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RESUMO 

 

Avaliação de tecnologias em saúde significa o contínuo processo de análise e síntese dos 

benefícios para a saúde produzidos pelo emprego de tecnologias na saúde das pessoas, 

juntamente ao estudo das consequências econômicas e sociais que o uso destas tecnologias 

produz. Este artigo tem como objetivo geral utilizar a primeira etapa da Avaliação de 

Tecnologias em Saúde, que consiste em identificar as tecnologias candidatas e estabelecer as 

prioritárias, para fazer um levantamento das tecnologias disponíveis na rede de saúde pública, 

do município de Volta Redonda, para o diagnóstico e tratamento do câncer e verificar se estas 

atendem a demanda da população. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, cuja metodologia 

consiste em pesquisa bibliográfica para o aprofundamento do tema proposto, questionário e 

entrevista para o levantamento de informações juntos a Secretaria Municipal de Saúde de 

Volta Redonda e hospitais conveniados ao SUS. Como resultados da pesquisa obteve-se 

informações relevantes sobre as tecnologias disponíveis, os equipamentos, os procedimentos 

técnicos na área oncológica do município. Foi possível verificar que o município de Volta 

Redonda conta com um centro oncológico credenciado pelo Ministério da Saúde, como 

UNACON, onde dispõe de equipamentos de ultima geração, com tecnologia de ponta e alta 

precisão, dentro de um hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde (SUS), o qual 

é o único que atende a população do referido município. 

  

Palavras-chave: Avaliação tecnológica em saúde, Oncologia, SUS, Município de Volta 

Redonda.  

 

 

 

 

 

 



 

Identification of Oncological Health Technologies in Volta Redonda City 

 

ABSTRACT 

 

Technologies assessment in health means the continuous process of analysis and synthesis of 

the health benefits produced by the use of technologies in the health of people, together with 

the study of the economic and social consequences that the use of these technologies 

produces. This article aims to use the first step of the Technologies assessment in health, 

which consists of identifying the candidate technologies and establishing the priority ones, to 

make a survey of the available technologies in the public health network in Volta Redonda 

City, for the diagnosis and treatment of cancer and to verify if they meet the demand of the 

population. This is a qualitative research whose methodology consists of bibliographical 

research to deepen the proposed theme, questionnaire and interview for the collection of 

information in the Municipal Health Department of Volta Redonda and hospitals agreed to 

SUS. As a result of the research, we obtained relevant information about available 

technologies, equipment and technical procedures in the oncological area in the City. It was 

possible to verify that Volta Redonda have an oncological center accredited by the Ministry of 

Health, the UNACON, where it has modern equipment and advanced technologies with high 

precision, in a private hospital contracted by (SUS) which is the only one that serves the 

population of this City. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS) é uma ferramenta de gestão usada para 

apoiar decisões de cobertura tecnológica e procedimentos nos sistemas de saúde. É um 

procedimento sistemático que permite a avaliação dos impactos diretos e indiretos de uma 

tecnologia sobre uma população no que se refere a aspectos como segurança, eficácia, 

efetividade, custo-efetividade, custo-benefício e implicações éticas e sociais. Em tempos de 

limitações orçamentárias, escassez de recursos e crise político econômica há uma 

recomendação de maior conscientização quanto ao uso adequado de tecnologias na área de 

saúde (Ritrovato et al, 2015).  

As ATS’s apresentam grande diversidade metodológica, contudo alguns passos 

básicos são considerados parcial ou totalmente no processo de avaliação (Goodman, 1998), 

são eles: identificar as tecnologias candidatas e estabelecer as prioritárias; especificar o 

problema a ser avaliado; determinar o cenário da avaliação; recuperar a evidência disponível; 

obter novos dados primários (se necessário); interpretar a evidência disponível; sintetizar a 

evidência; apresentar os resultados e formular as recomendações; disseminar os resultados das 

recomendações; monitorar o impacto.  

Na área oncológica, a ATS tem uma grande importância. Está prevista na Portaria Nº 

874, de 16 de maio de 2013 do Ministério da Saúde que: “a incorporação e o uso de 

tecnologias voltadas para a prevenção e o controle do câncer na Rede de Atenção à Saúde das 

Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS devem ser resultado das recomendações 

formuladas por órgãos governamentais a partir do processo de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde (ATS) e da Avaliação Econômica (AE)” (Ministério da Saúde, 2013). 



 

O Ministério da Saúde vem implementando uma série de ações no sentido de 

reorganizar e unificar a assistência oncológica prestada pelo SUS. Um exemplo é a portaria 

GM/MS 3535, que definiu regras para a prestação de serviço de assistência oncológica para o 

SUS (Brasil, 1998a). Essa portaria criou os Centros de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON) que, de acordo com sua infraestrutura, são classificados em três categorias 

descritas a seguir: 

CACON I – hospital geral com assistência oncológica estruturada; 

CACON II – hospital geral prioritariamente destinado ao atendimento aos casos de câncer; 

CACONIII – hospital geral dedicado exclusivamente ao atendimento aos casos de câncer. 

Existem ainda os serviços isolados (clínicas que realizam apenas tratamento de quimioterapia 

ou de radioterapia) que, para serem credenciados pelo SUS para prestarem serviço de 

assistência oncológica, necessitam manter convênios formais com um hospital geral de forma 

a garantir a integralidade da assistência (Brasil, 1998a). 

O enfrentamento da questão do câncer de modo abrangente é complexo e envolve um 

conjunto de ações nas áreas de ensino, pesquisa, informação, prevenção e assistência 

(Kligerman, 2000). No âmbito da assistência oncológica, as práticas terapêuticas, 

consideradas de alta complexidade tecnológica, demandam recursos consideravelmente altos 

do Sistema Único de Saúde, que é o principal responsável por grande parte da assistência 

oncológica prestada no país (Gênova, 2001).  

Em relação à assistência à população, observa-se que nas principais capitais das 

regiões Sul e Sudeste do Brasil é mais fácil realizar um tratamento diante de um diagnóstico 

positivo de câncer, pois é onde se encontram os melhores hospitais, clínicas conveniadas pelo 

SUS, e centros de tratamento especializados, como por exemplo o Instituto Nacional do 

Câncer - INCA. Em contrapartida, nas regiões do Norte e Nordeste e em municípios de médio 

e pequeno porte, essa assistência é mais precária por falta de estrutura hospitalar adequada 

para tratamentos oncológicos. Isso somado a falta de informação mostra uma realidade ainda 

mais difícil para pacientes com câncer que não residem nos grandes centros. Para verificar a 

veracidade desse fato, propõem-se nessa pesquisa utilizar como objeto de estudo o Município 

de Volta Redonda. 

Volta Redonda possui atualmente 271.998 mil habitantes, segundo dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2018). É um município de médio porte que está 

localizada no Estado do Rio de Janeiro, especificamente na região Sul Fluminense. A cidade é 

dividida em dois grandes territórios: o Distrito Sanitário Norte (na margem esquerda do Rio 

Paraíba do Sul) e o Distrito Sanitário Sul (na margem direita do Rio Paraíba do Sul). O 

território sanitário é o espaço de vida da população no qual se integram os serviços, as ações e 

as equipes de saúde. Nesses territórios está localizada uma das Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) mais completas da região do Médio Paraíba, sendo, por isto mesmo, referência 

regional para população de muitas cidades vizinhas, possibilitando uma gestão solidária e 

cooperativa (Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, 2014).  

Sendo Volta Redonda um dos municípios mais procurados na região Sul Fluminense 

para tratamentos de saúde, incluindo o tratamento de câncer, propõe-se para nortear este 

estudo as seguintes questões: Quais tecnologias são disponibilizadas pelo Sistema Único de 

Saúde (SUS) para a realização do diagnóstico, tratamento e acompanhamento pós-tratamento 

do câncer no Município de Volta Redonda? E quais são as tecnologias prioritárias? 

Visando responder as questões apresentadas, o objetivo geral desse trabalho é utilizar 

a primeira etapa da Avaliação de Tecnologias em Saúde, que consiste em identificar as 

tecnologias candidatas e estabelecer as prioritárias, para fazer um levantamento das 

tecnologias disponíveis na rede de saúde pública, do município de Volta Redonda, para o 

diagnóstico e tratamento do câncer e verificar se estas atendem a demanda da população.  

Como objetivos específicos, pretende-se: realizar uma pesquisa bibliográfica sobre os temas 



 

que norteiam a pesquisa; realizar um levantamento para obter informações a respeito dos 

hospitais e clínicas conveniadas ao SUS que realizam tratamento de câncer, junto à secretaria 

municipal de saúde de Vota Redonda; visitar hospitais e/ou clinicas conveniadas ao SUS para 

identificar as tecnologias utilizadas no diagnóstico e tratamento do câncer disponíveis no 

município e utilizar a primeira etapa da ATS para identificar prioridades. 

 

 

REVISÃO DA LITERATURA 

 

1.1 AVALIAÇÃO TECNOLÓGICA EM SAÚDE 

 

A Avaliação Tecnológica em Saúde (ATS) é a síntese do conhecimento produzido 

sobre as implicações da utilização das tecnologias médicas e constitui subsídio técnico 

importante para a tomada de decisão sobre difusão e incorporação de tecnologias em saúde. 

(Banta e Luce, 1993). 

Segundo a Rebrats (2018): Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) é uma das 

ferramentas utilizadas para apoiar decisões de cobertura de tecnologias e procedimentos nos 

sistemas de saúde. Trata-se de um processo contínuo de avaliação, que tem como objetivo o 

estudo sistemático das consequências em curto prazo da utilização de determinada tecnologia 

ou de um grupo delas. Definem-se como tecnologias em saúde, os medicamentos, os 

equipamentos, os procedimentos técnicos, os sistemas organizacionais, educacionais e de 

suporte, os programas e os protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os 

cuidados à saúde são prestados à população.  

O objetivo fundamental da ATS é prover informações confiáveis a planejadores, 

auxiliando a formulação de políticas da saúde, por meio de uma compreensão mais elaborada 

do desenvolvimento, da difusão e do uso apropriado da tecnologia em saúde (Clifford, 1994; 

PaneraI & Peña-mohr, 1989).  

Conforme Banta (1997) a ATS adota um enfoque abrangente da tecnologia e realiza 

análises nas diferentes fases do ciclo de vida da tecnologia, inovação, difusão inicial, 

incorporação, ampla utilização e abandono a partir de diferentes perspectivas. 

E por fim, Krauss-silva (2004) ressalta que as ATS supõem análise de efeitos 

benéficos (eficácia e acurácia) e indesejados (colaterais e adversos) de uma tecnologia em 

condições ideais, a análise da efetividade (probabilidade de benefício em condições 

ordinárias, locais) e o exame comparativo da relação desses efeitos, e do valor atribuído a 

esses efeitos, com os gastos correspondentes de recursos (análises custo-efetividade e custo-

utilidade) para diferentes alternativas tecnológicas. Além disso, as ATS’s procuram 

considerar as dimensões, equidade, cultura e ética. 

A avaliação de tecnologias é composta de dez passos básicos que foram citados acima, 

mas nessa pesquisa vamos focar apenas no primeiro que é identificar as tecnologias 

candidatas e estabelecer as prioritárias. 

           Para a identificação das tecnologias candidatas leva-se em cosideração os seguintes 

itens: 

 

Equipamentos e Medicamentos: 

Dispositivos médicos são importantes instrumentos de saúde que englobam um vasto 

conjunto de produtos. São destinados pelo seu fabricante a serem utilizados para fins comuns 

aos dos medicamentos, tais como prevenir, diagnosticar ou tratar uma doença humana. De 

acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde (2003), incluem grande universo 



 

de itens, desde equipamentos médicos computadorizados altamente sofisticados até simples 

abaixadores de língua de madeira.   

  

Procedimentos Técnicos: 

No que diz respeito a procedimentos técnicos o Departamento de Ciência e Tecnologia 

[DECIT] (2006), ressalta que na instância do Grupo de Trabalho, elaborou e pactuou os 

critérios de priorização para a realização dos estudos, considerando os aspectos 

epidemiológicos, tecnológicos, econômicos e governamentais, que são: Gravidade e 

prevalência da condição de saúde; Custo social da condição de saúde; Potencial dos resultados 

do estudo para melhorar o resultado/benefício para a saúde; Potencial dos resultados do 

estudo para mudar os custos para o sistema de saúde; Potencial dos resultados do estudo para 

contribuir para a melhoria da qualidade da assistência; Potencial dos resultados do estudo em 

reduzir os riscos para a saúde; Suficiente disponibilidade de evidência científica; Controvérsia 

ou grande interesse entre os profissionais da saúde; Exigência de ações do estado.  

 

Sistemas Organizacionais: 

De acordo com, Cicchetti et.al. (2008), o valor das tecnologias de saúde deve ser 

julgado de acordo com contextos organizacionais específicos, sem desconsiderar a 

importância da ATS como suporte para a tomada de decisões políticas (em nível macro). 

 

 Programas de Saúde: 

De acordo com Shortel & Richardson (1978), as avaliações de programas em saúde 

têm como foco de análise os programas (tomados aqui no sentido em que é utilizado na 

literatura americana, como processos complexos de organização de práticas voltadas para 

objetivos especificados). Portanto, são considerados programas tanto aquelas propostas 

voltadas para a realização de um macro objetivo, como a implantação de formas de atenção 

para populações específicas (atenção domiciliar para idosos, vacinação e procedimentos de 

“screeming” para grupos de risco para problemas de saúde determinados, propostas 

terapêuticas para doenças e doentes priorizados etc.) e que envolvem instituições, serviços e 

profissionais diversos, como as atividades desenvolvidas em serviços de saúde, que têm por 

objetivo prestar um determinado tipo de atendimento para uma dada clientela. 

 

Protocolos Assistenciais:  

Segundo Paim (1999) “Modelo assistencial consiste na organização das ações para a 

intervenção no processo saúde-doença, articulando os recursos físicos, tecnológicos e 

humanos, para enfrentar e resolver os problemas de saúde em uma coletividade.”. Na visão de 

Merhy et.al. (1992), modelo técnico assistencial constitui-se na organização da produção de 

serviços a partir de um determinado arranjo de saberes da área, bem como de projetos de 

ações sociais específicos, como estratégias políticas de determinado agrupamento social.  

A maioria dos programas da avaliação tem critérios para a seleção de tópicos, embora 

estes critérios não sejam sempre explícitos. Alguns exemplos de critérios de seleção que 

podem ser usados para estabelecer prioridades de avaliação são: 

  

Relevância do problema de saúde abordado 

Leggett et.al. (2012) nos apresenta uma ideia geral acerca do assunto, em que: “Não há 

um consenso sobre a ordem de escolha entre as tecnologias que serão avaliadas. Alguns 

autores consideram que elas devem ser priorizadas com base no custo, alternativas 

disponíveis, nível de gravidade da doença, evidências dos benefícios clínicos, entre outros. 



 

Porém, outros pesquisadores sugerem que seria interessante priorizar segundo a frequência da 

doença na população, bem como sua gravidade. [...]”.    

Segundo o Ministério da Saúde (2017), pode-se decidir ainda pela substituição da 

tecnologia que sofrerá desinvestimento por uma outra, que apresente os mesmos resultados 

com melhor relação custo-efetividade, garantindo uma continuidade no serviço ou no 

tratamento. Ressalte-se que todas estas medidas não são excludentes entre si e que cada uma 

tem suas especificidades quanto a vantagens e implicações na prática. 

 

Percentual da população afetado pela doença: 

Acerca da participação da população afetada pela doença, Novaes e Soárez (2016) 

dizem que: A necessidade da participação mais democrática de pacientes e representantes da 

sociedade na seleção das tecnologias e definições dos critérios de prioridades tem sido 

amplamente debatida e estimulada no cenário internacional.  

Assim, é necessário planejar a adoção de tais tecnologias, considerando a satisfação 

dos usuários quanto á sua utilidade e facilidade de uso, pois esta percepção interfere 

diretamente na crença de que um sistema poderá aumentar seu desempenho no trabalho e isso 

influenciará a forma de uso do mesmo (Davis, 1986) e (Castelil et al. ,2014). 

 

Ônus da doença na sociedade: 

 O uso inadequado ou a má aplicação da ATS pode trazer grandes prejuízos a 

sociedade e segundo Elshaug (2009): A persistência de práticas ineficazes ou prejudiciais para 

cuidar da saúde é um problema mundial, e investigações recentes sugerem que 20 a 25% dos 

pacientes têm tratamentos que são desnecessários ou potencialmente nocivos e que 30 a 40% 

dos pacientes recebem tratamentos de eficácia ainda não comprovada. E Nachtnebel e 

Gerdvilaite (2011) concluem que um processo mal elaborado poderá gerar insatisfação por 

parte dos profissionais de saúde e uma ameaça à população, que entenderá essa atitude como 

uma redução no seu pacote de benefícios. 

  

Custo médio do tratamento: 

Quando utilizados apropriadamente, tecnologias em saúde são estratégias custo-

efetivas que diminuem a mortalidade e morbidade da população. Howitt et al. (2012), 

ressaltam que: Apesar de vantagens, observa-se número limitado de insumos e serviços que 

mudam radicalmente a história natural de doenças importantes. Em verdade, o crescimento 

expressivo na oferta de tecnologias associou-se ao aumento do gasto em saúde diante de 

benefícios nulos, incertos ou deletérios para a sociedade Banta (2003).   

Nesse cenário, a importância de estudos que conjuguem estudos clínicos e custos 

provém não de justificações acadêmicas ou políticas, mas de argumento legal e, sobretudo, da 

constatação de que os gastos com saúde crescem em ritmo exponencial, sem um aumento 

proporcional do orçamento da saúde (Secoli et al., 2010). 

Conforme o Ministério da Saúde (2009), outro conceito importante para se entender as 

análises econômicas em saúde é o de razão de custo-efetividade (ou utilidade) incremental, 

que caracteriza o aumento no custo resultante da obtenção de uma unidade adicional de 

benefício para a saúde. Nada mais é do que o desfecho das análises de custo-efetividade ou 

utilidade, o qual irá subsidiar de fato a tomada de decisão em saúde.   

 

Potencial dos resultados do estudo para mudar os indicadores de resultados de saúde: 

Considerando que os equipamentos médico-assistenciais são produtos para a saúde 

que sempre estão passando por atualizações tecnológicas nas suas versões comercializadas, 

apresentando configurações diversas e crescente incremento de acessórios e opcionais, há 



 

uma tendência nos consumidores destas tecnologias em buscar a substituição das tecnologias 

já existentes com a ideia, nem sempre racional, de que aquilo que é novo é melhor do que 

aquilo que já existe. Constata-se, então, que os estudos de ATS podem também contribuir e 

informar se os novos produtos que ingressam no mercado da saúde sob o rótulo de 

inovadores, de fato apresentam benefícios clínicos importantes ou se tratam de apenas 

inovações incrementais sem ganho ou benefício significativo no que tange aos desfechos de 

eficácia, efetividade e segurança (Instituto de Saúde, 2017). 

 

Potencial dos resultados do estudo para mudar os custos: 

Se a lógica prevalente não for a lógica contábil, mas a da saúde (Taveira, 1999),  a 

avaliação econômica das tecnologias, a começar pela avaliação da eficácia/efetividade, é 

consistente com , e pode ajudar a incorporar, preocupações com a equidade de saúde: a 

desigualdade de saúde ou as necessidades de saúde precisariam ser expressas primeiramente 

em termos de necessidades de serviços de saúde potencialmente eficazes e localmente 

efetivos e custo efetivos (Culyer e Wagstaff, 1993); os indicadores de avaliação também 

deveriam ser construídos com a lógica da maximização da saúde. Em casos de baixa 

densidade demográfica, o elemento de eficiência (custo-utilidade do ponto de vista do 

conjunto da sociedade) a ser negociado (custos adicionais) com o critério de equidade seria a 

produtividade dos recursos (Krauss-silva, 2004).  

Um exemplo importante de fator não incorporado à avaliação econômica são os custos 

transacionais, associados á decisão de fazer mudanças, ou seja, custos de transição, como os 

de treinamento, de mudanças de local, e os custos de abandono de uma tecnologia/programa, 

como os de treinamento, afora os custos políticos (Hauck et al., 2003).  

 

Potencial dos resultados do estudo para informar sobre aspectos éticos, legais, ou 

sociais: 

Silva (2013) ressalta o aspecto social que a ATS influencia no cuidado com a saúde, 

em que: No caso da ATS, tem-se buscado a participação do paciente em todas as etapas do 

processo de avaliação: na priorização de temas a serem avaliados, em que é necessária a 

consideração dos valores e necessidades daqueles que serão atingidos pelo uso das 

tecnologias; na pesquisa, onde esses podem contribuir com suas experiências relativas às 

doenças ou tecnólogas já utilizadas; na disseminação dos resultados das ATS, informando e 

educando a população e os pacientes.  

O controle social é, na história da democratização das políticas de saúde, um dos 

campos que construiu visibilidade aos movimentos de saúde, inclusive na busca da construção 

de um espaço regular para o exercício do controle nos serviços e nas burocracias da gestão da 

saúde (Sposati & Lobo, 1992).  

O posicionamento de uma pessoa, como um paciente, cidadão utilizador ou 

consumidor de uma determinada tecnologia, tem influência nos dados gerados e, portanto, na 

fase final da ATS, no escopo e na validade dos resultados produzidos. Isso se aplica tanto para 

a pesquisa primária quanto para a secundária (revisão de literatura). Estudos demonstram que, 

independentemente de os pacientes participantes de pesquisas se posicionarem ou serem 

posicionados pelos pesquisadores como cidadãos, usuários, consumidores ou pacientes, suas 

perspectivas sobre saúde, doença e sofrimento, muitas vezes diferem dos profissionais de 

saúde (Kristensen & Sigmund, 2007). 

 

1.2 ATS PARA DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO E PÓS-TRATAMENTO 

ONCOLÓGICO 

 



 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, podendo 

espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo (INCA, 2018). A incidência de casos de 

câncer tem crescido mundialmente. No Brasil, são cerca de 500 mil novos casos por ano 

(INCA, 2018). O Brasil ocupa a segunda posição entre as causas de mortalidade por doença e 

apresenta uma taxa de incidência que cresce progressivamente, inclusive nas faixas etárias 

abaixo dos 50 anos (Brasil, 2005 e Kligerman, 2002). 

O câncer é uma patologia com localizações e aspectos clínico-patológicos múltiplos e 

não possui sintomas ou sinais patognomônicos, podendo ser detectado em vários estágios de 

evolução histopatológica e clínica. O paciente, ao procurar um médico, não sabe ainda à 

natureza da sua doença e, assim, não procura diretamente um especialista. Setenta por cento 

dos diagnósticos de câncer são feitos por médicos não cancerologistas, o que evidencia a 

importância destes profissionais no controle da doença (INCA, 2018). 

No Brasil, muito ainda tem de ser feito para que os médicos assumam a 

responsabilidade que lhes cabe quanto à prevenção e ao controle do câncer. A adequação das 

condutas diagnósticas e terapêuticas, e a agilidade no encaminhamento do caso constituem o 

âmago do exercício efetivo de tal responsabilidade (INCA, 2018). 

Após o diagnóstico, o paciente é encaminhado para o tratamento que consiste em 

cirurgia, radioterapia, quimioterapia ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, é 

necessário combinar mais de uma modalidade. 

A cirurgia consiste na retirada total ou parcial do volume tumoral. 

Na radioterapia, utilizam-se radiações ionizantes para destruir o tumor ou impedir que 

suas células aumentem. A radioterapia pode ser usada em combinação com a quimioterapia 

ou outros recursos no tratamento dos tumores. 

A quimioterapia utiliza medicamentos para combater o câncer. Eles são aplicados, em 

sua maioria, na veia, podendo também ser dados por via oral, intramuscular, subcutânea, 

tópica e intratecal. Os medicamentos se misturam com o sangue e são levados a todas as 

partes do corpo, destruindo as células doentes que estão formando o tumor e impedindo, 

também, que elas se espalhem pelo corpo. 

  O transplante de medula óssea é realizado para algumas doenças malignas que afetam 

as células do sangue. Ele consiste na substituição de uma medula óssea doente, ou deficitária, 

por células normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula 

(INCA, 2018). 

Manter um estilo de vida saudável durante e também após o tratamento do câncer pode 

evitar o ressurgimento da doença e contribuir para sua melhor qualidade de vida. O INCA 

distribui gratuitamente para os pacientes matriculados nas suas unidades assistenciais, uma 

série de cartilhas com informações sobre seus serviços, direitos oferecidos e orientações sobre 

o tratamento no hospital ou em domicílio. Distribuídas internamente, no ato da matrícula ou 

durante as etapas do tratamento, as cartilhas são avaliadas e aprimoradas constantemente 

(INCA, 2018). 

 

1.3 METODOLOGIA 

 

  A natureza da pesquisa será exploratória, pois consiste na realização de um estudo 

para a familiarização do pesquisador com o objeto que está sendo investigado durante a 

pesquisa. Ou seja, verificar quais tecnologias são disponibilizadas pelo SUS para a realização 

do diagnóstico, tratamento e acompanhamento pós-tratamento do câncer no Município de 

Volta Redonda. E se essas tecnologias atendem de forma satisfatória as demandas da 

população. Trujillo Ferrari (1982) enfatiza que “não obstante a finalidade prática da pesquisa, 



 

ela pode contribuir teoricamente com novos fatos para o planejamento de novas pesquisas ou 

mesmo para a compreensão teórica de certos setores do conhecimento”.  

A metodologia proposta é qualitativa, com levantamento de informações através de 

questionário e entrevista para a identificação do cenário atual e será feita também uma 

pesquisa bibliográfica, objetivando embasamento teórico necessário sobre a ferramenta de 

gestão considerada. De acordo com Fonseca (2002) a pesquisa bibliográfica é feita a partir do 

levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Nessa pesquisa 

bibliográfica, se buscará todo tipo de literatura publicada que possa servir de embasamento 

teórico sobre o assunto pesquisado. Serão consideradas as principais bases de dados, SciELo, 

Web of Sciense e Scopus, assim como, teses, páginas de web sites do INCA e Ministério da 

Saúde, jornais eletrônicos e livros. 

Para obtenção das informações sobre as tecnologias da área de oncologia e hospitais 

que oferecem tratamentos do câncer é elaborado um questionário com quinze perguntas, o 

qual será aplicado junto à Secretaria Municipal de Saúde de Volta Redonda, especificamente, 

na Superintendência de Controle, Regulação, Auditoria e Avaliação (SCRAA). As perguntas 

abordadas no questionário são as seguintes: 

 
1) No município de Volta Redonda, os hospitais que assistem pacientes com câncer são? 

2)  Quais clínicas/hospitais da rede privada, conveniadas com o SUS, que prestam atendimento a 

pacientes com câncer no município? 

3) Quais hospitais da rede pública prestam atendimento a pacientes com câncer no município? 

4) Quais tipos de câncer são tratados no município de Volta Redonda? 

5) Quais tecnologias estão disponíveis para o diagnóstico do câncer? 

6) Quais tecnologias estão disponíveis para o tratamento do câncer? 

7) Qual são as etapas que um paciente, ao ser diagnosticado com algum tipo de câncer, deve seguir 

para conseguir realizar o tratamento no município? 

8) Os pacientes de municípios vizinhos também são assistidos, em Volta Redonda, nos hospitais e 

clínicas conveniadas pelo SUS? 

9) Em média, quantos atendimentos para tratamento de câncer são realizados por mês /ano no 

município? 

10) Existe, no município de volta redondo, distribuição gratuita, pelo SUS, de medicamentos para 

pacientes em tratamento de câncer? 

11) Quais tipos de câncer não são tratados no município de Volta Redonda? 

12) Para onde esses pacientes são direcionados? 

13) No caso de o paciente não conseguir realizar todas as etapas do tratamento no município de Volta 

Redonda, existe alguma política no município que de apoio a esses pacientes?  

14) Como é realizado o acompanhamento dos pacientes após o tratamento? 

15) Seria possível estimar o custo/por paciente em tratamento de câncer para o município? 

De posse dos dados fornecidos pela Secretaria de Saúde, será realizada uma entrevista 

semiestruturada com um profissional da área de saúde, do hospital conveniado ao SUS, que 

trabalha diretamente com tecnologias oncológicas para o levantamento das tecnologias 

disponíveis em Volta Redonda.  

Para análise das informações obtidas, serão considerados os passos da primeira etapa 

da ATS que se refere à identificação de tecnologias e estabelecimento das prioritárias. Nesta 

pesquisa é considerado o tratamento de radioterapia e os procedimentos técnicos. 

 

2. RESULTADOS  

 



 

A Tabela 1, que segue, mostra o resultado do questionário aplicado junto à Secretaria 

Municipal de Saúde de Volta Redonda, em relação ao diagnóstico e tratamento de câncer 

somente dos residentes no município: 

 

Tabela1: TABELA DE RESULTADOS 2018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VOLTA REDONDA 

 

RESULTADOS 
HOSPITAL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

SOMENTE O HOSPITAL HINJA (REDE PRIVADA) 

TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS PARA O TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

EXAMES DE IMAGEM  EXAMES CLÍNICOS TERAPIAS 

RAIOS-X PATOLOGIA CLÍNICA RADIOTERAPIA 

ULTRASOM ANATOMIA PATOLÓGICA QUIMIOTERAPIA 

TOMOGRAFIA 

COMPUTADORIZADA 

  CINTILOGRAFIA 

  RESSONÂNCIA MAGNÉTICA     

TIPOS DE CÂNCER TRATADOS / NÃO TRATADOS 

TRATADOS  NÃO TRATADOS   

GINECOLÓGICOS CABEÇA E PESCOÇO   

MASTOLÓGICOS PELE   

UROLÓGICOS PULMÃO   

GASTROINTESTINAL OFTALMO   

 

ÓSSEO   

CUSTO MENSAL EXTIMADO COM TRATAMENTO 

N° PACIENTES /MÊS CUSTO UNITÁRIO  CUSTO TOTAL  

800 

 R$                                          

2.226,62  

 R$                                   

1.781.296,00  

% DE ATENDIMENTO MENSAL  

N °HABITANTES - IBGE 2018 ATENDIMENTO MÊS %  

                                                           

271.998  800 0,29 

Fonte: Elaborada pelo próprio autor. 

Volta Redonda trata a população diagnostica com câncer somente no Hospital Jardim 

Amália [HINJA], que é um hospital da rede privada conveniado ao Sistema Único de Saúde. 

Em 11 de março de 2008, através da Portaria 146 do Ministério da Saúde, o HINJA foi 

credenciado pelo Ministério da Saúde, como UNACON - Unidade de Alta Complexidade em 

Oncologia, por atender as exigências contidas na Portaria 741 do MS/SAS, para atendimento 

às especialidades de Ginecologia (Colo do Útero, Endometrio, Ovário e Vulva), Mastologia 

(Linfadenectomia axiliar, Mastectomia e Quadrantectomia), Sistema Digestório (Esôfago, 

Estômago, Hepatobiliar, Colon, Reto, Anus e Retroperitonio), Urologia (Próstata, Testículo, 

Rim e Bexiga). Esse credenciamento contempla atendimento a vários municípios do Médio 

Paraíba e Baia da Ilha Grande (HINJA, 2018). O hospital HINJA tem um centro oncológico 

com equipamentos de ultima geração, modernos, com tecnologia de ponta e alta precisão, que 

possibilita o equilíbrio entre, tratar o paciente de forma correta com diminuição dos efeitos 

colaterais. 

As tecnologias e equipamentos identificados para o tratamento oncológico foram as 

seguintes: exames clínicos de patologia clínica e anatomia patológica e exames de imagem 

como Raios-X, Ultrassom, Tomografia Computadorizada, Cintilografia, Ressonância 

Magnética, deve-se ressaltar que os exames de imagem são muito importantes, pois ajudam 



 

no diagnóstico preciso da doença. No município de Volta Redonda, há várias clínicas 

conveniadas aos SUS e hospitais da rede pública onde os exames podem ser feitos e, em 

seguida, encaminhados à clínica especializada no tratamento.  

Entretanto, apesar de existirem vários locais para a realização dos exames, o 

tratamento está centralizado em um único hospital, o HINJA. O hospital HINJA está equipado 

para atender a pacientes com todos os tipos de câncer, mas pelo convênio SUS são tratados 

somente quatro tipos, especificamente, cânceres ginecológicos, urológicos, mastológicos e 

gastrointestinal. Com essa restrição, percebe-se que parte da população com diagnóstico de  

câncer não é atendida dentro do município de Volta Redonda, pois os casos de cânceres de 

cabeça e pescoço, pele, pulmão, oftalmológicos e ósseos são encaminhados para UNACON 

de outros municípios.  

Levando em consideração que o número de pacientes diagnosticados com câncer tem 

um crescimento médio de 60 mil novos casos por ano no Brasil (INCA, 2018), a quantidade 

de centros de tratamento é insuficiente, a nível nacional, para atender a essa demanda 

crescente. 

A respeito dos procedimentos técnicos e do passo a passo para a realização do 

tratamento, verifica-se que o paciente deve dirigir-se a uma unidade básica de saúde situada 

dentro do bairro em que reside para a realização de consultas, caso seja necessário o médico 

da unidade faz o encaminhamento do mesmo para um médico especialista. O especialista 

solicita os exames que poderão ser realizados nos locais já mencionados das redes públicas 

e/ou privada conveniada. Se o diagnóstico for positivo para algum tipo de câncer o paciente é 

encaminhado para a secretaria municipal de saúde, no setor SCRAA (Superintendência de 

Controle, Regulação, Auditoria e Avaliação) com o encaminhamento médico, o laudo da 

biopsia e documentos.  O setor SCRAA insere a solicitação no sistema de regulação estadual 

para regulação, e dessa forma o paciente inicia seu tratamento oncológico dentro do 

município. Os pacientes que por algum motivo não conseguem fazer todo o tratamento em 

Volta Redonda são encaminhados através do setor de regulação (SCRAA) para outro serviço 

oncológico que tenha suporte técnico, conforme solicitado pelo médico oncologista assistente 

da UNACON do município. 

Em relação aos custos, a Secretaria de Saúde informa que são atendidos, em média, 

800 pacientes por mês, a um custo estimado de aproximadamente R$ 2.226,62 por paciente o 

que resultaria em um gasto mensal aproximado de R$ 1.781.296,00 conforme exposto na 

tabela 1. Porém, estes custos são maiores pois estão relacionados somente aos casos de câncer 

tratados dentro do município, sem levar em conta os gastos adicionais com deslocamento de 

pacientes para outras unidades de tratamento fora de Volta Redonda.  

Para que se possa apura questões relacionadas a custos reais, é necessário que se 

obtenha mais informações a respeito da demanda total do município. Verificar se existe uma 

fila de espera para atendimento, a quantidade de pacientes de outros municípios atendidos em 

Volta Redonda, qual orçamento do município é destinado para tratamentos oncológicos, se 

existem restrições orçamentárias, pois essas geralmente estão relacionadas ao não 

atendimento da demanda total. 

Na UNACON de Volta Redonda, situada no hospital HINJA, realizou-se uma 

entrevista com um físico médico, responsável pelo centro de radioterapia. Segundo relato do 

profissional, o hospital conta com tecnologia avançada para tratamentos oncológicos, 

incluindo equipamento de radioterapia, tomógrafo, computadores potentes e softwares 

modernos, equipe multidisciplinar, fisioterapia oncológica, nutrição, enfermagem oncológica 

e assistência social e instalações confortáveis. Informou também que o hospital faz em média 

90 atendimentos por dia, de segunda a quinta-feira e que dos pacientes atendidos 90% são 

conveniados pelo SUS. Outra informação relevante é que a cada semana existem, em média, 

25 novos pacientes para serem tratados, o que caracteriza um crescimento contínuo da 



 

demanda. Porém, não foi informado desse percentual de novos casos, o quantitativo de 

pacientes que são atendidos pela rede pública, qual a quantidade de pacientes que finalizam o 

tratamento, para que se possa verificar o quantitativo dos que iniciam o tratamento versus os 

finalizam. Essas informações ajudariam a entender a magnitude da crescente demanda por 

atendimento. 

 Segundo a físico médico, apesar das tecnologias serem extremamente avançadas 

ainda é possível fazer melhorias para otimizar o atendimento e melhorar ainda mais a 

qualidade dos tratamentos oferecidos aos pacientes em Volta Redonda. O grande problema é 

o custo dos equipamentos é bastante elevado, na casa de milhões de dólares. E tendo em vista 

as restrições orçamentárias na saúde pública tais melhorias demoram a acontecer. 

Com relação a estabelecer as tecnologias prioritárias, ou melhor, ao estabelecimento 

de prioridades não foi possível chegar a uma conclusão do que realmente é prioridade, pois as 

informações levantadas foram insuficientes. Entretanto, pode-se observar que o hospital 

HINJA tem tecnologia e capacidade médica para atender a todos os tipos de câncer 

dependendo somente da liberação do Ministério da Saúde para isso. 

 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este artigo teve como objetivo utilizar a primeira etapa da Avaliação de Tecnologias 

em Saúde, que consiste em identificar as tecnologias candidatas e estabelecer as prioritárias, 

para fazer um levantamento das tecnologias disponíveis na rede de saúde pública, do 

município de Volta Redonda, para o diagnóstico e tratamento do câncer e verificar se estas 

atendem a demanda da população. 

Com a aplicação da primeira etapa da ATS, com foco em equipamentos de 

radioterapia e procedimentos técnicos para o diagnosticado e tratamento de câncer, pode-se 

verificar que existe sim, uma disponibilidade de tecnologias para o tratamento oncológico no 

município de Volta Redonda. Porém, somente para alguns tipos de cânceres: Ginecológico, 

Mama, Sistema Digestório, Urológico, mas que para outros tipos os pacientes são 

encaminhados para tratamento em outros municípios. 

Levando em consideração que o tratamento de câncer causa muito efeito colateral e 

debilidade nos pacientes, o deslocamento destes para outros municípios torna o processo 

muito mais sacrificante, tanto para o paciente quanto para os familiares que os acompanham.  

   Em relação ao atendimento a demanda, torna-se necessário que haja uma 

continuidade da pesquisa para que mais informações sejam levantadas para estimar a 

demanda total no município.  

Como limitação da pesquisa destaca-se: (1) a falta de informações disponíveis para a 

pesquisa em sites do município (prefeitura e secretaria de saúde municipal) a respeito de 

procedimento para tratamentos oncológicos, (2) o excesso de burocracia para o levantamento 

de informações junto aos órgãos públicos do município, (3) a falta de informações sobre a o 

total de pacientes residentes em outros municípios atendidos.  

Nessa pesquisa não foram considerados outros tipos de tratamento além da 

radioterapia, como a quimioterapia, por se tratar de um levantamento inicial de informações e 

por conta disso ter-se a necessidade de limitar o universo pesquisado.  

Como contribuição fica a sugestão que as informações levantadas sejam divulgadas à 

população do município de Volta Redonda, prestando assim um serviço de utilidade pública 

para a sociedade.  
Recomenda-se para trabalhos futuros a realização de uma avaliação completa, 

considerando todos os passos da ATS para fazer uma estimativa de custo efetivo da 



 

implantação de uma nova tecnologia oncológica no SUS, utilizando para isso métodos 

quantitativos. 
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