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Construído por muitas mãos, o Fórum de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro é um espaço de referência
para o debate e, principalmente, a consolidação de
propostas para a melhoria da rede de atenção à saúde
da criança e do adolescente com câncer. Além de palestras, cursos e encontros, os grupos de trabalho discutem e recomendam ações necessárias para o avanço
da oncologia pediátrica no estado do Rio de Janeiro.
Na pauta, estão temas como o acesso ao tratamento, a
formação profissional, a informação em saúde, a humanização etc. O FOP nasceu do Unidos pela Cura, 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 3 mil profissionais para a detecção precoce.
Desde a última edição do FOP, em 2015, registramos
avanços como o aumento no número de hospitais que
realizam o registro hospitalar de câncer (RHC), a ampliação da formação de profissionais para a detecção precoce em todos os municípios da Metropolitana 2 e mais
um serviço de oncologia pediátrica ambientado, desta
vez o INCA, colocando o Rio de Janeiro na vanguarda
no que tange à ambientação de espaços hospitalares
pensados para crianças e adolescentes com câncer.
Porém, ainda há muito caminho pela frente: implantar o plano de atenção oncológica, aprimorar a capacidade de planejar e monitorar através do uso dos
registros – tanto os hospitalares quanto os de base
populacional (RCBP), ainda ausente no estado do Rio
de Janeiro, ampliar a capacitação para todo o estado
organizando fluxos de referência, dentre outros.
Os debates e os encaminhamentos do 4º Fórum de
Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro apontam avanços e o conhecimento acumulado construído coletivamente. Fica claro que, para que possamos mudar o
cenário da oncologia pediátrica no estado, são necessários informação transparente e trabalho integrado
com foco nos pequenos pacientes. Com este material
em mãos, esperamos que gestores e profissionais de
saúde e organizações sociais reafirmem e priorizem
seu engajamento com o câncer infantojuvenil. Afinal,
mais chances de cura dependem do envolvimento de
todos e todas.

No Brasil, para 2017, há uma previsão de 12 mil casos de
crianças e adolescentes com câncer. Esse índice não
sofreu grandes alterações, se comparado com registros passados. Fato é que nossas taxas de cura estão
aquém daquelas obtidas nos países desenvolvidos.
Por que isso acontece? Como alterar esse cenário? O
que precisamos, como profissionais e gestores, fazer?
Quais as intervenções para reverter esse cenário?
Atualmente, há mais perguntas do que respostas. Porém, desenhar soluções para mais chances de cura
passa por reconhecer onde precisamos melhorar.
E isso só será possível colocando todos em diálogo.
Somente em um grande debate podemos avaliar os
vários ângulos das questões e diagnosticar os rumos
que precisam ser tomados para garantir a execução
de transformações que impactem o cenário atual.
O FOP é um grande evento que traz diversas perguntas para a discussão. É um espaço no qual representantes de diversos setores ligados à temática do câncer infantojuvenil realizaram interlocução e buscam
elaborar propostas que poderão contribuir para a
melhoria do atendimento destas crianças no estado
do Rio de Janeiro. O Fórum faz as perguntas e coloca
todos os seus integrantes para dialogarem na construção das respostas.
O Fórum de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro
serve de modelo para um debate mais amplo que
contemple a realidade enfrentada pelas crianças e
pelos adolescentes com câncer em todo o Brasil. Ao
questionarmos mais, nós reconheceremos com mais
facilidade onde precisamos melhorar e, com isso, poderemos ter taxas de cura muito mais próximas dos
países desenvolvidos.
Teresa Cristina Cardoso Fonseca
Coordenadora científica do 4º Fórum de Oncologia
Pediátrica do Rio de Janeiro
Presidente da Sociedade Brasileira
de Oncologia Pediátrica
Membro do Comitê Estratégico do Unidos pela Cura

Roberta Costa Marques
Coordenadora técnica do 4º Fórum de Oncologia
Pediátrica do Rio de Janeiro
Diretora executiva do Instituto Desiderata
Membro da Secretaria Executiva do Unidos pela Cura

APRESENTAÇÃO
5

4º FOPRIO 2017

SUMÁRIO
EXECUTIVO

6

4º FOPRIO 2017

O Fórum de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro é um espaço de referência para o debate e, principalmente, a
consolidação de propostas para a melhoria da rede de atenção à saúde da criança e do adolescente com câncer.
Além de palestras, cursos e encontros, os grupos de trabalho discutem e recomendam ações necessárias para o
avanço da oncologia pediátrica no estado do Rio de Janeiro. Na pauta, estão temas como o acesso ao tratamento,
a formação profissional, a informação em saúde, a humanização etc.
Desde a última edição do FOP, em 2015, registramos avanços como o aumento no número de hospitais que realizam o registro hospitalar de câncer (RHC), a ampliação da formação de profissionais para a detecção precoce em
todos os municípios da Metropolitana e mais um serviço de oncologia pediátrica ambientado, desta vez o INCA,
colocando o Rio de Janeiro na vanguarda no que tange à ambientação de espaços hospitalares pensados para
crianças e adolescentes com câncer.
Este sumário executivo faz um compilado dos diversos debates e temas abordados nos três dias do 4º Fórum de
Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro, realizado entre os dias 18 e 20 de setembro de 2017, que geraram recomendações de ações que podem transformar o cenário do câncer infantojuvenil no estado e serão monitoradas
nos próximos dois anos até o próximo Fórum.
Para que a criança ou o adolescente com suspeita de câncer tenha acesso rápido ao tratamento faz-se necessário
que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais e aos sintomas da doença, que o fluxo de encaminhamento para a investigação diagnóstica nos hospitais seja conhecido pelos profissionais de saúde e que a vaga no
centro especializado seja imediata. Garantir que esse acesso aconteça em tempo, depende de muitas variáveis.
Para ampliar a análise das suspeitas, é fundamental o incremento da capacitação para os sinais e os sintomas em
todo o estado. Atualmente, 11% das equipes de saúde da família no estado do Rio de Janeiro foram capacitadas.
Já está em andamento no Rio de Janeiro a expansão da capacitação de profissionais da Atenção Básica para outros
municípios do estado, parceria entre organizações da sociedade civil e a Secretaria de Estado de Saúde. Neste Fórum foi ressaltada a importância do diagnóstico rápido e correto do retinoblastoma, influenciando as chances de
cura desse tipo de tumor e demandando a criação de mais capacitações e fluxos específicos de encaminhamento.
Com relação ao acesso às vagas ambulatoriais, dos sete hospitais habilitados para tratar oncologia pediátrica no
estado, apenas quatro contam com vagas reguladas pelo Sistema Estadual de Regulação (SER) e seguem um protocolo específico de encaminhamento. Além de permitir um acesso equânime às vagas, o sistema de regulação
também promove o melhor acompanhamento dos casos. A ausência de um sinal de alerta nos prontuários eletrônicos, assim como de prontuários integrados, dificulta o acompanhamento do paciente que já passou por outras
consultas, trazendo retrabalhos e repetição de exames e acarretando perda de tempo e recursos do Sistema
Único de Saúde (SUS). Para que todas as crianças tenham acesso equânime aos leitos ambulatoriais e de tratamento pela regulação, são necessários conhecer a real demanda e a oferta de vagas nos centros especializados no
estado, definir protocolos específicos de acesso e construir processos transparentes e passíveis de controle social.
Quanto mais e melhores informações forem produzidas sobre os diferentes tipos de câncer que acometem crianças e adolescentes e os impactos socioeconômicos do tratamento, melhor serão definidas políticas e ações que
promovam o aumento das chances de cura. Os Registros Hospitalares de Câncer (RHC), de base populacional e de
mortalidade, são a base mais importante para conhecer a realidade da oncologia pediátrica. Apesar do avanço no
número de hospitais habilitados com RHC, o Rio de Janeiro ainda não possui um Registro de Câncer de Base Populacional e é preciso superar o desafio da qualidade dos dados, de acordo com os padrões internacionais, fundamental para integrar estudos e análises globais, como o último publicado pela Agência Internacional de Pesquisa em
Câncer (IARC). A análise constante dos dados publicados no sistema e a produção de relatórios de monitoramento
com troca constante entre quem insere as informações e quem as analisa são fundamentais para que os ajustes
necessários sejam feitos ao longo do processo, garantindo dados mais fidedignos com a realidade dos serviços.
A estrutura e o funcionamento dos registros nos hospitais também influenciam sua qualidade. O painel sobre
prontuários apontou como fundamental: ampliar a visibilidade e o uso das informações disponíveis no SiSRHC,
otimizar o processo de trabalho do registrador na rotina das unidades, engajar o corpo clínico para o preenchimento adequado dos prontuários, estimular a participação em pesquisas e diminuir a rotatividade dos
profissionais registradores.
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Para apoiar a superação dos desafios na informação em oncologia pediátrica, foi discutida a necessidade de implantação do Observatório de Saúde da Criança e do Adolescente com Câncer que pretende reunir, produzir e
divulgar informações sobre oncologia pediátrica, tendo como alvo a tomada de decisões baseadas em evidências.
Os observatórios de saúde participantes desse encontro apresentaram seus avanços e desafios com relação a
comunicação, ao financiamento e a autonomia para a produção e a publicação de conteúdos técnicos.
A tecnologia foi tema debatido em suas diversas formas e usos, todos centrais para otimizar e transformar sistemas complexos, como os de saúde. As contribuições tecnológicas podem facilitar a rotina dos pacientes e dos
profissionais de saúde, aprimorando o uso de recursos e gerando economia para indivíduos e governos. Permitem
a troca de conhecimento, segunda opinião para diagnósticos e estudos coletivos que podem ser realizados sem
grande investimento tecnológico e com enorme ganho técnico-intelectual. Os grupos cooperativos também são
potente forma de tecnologia baseada na troca de informações e na construção coletiva de conhecimento, contribuindo para a padronização da assistência ao paciente e o fortalecimento do trabalho entre os profissionais de
diferentes serviços e cidades. A tecnologia também pode favorecer a comunicação verbal e escrita, o acolhimento aos pacientes e seus familiares e a humanização das relações.
As diferenças sociais, econômicas e políticas mundiais impõem diferentes oportunidades para as crianças e os
adolescentes. Na sobrevivência dos pequenos pacientes, o local onde nasceram é determinante, o que não é
diferente no Brasil. Os fóruns regionais, realizados pela Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE),
mostram um diagnóstico situacional do câncer infantojuvenil e têm registrado as diferenças do Sistema Único de
Saúde, além de propor ações locais para tentar uniformizar o tratamento no país. Para dar conta desses desafios,
organizações internacionais, como o Hospital de Pesquisa St Jude, têm estimulado o trabalho colaborativo e a
criação e o fortalecimento de grupos cooperativos com abordagem multidisciplinar entre os países, reduzindo as
taxas de abandono e aumentando a taxa global de sobrevida.
Há um consenso de que para o tratamento do câncer ter êxito é necessária uma complexa rede envolvendo
saúde, assistência, previdência, orientação jurídica, entre outros. Dependendo da condição socioeconômica do
paciente e da família, esse apoio precisará ser mais completo para que consigam aderir ao tratamento e realizá-lo
de forma adequada. Nesse cenário, as casas e as instituições de apoio são fundamentais, já que grande parte
dos pacientes reside longe dos centros de tratamento. No estado do Rio de Janeiro, existem três casas de apoio,
todas localizadas na cidade do Rio de Janeiro. Para potencializar esse trabalho, é fundamental ampliar a articulação entre o serviço social dos hospitais habilitados e as casas de apoio. Da mesma forma, é muito importante
garantir acesso aos benefícios sociais, especialmente em tempos de retrações sociais e econômicas. O direito a
estudar durante o tratamento também faz parte dessa rede de proteção. A classe hospitalar permite a criança
hospitalizada estudar e retornar à escola de origem sem prejuízo do aprendizado. Embora garantida em lei, muitos profissionais da educação, diretores e coordenadores pedagógicos não sabem o que é e como funcionam as
classes hospitalares. É necessário um trabalho mais próximo entre as secretarias de saúde e de educação para que
todas as crianças e os adolescentes tenham direito à educação, mesmo que hospitalizadas.
Para além da rede de proteção e apoio ao tratamento, é fundamental também unir mais pessoas e organizações
para influenciar políticas públicas de câncer, visto que muitos dos assuntos fundamentais para o câncer pediátrico
são também de extrema relevância para os cânceres em adultos, como execução e transparência do Plano de
Atenção Oncológica, qualificação e uso dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC) e implementação do Registro
de Câncer de Base Populacional (RCBP). Advocacy é um conjunto de ações planejadas e integradas que possa sensibilizar e influenciar os gestores e os formuladores de políticas públicas. Cada vez mais é necessário articular as
ações locais ao advocacy global, visto que resoluções mundiais têm forte influência nas decisões dos governos locais. O Fórum debateu este tema pela primeira vez e seguirá em articulação com outros fóruns de discussão, como
os liderados pela SOBOPE, para mobilizar cada vez mais pessoas e organizações em torno do controle do câncer.
Algumas das indicações dos grupos de trabalho que compõem a Carta de Recomendações e que serão monitoradas até o próximo Fórum são: a realização de estudo de demanda e oferta de vagas nos centros especializados,
a organização do fluxo regulatório dos casos de suspeita do câncer infantojuvenil para todo o estado do Rio de
Janeiro e a criação de grupo de trabalho contínuo para discutir possibilidades de entrada do tema oncologia
pediátrica na graduação e na educação continuada. Também fazem parte do documento, enviado para gestores
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de saúde, recomendações sobre a implantação a divulgação do plano de atenção oncológica no Estado, o monitoramento da qualidade dos dados nos Registros Hospitalares de Câncer, a definição de informações específicas
sobre oncologia pediátrica nas fichas do RHC e o estímulo para a criação de comissões de cuidados paliativos em
pediatria nos hospitais habilitados e a produção de materiais de orientação para familiares.
Dentre todos esses assuntos debatidos e recomendações elaboradas ao longo de três dias, quatro grupos de
trabalho, cinco mesas de palestras e nove cursos e encontros, merecem destaque com aspectos transversais e
centrais para superar os desafios e ampliar as chances de cura no Rio de Janeiro:
Informação e transparência: a qualificação e o uso dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC) e a implantação
do Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP) no estado são centrais. Sem estes documentos não serão
possíveis conhecer o perfil da assistência, a real demanda por leitos e a oferta detalhada de serviços públicos,
orientar investimentos e garantir a implementação do Plano Estadual de Atenção Oncológica, assim como seu
monitoramento.
Colaboração e trabalho em rede: Os desafios impostos ao câncer infantojuvenil no Rio de Janeiro são complexos e
dependem do trabalho articulado e integrado dos governos municipais, estadual e federal, além de participação
ativa das organizações acadêmicas e sociais. Isto demanda uma agenda integrada e com foco no paciente.
Os debates e os encaminhamentos do 4º Fórum de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro apontam avanços e
o conhecimento acumulando construído coletivamente. Com este material em mãos, esperamos que gestores e
profissionais de saúde e organizações sociais reafirmem e priorizem seu engajamento com o câncer infantojuvenil. Afinal, mais chances de cura dependem do envolvimento de todos e todas.
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NOITE DE ABERTURA
DATA: 18/09

LOCAL: Museu Histórico Nacional - Praça Mal. Âncora, s/n - Centro, RJ

A noite de abertura do 4º Fórum de Oncologia Pediátrica foi repleta de celebrações. Em comemoração ao Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce do Retinoblastoma (18 de setembro), foi homenageado Hilário de Gouvêa. O médico oftalmologista fez o primeiro registro de um caso genético de retinoblastoma
há mais de cem anos. Mais tarde, ele publicaria artigo sobre o caso que contribuiu para o avanço da descoberta
da relação hereditária da doença. Ao receber a homenagem, seu bisneto Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira relembrou histórias do bisavô e a importância da descoberta que, até os dias de hoje, beneficia milhares de pessoas.
A conferência de abertura foi realizada por Raul Ribeiro, médico e diretor da divisão de leucemia/linfoma e do Programa de Compromisso Internacional do St Jude Children´s Research Hospital (EUA). Responsável pela primeira
fase do programa, que estimula o compartilhamento de conhecimento, tecnologia e habilidades organizacionais
ao redor do mundo, com o objetivo ajudar a melhorar as taxas de cura do câncer infantil, o médico presenteou a
plateia contando sua trajetória profissional. Ele contou sobre a escolha pela hematologia em um período em que
a grande maioria das crianças morria até a chegada a um grande centro de tratamento e seu compromisso com
a melhora da oncologia pediátrica no Brasil.
A abertura contou ainda com a apresentação da Orquestra Popular Tuhu, com o melhor da Música Popular
Brasileira. Na mesa de abertura estiveram presentes representantes do Instituto Desiderata, da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica, do Instituto Ronald McDonald, do Instituto Nacional de Câncer e da Secretaria
Estadual de Saúde.
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EVENTO CIENTÍFICO
DATA: 19/09

LOCAL: Auditório da Bolsa de Valores Praça XV de Novembro, 20. Centro – Rio de Janeiro – RJ

NÚMEROS EVENTO CIENTÍFICO

7 HORAS DE

CONTEÚDO EXCLUSICO

13 PALESTRANTES

TEMAS

158 PARTICIPANTES
Panorama da
Oncologia Pediátrica

Impacto socioeconômico
e redes de apoio para famílias

Diagnóstico situacional
do tratamento do câncer
infantojuvenil

Tecnologia como aliada da
comunicação e informação
para o cuidado

Informações
epidemiológicas
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ABERTURA DO DIA: PANORAMA DA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA

MESA 1: QUE INFORMAÇÕES EPIDEMIOLÓGICAS SOBRE
ONCOLOGIA PEDIÁTRICA TÊM SIDO PRODUZIDAS?
PALESTRANTES
Eva Steliavora-Foucher | Pesquisadora epidemiologista da Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC)
Karina Ribeiro | Epidemiologista da Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP)
Marceli Santos | Supervisora de Programas de Controle de Câncer do Instituto Nacional de Câncer (INCA)

MEDIAÇÃO
Berenice Navarro | Coordenadora do Programa de Avaliação e Vigilância do Câncer da Secretaria Estadual
de Saúde de Minas de Gerais

EMENTA
Apresentação de informações sobre incidência, morbidade e mortalidade do câncer infantojuvenil nos
contextos nacional e internacional.

RESUMO
O principal ponto de convergência da mesa é que os registros hospitalares de câncer, de base populacional e de mortalidade, são a base mais importante para conhecer a realidade da oncologia pediátrica. Assim, devem definir ações e políticas públicas capazes de contribuir para mais chances de cura. No
Brasil, a produção mais recente sobre oncologia pediátrica – “Incidência, morbidade e mortalidade do
câncer infantojuvenil no Brasil, INCA, 2016” – evidencia o avanço no número de hospitais habilitados
que tem o Registro Hospitalar de Câncer e de capitais com o Registro de Câncer de Base Populacional.
No entanto, ainda é preciso superar o desafio da qualidade dos dados, de acordo com os padrões internacionais. Alcançar esse padrão é fundamental para integrar estudos e análises globais, como o último publicado pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC). A análise constante dos dados
publicados no sistema e a produção de relatórios de monitoramento com troca constante entre quem
insere as informações e quem as analisa são fundamentais para que os ajustes necessários sejam feitos
ao longo do processo, garantindo dados mais fidedignos com a realidade observada cotidianamente.

EVENTO CIENTÍFICO
16

4º FOPRIO 2017

MESA 2: A TECNOLOGIA COMO ALIADA DA
COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO PARA O CUIDADO
PALESTRANTES
Raul Ribeiro | Diretor da Divisão de Leucemia do St. Jude Children’s Research Hospital e fundador da
plataforma Cure 4Kids
Simone Mozzilli | Presidente da ONG Beaba
Marcelo Zuffo |Professor titular do Laboratório de Sistemas Integráveis da Escola Politécnica de Engenharia de
Sistemas Eletrônicos – USP

MEDIAÇÃO
Joaquim Caetano de Aguirre Neto| Presidente do comitê de oncohematologia da Sociedade Mineira de
Pediatria e membro do comitê de oncologia do Grupo Brasileiro de Tumores Renais da SOBOPE

EMENTA
Como a tecnologia tem sido [ou pode ser] utilizada como aliada para potencializar a comunicação, o
registro e o monitoramento de informações sobre o diagnóstico e o tratamento do câncer em crianças
e adolescentes.

RESUMO
A tecnologia tem, cada vez mais cedo, feito parte da realidade dos indivíduos. O potencial de uso
vai muito além das facilidades do dia a dia, sendo estratégico para otimizar sistemas complexos,
como os de saúde. As contribuições tecnológicas podem facilitar diretamente a rotina dos pacientes e dos profissionais de saúde, aprimorando a utilização de recursos e gerando economia para indivíduos e governos, como foi apresentado por Marcelo Zuffo. Em cenários de crise, em especial,
há a possibilidade de trocas de conhecimento, segunda opinião para diagnósticos e estudos coletivos que podem ser realizados sem grande investimento tecnológico e com grande ganho técnico intelectual. O cenário é observado na plataforma Cure 4Kids, trabalho realizado com usuários de
mais de 160 países. Os grupos cooperativos também são uma potente forma de tecnologia baseada na troca de informações e na construção coletiva de conhecimento, contribuindo para a padronização da assistência ao paciente e o fortalecimento do trabalho entre os profissionais de diferentes serviços e cidades, como visto no Grupo Brasileiro de Tumores Renais. A tecnologia também
pode ser representada como o cuidado com a comunicação verbal e escrita, o acolhimento aos pacientes e seus familiares e a humanização das relações, o que mostra o trabalho da ONG BEABA.
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MESA 3: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DO TRATAMENTO
DO CÂNCER INFANTOJUVENIL
PALESTRANTES
Raul Ribeiro | Diretor da Divisão de Leucemia do St. Jude Children’s Research Hospital e fundador da
plataforma Cure 4Kids
Teresa Cristina Cardoso | Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica

MEDIAÇÃO
Alejandro Arancibia | Coordenador Médico do Instituto do Câncer Infantil (ICI)

EMENTA
Apresentação da situação do tratamento do câncer infantojuvenil no Brasil, América Latina e países em
desenvolvimento, refletindo sobre avanços e desafio para oportunidades de cura mais equânimes nos
diferentes contextos nacionais. Como qualificar o tratamento proporcionando maiores chances de cura
em tempos de crise e retração dos sistemas públicos de saúde?

RESUMO
As diferenças sociais, econômicas e políticas no mundo impõem diferentes oportunidades para as crianças
e os adolescentes, sendo determinante para a sobrevivência o local onde nasceram. Não diferente ocorre
no Brasil. Os fóruns regionais, realizados pela Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), têm
registrado as diferenças do Sistema Único de Saúde e proposto ações locais para tentar uniformizar o
tratamento no país. Organizações internacionais, como o St. Jude Hospital têm estimulado o trabalho colaborativo e a criação e o fortalecimento de grupos cooperativos e com abordagem multidisciplinar entre
os países, reduzindo as taxas de abandono e aumentando a taxa global de sobrevida. O intuito da iniciativa
é claro: garantir a todas as crianças e os adolescentes do mundo as mesmas oportunidades de cura.
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MESA 4: IMPACTO SOCIOECONÔMICO E REDES DE APOIO
PARA A FAMÍLIA NO TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL
PALESTRANTES
Sumit Gupta | Oncologista Pediátrico do SickKids, Canadá (Apresentação em vídeo)
Rilder Campos | Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Apoio e Assistência à Criança e ao
Adolescente com Câncer (CONIACC)
Vera Sodré |Assistente Social do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)
Andréa Baptista da Silva Correa|Superintendência de Gestão do SUAS - SES

MEDIAÇÃO
Erika Schreider | Chefe do Serviço Social do INCA

EMENTA
Apresentar as principais questões socioeconômicas que impactam o tratamento e discutir os recursos
governamentais e não governamentais disponíveis para as famílias.

RESUMO
Para que o tratamento do câncer tenha êxito é necessária uma complexa rede envolvendo saúde,
assistência, previdência, orientação jurídica, entre outros. Dependendo da condição socioeconômica do paciente e da família, esse apoio precisará ser mais completo para que consigam aderir
ao tratamento e realizá-lo de forma adequada. Nesse cenário, as casas e as instituições de apoio
são fundamentais, já que grande parte dos pacientes reside longe dos centros de tratamento. Da
mesma forma, é muito importante garantir acesso aos benefícios sociais, como passe-livre, recurso para o tratamento fora de domicílio e benefício de prestação continuada. Em tempos de retrações sociais e econômicas, com redução do acesso aos direitos sociais, o desafio é definir estratégias que priorizem os direitos de crianças e adolescentes com câncer no acesso a esses benefícios.
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MESA FINAL: MONITORAMENTO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL
PALESTRANTES
Sima Ferman | Chefe da Seção de Oncologia Pediátrica do INCA
Ana Lygia Melaragno | Diretora de Práticas Profissionais da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn-SP)
Marceli Santos | Supervisora de Programas de Controle de Câncer do INCA
Renata Barros|Médica do Hospital Federal dos Servidores do Estado

MEDIAÇÃO
Roberta Costa Marques | Diretora Executiva do Instituto Desiderata

RESUMO
A mesa de encerramento do 4º Fórum de Oncologia Pediátrica do Rio de Janeiro trouxe encaminhamentos dos Grupos de Trabalhos, como temas transversais e desafios para qualificar a rede de atenção
oncológica no estado. Desde o 2º Fórum, quatro temas são apontados como fundamentais para a
qualificação do tratamento na rede pública: acesso ao tratamento, formação profissional, informação
em saúde e princípios do SUS – que este ano abordou o tema cuidados paliativos. Dentre as propostas
construídas pelos grupos de trabalho, que integrarão a Carta de Recomendações e serão monitoradas
até o próximo Fórum estão: a realização de estudo de demanda e oferta para o atendimento em oncologia pediátrica; a organização do fluxo regulatório dos casos de suspeita do câncer infantojuvenil
no estado do Rio de Janeiro; a criação de grupo de trabalho contínuo para discutir possibilidades de
entrada do tema oncologia pediátrica na graduação e na educação continuada. Também fazem parte
do documento, enviado para gestores de saúde, recomendações sobre a implantação e divulgação do
Plano Estadual de Atenção Oncológica, o monitoramento da qualidade dos dados nos Registros Hospitalares de Câncer, a definição de informações específicas sobre oncologia pediátrica nas fichas do RHC
e o estímulo para a criação de comissões de cuidados paliativos em pediatria nos hospitais habilitados
e a produção de materiais de orientação para familiares.
Para além dos fatores como diagnóstico precoce e acesso rápido ao tratamento, outros aspectos foram abordados no Fórum e precisam ser considerados para o sucesso do tratamento: a situação socioeconômica da família, local onde a criança vive e sua etnologia, a oferta de equipe multiprofissional,
a especificidade de cada doença, as diferenças entre crianças e adolescentes, o uso de protocolos
comuns e locais, a importância do uso de novas tecnologias, entre outros. Os desafios impostos ao
câncer infantojuvenil no Rio de Janeiro são complexos e dependem do trabalho articulado e integrado
dos governos municipais, estadual e federal, além de participação ativa das organizações acadêmicas
e sociais. Isto demanda uma agenda construída e implementada de forma colaborativa e integrada,
tendo como foco o paciente.
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CURSOS,
OFICINAS E
ENCONTROS
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NÚMEROS CURSOS, OFICINAS E ENCONTROS

27 HORAS DE CONTEÚDO EXCLUSICO

35 PALESTRANTES

178

PARTICIPANTES

TEMAS

Observatórios de saúde

Advocacy em saúde

Prontuário do paciente
como fonte de
informação

Oncologia pediátrica com foco
na equipe multiprofissional da
Atenção Primária

Cuidados paliativos

Classes hospitalares

Casas de apoio

Diagnóstico do retinoblastoma
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ADVOCACY EM SAÚDE
DATA: 20/09

LOCAL: INCA (Rua Marquês de Pombal, 125 – Lapa – Auditório 2)

COORDENAÇÃO
Roberta Costa Marques

PALESTRANTES
Paula Johns | Diretora da ACT + Saúde
Ana Paula Rechuan | Presidente da Frente Parlamentar Contra o Câncer
Tiago Matos | Coordenador no Núcleo de Advocacy do Instituto Oncoguia
Carla Lettieri | Coordenadora do Núcleo de Programas e Projetos do Instituto Ronald McDonald

EMENTA
De que forma a sociedade civil e os profissionais de saúde podem unir forças e influenciar as políticas
públicas voltadas ao câncer.

ONDE ESTAMOS?
Pela primeira vez no Fórum, foi realizado um encontro sobre advocacy em saúde. O objetivo foi a
troca de experiências entre pessoas e organizações que já trabalham ou tem interesse em influenciar
políticas públicas de câncer e que juntas podem potencializar os resultados. Trata-se de uma ação
estratégica, visto que há problemas comuns ao câncer pediátrico e aos cânceres em adultos, como a
necessidade de implementação de um Plano de Atenção Oncológica, qualificação e uso dos Registros
Hospitalares de Câncer (RHC) e implementação do Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP).
Advocacy é um conjunto de ações planejadas e integradas para sensibilizar e influenciar os gestores
e os formuladores de políticas públicas. As atividades podem ser realizadas no âmbito do Poder Legislativo, para regular mercados e garantir direitos em lei, por exemplo, mas também podem acontecer
no âmbito do Poder Executivo, quando ações de apoio ou de controle social objetivam garantir a implementação das políticas públicas. Cada vez mais é necessário articular as ações locais ao advocacy
global, visto que resoluções mundiais tendem a influenciar decisões locais. Portanto, alinhar as ações
no território com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável ou com as metas preconizadas pelo
Organização Mundial de Saúde (OMS) passam a ser requisitos para ampliar o impacto dessas ações no
Brasil. Para realizar advocacy, as organizações sociais precisam ter independência para focar no que
realmente é o mais importante para o paciente e conhecimento técnico sobre o assunto de interesse,
formar equipe com capacidade técnica para participar dos debates e investir em comunicação para
dar visibilidade ao tema. Além disso é fundamental o constante monitoramento e avaliação das ações
e dos resultados.

CURSOS, OFICINAS E ENCONTROS
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DESAFIOS APRESENTADOS

POSSIBILIDADES LEVANTADAS

Falta de conhecimento das famílias dos
pacientes sobre as estruturas de apoio
existentes e sobre os mecanismos de
participação que existem.

Definir estratégias para informar familiares, pacientes
e profissionais de saúde sobre como participar de
consultas públicas e outros espaços de participação
da população. Difundir o conhecimento sobre as
estruturas de apoio para as famílias, por meio dos
profissionais da Atenção Básica e dos mecanismos de
participação direta.

Conhecimento sobre as consultas públicas
abertas e entendimento dos relatórios
com as conclusões das consultas, em
especial pelo público leigo.

Aumentar a eficácia das metas que foram sugeridas
pela Frente Parlamentar (aprovada em abril de
2017), engajando mais parlamentares à causa.

Resistência para a implementação
dos projetos de lei devido aos
interesses partidários que sobrepõem
a causa comum.

Aumentar a eficácia das metas que foram sugeridas
pela Frente Parlamentar (aprovada em abril de
2017), engajando mais parlamentares à causa.

Informações divulgadas sem
embasamento científico confiável.

Verificar sempre a veracidade das informações
baseadas em evidências científicas antes de divulgar.

Dificuldade de financiamento, dado
que é necessário equipe fixa, atuante
(presença física em Brasília, por
exemplo) e qualificada.

Engajar pacientes e fortalecer a atuação a favor
da causa.

Importância das organizações ligadas
ao advocacy manterem a autonomia
do discurso e das propostas em que
estejam engajadas.

Levar em consideração os conflitos de interesse ao
escolher parcerias.

A dificuldade de acesso e a falta de
articulação intersetorial podem gerar
a criação de leis impossíveis de serem
cumpridas, como a Lei dos 60 dias – que
pretende garantir o início do tratamento
até 60 dias após o diagnóstico

Aumentar o conhecimento das políticas públicas
entre os 3 poderes e os profissionais, além de
promover a interlocução entre os diferentes setores
da saúde.

AONDE QUEREMOS CHEGAR
Unir mais atores interessados em influenciar políticas públicas de câncer.
Encaminhamento: fazer um segundo encontro de discussão no primeiro semestre de 2018 e um
terceiro encontro durante o Fórum Nacional da SOBOPE com vistas a pensar uma pauta comum de
atuação e ampliar o conhecimento sobre o tema.

CURSOS, OFICINAS E ENCONTROS
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ENCONTRO DAS CASAS DE APOIO
DATA: 20/09

LOCAL: HEMORIO (R. Frei Caneca, 8- Centro. Sala Ana Luisa 2 – 3 andar)

COORDENAÇÃO
Cristiane Teixeira| Casa de apoio de São Vicente de Paula
Keila Pires | Casa de Apoio Ronald McDonald
Laurenice Pires| Gerente de Saúde Instituto Desiderata
Luciana Alcantara| Serviço Social da Pediatria do INCA
Roberta Nóbrega | Casa de Apoio de Santa Teresa

EMENTA
Estimular o diálogo sobre o papel das casas de apoio no tratamento de câncer infantil no Rio de Janeiro:
oportunidades e limites para o trabalho em rede.

ONDE ESTAMOS?
Estima-se que 1.100 novos casos de câncer em crianças e adolescentes no Estado do Rio de Janeiro
para o biênio 2016 - 2017. Seis dos sete hospitais habilitados para o tratamento da doença estão
localizados no município. No estado, existem apenas três casas de apoio, todas localizadas na cidade
do Rio de Janeiro. As crianças em cuidados paliativos são aceitas nas casas, que contam com equipes
de saúde especializada. Somada a capacidade instalada para hospedagem, as três casas têm 169
acomodações. Porém, duas casas não são exclusivas para pacientes oncológicos, atendendo também
outras patologias.

DESAFIOS APRESENTADOS

POSSIBILIDADES LEVANTADAS

Dificuldade de comunicação entre as
casas de apoio e os hospitais para troca
de informações sobre a situação do
paciente hospedado.

Definir rotina de reuniões entre as casas e os hospitais.

Incompreensão sobre os critérios para
admissão na casa, o que ocasiona dúvidas
e mal-entendidos.

Esclarecimento das casas sobre quais hospitais são
parceiros e as regras e os critérios de admissão e alta
que são adotados.

Inexistência de critérios mínimos de
atendimento para as casas do Estado.

Construção de diretrizes que orientem o que é e
como funcionam as casas de apoio do Rio de Janeiro
e definições de seu papel no acolhimento, limites e
possibilidades.

Falta de formalização entre as casas e
os hospitais.

Criar um modelo de formalização da parceria entre
as casas e os hospitais.

CURSOS, OFICINAS E ENCONTROS
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Desconhecimento sobre o número de
crianças atendidas nas casas do estado
do Rio de Janeiro.

Levantamento anual sobre o total das crianças e dos
adolescentes com câncer que são atendidos nas
casas de apoio no estado do Rio de Janeiro.

Dificuldade de acesso aos
benefícios sociais.

Articulação com os responsáveis pelo Sistema Único
de Assistência Social e o Conselho Municipal de
Direitos das Crianças e dos Adolescentes para construir
estratégias coletivas de suporte às crianças com câncer
e às famílias em situação de vulnerabilidade social, por
exemplo Tratamento Fora de Domicílio, Benefício de
Prestação Continuada, Passe Livre, etc.

AONDE QUEREMOS CHEGAR
Definição de uma agenda periódica de reuniões entre as casas de apoio e o serviço social dos hospitais
habilitados em oncologia pediátrica para discussões e proposições de ações coletivas para enfrentamento dos desafios identificados.

ENCONTRO DAS CLASSES HOSPITALARES DOS
SERVIÇOS DE ONCOLOGIA PEDIÁTRICA
DATA: 20/09

LOCAL: SOPERJ (Rua da Assembleia, 10/1.812, Centro)

COORDENAÇÃO
Claudia Pires | Professora da Classe Hospitalar do Hemorio
Elizabeth Leitão | Professora da Classe Hospitalar do Hospital Municipal Jesus
Eneida Simões | Professora Associada do Departamento de Estudos da Educação Inclusiva
e Continuada (DEIC) da UERJ.
Laurenice Pires | Gerente da Área de Saúde do Instituto Desiderata
Rosane Santos | Professora da Classe Hospitalar do INCA

PALESTRANTES
Mirian Gerber | Instituto Helena Antipoff
Eneida Simões | Professora Associada do Departamento de Estudos da Educação Inclusiva
e Continuada (DEIC) da UERJ
Rosane Santos | Professora da Classe Hospitalar do INCA
Dilma Cupti | Responsável pelo Programa Saúde na Escola – Secretaria Municipal de Saúde

EMENTA
Discutir os desafios para a garantia de direito à educação para as crianças e os adolescentes hospitalizados.

CURSOS, OFICINAS E ENCONTROS
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ONDE ESTAMOS?
A classe hospitalar tem como finalidade garantir a continuidade dos conteúdos escolares às crianças e
aos adolescentes hospitalizados, de forma a possibilitar seu retorno à escola de origem sem prejuízo
do aprendizado. Segundo o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é direito das
crianças e dos adolescentes hospitalizados desfrutar de alguma forma de recreação, programas de
educação para a saúde e acompanhamento do curriculum escolar, durante sua permanência hospitalar (RESOLUÇÃO n° 41/1995 CONANDA). Embora a resolução seja de 1995, muitos profissionais da
educação, diretores e coordenadores pedagógicos não sabem o que é e como funcionam as classes
hospitalares. Essa situação é observada quando os profissionais da escola se surpreendem com o contato das professoras das classes hospitalares para saberem ou informarem sobre os alunos. O Brasil
possui 155 classes hospitalares distribuídas entre os estados, exceto no Amapá, Roraima e Piauí, onde
não existem classes hospitalares. As regiões Sul e Sudeste concentram mais da metade das classes hospitalares. O município do Rio de Janeiro possui 18 classes hospitalares. Dessas, oito são em hospitais
municipais ou com gestão municipal. As classes atendem cerca de 2 mil alunos, sendo 800 deles matriculados na rede municipal de ensino. Na Secretaria Municipal de Educação, a classe hospitalar está
sob gestão do Instituto Municipal Helena Antipoff - responsável pelas ações de educação para alunos
com necessidades especiais. Já na Secretaria Municipal de Saúde, está sob gestão do Programa Saúde
na Escola, que tem como objetivo integrar as redes do Sistema de Educação Básica e do Sistema Único
de Saúde (SUS). É necessário um trabalho mais próximo entre as secretarias de saúde e de educação
para que todas as crianças e os adolescentes tenham direito à educação, mesmo que hospitalizadas.

DESAFIOS APRESENTADOS

POSSIBILIDADES LEVANTADAS

Exigência de documentações e processo
burocrático para estabelecer o convênio
entre o hospital e a Secretaria Municipal
de Educação.

Negociar na gestão do Programa Saúde na Escola,
junto ao setor jurídico da Secretaria Municipal de
Saúde, a possibilidade de facilitar o processo de
solicitação da classe hospitalar pela direção do
hospital à Secretaria Municipal de Educação. Por
exemplo: transformar os convênios com a Secretaria
da Educação em resoluções, para que não necessitem
de renovação a cada dois anos.

Alguns convênios ainda estabelecem
14 anos como a idade máxima para o
atendimento das classes hospitalares,
deixando os adolescentes do Ensino
Médio fora da assistência.

Discutir (Secretarias de Saúde e Educação) mais
efetivamente as exigências dos convênios,
principalmente no que se relaciona ao corte de idade.

O Programa Saúde na Escola acompanha
a evasão escolar, mas não há processo
de busca ativa por informações sobre os
alunos internados e se estão ou não em
classes hospitalares.

Incluir no formulário de acompanhamento do Projeto
Aluno Presente pergunta se participou da classe
hospitalar no período de internação. Foi observado
no Projeto que algumas crianças fora da escola
tinham histórico de adoecimento e internações.

CURSOS, OFICINAS E ENCONTROS
27

4º FOPRIO 2017

Há pouco conhecimento sobre a real
função das classes hospitalares (muitas
vezes confundidas como recreação ou
auxiliar da adesão do tratamento).

Divulgar o papel das classes hospitalares e promover
espaços de discussões para profissionais da saúde e
da educação.

Desconhecimento sobre as
necessidades de cada hospital em
implantar a classe hospitalar e sobre o
número de crianças que precisam ou
passaram pelas classes hospitalares.

Fazer análise de quais hospitais municipais realmente
necessitam da implantação de uma classe hospitalar;
e quantas crianças demandam esse serviço.

AONDE QUEREMOS CHEGAR
• Diminuir a burocracia para implantação e manutenção das classes hospitalares e ampliar o conhecimento sobre classes hospitalares entre os profissionais da educação e da saúde, tendo em vista
garantir o direito à educação de crianças e adolescentes, mesmo que internadas.
• Encaminhamento: criar grupo de trabalho sobre classes hospitalares para debater e propor ações comuns.

OBSERVATÓRIOS DE SAÚDE: INFORMAÇÃO É SAÚDE
DATA: 20/09

LOCAL: INCA (Rua Marquês de Pombal, 125 – Lapa – Auditório 2)

COORDENAÇÃO
Laurenice Pires| Gerente de Saúde Instituto Desiderata
Alejandro Arancibia| Coordenador Médico do Instituto do Câncer Infantil (ICI)

PALESTRANTES
Isabela Cardoso| Observatório de análise de política em saúde, UFBA
Karla Emília de Sá Rodrigues| Observatório de saúde da criança e do adolescente, UFMG
Tiago Cepas| Observatório de oncologia, ABRALE
Adilson Hira| Registro Brasileiro de Fibrose Cística (REBRASC), Centro Interdisciplinar de
Tecnologias Interativas-USP

EMENTA
Espaço de troca de experiências sobre avanços e desafios identificados por observatórios que têm
como objeto a saúde, assim como levantamento de contribuições práticas para a implantação do Observatório de Saúde da Criança e do Adolescente com Câncer.

ONDE ESTAMOS?
Muito já se avançou no tratamento do câncer infantil nas últimas décadas. No entanto, países em
desenvolvimento ainda precisam superar alguns desafios para alcançar chances de cura mais próximas
às dos países desenvolvidos. Para alcançar esses resultados, um grande aliado tem sido evocado mundialmente: a informação. Quanto mais e melhores informações forem produzidas sobre os diferentes
tipos de câncer que acometem crianças e adolescentes e os impactos socioeconômicos do tratamen-
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to, mais serão as possibilidades de definir políticas e ações que interfiram no aumento das chances
de cura. O objetivo da implantação do Observatório de Saúde da Criança e do Adolescente com Câncer é contribuir para a concentração, produção e divulgação de informações sobre oncologia pediátrica, tendo como alvo a tomada de decisões baseadas em evidências. Os observatórios de saúde
participantes desse encontro apresentaram seus avanços e desafios com relação a comunicação, ao
financiamento e a autonomia para a produção e a publicação de conteúdos técnicos. De forma geral,
a questão financeira é um fator preocupante em todos. Quando ligados às universidades, os editais
surgem como fontes de fomento. Quando ligados às organizações não governamentais, contam com
apoio de laboratórios e outras fontes públicas ou privadas.

DESAFIOS APRESENTADOS

Implantar um observatório com
autonomia política e financeira.

POSSIBILIDADES LEVANTADAS
Criar um observatório independente da influência
direta dos setores privado ou público, criando
critérios para as parcerias públicas ou privadas e
diversificando as fontes de financiamento.
Escrever projetos para instituições de fomento
(CNPQ, etc).

Produzir conhecimento com base
científica feita em parceria com
instituições de ensino e pesquisa
(universidades, institutos, etc).

Realizar parcerias com a comunidade acadêmica
para o levantamento de dados.
Pesquisar os trabalhos já realizados para evitar repetições.
Produzir conhecimentos que ajudem a esclarecer
um problema local ou nacional em interlocução com
políticas públicas.

Elencar os objetivos do Observatório e definir com
clareza seu público-alvo.
Investir em uma plataforma virtual
segura e de fácil acesso.

Produzir materiais específicos para cada público.
Criar um banco de dados seguro.
Monitorar o impacto gerado no território.

Investir em uma equipe multidisciplinar
e focada na comunicação.

Constituir equipe multiprofissional (jornalistas,
acadêmicos bolsistas, pesquisadores e outros)
responsável por manter uma dinâmica de
comunicação regular para os diferentes públicos
e em diferentes formatos.
Divulgar os resultados e os impactos gerados pelas
produções do Observatório.

AONDE QUEREMOS CHEGAR
Criar o Observatório de Saúde da Criança e do Adolescente com Câncer com autonomia política e financeira e capacidade de produzir informações relevantes para a tomada de decisões em oncologia pediátrica.
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WORKSHOP DE RETINOBLASTOMA
DATA: 20/09

LOCAL: FIRJAN (Av. Graça Aranha, 01 Auditório Ipanema – 13º andar)

COORDENAÇÃO
Clarissa Matosinho | Oncologista Ocular do INCA
Nathalia Grigorovski | Oncologista Pediátrica do INCA

PALESTRANTES
Andrea Zin | Fundadora do Instituto Catarata Infantil
Anna Claudia Evangelista| Geneticista do INCA
Celia Antoneli| Docente da Universidade de Santo Amaro

EMENTA
Aumentar a suspeição dos casos de retinoblastoma e otimizar o acesso do paciente ao diagnóstico e ao
tratamento nos serviços de oncologia pediátrica.

ONDE ESTAMOS?
Retinoblastoma é um tumor maligno originário de células da retina, que é a parte do olho responsável
pela visão. Pode estar presente no nascimento ou aparecer até os cinco anos de idade. O principal
sintoma do retinoblastoma é a leucocoria, que é o reflexo branco na pupila, popularmente conhecido como reflexo do olho de gato. Em outras palavras, trata-se do reflexo da luz sobre a superfície do
próprio tumor. Muitas vezes, esse sinal só pode ser notado em algumas posições do olhar, à luz artificial quando a pupila estiver dilatada ou em fotos quando a luz do flash bate nos olhos. Caracteriza-se
como uma doença tratável e curável, porém aproximadamente 50% dos pacientes chegam ao INCA
em estágios mais avançados, necessitando de enucleação (remoção do globo ocular). Como o prognóstico do retinoblastoma é relacionado com o tempo para o diagnóstico, medidas que tornem este
mais rápido são necessárias e responsáveis por mais chances de cura.

DESAFIOS APRESENTADOS

POSSIBILIDADES LEVANTADAS
Organizar fluxos de encaminhamento dos pacientes
para diminuir o intervalo médico entre o diagnóstico
e o tratamento.

Principal forma de diagnóstico precoce
é o teste do reflexo vermelho. No
entanto, este detecta apenas estágios
mais avançados da doença e não é feito
na periodicidade correta.

Sensibilizar profissionais de saúde, escolas e
população sobre a doença.
Disponibilizar oftalmoscópio nas unidades básicas de
saúde.
Aproveitar campanhas, como as de vacinação, para
realizar teste do reflexo vermelho.
Capacitar profissionais do SISREG.
Uso de retinografias coloridas para o diagnóstico precoce.
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AONDE QUEREMOS CHEGAR
Garantir que o teste do reflexo vermelho seja realizado pelos profissionais de saúde na periodicidade
correta e que, caso uma alteração seja constatada, a criança seja prontamente encaminhada para
uma avaliação especializada, de acordo com um fluxo definido e de conhecimento dos profissionais
da Atenção Primária e Secundária.

PAINEL: PRONTUÁRIO DO PACIENTE COMO FONTE DE INFORMAÇÃO
EM SAÚDE PARA OS REGISTROS DE CÂNCER
DATA: 20/09

LOCAL: INCA (Rua Marquês de Pombal, 125 – Lapa – Auditório 2)

COORDENAÇÃO
Sandra Baliza | Registradora hospitalar de câncer do HU/UFRJ
Maria Teresa Cravo| Técnica pela área técnica de Vigilância Hospitalar de Câncer do INCA
Ivo Oliveira| Técnico da área técnica de Vigilância Hospitalar de Câncer do INCA
Laurenice Pires | Gerente da área de Saúde do Instituto Desiderata
Evelyn K. Santos | Analista de Projetos da área de Saúde do Instituto Desiderata

PALESTRANTES
Rafael Vargas | Oncologista clínico da Santa Casa de Porto Alegre
Sandra Baliza | Registradora hospitalar de câncer do Hospital Universitário/UFRJ
Evelyn K. Santos | Analista de Projetos da área de Saúde do Instituto Desiderata

EMENTA
A partir de experiências relacionadas ao Registro Hospitalar de Câncer (RHC), discutir a importância do
prontuário do paciente e as possibilidades de uso das informações contidas nesse documento para o
planejamento e a gestão do serviço e do hospital.

ONDE ESTAMOS?
As informações oriundas dos RHC têm sido usadas para aprimorar a assistência oncológica, pois traçam o perfil da clientela, evidenciam aspectos demográficos, mostram os recursos que são usados no
diagnóstico e no tratamento e acompanham a evolução da doença e o estado geral dos pacientes
ao longo do tempo. Também constituem importante instrumento de apoio à formulação da Política
Nacional de Atenção Oncológica, ao planejamento de saúde, à avaliação da qualidade da atividade
assistencial e à elaboração de pesquisas clínicas e trabalhos científicos (INCA, 2009). É incontestável
o avanço no que diz respeito aos Registros Hospitalares de Câncer: seis dos sete hospitais habilitados
em oncologia pediátrica no estado do Rio de Janeiro possuem RHC. No entanto, ainda existem inúmeros desafios relacionados à estrutura e ao funcionamento dos registros nas unidades hospitalares,
influenciando sua qualidade. O painel discutiu questões relacionadas aos registros de câncer em geral
e apontou os desafios: ampliar a visibilidade e o uso das informações disponíveis no SiSRHC, otimizar
o processo de trabalho do registrador na rotina das unidades com estratégias inovadoras, engajar
o corpo clínico para o preenchimento adequado dos prontuários e a participação em pesquisas e
diminuir a rotatividade dos profissionais registradores. A criação de uma categoria profissional para
registradores, a comunicação das informações e a publicação periódica em grupos de pesquisa são
possibilidades para enfrentar essas questões.
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DESAFIOS APRESENTADOS

POSSIBILIDADES LEVANTADAS

Problemas de preenchimento do
prontuário: caligrafia do profissional,
abreviações que não são claras e baixa
qualidade de informações, como
ocupação, grau de escolaridade, TMN
(que deve ser informado pelo médico),
pTNM (que deve ser informada pela
patologia), risco cirúrgico (que deve estar
no prontuário) e a causa básica de morte.

Estimular a escrita mais legível, não usar
abreviações e capacitar quem colhe as informações
para coletar os dados adequadamente. Por
exemplo, não adianta colocar como profissão
“aposentado”. É preciso informar qual a profissão
exercida anteriormente, buscar de forma ativa no
prontuário e integrar com vigilância de mortalidade
para seguimento e desfecho.

Dificuldade em atualizar as informações,
por exemplo, endereço, telefone
e estado da doença ao final do
tratamento no hospital.

Realizar a busca ativa com o serviço social ou no
prontuário do paciente.

Criação de outros sistemas de Registro
(por exemplo, SISMAMA) que tornam
ainda mais difícil o preenchimento e o
acesso às informações importantes.

O registro anterior deve continuar sendo utilizado
e faz-se necessário o redimensionamento da
capacidade de trabalho.

Dificuldade de adesão dos demais
profissionais ao preenchimento
adequado.

Ensinar novos residentes sobre preenchimento das
fichas. Por exemplo, deixar a ficha impressa como
primeira folha nos prontuários de pacientes com
CID-10 para doença oncológica. É importante ainda
treinar os profissionais da instituição, mostrando o
impacto do preenchimento inadequado.

Dificuldade em medir a qualidade das
informações colhidas.

Elaborar e utilizar ferramentas para realizar verificações
automáticas de inconsistências e qualidade do registro
propostas no manual.

Dificuldade para captar novos casos.

Otimizar a busca de novos casos a partir do
preenchimento dos dados a respeito do histopatológico
e do CID 10 para câncer na 1ª consulta, já que algumas
consultas são para 2ª opinião, casos benignos ou
diagnósticos errados.
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Utilização dos registros para fonte de
pesquisas.

Realizar parcerias com universidades para criar estágios
regulamentados pelo CNPq, pois aumentar o número
de estagiários qualificados apoiará o registro e permitirá
realizar monografias e pesquisas com as informações.

Financiamento para melhoria e
modernização dos sistemas da instituição.

Criar estratégias inovadoras ou em parcerias com
profissionais e setores de TI, dada a restrição de recursos
públicos para este fim.

Reconhecimento da ocupação exercida
pelos profissionais registradores.

Em relação ao projeto de lei para criar a profissão de
registrador de câncer, em julho de 2016 foi emitido
parecer negativo, sugerindo a aprovação da função
de registrador no código brasileiro de ocupações ao
Ministério do Trabalho.

Necessidade de conhecer a estrutura de
trabalho do registrador e avaliar ações
realizadas para melhorar a qualidade do
trabalho, considerando os desafios reais
para novos investimentos nos hospitais.

Realizar uma pesquisa sobre os registros e como
funcionam.

AONDE QUEREMOS CHEGAR
Mudança na rotina institucional de hospitais habilitados, com maior visibilidade e utilização das informações do RHC para a gestão hospitalar. Valorização dos registradores como categoria profissional.
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GRUPOS DE
TRABALHO
E CARTA DE
RECOMENDAÇÕES
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GT1: ACESSO AO TRATAMENTO DO CÂNCER INFANTOJUVENIL
DATA: 18/09

LOCAL: Museu Histórico Nacional (Praça Mal. Âncora, s/n - Centro)

COORDENAÇÃO
Sima Ferman | Chefe da Seção de Oncologia Pediátrica do Instituto Nacional de Câncer
Fernando Werneck | Médico Oncohematologista Pediátrico do Hospital Estadual da Criança

EMENTA
Contribuir para a elaboração de uma proposta de atenção integral ao câncer infantojuvenil: regulação,
referência e contrarreferência e assistência ao paciente.

ONDE ESTAMOS?
Para que a criança ou o adolescente com suspeita de câncer tenha acesso rápido ao tratamento faz-se
necessário que os profissionais de saúde estejam atentos aos sinais e aos sintomas da doença, que o
fluxo de encaminhamento para a investigação diagnóstica nos hospitais seja conhecido pelos profissionais de saúde e que a vaga no centro especializado seja imediata. Garantir que esse acesso aconteça a tempo depende de muitas variáveis. Por exemplo, para ampliar a análise das suspeitas, é fundamental o incremento da capacitação para os sinais e os sintomas em todo o estado. Atualmente, 11%
das equipes de saúde da família no estado do Rio de Janeiro foram capacitadas. O município do Rio
de Janeiro regula apenas os procedimentos para investigação diagnóstica através do sistema nacional
de regulação (SISREG) e do cartão de acolhimento Unidos pela Cura. Por outro lado, é de responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde regular as vagas ambulatoriais através do SER (Sistema Estadual
de Regulação). Embora, em 2015, tenha sido criada a REUNI (Central Unificada de Regulação entre
Municípios e Estado), a regulação ainda ocorre de forma fragmentada e praticamente sem contemplar
a oncologia pediátrica. Atualmente, dos sete hospitais habilitados para tratar oncologia pediátrica no
estado, apenas quatro contam com vagas reguladas pelo SER. Aqueles hospitais que não cedem suas
vagas alegam não confiar na eficiência do sistema de regulação, tendo presenciado constantemente
atrasos no recebimento de pacientes. Além de permitir um acesso equânime às vagas, o sistema de
regulação promove o melhor acompanhamento dos casos. Outro aspecto levantado é que o tratamento de adolescentes apresenta problemas em função da inexistência de protocolos específicos
que orientem a conduta com esse grupo de pacientes. Assim, o atendimento é ora feito juntamente
com adultos e ora em hospitais habilitados para oncologia pediátrica, embora recomendado seja o
atendimento na oncologia pediátrica. Por fim, a não integração dos prontuários eletrônicos dificulta
o acompanhamento do paciente que já passou por outras consultas, trazendo retrabalhos e repetição
de exames, acarretando perda de tempo e recursos do Sistema Único de Saúde (SUS). A migração
de prontuários eletrônicos para o E-SUS já está acontecendo, porém é importante que exista um
sistema de alerta após a terceira consulta do mesmo paciente. Para que todas as crianças tenham
acesso equânime aos leitos ambulatoriais e de tratamento pela regulação, é necessário conhecer a
real demanda e a oferta de vagas nos centros especializados no estado, definir protocolos específicos
de acesso e construir processos transparentes e passíveis de controle social.
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AONDE QUEREMOS
CHEGAR

Ter o diagnóstico da
demanda e da oferta de
vagas ambulatoriais para
avaliação de suspeitas e
leitos para internação.

Ter a regulação da
oncologia pediátrica
organizada de forma
coletiva, transparente
e ágil.

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.

INDICADORES

Diagnóstico sobre a demanda e a oferta
de vagas ambulatoriais e leitos de
internação realizado.

Protocolo de regulação da oncologia
pediátrica para todo o estado do Rio
de Janeiro validado por oncologistas
pediátricos e publicado na Política de
Regulação Oncológica, de acordo com
o Plano Estadual de Atenção Oncológica.
Ter criado um GT com organizações
governamentais e não-governamentais
para o processo de implantação da
regulação e o monitoramento contínuo
dos casos pediátricos encaminhados.

RESPONSÁVEIS

Secretaria de Estado
de Saúde do RJ
Departamento de
Gestão Hospitalar
(DGH)

Secretaria de Estado
de Saúde do RJ

Secretaria de Estado
de Saúde do RJ
Ter o sinal de alerta implantado nos
prontuários eletrônicos.
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Secretaria Municipal
de Saúde (SMS-Rio)
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GT2: O CÂNCER INFANTOJUVENIL E A FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DATA: 18/09

LOCAL: SOPERJ (Rua da Assembleia, 10/1.812, Centro)

COORDENAÇÃO
Carmen Elia| Prof.a Responsável por Projetos de Extensão e Ligas Acadêmicas - Medicina, Universidade
Estácio de Sá
Ana Lygia Melaragno | Diretora de Práticas Profissionais da Associação Brasileira de Enfermagem (ABEn-SP)
Paulo Peres| SMS-RJ

EMENTA
Discussão sobre a inclusão do câncer infantojuvenil na grade curricular de medicina e de enfermagem e
a formação continuada dos residentes e dos profissionais.

ONDE ESTAMOS?
Embora o câncer seja a primeira causa de morte por doença na faixa de 05 a 19 anos e o diagnóstico precoce seja sabidamente uma ação fundamental para mais chances de cura, o tema oncologia
pediátrica não consta nos currículos de graduação dos profissionais de saúde, em especial os de medicina e enfermagem. Nas residências, também são poucos os cursos que contemplam essa temática, mais observada nas sessões de discussões clínicas, em especial de medicina. A capacitação dos
profissionais de saúde, ainda focada na Atenção Primária, precisa ganhar força para atingir também os
profissionais das UPAS, da pediatria e dos prontos socorros, responsáveis pelo acolhimento de muitas
crianças e adolescentes na rede. Até 2016, foram capacitadas 11% das equipes de saúde da família
implantadas. Das quinze Ligas de Pediatria identificadas no estado do Rio de Janeiro, apenas uma
relatou desenvolver atividades relacionadas a essa temática. A inclusão de temáticas relacionadas aos
sinais e sintomas do câncer na infância e na adolescência durante a formação acadêmica, assim como
para os profissionais que estão atuando em saúde, é fundamental para o diagnóstico precoce e mais
chances de cura.

AONDE QUEREMOS
CHEGAR

Inclusão da temática da
oncologia pediátrica nos
espaços de formação nas
graduações de medicina
e enfermagem e para os
profissionais em serviço.

INDICADORES
Ter um grupo de trabalho multiinstitucional e multiprofissional
responsável por propor um plano
de ação de educação em oncologia
pediátrica.
Ter no GT ao menos um participante
de universidade, organização são
governamental, Sociedade de Pediatria,
Sociedade de Oncologia Pediátrica,
secretarias Municipal e Estadual de
Saúde, Ligas acadêmicas e Associação
Brasileira de Enfermagem (ABEN).
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RESPONSÁVEIS

Organizações
Sociais/ONGs
SOPERJ
SOBOPE
Universidades
Secretaria de Estado
de Saúde do RJ
Secretaria Municipal
de Saúde (SMS-Rio)
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GT3: INFORMAÇÃO EM SAÚDE
DATA: 18/09

LOCAL: Museu Histórico Nacional (Praça Mal. Âncora, s/n - Centro)

COORDENAÇÃO
Marceli Santos| Tecnologista do Instituto Nacional de Câncer
Rejane Reis | Fundação do Câncer

EMENTA
Discussão sobre a inclusão do câncer infantojuvenil na grade curricular de medicina e de enfermagem e
a formação continuada dos residentes e dos profissionais.

ONDE ESTAMOS?
A produção de informação em saúde é estratégica para o conhecimento das realidades sanitárias
e epidemiológicas locais e globais. No caso do câncer, o Registro de Câncer de Base Populacional
(RCBP) e o Registro Hospitalar de Câncer (RHC) são duas importantes fontes de informação. O Rio de
Janeiro é uma das poucas capitais brasileiras que não tem o RCBP. Vale destacar, como avanço no estado, a reestruturação do RCBP de Angra dos Reis e a meta do Plano Estadual de Atenção Oncológica
em implantar este registro em todas as nove regiões do estado até 2021. Com relação ao RHC, seis
dos sete hospitais habilitados em oncologia pediátrica do estado do Rio de Janeiro tem o registro.
Entretanto, metade destes estão inadimplentes com relação ao ano indicado pela Coordenação de
Prevenção e Vigilância do INCA (Ofício nº 138/2017 - CONPREV/INCA, RJ,04/07/ 2017). Embora o RHC
seja importante para o conhecimento da assistência oferecida aos pacientes, há algumas dificuldades
observadas com relação ao registo das informações sobre o câncer infantojuvenil, em especial com
relação ao estadiamento da doença e ao estado da doença ao final do primeiro tratamento. O desconhecimento dos profissionais sobre o RHC, a baixa cultura de registro legível e claro nos prontuários, a
alta rotatividade dos registradores e a falta de recursos humanos em quantidade e tempo adequados
para funcionamento e implementação efetiva do RHC são alguns dos pontos observados como entraves para aprimorar a qualidade e a atualidade dos registros.
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AONDE QUEREMOS
CHEGAR

Ter o Plano Estadual de
Atenção Oncológica
divulgado publicamente.

INDICADORES
Ter o Plano divulgado no site da
Secretaria de Estado de Saúde do
RJ, com a indicação da evolução no
cumprimento das metas.

RESPONSÁVEIS

Secretaria de Estado
de Saúde do RJ

Departamento de
Gestão Hospitalar/
Ministério da Saúde
Hospital Federal da
Lagoa

Ter 100% dos hospitais
habilitados em oncologia
pediátrica com RHC
implantado e atualizado.

Porcentagem dos hospitais habilitados
com RHC implantado.

Ter RCBP implantado na
cidade do Rio de Janeiro.

RCBP implantado conforme meta do
Plano Estadual de Atenção Oncológica.

Outros envolvidos
INCA / Divisão
de Vigilância e
Análise de ação
Coordenação
Prevenção e
Vigilância - Conprev

Secretaria de Estado
de Saúde do RJ

SOBOPE
Ter informações
específicas sobre
oncologia pediátrica
validadas pela SOBOPE,
incluídas no SISRHC.

Inclusão de variáveis sobre oncologia
pediátrica no SISRHC de hospitais
habilitados em oncologia pediátrica.

Ter o Observatório
implementado.

Ter o Observatório funcionando.

Outros envolvidos
INCA /Divisão
de Vigilância e
Análise de Situação
Coordenação
Prevenção e
Vigilância - Conprev

Organizações
Sociais / ONGs

Secretaria de Estado
de Saúde do RJ
Ter conhecimento
sobre a estrutura
física e operacional
do RHC de todos os
hospitais habilitados em
oncologia pediátrica.

Organizações
Sociais/ONGs
Levantamento sobre perfil dos
registradores e capacidade instalada dos
registros de câncer.
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Outros envolvidos
INCA / Divisão
de Vigilância e
Análise de Situação
Coordenação
Prevenção e
Vigilância - Conprev
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GT4: PRINCÍPIOS BÁSICOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
EM RELAÇÃO AO CÂNCER INFANTOJUVENIL
DATA: 18/09

LOCAL: SOPERJ (Rua da Assembleia, 10/1.812, Centro)

COORDENAÇÃO
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
Discutir os desafios para a implantação e o desenvolvimento dos cuidados paliativos nos serviços de
oncologia pediátrica.

ONDE ESTAMOS?
O conceito de cuidados paliativos foi definido em 1990 e atualizado em 2002 pela Organização Mundial
de Saúde (OMS). É um tipo de cuidado ainda novo no Brasil e permeado por muitos equívocos. É erroneamente, entendido por muitos como um cuidado para “quando não há mais nada a fazer”, ligado a
terminalidade e não à “ assistência promovida por uma equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria
da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que ameaça a vida, por meio
da prevenção e do alívio ao sofrimento, da identificação precoce, da avaliação impecável e do tratamento da dor e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e espirituais”, como sugerido pela OMS.
O Brasil ainda não conta com recursos humanos qualificados em quantidade suficiente para garantir o
cuidado paliativo adequado aos pacientes. São recentes as especializações no tema e nem sempre há
investimento do hospital público na formação dos profissionais. Na grande maioria dos casos, o profissional investe diretamente na sua formação. Outro problema é que os serviços nem sempre contam
com equipes multiprofissionais específicas, como sugerido pela OMS, o que dificulta a estruturação
de um cuidado de qualidade. Além disso, a ideia de que o cuidado oncológico é de responsabilidade
da alta complexidade, e não de toda a rede de atenção à saúde, dificulta a relação entre os hospitais
e a Atenção Primária, o que é parte fundamental para uma rede de cuidados paliativos de qualidade.
O uso de medicações opióides e a falta de legislação específica que respalde os profissionais de saúde
são outros desafios que também precisam ser superados para que o Brasil tenha melhores resultados
neste tipo de cuidado, sendo oferecido de forma equânime para todos os pacientes acometidos por
doenças que ameaçam a vida e não só para os pacientes oncológicos, como tem sido mais comum.
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AONDE QUEREMOS
CHEGAR

Ter comissões de cuidados
paliativos em todos os
hospitais com serviço de
oncologia pediátrica no
Rio de Janeiro.

INDICADORES
Indicação da 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.

RESPONSÁVEIS

Hospitais habilitados
em oncologia
pediátrica no RJ
Secretaria de Estado
de Saúde do RJ

Número de comissões formalizadas.

Ministério da Saúde
Ter 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.

Ter 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.

Secretaria de Estado
de Saúde do RJ
Número de profissionais com formação
em cuidados paliativos (especialização,
atualização ou pós-graduação) nos
serviços de oncologia pediátrica.

Secretaria Municipal
de Saúde (SMS-Rio)
Universidades
Hospitais
habilitados
em oncologia
pediátrica no RJ

Secretaria de Estado
de Saúde do RJ
Número de atividades sobre cuidados
paliativos realizadas com a participação
de profissionais de Atenção Primária e
Terciária.

GRUPOS DE TRABALHO E CARTA DE RECOMENDAÇÃO
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Secretaria
Municipal de Saúde
do RJ
Hospitais
habilitados
em oncologia
pediátrica no RJ

4º FOPRIO 2017

COMUNICAÇÃO

42

4º FOPRIO 2017

Portal FOPRIO
Site do Fórum bilíngue

QRCode do site no crachá dos participantes

Apresentação do book de captação, marcas de
patrocinadores e parceiros

Vídeo de cobertura, fotos, documentos e uma galeria
multimídia com depoimentos dos palestrantes

Atualizações constantes sobre programação
e palestrantes

Documentos, conteúdos, imagens e vídeos
das edições anteriores

Materiais
9 Boletins eletrônicos

Cartaz

SUA EXPERIÊNCIA PODE
FAZER A DIFERENÇA!
Registre seu relato de caso até 30 de junho com
um desafio identificado ao atuar em oncologia
pediátrica. Três casos serão apresentados em cada
grupo de trabalho que produzirá recomendações
para a melhoria da rede pública de tratamento.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE EM

www.foprio.org.br
18, 19 E 20 DE SETEMBRO
Centro - Rio de Janeiro*
*CONSULTE NO SITE OS LOCAIS DE REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES
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SEGUNDA-FEIRA, 18.9.2017 I O DIA

LEANDRO MAZZINI

Mídias sociais

OPINIÃO

COLUNA
ESPLANADA

ARTIGOS
DEU ‘B.O.’ NA PF Estratégias de divulgação conjunta com 4

Público superior a 450 seguidores
na página no Facebook

patrocinadores e 2 parceiros

30 cards publicados, compartilhados,
comentados e curtidos

N Uma guerra interna de apadrinhados na Polícia Federal travou a nomeação do novo diretor geral da PF,e
Leandro Daiello ﬁca no cargo por ora. O presidente Michel Temer nomearia Fernando Segóvia, mas houve alta
rejeição de quadros importantes da corporação, por ser
um apadrinhado de José Sarney e de parte do PMDB.
Numa última tentativa, Segóvia conseguiu na sexta-feira o apoio velado da Federação dos Policiais Federais e
da Fenadepol, que abrange parte dos delegados.

90 postagens
1,8 mil interessados no evento

Publicidade no Google

de Segurança do DF.

N Porém a categoria mais
forte, a Associação Nacional dos Delegados, o
barrou. As classes que
apoiam Segóvia agora
querem apadrinhar o delegado Reinaldo César, exsecretário de Segurança
do Paraná.

29 de agosto a Coluna soltou as indicações. Na sexta, a Abrapol,
APCF, Fenadepol, Fenapef
e Sinpec soltaram nota
apoiando o trio - mas seu
favorito é Segóvia.

Da cúpula

‘Homem’ de Cunha

N Segóvia ainda tem chances, mas são menores; já
o DG Daiello, que ﬁca por
tempo indeterminado,
aponta internamente o
delegado Luiz Pontel como
seu favorito.

N Insatisfeitos

Subiu
NO

preferido dos militares do GSI do Palácio do
Planalto é Rogério Galloro, o nº 2 da PF. Como
Segóvia perdeu força, passou a ser o nome apoiado
pelo ministro Torquato.

Fórum como uma das principais
indicações na página

Movimentos
N Dia

N Segóvia ainda tem outros padrinhos fortes,
como o ministro Gilmar
Mendes (STF e TSE), e Sandro Avellar, ex-secretário

Rio de Janeiro é a cara do Brasil, começando por ser ele o

com o ministro Antônio Imbassay
(PSDB-BA), os deputados do Centrão querem
emplacar o líder do Governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), na
Secretaria de Governo.
Ele é o braço de Eduardo Cunha no Congresso.
Outra pasta comandada
pelo PSDB (Cidades) também está no tabuleiro de
negociação.

tem informação de que, para constranger Michel Temer, as
comitivas de Equador, Bolívia e Venezuela vão se retirar do plenário da ONU
durante seu discurso.

N Em busca de votos para

se livrar da segunda denúncia por obstrução
de Justiça e organização
criminosa, o presidente
Michel Temer está disposto a ceder a uma das
principais reivindicações
do Centrão - grupo que
soma mais de cem parlamentares na Câmara dos
Deputados.

N Afastada do PMDB, a senadora Kátia Abreu (TO),
ex-DEM e ex-PSD, está
prestes a assinar a ficha
de ﬁliação do Podemos.

Poder do Bigode
N Raquel Dodge, que toma
posse hoje como nova
PGR, passou pelo crivo de
José Sarney. O veterano ex
-presidente nunca deixou
de ‘mandar’ no Judiciário.
Há décadas, seu voto velado é essencial para presidentes nomearem ministros do STF, STJ e chefes
do MPF. Se ele rejeitar um
nome, fica difícil para o
postulante. Aliás, Sarney
vai à posse.

What crisis?
N O presidente Temer
não fará menção à crise
política em seu discurso
na Assembleia Geral da
ONU amanhã. Em texto
esboçado pelo ministro da
Fazenda, Henrique Meirelles, o peemedebista
citará bons números da
economia, como a inflação baixa.

Acesse a matéria: oglobo.globo.com/rio/dois-cafes-a-contacom-roberta-marques-21829047
Day after

N Em 2016, em seu discurso na ONU, com um mês
no cargo, Temer ressaltou
que o impeachment de
Dilma Rousseff ocorrera
“dentro do mais absoluto

BRASIL

respeito constitucional”.
Hoje, ele está em situação
muito pior do que a da antecessora - e judicial.

Contagem
N Um

dos líderes da tropa de choque de Temer
na Câmara, o deputado
Beto Mansur (PRB-SP) já
prepara a planilha para
contabilizar os votos favoráveis e contrários à
segunda denúncia no
plenário. Prevê 227 votos contra a abertura de
investigação.

Bala na agulha
N Já

a oposição prevê
um desfecho diferente
para Temer no plenário.
“O governo não tem bala
na agulha para segurar
essa segunda denúncia”,
afirma à Coluna o deputado Weliton Prado
(PROS-MG).

MAS nas ruas
Movimento Acorda
Sociedade (MAS) reuniuse no Conselho Federal da
OAB com a presença de
entidades da sociedade
civil, dentre elas União
das Polícias do Brasil,
Conacate, CSPB, auditores ﬁscais, servidores do
Judiciário. Foi pontapé
para mobilizações contra a PEC da reforma da
Previdência.
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Notícias
Rádio INCA
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Presidente do Inst.
Cultural Cravo Albin

O

Museu da Imagem e do Som
foi mimoseado pela sigla MIS
desde sua fundação em 1965,
quando assumi sua direção executiva
para priorizar uma ação cultural que
pudesse projetá-lo para a opinião pública. Por um triz ele não foi desmontado pelo então BEG (depois Banerj,
depois o nada), correndo grande risco
de desaparecer de vez.
Quase sete anos depois de desenvolvê-lo, o MIS transformou-se no mais
original museu do país, graças à diversidade e à importância que imprimi
às suas gravações para a posteridade.
Recuperar a memória da cidade foi
o desaﬁo de sempre do MIS e dos diretores que me sucederam, todos eles desabridos guardiões da porta que abre
os tesouros tanto dos sortilégios do
passado, quanto da captação do presente. O ontem preservado determinará um futuro deﬁnido e justo. Justo,
sim, porque este país é perdulário em

arrastar debaixo do tapete os melhores fazimentos de seu povo e dos seus
filhos mais arrebatadores. Mas não
devo apenas lastimar a continuidade
do descuido e do desdém, que nos assolam desde sempre. O nosso MIS, o
museu preservado pelos diretores ao
longo de cinco décadas, foi e ainda é
o ocupante — por meio século — do
castelinho encantador da Praça 15,
um dos dois remanescentes da Exposição de 1922. Como que para louvar o
passado cheio de glorias e inovações,
constrói-se agora um prédio (de resto, com arquitetura duvidosa) para
abrigar um MIS sem acervo, somente
digital. Mas cujas sucessivas demoras
me preocupam e consternam. E não só
eu, mas toda a consciência cultural da
cidade. E onde ﬁcará o preciosíssimo
acervo material?
Outra grave inquietação é o destino
do prédio histórico e (indispensável)
que abrigou todo o sucesso e a ﬁxação
do MIS durante décadas. O que vão
fazer dele, meu Deus do céu? E não
me venham com a história (de horror)
de que será entregue ao Tribunal de
Justiça para guardar reles arquivos
burocráticos...

Podemos mudar a realidade
do câncer infantojuvenil
Laurenice Pires
Gerente da área de
saúde do Instituto
Desiderata

M

uito temos ouvido sobre casos de câncer nos últimos
tempos. Um amigo, um familiar, um amigo do amigo, sempre uma
história... Embora os recentes acontecimentos políticos nos localizem
no fundo do poço, em termos gerais
temos avançando economicamente
e nos tornando uma nação desenvolvida. No Brasil, doenças comuns, como
diarreia, varíola e paralisia infantil,
deram lugar a “doenças do mundo
desenvolvido”, como câncer. A cada
semana 55 crianças e adolescentes
perdem a vida na luta contra tumores
no Brasil. São quatro por semana no
Estado do Rio de Janeiro.
Para lembrar a importância do diagnóstico precoce do câncer, acontece
nesta semana o Fórum de Oncologia
Pediátrica do Rio de Janeiro. O intuito é lembrar que a pronta detecção e o
tratamento rápido e de qualidade podem contribuir para mais chances de
cura. Nos países desenvolvidos, a taxa
de cura pode chegar a 80%, enquanto
no Brasil ainda está em torno de 60%,

não sabemos exatamente. O que sabemos é que é preciso criar planos nacionais de enfrentamento da doença, investir em estudos e pesquisas e disponibilizar recursos adequados para que
o tratamento seja realizado a tempo.
Além disso, a sociedade também precisa se envolver, cobrar, acompanhar
e exigir melhorias.
Você sabia que, durante o tratamento, crianças cursando até o 9º
ano têm o direito de manter seus estudos nas unidades hospitalares, mas
que nem todos os hospitais possuem
classe hospitalar? Você sabia que os
sintomas do câncer em crianças são
parecidos com outras doenças pediátricas, o que diﬁculta o diagnóstico?
Por isso médicos e profissionais de
saúde precisam ser constantemente
capacitados para pensar na doença. O
câncer ainda é a maior causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Rio.
Nesse mês, também conhecido
como setembro dourado, convidamos você a entrar conosco na luta por
mais chances de cura para crianças
e adolescentes com câncer. Somente
com o envolvimento da sociedade, representada por cada um de nós, será
possível melhorar a rede pública de
tratamento e mudar essa realidade.

O turismo perdeu
R$ 320 milhões em
receitas nos quatro
primeiros meses
deste ano, devido à
criminalidade no
Estado do Rio
Poderíamos tratar isso como algo
vergonhoso, mas o contexto é bem
pior. Está diretamente ligado aos prejuízos incalculáveis para a economia,
geração de renda, empregos. O turismo,umdosnossoscarros-chefes,perdeu R$ 320 milhões em receitas nos
quatro primeiros meses deste ano,
devido à criminalidade. Esses dados,
divulgados pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo,revelouaindaque,paracada
aumento de 10% na criminalidade, a
receita bruta das empresas que compõem a atividade turística do estado
recua, em média, 1,8%. Uma perda
equivalente ao faturamento de 4,5
dias do turismo local.
Enﬁm, é indiscutível o quanto o
Rio de Janeiro está sendo maltratado e, embora tenhamos sua natureza para contemplar a cada amanhã,
ele agoniza e resiste bravamente aos
descasos daqueles que deveriam
preservá-lo como patrimônio internacional. Aﬁnal, o Rio representa a
imagem do Brasil.

Acesse a matéria: odia.ig.com.br/opiniao/2017-09-18/
laurenice-pires-podemos-mudar-a-realidade-do-cancerinfantojuvenil.html

INCA - Agência de notícias -Inscrições abertas para o 4º Fórum de Oncologia Pediátrica
Com Equipe DF, SP e PE/ reportagem@colunaesplanada.com.br. Twitter
@colunaesplanada / Facebook : Coluna Esplanada. Leia mais em odia.com.br

Pesquisa personalizada

Ricardo Cravo
Albin

centro cultural. Neste quesito, o Carnaval e o Réveillon ainda atraem
pessoas do mundo todo. Mas essas
são as partes boas. O Rio se tornou
sinônimo de incertezas. Virou uma
metrópole violenta, o que afastou investidores. Hoje, o Rio é resistência à
insegurança, à saúde precária, à educação ineﬁciente, ao desemprego.
Não são poucos os motivos que o
levaram ao fundo do poço, mas, certamente, o maior de todos foi a negligênciadogovernofederal.Pelaimportância que o Rio tem, muita coisa poderia ser prevista ao longo dos anos,
evitando que a população chegasse a
essa situação caótica.
Desde a década de 90 a violência
vem aumentando a passos largos, inibindo novos investimentos e o progressodacidadeedoestadocomoum
todo.Acadadécada,oquadroseagrava. Em 2002, perdemos a operação
da Bolsa de valores; posteriormente,
grandes empresas debandaram para
outros estados da Federação.
Eocenáriopiorou.Comoaltoíndicederoubode cargas, ainda hoje,empresas que poderiam fomentar a economia local e expandir se seguram de
forma limitada ou fecham as portas.
Uma das maiores redes de varejo do
país, o Magazine Luiza, aﬁrmou que
nãovaiabrir lojasnoRio por causada
violência. Ficamos de fora do seu plano de expansão por incompetência.
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NOTÍCIAS

Inscrições abertas para o 4º Fórum de Oncologia Pediátrica
26/07/2017 - As inscrições para o 4º Fórum de Oncologia Pediátrica estão abertas. O evento, que contecerá nos dias 18, 19 e 20 de
setembro, é um espaço coletivo para troca de experiências e discussões sobre o câncer infantojuvenil para profissionais de saúde,
estudantes e sociedade civil. Os dois primeiros dias serão dedicados a grupos de trabalho e ao evento científico. Já o dia 20 terá
cursos, oficinas e encontros gratuitos, alguns realizados no próprio INCA.
O objetivo do evento é gerar propostas que influenciem na redefinição ou implementação de políticas públicas que garantam
diagnóstico precoce, acesso rápido e tratamento de qualidade para crianças e adolescentes com câncer.

AÇÕES E PROGRAMAS

O Fórum acontece a cada dois anos e é organizado pelo Instituto Desiderata, parceiro do INCA.

ENSINO E PESQUISA

Confira a programação.

COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO
ESTATÍSTICAS DO CÂNCER

LINKS DIRETOS
• Atendimento no INCA

Acesse a matéria: www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/
agencianoticias/site/home/noticias/2017/inscricoes-abertaspara-o-4-forum-de-oncologia-pediatrica
• HPV e Câncer

• Pare de Fumar

• Controle do Tabagismo
• Carta de Serviços ao
Cidadão

Acesse a matéria: gife.org.br/especialistas-discutirao-cancerinfantojuvenil-no-rio-de-janeiro/

• Trabalho Voluntário

• Biblioteca Virtual
Prevenção e Controle de
Câncer
• Observatório da Política
Nacional de Controle do
Tabaco

• Qualidade em
Radioterapia/Mamografia
• Editais de Licitação
• Orientações para
Fornecedores
• Concurso Público
• Processos seletivos
simplificados
• Programa de estágio
• APH
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PRESTAÇÃO
DE CONTAS
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Valor total
208.365,06

8%

7%

15%
27%

26%

10%
7%

Gráfica

Comunicação

Passagens

Hospedagens

R$ 15.078,21

R$ 55.727,56

R$ 21.299,04

R$ 14.747,04

Logística

Produção

Alimentação

R$ 53.665,12

R$ 32.047,50

R$ 15.800,59

PRESTAÇÃO DE CONTAS
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PERFIL DO PÚBLICO FOP
Qual a sua profissão?
Responderam: 122

Sem resposta: 2

Fisioterapeuta

0,8% 0,9% 4%

Técnico(a) de Enfermagem

7,4%

23%

Sanitarista

9%

Assistente Social
Psicólogo(a)
Estudante de Nível Superior

17,2%

19,7%

Médico(a)
Enfermeiro(a)

18%
Outra

Por que você teve interesse em participar do evento?
Responderam: 122

Sem resposta: 2

A programação era interessante

19,7%

26,2%

Queria conhecer o tema

32%

Participou de alguma das
edições anteriores e gostou

14,7%
7,4%

Queria aprofundar o
conhecimento sobre o tema
Outro

O FÓRUM
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Contribuição dos Grupos de Trabalho para a atuação,
formação profissional ou pessoal
GT 1 | Acesso ao tratamento do câncer
infantojuvenil (N=35)

14,3%

GT 2 | O câncer infantojuvenil e a formação
de profissionais (N=32)

12,5%

48,6%

6,2%

5,7%

62,5%

3,1%

15,6%
31,4%

Muito satisfeito (17)

Insatisfeito (2)

Muito satisfeito (20)

Insatisfeito (2)

Satisfeito (11)

Muito insatisfeito (5)

Satisfeito (5)

Muito insatisfeito (4)

Indiferente (1)

GT 3 | Informação em Saúde
(N=38)

26,3%

GT 4 | Princípios básicos do Sistema Único de
Saúde em relação ao câncer infantil
(N=34)

31,6%

14,7%

44,1%

8,8%
2,6%

2,9%

2,6%
36,8%

29,4%

Muito satisfeito (12)

Insatisfeito (1)

Muito satisfeito (15)

Insatisfeito (3)

Satisfeito (14)

Muito insatisfeito (10)

Satisfeito (10)

Muito insatisfeito (5)

Indiferente (1)

Indiferente (1)
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Qual seu grau de satisfação com as discussões do evento científico,
oferecido no dia 19 de setembro?
Que informações epidemiológicas sobre
oncologia pediátrica têm sido produzidas?
(N=73)

1,4%
4,1%

6,9%

A tecnologia como aliada da comunicação e
informação para o cuidado (N=74)

4%
1,3%

58,9%

5,4%

60,8%

28,4%

28,8%

Muito satisfeito (43)

Insatisfeito (1)

Muito satisfeito (45)

Insatisfeito (3)

Satisfeito (21)

Muito insatisfeito (5)

Satisfeito (21)

Muito insatisfeito (4)

Indiferente (3)

Indiferente (1)

Diagnóstico situacional do tratamento do
câncer infantojuvenil (N=71)

4,2%
1,4%

5,6%

Impacto socioeconômico e redes de apoio
para a família no tratamento do câncer
infantojuvenil (N=57)

63,4%

3,5%

57,9%

3,5%
5,2%

25,3%
29,8%

Muito satisfeito (45)

Insatisfeito (3)

Satisfeito (18)

Muito insatisfeito (4)

Indiferente (1)

Muito satisfeito (33)

Insatisfeito (2)

Satisfeito (17)

Muito insatisfeito (2)

Indiferente (3)
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Monitoramento do câncer infantojuvenil (N=55)

3,6%
1,8%
1,8%

58,4%

Muito satisfeito (31)
Satisfeito (20)
Indiferente (1)
Insatisfeito (1)

36,4%

Muito insatisfeito (2)

O FÓRUM
51

4º FOPRIO 2017

Qual seu grau de satisfação com os cursos, oficinas e encontros,
oferecidos no dia 20 de setembro?
Observatórios de saúde: informação é saúde
(N=33)

Advocacy em saúde (N=25)

8%

6,1%
3%

48%

54,5%

44%

36,4%

Muito satisfeito (18)

Indiferente (1)

Muito satisfeito (12)

Satisfeito (12)

Muito insatisfeito (2)

Satisfeito (11)

Curso de Oncologia Pediátrica com foco na
equipe multiprofissional da Atenção Primária
(N=37)

Painel: Prontuário do paciente como fonte de
informação em saúde para os registros
de câncer (N=26)

5,4%
10,8%

Muito insatisfeito (2)

7,7%

56,8%

3,8%
50%

27%
38,5%

Muito satisfeito (21)

Insatisfeito (4)

Muito satisfeito (13)

Indiferente (2)

Satisfeito (10)

Muito insatisfeito (2)

Satisfeito (10)

Muito insatisfeito (1)
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Cuidados Paliativos (N=34)

2,9%

Encontro das classes hospitalares dos serviços
de oncologia pediátrica (N=21)

67,6%

38,1%

61,9%

2,9%

26,5%

Muito satisfeito (23)

Indiferente (1)

Satisfeito (9)

Muito insatisfeito (1)

Encontro das Casas de apoio (N=13)

7,7%

Satisfeito (8)

Workshop sobre diagnóstico do retinoblastoma
(N=25)

38,5%

53,8%

Muito satisfeito (5)

Muito satisfeito (13)

4%

72%

24%

Insatisfeito (1)

Muito satisfeito (18)

Satisfeito (7)

Satisfeito (6)
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Muito insatisfeito (1)
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Satisfação geral com o evento
Responderam: 119

Sem resposta: 5

O evento correspondeu às suas expectativas?

2,5%
2,5%

5%

52,9%

Acolhimento por parte da equipe de apoio
(recepcionistas)

3,4%
0,8%
6,7%

61,3%

27,7%

37%

Muito satisfeito (63)

Insatisfeito (3)

Muito satisfeito (73)

Insatisfeito (1)

Satisfeito (44)

Muito insatisfeito (6)

Satisfeito (33)

Muito insatisfeito (4)

Indiferente (3)

Indiferente (8)

Material recebido pelo congressista

2,5%

49,6%

9,2%

Duração do evento

4,2%
3,4%
2,5%

44,5%

45,4%

38,7%

Muito satisfeito (59)

Indiferente (11)

Muito satisfeito (53)

Insatisfeito (4)

Satisfeito (46)

Muito insatisfeito (3)

Satisfeito (54)

Muito insatisfeito (5)

Indiferente (3)
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Tempo das palestras

4,2%
3,4%
3,4%

Conteúdo das palestras

37,8%

51,3%

5%
2,5%
1,7%

52,1%

38,7%

Muito satisfeito (45)

Indiferente (4)

Muito satisfeito (62)

Indiferente (3)

Satisfeito (61)

Muito insatisfeito (5)

Satisfeito (46)

Muito insatisfeito (6)

Indiferente (4)

Indiferente (2)

Tempo para perguntas

5,9%

Conteúdo e navegação do site oficial do Fórum

5%
0,8%

32,8%

7,6%

42%

5,9%

7,6%
46,2%

46,2%

Muito satisfeito (39)

Indiferente (9)

Muito satisfeito (50)

Indiferente (6)

Satisfeito (55)

Muito insatisfeito (7)

Satisfeito (55)

Muito insatisfeito (6)

Indiferente (9)

Indiferente (7)
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Conteúdo e respostas na página do Facebook

0,8%

3,4%

33,6%

24,8%

Avaliação geral

4,2%
1,7%
3,4%

52,9%

37,8%
37,8%

Muito satisfeito (40)

Insatisfeito (1)

Muito satisfeito (63)

Insatisfeito (2)

Satisfeito (45)

Muito insatisfeito (4)

Satisfeito (45)

Muito insatisfeito (5)

Indiferente (29)

Indiferente (4)
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APOIADORES E PARCEIROS
Realização

Evento

Patrocínio

Apoio

4º FOPRIO 2017

Instituto Desiderata
Rua Dona Mariana, 137 - casa 07, Botafogo
Rio de Janeiro, RJ, Brazil - 22280-020
Tel.: +55 (21) 2540-0066
desiderata@desiderata.org.br
www.desiderata.org.br

/ institutodesiderata
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