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Precisamos pensar no agora!



Sobre nós
● Em 2003, a estrutura central do Oncoguia foi lançada através de um site, que 

existe até hoje como referência na divulgação de informações sobre o mundo  
do câncer no Brasil. 

● Em 2009, entendemos que podíamos fazer mais e com isso nasceu a ONG 
Oncoguia,  liderada pela psico-oncologista Luciana Holtz.

● Desde então, somos formados por um grupo de profissionais e ex-pacientes 
de câncer, que trabalham diariamente com o propósito de fortalecer, 
encorajar e guiar pessoas que convivem com o câncer para que passem por 
esse desafio da melhor forma possível.

● Acreditamos e batalhamos por uma Oncologia que seja Efetiva, Sustentável e 
Justa. 

Informação de 
qualidade

educação em saúde

apoio e orientação

defesa de direitos

advocacy



 Como vamos garantir o acesso à 
radioterapia a todos os pacientes 
que precisam?



Radioterapia: uma importante opção terapêutica

A radioterapia é uma importante opção terapêutica para pessoas com câncer

Começou a ser utilizada com finalidade médica por volta de 1920  

Estima-se que pelo menos 60% dos pacientes com câncer realizem este tipo de terapia 
em algum momento de seus tratamentos

Mas muitos são os desafios que 
envolvem o acesso ao tratamento.



O que já sabemos!

O Brasil tem somente 50% das máquinas necessárias, sendo 
que estão distribuídas de forma desigual pelo País

Existem máquinas de radioterapia com até 40 anos operando - 
a vida útil deste equipamento é de 15 anos

Existe uma sobrecarga no número de pacientes que muitas máquinas acabam atendendo

Estima-se que 5 mil pessoas morram anualmente por não conseguir o tratamento

Biblioteca de Radioterapia
Fizemos o levantamento e organização dos dados publicados em diversos documentos 
nos últimos anos, desde relatórios a auditorias, para apontar a gravidade do serviço de 
radioterapia em nosso país. Estes documentos estão disponíveis no nosso portal.

http://www.oncoguia.org.br/conteudo/radioterapia-por-solucoes-a-curto-prazo-porque-o-paciente-nao-pode-esperar/14574/989/


Em 2020, a SBRT realizou uma pesquisa com os serviços de radioterapia do país e 
verificou que seis em cada dez registraram uma queda no número de pessoas.

Mesmo sem a pandemia, o acesso à radioterapia estava longe do 
recomendado no Brasil. 
Em um cenário ideal, a OMS indica que cada país tenha, em média, pelo menos um 
equipamento, o acelerador linear, para cada 300 mil habitantes — o equivalente a 
cerca de três máquinas de radioterapia para cada milhão de pessoas. 

Mas na realidade sabemos que temos menos de dois equipamentos por milhão de 
brasileiros. 

E a pandemia de Covid-19 só piorou a situação



Lançado em maio de 2012
Plano de Expansão da Radioterapia 

meta inicial: implementar 100 máquinas novas por todo o país até o final de 2022

onde estamos: 51 soluções concluídas – onde 45 estão com licença de operação e 
outras 06 aguardam tramitação documental entre os serviços e a CNEN (Comissão 
Nacional de Energia Nuclear) para obtenção da licença (fevereiro/2022). 

Confira abaixo a situação detalhada e atualizada dos projetos:

● 51 Soluções concluídas 
● 04 Obras em execução 
● 15 Obras em processo de licitação
● 09 Obras paralisadas
● 07 Projetos executivos em análise
● 01 Projeto básico em elaboração
● 05 Equipamentos em processo de aquisição



Questionamos: existe acesso para todos?

Um brasileiro precisa viajar em torno de 72 quilômetros 
para chegar ao serviço de radioterapia mais próximo da 
sua casa 

605 km - Roraima
33 Km - São Paulo

DURANTE MAIS DE 15 DIAS SEGUIDOS 



Qual o tamanho das filas? 
Como acabar com as filas?



Para construir a fotografia da radioterapia, precisamos saber: 
Conhecemos a fila da radioterapia?

Sabemos que o paciente está esperando para começar a radioterapia, e por isso fomos 
tentar entender/conhecer mais detalhes destas filas. 

Enviamos questionamentos através da Lei de Acesso à Informação (LAI) para os donos 
das filas/as Secretarias de Saúde de todos os estados e do DF a respeito da fila da 
radioterapia

AINDA NÃO!



Questionamos os estados

A maior parte dos estados não respondeu 
à nossa solicitação de forma efetiva:

19 estados
AC, AP, AM, BA, CE, GO, MA, MT, MS, MG, PA, 
PB, PR, PI, RS, RR, SC, SP e TO

Não enviaram dados referente à nossa 
pergunta e afirmaram que não são o órgão 
competente sobre o assunto ou que não 
possuem essa informação

       
            

       
            

             

  

              
 
                       

      

               
                     
                       
                     

       
      

     
          

        

    
        

      
        
      

             
             

 
               

             
             

           
                  

    

     
       

            
          

   

     
         
          

 



Mas, quem é o dono da fila da radioterapia então?

       
            

       
            

             

  

              
 
                       

      

               
                     
                       
                     

       
      

     
          

        

    
        

      
        
      

             
             

 
               

             

           
                  

    

     
       

            
          

   

     
         
          

 

Apenas 8 estados aparentam conhecer o 
status sobre as filas de espera:

Fila zerada: ES, PE, RN, RO

AL: 186 
DF: 201
RJ: 111
SE: 15

Ainda temos muito o que caminhar…



Fomos ouvir os pacientes 

Ainda estamos finalizando a análise dos dados, mas trazemos resultados 
preliminares:

Fizemos pesquisa com pacientes para entender melhor a situação

Os pacientes querem 
falar sobre radioterapia! 

A pesquisa teve mais de 
mil respostas, acima da 
média de outras 
pesquisas similares que 
fazemos

Os pacientes não 
conhecem/entendem 
seu tratamento 

Não souberam nos 
responder qual a 
tecnologia utilizada nas 
máquinas e com qual 
objetivo fizeram/fazem 
radioterapia (curativo, 
paliativo, etc)

Várias barreiras estão 
sendo enfrentadas para 
acessar o tratamento

Apenas cerca de 30% dos 
respondentes conseguem 
o tratamento pelo SUS e 
mais de 35% têm que 
deixar suas cidades para 
fazer radioterapia



Caso do Ligue Câncer mostra como ainda existem diversos entraves para o acesso

Jornada do paciente

descartada cirurgia 
e indicado 

protocolo quimio + 
radio

15/01
Diagnóstico de 

câncer de 
orofaringe

07/05
iniciada a 

quimioterapia e 
ainda aguardando 
o agendamento da 

radioterapia

17/02
Consulta com 

cirurgião 

17/03
Consulta com 

oncologista



PONTOS DE ALERTA

LEI DOS 30 DIAS DESCUMPRIDA
LEI DOS 60 DIAS DESCUMPRIDA 
PACIENTE PERDEU A CHANCE DE DIAGNOSTICAR PRECOCEMENTE
PACIENTE PERDEU A CHANCE DE FAZER UM TRATAMENTO CURATIVO 

PACIENTE FICOU ESPERANDO NA FILA...



É possível!!!!!

03/08/21

03/03/22



CONTRIBUIÇÃO DO INSTITUTO ONCOGUIA

Elaboramos o nosso posicionamento com a fotografia da radioterapia no Brasil, 
com a sugestão de soluções no curto e médio prazo para melhorar a situação da 
radioterapia. Pedimos para que o Ministério da Saúde elabore um Plano de 
Contingência da Radioterapia no Brasil.

Algumas sugestões: 
● Ampliação do Plano de Expansão da 

Radioterapia
● Incremento no orçamento
● Regulamentação da regulação das filas 

de espera
● Criação de guias de referências
● Capacitação de recursos humanos
● Painel de situação on-line do universo 

tecnológico disponível



Nossos questionamentos de hoje: 
-como podemos acabar com as filas?
-O que o MS pode fazer? podemos cobrar 

um plano de contingência?  
-Qual o status do GT do Consinca sobre a 

radioterapia?



Obrigada ;-)
Luciana Holtz
Fundadora e presidente

presidencia@oncoguia.org.br


