plano de Atenção
Oncológica publicado e monitorado, implementar o registro
de câncer de base populacional (RCBP) na cidade do Rio
de Janeiro ainda ausente no estado, garantir a formação
das equipes de cuidados paliativos pediátricos, ampliar a
capacitação para todo o estado a fim de organizar fluxos de
referência, entre outros.
Com muita satisfação elaboramos este documento que reúne
debates e encaminhamentos do 5º Fórum de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro, apontando avanços e ações conjuntas
necessárias para ampliarmos as chances de cura do câncer infantojuvenil. Esperamos que gestores públicos, profissionais de
saúde e organizações sociais reafirmem seu compromisso com
a causa e priorizem ações estratégicas que possam transformar a realidade de crianças e adolescentes com câncer.

Nesta quinta edição, temas relevantes para a implementação
de políticas públicas foram abordados em três dias de
palestras, cursos e grupos de trabalho que recomendaram
ações necessárias ao avanço das políticas públicas em
oncologia pediátrica. Estiveram na pauta: diagnóstico
precoce e preciso, acesso ao tratamento, formação
profissional, cuidados paliativos pediátricos, registros de
câncer, entre outros assuntos relevantes.

Roberta Costa Marques

Seu caráter nacional ficou ainda mais evidente em 2019,
com a realização da reunião da Iniciativa Global do Câncer
Infantil, lançada em 2018 pela Organização Mundial de
Saúde, cujo objetivo é ampliar as chances de cura para
60% em todos os países. Essa prioridade global fortalece
ações locais e revelou mais um espaço de convergência com
relação ao câncer infantojuvenil, uma doença complexa
que se beneficia concretamente da união de esforços entre
oncologistas pediátricos nacionais e estrangeiros, gestores
públicos e sociedade civil.

Coordenadora Técnica do 5º Fórum
de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro
Diretora Executiva do Instituto Desiderata

Beatriz de Camargo
Coordenadora Científica do 5º Fórum
de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro
Pesquisadora do Instituto Nacional de Câncer
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BALANÇO DA CARTA DE RECOMENDAÇÕES (2017-2019)
SEM AVANÇOS

COMEÇANDO

EM ANDAMENTO

BASTANTE AVANÇADO

ACESSO AO TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL
OBJETIVOS

RESULTADOS

Aonde queremos chegar
Diagnóstico da demanda e da oferta de vagas
ambulatoriais para avaliação de suspeitas e leitos
para internação.

A Superintendência de Regulação Estadual
apresentou a oferta de vagas reguladas para
oncologia pediátrica, por hospital, referente ao ano
de 2019. No recurso Triagem em Oncologia Pediátrica,
quatro hospitais oferecem vagas via SER. No caso
de tumores hematológicos, dos seis que atendem
crianças e adolescentes, cinco ofertam vagas via SER.
Já no recurso Tumores de Tecidos Ósseo e Conectivo,
apenas um oferece vaga. Vale destacar que nem todos
os hospitais disponibilizam vagas de forma regular.

Responsáveis
Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) e
Departamento de Gestão Hospitalar (DGH).
Indicador
Retirar diagnóstico sobre a demanda e a oferta de
vagas ambulatoriais e leitos de internação.

Aonde queremos chegar
Regulação da oncologia pediátrica organizada de
forma coletiva, transparente e ágil.

Em 2019 foi criado o recurso Triagem em Oncologia
Pediátrica no Sistema de Regulação (SER) para fluxo
de encaminhamento dos casos ambulatoriais no
estado do Rio de Janeiro. O protocolo de regulação
seguirá os moldes desenhados pelo Unidos pela Cura,
respeitando o prazo de 72 horas e o perfil de cada
Unidade. Dos sete hospitais habilitados em oncologia
pediátrica no estado, quatro oferecem vagas no SER
no recurso Triagem Oncologia Pediátrica. É necessário
que todos os hospitais ofereçam vagas e o tempo de
encaminhamento de 72 horas seja respeitado.

Responsáveis
Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).
Indicador
Retirar protocolo de regulação da oncologia
pediátrica para todo o estado validado por
oncologistas pediátricos e publicado na Política
de Regulação Oncológica, de acordo com o Plano
Estadual de Atenção Oncológica.

O fluxo de regulação do câncer infantojuvenil no
município do Rio de Janeiro e a continuidade do
sistema Unidos pela Cura precisam ser definidos.

BALANÇO DA CARTA DE RECOMENDAÇÕES (2017-2019)
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SEM AVANÇOS

COMEÇANDO

EM ANDAMENTO

Aonde queremos chegar
Inclusão de um sinal de alerta no e-SUS ou outro
sistema de prontuário eletrônico da atenção primária
para o paciente infantil com retorno de três consultas
ou mais, pois este é um importante sinal de alerta
para o câncer infantojuvenil.
Responsáveis
Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) e Secretaria
Municipal de Saúde (SMS-Rio).

BASTANTE AVANÇADO

Sem avanços.
Observação
O DataSUS informou que a inclusão de novos
campos no sistema entra em uma “fila” de
solicitações. Estas passarão por avaliação técnica,
pois os campos criados ficam disponíveis em todo
o sistema brasileiro.

Indicador
Retirar o sinal de alerta implantado
nos prontuários eletrônicos.

BALANÇO DA CARTA DE RECOMENDAÇÕES (2017-2019)
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SEM AVANÇOS

COMEÇANDO

EM ANDAMENTO

BASTANTE AVANÇADO

O CÂNCER INFANTOJUVENIL E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
OBJETIVOS

RESULTADOS

Aonde queremos chegar
Inclusão da temática da oncologia pediátrica nos
espaços de formação acadêmica em medicina e
enfermagem e para profissionais em serviço.

Foram realizadas ações para aproximar o tema
dos espaços de formação acadêmica em medicina
e enfermagem:

Responsáveis
Organizações sociais e não governamentais,
Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro
(SOPERJ), Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica
(SOBOPE), Universidades, Secretaria de Estado
de Saúde (SES-RJ) e Secretaria Municipal de Saúde
(SMS-Rio).
Indicador
1. Ter um grupo de trabalho responsável por propor um
plano de ação de educação em oncologia pediátrica.
2. Ter no GT ao menos um participante de
Universidade, organização não governamental,
Sociedade de Pediatria, Sociedade de Oncologia
Pediátrica, Secretarias Municipal e Estadual de Saúde
ou Ligas Estudantis.

» Atividades com as Ligas Estudantis das
Universidades Estácio de Sá (RJ) e Severino
Sombra (Valença);
» Apresentação do Unidos pela Cura na pós-graduação em Enfermagem Oncológica e no
XIII CONSOPERJ (2018);
» Oficina sobre o aplicativo para suspeição do
câncer infantil na UNIGRANRIO e na UNIRIO.
Parceria entre o Instituto Desiderata e a SOPERJ
a fim de realizar atividades periódicas junto às
Ligas Estudantis.
Entrada da capacitação de profissionais de saúde no
Plano de Educação Permanente 2019-2022.

BALANÇO DA CARTA DE RECOMENDAÇÕES (2017-2019)
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SEM AVANÇOS

COMEÇANDO

EM ANDAMENTO

BASTANTE AVANÇADO

INFORMAÇÃO EM SAÚDE
OBJETIVOS

RESULTADOS

Aonde queremos chegar
Divulgação pública do Plano Estadual
de Atenção Oncológica.

O Plano Estadual de Atenção Oncológica vem sendo
divulgado no site da SES-RJ.
Observação
Não há indicação da evolução do cumprimento de
metas. O Instituto Desiderata realizou duas reuniões
com o secretário de Saúde para tratar do assunto, mas
não houve avanço nos encaminhamentos acordados.

Responsáveis
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro
(SES-RJ).
Indicador
Retirar Plano divulgado no site da Secretaria de
Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), indicando
a evolução no cumprimento das metas.

Aonde queremos chegar
Implantação e atualização do RHC em 100% dos
hospitais habilitados em oncologia pediátrica.

Seis dos sete hospitais habilitados em oncologia
pediátrica no estado do Rio de Janeiro têm o Registro
Hospitalar de Câncer implantado.

Responsáveis
Departamento de Gestão Hospitalar do Ministério
da Saúde e Hospital Federal da Lagoa.

Em 2018, o único hospital que não possuía o RHC enviou
um profissional para o curso de formação de registradores
de câncer realizado pela SES-RJ/Vigilância e pelo CONPREV/
INCA. No entanto, o registro não foi implantado.

Outros envolvidos:
Divisão de Vigilância e Análise de Ação e Coordenação
de Prevenção e Vigilância (CONPREV) do Instituto
Nacional de Câncer (INCA).

Entre os hospitais que implantaram o RHC, três não têm
as bases atualizadas no IntegradorRHC.

Indicador
Retirar a porcentagem dos hospitais habilitados
com RHC implantado.

Aonde queremos chegar
Implantação do RCBP na cidade do Rio de Janeiro.
Responsáveis
Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).
Indicador
Retirar. RCBP implantado conforme meta do Plano
Estadual de Atenção Oncológica.

Aguardando assinatura do termo entre a SES-RJ e o INCA
para oficialização da Coordenação Estadual de Registros
de Câncer no estado.
O Registro de Câncer de Base Populacional de Angra dos
Reis foi reativado e, em 27 de novembro de 2017, enviou
sua primeira base de dados para o RCBP.

BALANÇO DA CARTA DE RECOMENDAÇÕES (2017-2019)
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SEM AVANÇOS

COMEÇANDO

EM ANDAMENTO

OBJETIVOS

BASTANTE AVANÇADO

RESULTADOS

Aonde queremos chegar
Inclusão no SisRHC das informações específicas sobre
a oncologia pediátrica validadas pela SOBOPE.
Responsáveis
Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica
(SOBOPE).

O Consenso de Toronto unificou as variáveis
do estadiamento pediátrico para facilitar a
classificação. O documento foi traduzido pelo INCA,
com apoio da SOBOPE e do Instituto Desiderata, para
padronizar a informação sobre o estadiamento dos
tumores pediátricos nos RCBP brasileiros.

Outros envolvidos:
Divisão de Vigilância e Análise de Situação e
Coordenação de Prevenção e Vigilância (CONPREV)
do Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Indicador
Retirar. Variáveis sobre a oncologia pediátrica
incluídas no SisRHC de hospitais habilitados em
oncologia pediátrica.

Aonde queremos chegar
Implantação do Observatório.

Foram realizadas reuniões para debate com especialistas
voluntários e tentativas de captação de recursos via
Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica
(PRONON). Todas sem sucesso.

Responsáveis
Organizações sociais e não governamentais.
Indicador
Ter o Observatório funcionando.

Aonde queremos chegar
Conhecimento sobre a estrutura física e operacional
do RHC de todos os hospitais habilitados em
oncologia pediátrica.

Foi finalizado o questionário por meio do FormSUS da
SES-RJ. Aguardando envio aos RHC pela SES-RJ.

Responsáveis
Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ),
organizações sociais e não governamentais.
Outros envolvidos:
Divisão de Vigilância e Análise de Situação e
Coordenação de Prevenção e Vigilância (CONPREV)
do Instituto Nacional de Câncer (INCA).
Indicador
Pesquisa realizada sobre o perfil dos registradores e a
capacidade instalada dos registros de câncer.

BALANÇO DA CARTA DE RECOMENDAÇÕES (2017-2019)
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SEM AVANÇOS

COMEÇANDO

EM ANDAMENTO

BASTANTE AVANÇADO

PRINCÍPIOS DO SUS :: CUIDADOS PALIATIVOS
OBJETIVOS

RESULTADOS

Aonde queremos chegar
Implantação de comissões de cuidados paliativos em
todos os hospitais com serviço de oncologia pediátrica
no estado do Rio de Janeiro.
Responsáveis
Hospitais habilitados em oncologia pediátrica e
Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ).

Todos os hospitais realizam alguma atividade de
cuidados paliativos, porém apenas três dos sete
hospitais têm formalizada a Comissão de Cuidados Paliativos. Desde 2018, os profissionais dos serviços que
trabalham com cuidados paliativos vêm participando
do GT de Cuidados Paliativos, organizado pelo Instituto
Desiderata, com o objetivo de fortalecer as equipes.

Indicador
1. Apontar a necessidade de constituição formal de
comissões de cuidados paliativos na Diretriz Estadual
para Cuidados Paliativos em Oncologia, de acordo
com o Plano Estadual de Atenção Oncológica.
2. Retirar o número de comissões formalizadas.

Aonde queremos chegar
Incentivo para a formação de profissionais que
trabalham com cuidados paliativos em oncologia
pediátrica, contemplado na Diretriz Estadual para
Cuidados Paliativos em Oncologia, de acordo com o
Plano de Atenção Oncológica.
Responsáveis
Ministério da Saúde, Secretaria de Estado
de Saúde (SES-RJ), Secretaria Municipal de Saúde
(SMS-Rio), Universidades e hospitais habilitados
em oncologia pediátrica.

Nos hospitais federais, é possível a formação de
profissionais via parceria do Ministério da Saúde com os
Hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. No entanto, isso
não é uma realidade para toda a rede, sendo comum
que profissionais financiem sua formação.
Embora o Plano Estadual de Atenção Oncológica tenha
como uma de suas metas a capacitação de profissionais
em Cuidados Paliativos, até o momento não havia
nenhuma subsecretaria responsável por essa área.

Indicador
Retirar o número de profissionais que receberam
incentivo para a formação em cuidados paliativos
(especialização, atualização ou pós-graduação) nos
serviços de oncologia pediátrica.

BALANÇO DA CARTA DE RECOMENDAÇÕES (2017-2019)
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SEM AVANÇOS

COMEÇANDO

EM ANDAMENTO

OBJETIVOS

BASTANTE AVANÇADO

RESULTADOS

Aonde queremos chegar
Propostas de ações de cuidados paliativos para
promover a integração das redes primária e terciária
de Atenção à Saúde, contemplada na Diretriz Estadual
para Cuidados Paliativos em Oncologia, de acordo
com o Plano de Atenção Oncológica.

Não há informação disponibilizada publicamente
sobre o Plano de Atenção Oncológica do Estado do
Rio de Janeiro. Publicado em 2017, o plano objetiva
instrumentalizar o planejamento de ações e serviços
necessários ao cuidado oncológico nas regiões de
saúde do estado até 2021.

Responsáveis
Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), Secretaria
Municipal de Saúde (SMS-Rio) e hospitais habilitados
em oncologia pediátrica.
Indicador
Retirar o número de atividades sobre cuidados
paliativos realizadas com a participação de
profissionais de Atenção Primária e Terciária.

BALANÇO DA CARTA DE RECOMENDAÇÕES (2017-2019)
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RECOMENDAÇÕES (2019-2021)
GT1: ACESSO AO TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL
DATA: 30/09

LOCAL: FIRJAN (Av. Graça Aranha, 1 – Centro)

COORDENAÇÃO
Sima Ferman | Chefe da Seção de Oncologia Pediátrica do Instituto Nacional de Câncer
Marcelo Land | Chefe do Setor de Hematologia Pediátrica do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira

EMENTA
Contribuir para a implementação de estratégias voltadas para o acesso rápido ao tratamento do câncer
infantojuvenil: regulação, monitoramento e assistência ao paciente.

ONDE ESTAMOS?
O diagnóstico precoce é essencial para ampliar a sobrevida do câncer infantojuvenil. Os profissionais de
saúde precisam estar atentos aos sinais e sintomas da doença, o fluxo de encaminhamento para investigação
diagnóstica e tratamento deve ser reconhecido por todos, e a vaga precisa ser garantida de forma imediata nos
centros de referência. Em 2019, o Instituto Desiderata ampliou a capacitação das equipes de saúde da família do
estado do Rio de Janeiro – um total de 608 profissionais. Para 2020, é esperado que mais 800 sejam capacitados.
Outro recurso que poderia apoiar os profissionais da Atenção Primária à Saúde na suspeição dos casos, mas
ainda não foi implementado, seria a criação de um sinal de alerta no e-SUS após a terceira consulta consecutiva
do paciente. Em relação ao fluxo de encaminhamento dos casos ambulatoriais, em maio de 2019 foi realizada
uma reunião entre o Instituto Desiderata, a Superintendência de Regulação e os colaboradores em oncologia
pediátrica – INCA, HFSE, HUPE, HEMORIO, HEC e CGA/DGH – em que foi acordado e criado o recurso Triagem em
Oncologia Pediátrica no Sistema de Regulação (SER). Definiu-se que o Protocolo de Regulação seguiria os moldes
desenhados pelo Unidos pela Cura. Desse modo, os casos suspeitos de câncer infantojuvenil inseridos no SER
deveriam ser encaminhados para os prestadores, respeitando o prazo máximo de 72 horas e o perfil de cada
Unidade. Os prestadores disponibilizariam inicialmente apenas uma parte das vagas no SER, a fim de que não
fosse “fechado” o acesso pelos cartões do Unidos pela Cura e pelas demandas diretas ao hospital. Atualmente,
dos sete hospitais habilitados para tratar o câncer infantojuvenil no estado do Rio de Janeiro, quatro oferecem
vagas reguladas pelo SER no recurso Triagem Oncologia Pediátrica. Esse movimento foi importante, porém ainda
é necessário avançarmos para que todos os hospitais ofereçam vagas e o tempo de encaminhamento de 72 horas
continue sendo respeitado. Outro desafio é a definição do lugar que o sistema Unidos pela Cura ocupa dentro do
município do Rio de Janeiro, junto ao Sistema Nacional de Regulação (SISREG).

RECOMENDAÇÕES (2019-2021)
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AONDE
QUEREMOS CHEGAR
Oferta de vagas regulares
de 100% dos hospitais
habilitados para tratamento
do câncer infantojuvenil
pelo Sistema Estadual de
Regulação (SER), por meio
do recurso Triagem em
Oncologia Pediátrica.

Protocolo formalizado e
divulgado sobre regulação
ambulatorial da oncologia
pediátrica no estado do Rio
de Janeiro, de acordo com os
moldes do Unidos pela Cura.

Fluxo da regulação do
câncer infantojuvenil no
município do Rio de Janeiro
e continuidade do sistema do
Unidos pela Cura definidos.

Sinal de alerta no
prontuário eletrônico da
APS implantado.

Profissionais da APS
capacitados em todas as
regiões do estado do Rio
de Janeiro para suspeição
de casos de câncer
infantojuvenil.

INDICADORES

Nº de hospitais com vagas
reguladas pelo SER.
Nº de vagas
disponibilizadas por
hospital por mês.

RESPONSÁVEIS | ATRIBUIÇÕES

Secretaria de Estado de Saúde |
implementação
Hospitais especializados |
implementação
Instituto Desiderata | articulação e
monitoramento

Protocolo aprovado em CIB.

Secretaria de Estado de Saúde |
implementação

Nº de crianças
encaminhadas pelo SER.

Secretaria Municipal de Saúde |
apoio

Tempo entre solicitação
da vaga no SER e
agendamento da consulta
no hospital especializado.

Instituto Desiderata |
articulação e monitoramento
Hospitais especializados |
apoio

Nº de reuniões realizadas
entre Regulação Estadual,
Regulação Municipal e
Instituto Desiderata.

Secretaria Municipal de Saúde |
implementação

Nº de casos de câncer
infantojuvenil regulados /
nº de casos suspeitos de
câncer infantojuvenil.

Secretaria de Estado de Saúde |
apoio

Instituto Desiderata |
articulação e monitoramento

Sinal de alerta criado no
sistema e-SUS.

Ministério da Saúde | implementação

Nº de profissionais da APS
do estado do Rio de Janeiro
capacitados por ano.

Secretaria de Estado de Saúde|
implementação e coordenação

Nº de regiões do
estado do Rio de Janeiro
com profissionais
capacitados por ano.

RECOMENDAÇÕES (2019-2021)
17

Instituto Desiderata| monitoramento

Secretaria Municipal de Saúde |
implementação
Instituto Desiderata|
articulação, apoio e monitoramento

5º FÓRUM DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

GT2: O CÂNCER INFANTOJUVENIL E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DATA: 30/09

LOCAL: FIRJAN (Av. Graça Aranha, 1 – Centro)

COORDENAÇÃO
Elizabeth Parente| Sociedade de Pediatria do Estado do Rio de Janeiro
Laurenice Pires | Gerente de Saúde do Instituto Desiderata

EMENTA
Definir estratégias entre instituições para a inclusão do câncer infantojuvenil nos espaços de formação acadêmica
de medicina e enfermagem e de educação continuada para profissionais de saúde.

ONDE ESTAMOS?
Considerando que o câncer é uma doença pouco incidente, cujos sinais e sintomas se parecem com outras
doenças pediátricas, e que muitos profissionais de saúde, em especial médicos e enfermeiros, não aprendem
sobre o câncer infantojuvenil durante a formação universitária, o diagnóstico ainda é um desafio. O contato dos
profissionais de saúde com o tema, desde o momento da formação, poderia agregar importante valor. No Rio
de Janeiro, em 2019¹, duas Universidades Públicas ofertam disciplina de oncologia no currículo de medicina e
de enfermagem; uma só para medicina e uma só para enfermagem. Assim, as Ligas Estudantis de medicina e
enfermagem têm sido espaços estratégicos de sensibilização dos alunos para o tema, além de foco de ação da
Sociedade de Oncologia Pediátrica do Estado do Rio de Janeiro (SOPERJ) em parceria com o Instituto Desiderata.
Em 2018, foram realizadas atividades com as Ligas Estudantis das Universidades Estácio de Sá, UNIGRANRIO,
UNIRIO e Severino Sombra (Valença) e ocorreu a apresentação do Unidos pela Cura na pós-graduação em
Enfermagem Oncológica e no XIII CONSOPERJ. A capacitação de profissionais da Estratégia de Saúde da Família
vem avançando para o interior do estado com a meta de formar 1.600 pessoas até o fim de 2020. Alguns desses
profissionais já foram capacitados em 2019 na região Metropolitana II e no município do Rio de Janeiro. As
capacitações para a identificação de sinais e sintomas do câncer fazem parte do Plano Estadual de Educação
Permanente 2019-2022.
_________________________________________________________________________
¹ Pesquisa documental elaborada pela Profª Drª Leila L. do Couto a partir das publicações disponibilizadas na rede digital pelas Universidades

Públicas do âmbito estadual. Foram selecionados os currículos dos cursos de graduação de enfermagem e medicina, os programas didático-pedagógicos e as ementas disciplinares ministradas nas Escolas de Enfermagem e de Medicina em 2019.
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INDICADORES

Realização de duas
atividades por ano sobre o
tema câncer infantojuvenil
nos cursos de medicina
e enfermagem.

Nº de atividades sobre
câncer infantojuvenil
realizadas por alunos
anualmente.

Inclusão do tema da
oncologia pediátrica em
eventos científicos de
pediatria e nos espaços de
formação profissional.

Nº de atividades sobre
câncer infantojuvenil
realizadas em eventos
científicos de pediatria e
nos espaços de formação
profissional por ano.
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RESPONSÁVEIS | ATRIBUIÇÕES

Universidades | implementação
Instituto Desiderata | apoio
SOPERJ | apoio

Universidades | implementação
Instituto Desiderata | apoio
SOPERJ | apoio

5º FÓRUM DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

GT3: INFORMAÇÃO EM SAÚDE
DATA: 30/09

LOCAL: FIRJAN (Av. Graça Aranha, 1 – Centro)

COORDENAÇÃO
Evelyn K. dos Santos |Analista de Saúde do Instituto Desiderata
Marceli Santos | Tecnologista do Instituto Nacional de Câncer
Rejane Reis | Analista de Projetos da Fundação do Câncer

EMENTA
Construir propostas para consolidar a implementação do Registro Hospitalar de Câncer (RHC) e do Registro
de Câncer de Base Populacional (RCBP) no Rio de Janeiro, com foco na padronização de registros pediátricos.

ONDE ESTAMOS?
O Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP) e o Registro Hospitalar de Câncer (RHC) são duas fontes de
informação de extrema relevância para o conhecimento das realidades sanitária e epidemiológica da doença.
No Rio de Janeiro, dos sete hospitais habilitados em oncologia pediátrica, somente um ainda não tem o RHC
implantado. Atualmente, são registrados 200 a 300 casos/ano de câncer infantojuvenil, porém nem todos os
hospitais disponibilizaram as informações. O Instituto Desiderata, por meio do Programa Nacional de Apoio à
Atenção Oncológica (PRONON), em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde (SES-RJ), capacitará em 2020
registradores de RHC do estado do Rio de Janeiro.
O RCBP de Angra dos Reis está em funcionamento, mas o RCBP do município do Rio de Janeiro, que configura
uma das metas do Plano de Atenção Oncológica, ainda não foi implantado pelo estado. Já foram realizadas ações
nesse sentido, como a formação de registradores pela Secretaria de Estado de Saúde em parceria com o INCA e
a elaboração do Plano de Trabalho, que formaliza o início das atividades do registro e que aguarda a assinatura
do secretário estadual de Saúde.
Entre 2014 e 2015, especialistas de várias áreas relacionadas à oncologia pediátrica reuniram-se em Toronto
para construir a padronização de um estadiamento de tumores pediátricos de fácil reprodução a ser incluído
nos registros populacionais de todo o mundo. Em 2019, o Instituto Desiderata viabilizou a primeira tradução do
Consenso de Toronto em Língua Portuguesa.
Uma questão que dificulta a implementação da padronização é que o registro do estadiamento deve ser realizado
pelo médico, e não pelo registrador. Para o sucesso do Consenso de Toronto, é essencial que haja o envolvimento
dos oncologistas pediátricos no sentido de incluir o estadiamento no prontuário dos pacientes. Deve-se ressaltar
que o estadiamento clínico pediátrico é diferente do estadiamento para registro de câncer, mas ambos são
necessários para a avaliação da qualidade da assistência.
Outra questão essencial seria conhecer a realidade dos hospitais privados. Embora não seja obrigatório o uso do
RHC, ter as informações desse segmento garante a compreensão da realidade do tratamento oncológico pediátrico.
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INDICADORES

RESPONSÁVEIS | ATRIBUIÇÕES

Publicação do TNM-8,
com capítulo específico
sobre a padronização do
estadiamento do câncer
pediátrico.

Padronização do
estadiamento dos tumores
pediátricos, conforme
orientado no Consenso de
Toronto, com adesão dos
oncologistas pediátricos
e da Sociedade Brasileira
de Oncologia Pediátrica
(SOBOPE).

Projeto piloto sobre o
Consenso de Toronto
realizado em quatro
capitais (Curitiba,
Belo Horizonte, Cuiabá
e Aracaju).
Reunião com
registradores de câncer e
oncologistas pediátricos
para apresentação dos
resultados preliminares
do piloto.

INCA | publicação
Instituto Desiderata |
monitoramento e articulação
SOBOPE | apoio

Estadiamento (avaliação
da extensão da doença ao
diagnóstico) para estudos
que avaliam morbidade,
sobrevida, etc.

Implantação e atualização
do RHC em 100% dos
hospitais habilitados em
oncologia pediátrica no
estado do Rio de Janeiro
e conhecimento sobre
a estrutura física e os
processos dos registros
hospitalares de câncer.

Implantação do RCBP
no município do
Rio de Janeiro.

Monitoramento e
divulgação dos
responsáveis pelas ações
do Plano Estadual de
Atenção Oncológica.

Publicação do Panorama
da Oncologia Pediátrica
contemplando
informações sobre
os hospitais com RHC
implantado e atualizado.
Divulgação do relatório
sobre a estrutura física e o
processo dos RHC.

Análise e
acompanhamento
das bases de dados
consolidadas enviadas
ao RCBP.

Divulgação pública
de relatório sobre
o monitoramento e
os responsáveis pelas
ações do Plano de
Atenção Oncológica.
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SOBOPE | apoio
Instituto Nacional do Câncer |
publicação e pesquisa
Instituto Desiderata |
monitoramento e articulação
Hospitais especializados |
apoio e implementação

Secretaria de Estado de Saúde |
implementação
Instituto Desiderata |
monitoramento
Hospitais especializados | apoio

Secretaria de Estado de Saúde |
implementação
Instituto Desiderata |
monitoramento

5º FÓRUM DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

GT4: PRINCÍPIOS BÁSICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE EM RELAÇÃO
AO CÂNCER INFANTOJUVENIL: CUIDADOS PALIATIVOS
DATA: 30/09

LOCAL: FIRJAN (Av. Graça Aranha, 1 – Centro)

COORDENAÇÃO
Erica Quintans | Psicóloga e consultora do Instituto Desiderata
Juliana Mattos | Psicóloga do Hospital Federal dos Servidores do Estado
Juliana Lyra| Assistente Social do Hospital Federal dos Servidores do Estado
Renata Barros| Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado
Thais Nery| Enfermeira do Hospital Federal dos Servidores do Estado

EMENTA
Construir estratégias para a implantação e o desenvolvimento dos cuidados paliativos nos serviços de
oncologia pediátrica do Rio de Janeiro.

ONDE ESTAMOS?
Cuidados paliativos consistem na assistência promovida por uma equipe multidisciplinar e têm por objetivo
dar alívio ao sofrimento, em todas as suas dimensões: física, psíquica, social e espiritual, contribuindo para
a qualidade de vida e ajudando na superação em todas as fases do tratamento. O Brasil ainda não tem uma
Política Nacional de Cuidados Paliativos, embora, em outubro de 2018, o Ministério da Saúde tenha publicado
as Diretrizes para organização dos cuidados paliativos continuados integrados, no âmbito do SUS. De acordo
com o documento, os cuidados paliativos deverão ser ofertados em todos os pontos de atenção: Atenção Básica,
Atenção Domiciliar, Atenção Ambulatorial, Urgência e Emergência e Atenção Hospitalar. É elegível para cuidados
paliativos toda pessoa afetada por uma doença que ameace a vida, aguda ou crônica, a partir do diagnóstico desta
condição. No Rio de Janeiro, outro movimento recente e bastante significativo foi a criação do Programa Estadual
de Cuidados Paliativos no âmbito da Saúde Pública, aprovado em junho de 2019 pela Assembleia Legislativa.
No entanto, apesar dos recentes avanços normativos no país, a Associação Nacional de Cuidados Paliativos
mostra que 74% dos serviços são ofertados em hospitais. Não existe ainda na Rede de Assistência à Saúde uma
política que dê conta da implementação e da organização dos cuidados paliativos nos três níveis de atenção. O
Brasil ainda não conta com recursos humanos com qualificação e em quantidade suficiente para garantir uma
oferta adequada de cuidados paliativos. São recentes as especializações no tema e geralmente são oferecidas
por instituições privadas, gerando para os profissionais um custo extra à sua formação. No Rio de Janeiro duas
ações públicas têm destaque: o Curso de Especialização em Cuidados Paliativos com Ênfase na Atenção Primária
realizado pela primeira vez pela ENSP/FIOCRUZ e os cursos do INCA, com destaque para o Capacita INCA que
também é realizado na rede de hospitais do Rio de Janeiro. Entre os hospitais com serviço de oncologia pediátrica,
quatro possuem comissões de cuidados paliativos formalizadas.
Outro desafio é a dispensação de opioides, que é feita nas farmácias dos hospitais, e não nos postos, dificultando
o acesso dos pacientes. Nesse sentido, é importante que a Diretriz Estadual de Cuidados Paliativos oriente para
a descentralização da dispensação de opioides.
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Acompanhamento de
crianças em cuidados
paliativos oncológicos pela
Atenção Primária à Saúde
e por hospitais habilitados
em oncologia pediátrica de
forma integrada.

INDICADORES
Nº de pacientes em
cuidados paliativos
acompanhados pela
Atenção Básica.

RESPONSÁVEIS | ATRIBUIÇÕES

Secretaria Municipal de Saúde |
implementação

Nº de estratégias criadas
no Grupo de Trabalho
de cuidados paliativos
para aproximação de
hospitais que tratam
câncer infantojuvenil e
Atenção Primária.

Hospitais especializados |
implementação

Emissão de 100% das
declarações de óbito
de crianças e adolescentes
oncológicos pela Atenção
Primária em caso de
morte domiciliar.

Nº de declarações de óbito
de crianças e adolescentes
com câncer em domicílio
emitidos pela APS.

Secretaria Municipal de Saúde |
implementação

Aprovação e envio pelo
Ministério da Saúde do
projeto de capacitação
em Atenção Primária para
os Cuidados Paliativos no
âmbito do PRONON/MS.

Projeto aprovado pelo
Ministério da Saúde.

Ministério da Saúde | aprovação

Disponibilização de
espaços de formação em
cuidados paliativos por
hospitais habilitados em
oncologia pediátrica.

Nº de cursos de
capacitação realizadas
pelos hospitais.

Hospitais especializados |
implementação

Publicação da Diretriz
Estadual de Cuidados
Paliativos, incluindo
a capacitação e as
orientações sobre a
dispensação de opioides.

Diretriz Estadual de
Cuidados Paliativos
publicada no Diário Oficial.

Secretaria de Estado de Saúde |
implementação
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Instituto Desiderata | articulação e
monitoramento

Instituto Desiderata | monitoramento

Instituto Desiderata | monitoramento

Instituto Desiderata | apoio

Instituto Desiderata | monitoramento
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