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RESUMO  

ANÁLISE E PROPOSTA DE GESTÃO PARA A QUALIDADE DE INFORMAÇÃO 
DO REGISTRO HOSPITALAR DE CÂNCER DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE 

SANTA MARIA – RS 

Autora: Greice de Lima Keske 
Orientadora: Prof. Dr. Virgínia Maria Cóser 

 
Introdução: O câncer no Brasil tornou-se um problema efetivo de saúde pública com o 
aumento do número de novos casos/ano. A Organização Mundial da Saúde recomenda que 
para o enfrentamento do câncer sejam postas em prática ações para promoção e 
fortalecimento de planos nacionais de controle do câncer, construção de redes internacionais,  
parcerias e intervenções para detecção precoce organizada e baseada em evidências. No 
Brasil, a rede de Registro Hospitalar de Câncer (RHC) é liderada pelo INCA e, os hospitais 
integrantes encaminham seus dados anualmente. Objetivos: Estabelecer métodos para 
garantir a qualidade das informações desde a identificação de casos de tumor bem como 
completude e consistência dos dados coletados e enviados pelo RHC do Hospital 
Universitário de Santa Maria (HUSM). Materiais e métodos: Foi realizado um estudo 
retrospectivo, exploratório, de abordagem qualitativa e quantitativa, em dados de 
preenchimento obrigatório que foram consolidados e registrados no RHC do HUSM nos anos 
2017, 2018 e 2019. Os dados foram tabulados no Software Microsoft Excel e as análises das 
frequências simples e cruzadas foram realizadas no Software Statistical Analisys System 
(SAS). Resultados e discussão: Foram analisados os bancos de dados de três anos 
consecutivos, 2017, 2018 e 2019, totalizando 4731 pacientes. A análise da completude de 35 
variáveis da ficha de tumor, evidenciou cinco itens com incompletudes ruim e dois com muito 
ruim que foram acuradamente analisados. Apresentaram semelhança quanto ao sexo e a 
idade (100% de completude). A escolaridade, mostrou um grau de completude excelente, já 
a ocupação, uma incompletude média de 47,22% (ruim). Para o TNM, as incompletudes 
foram com qualidade muito ruim para os anos de 2017 (74,97%) e 2018 (65,55%) e, ruim em 
2019 (47,06%); o estadiamento teve incompletudes ruins, 34,78%, 48,63% e 34,58%, nos 
anos de 2017, 2018 e 2019 respectivamente. O histórico familiar, de consumo de bebida 
alcoólica e de consumo de tabaco evidencia incompletudes médias (ruim) de 36,08%, 31,26% 
e 20,78%, respectivamente. Os itens TNM e estadiamento que são parâmetros necessários 
tanto para decisão terapêutica como para o ressarcimento financeiro para a instituição. 
Fatores ambientais, ambiente cultural (estilo, costumes e hábitos de vida) e ambiente 
ocupacional assim como as características hereditárias, familiares e étnicos são importantes 
para definição de condutas clínicas e de prevenção e nortear ações em educação em saúde. 
Assim a completude excelente ou incompletudes de dados são primordiais para os fins a que 
se propõe o RHC. Conclusão: Para aprimorar a qualidade das informações no RHC do HUSM 
foram formulados procedimentos operacionais padrão e um plano de ação, utilizando a 
ferramenta 5W1H, para tornar as rotinas mais efetivas e fidedignas tanto na descrição como 
para a coleta dos dados e no preenchimento da ficha do RHC. Assim todos os dados do RHC 
poderão ser utilizados na íntegra, contribuindo para as pesquisa e decisões de vigilância, 
prevenção e proteção no âmbito regional e nacional. 

Descritores: Serviço Hospitalar de Registros Médicos; Câncer; Gerenciamento de 
Informação; Gestão da Qualidade, 5W1H.  
 



 
 

ABSTRACT 

ANALYSIS AND MANAGEMENT PROPOSAL FOR THE QUALITY OF 
INFORMATION ON THE HOSPITAL CANCER REGISTRY OF THE  

UNIVERSITY HOSPITAL OF SANTA MARIA - RS 
 

AUTHOR: Greice de Lima Keske 
ADVISOR: Profa. Dra. Virgínia Maria Cóser 

 
Introduction: Cancer in Brazil has become an effective public health problem, with the 
increase in the number of new cases per year. The World Health Organization recommends 
that, in order to fight cancer, actions to promote and strengthen national cancer control plans 
are put into practice; building international networks and partnerships; interventions for 
organized and evidence-based early detection. In Brazil, the Hospital Cancer Registry (RHC) 
network is led by INCA and the member hospitals submit their data annually. Objectives: To 
establish methods to ensure the quality of information from the identification of tumor cases as 
well as completeness and consistency of the data collected and sent by the RHC of the 
University Hospital of Santa Maria (HUSM). Materials and methods: A retrospective, 
exploratory study with a qualitative and quantitative approach was carried out on mandatory 
data that were consolidated and registered in the RHC of the HUSM in 2017, 2018 and 2019. 
The data were tabulated in Microsoft Excel Software and the Simple and cross-frequency 
analyzes were performed using the Software Statistical Analysis System (SAS). Results and 

discussion: The databases of three consecutive years, 2017, 2018 and 2019 were analyzed, 
totaling 4731 patients. The completeness analysis of 35 variables from the tumor record 
showed five items with bad incompleteness and two with very bad that were accurately 
analyzed. They were similar in terms of sex and age, and 100% completeness. Education 
showed an excellent degree of completeness, while occupation showed an average 
incompleteness of 47.22% (poor). For TNM, incompleteness was of very poor quality for the 
years 2017 (74.97%) and 2018 (65.55%) and poor quality in 2019 (47.06%); the staging had 
bad incompleteness, 34.78%, 48.63% and 34.58%, in the years 2017, 2018 and 2019 
respectively. Family history, alcohol consumption and tobacco consumption evidence poor 
mean incompleteness of 36.08%, 31.26% and 20.78%, respectively. The TNM and staging 
items that are necessary parameters for both the therapeutic decision and the financial 
reimbursement for the institution. Environmental factors, cultural environment (lifestyle, 
and customs of life) and occupational environment, as well as hereditary, family and 
ethnic characteristics, are important to define clinical and preventive behaviors and 
guide actions in health education. Thus, excellent completeness or incompleteness of 
data is paramount for the purposes proposed by the RHC. 
 Conclusion: To improve the quality of information in the HUSM's RHC, standard operating 
procedures and an action plan were formulated, using the 5W1H tool, to make the routines 
more effective and reliable both in the description and in the collection of data for filling out the 
form of the RHC. Thus, all RHC data can be used in full, contributing to research and decisions 
on surveillance, prevention, and protection at the regional and national levels. 
 

 

Keywords: Medical Records Department, Hospital; Cancer; Information 
Management, Quality Management, 5W1H. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 A estimativa para o Brasil, biênio 2018-2019, aponta a ocorrência de cerca de 

600 mil casos novos de câncer. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma 

(aproximadamente 170 mil casos novos), ocorrerão cerca de 420 mil casos novos de 

câncer (INCA, 2018), demonstrando a necessidade de desenvolver ações de melhoria 

no controle do câncer, por meio de detecção precoce, vigilância dos fatores de risco 

e pesquisa. A partir dos registros e de dados fidedignos, é possível realizar análises 

que são base para uma adequada tomada de decisão gerencial e assistencial. 

Colaborando para uma melhoria das informações a respeito do adoecimento e 

mortalidade da população, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) criou em 1999 o 

Programa de Epidemiologia e Vigilância do Câncer e seus fatores de risco a fim de 

analisar o quadro do câncer no Brasil e de seus fatores de risco. Esse programa foi 

descentralizado para as Secretarias Estaduais de Saúde, responsáveis por 

desenvolver ações relacionadas aos registros de câncer por meio da implantação, 

acompanhamento e aprimoramento dos registros de base hospitalar e popƒulacional 

(INCA, 2001). 

No Brasil, a PORTARIA Nº 170, de 17 de dezembro de 1993, classifica os 

hospitais de atendimento oncológico do sistema único de saúde (SUS) no Sistema de 

Informação de Procedimentos de Alta Complexidade (SIPAC), estabelecendo que os 

Registros Hospitalares de Câncer (RHC) devem ser implantados em qualquer hospital 

que diagnostique e/ou trate de pacientes com câncer (BRASIL, 1993). Com a 

regulamentação dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON), salientou a importância do funcionamento dos RHC, por meio da 

PORTARIA Nº 3.535, de 2 de setembro de 1998, que ao estabelecer critérios para 

cadastramento desses centros de alta complexidade em oncologia cita no seu item 

2.3 que eles devem dispor e manter em funcionamento um RHC conforme normas 

técnicas operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 1998). Em 

2005, a PORTARIA Nº 741, de 19 de dezembro de 2005 em seu Art. 5º estabelece 

que as Unidades e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e 

Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia implantem, em doze 

meses a partir da publicação da Portaria, o integrador do Registro Hospitalar de 

Câncer (iRHC), se inexistente no hospital (Brasil, 2005a). 
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 Com a intenção de tornar disponíveis os dados provenientes dos RHCs para 

análise nacional, o INCA em 2007 desenvolveu o Integrador RHC (iRHC), que 

consiste em um sistema web que permite o recebimento, monitoramento, tabulação e 

divulgação dos dados de forma acessível e confiável, facilitando assim, transmissão 

de dados, utilização de dados padronizados, bem como armazenamento central 

seguro (BRASIL, 2007). 

 Analisando a amplitude das informações divulgadas por meio de um RHC e a 

importância das mesmas como ferramenta para definir o planejamento da assistência 

e os programas de controle do câncer, torna-se de fundamental importância a 

qualidade desses dados (BRASIL, 2009). 

A qualidade da informação é consequência da qualidade com que se realizam as 

etapas, desde a coleta ou registro até a disponibilização dos dados produzidos pelos 

sistemas de informação (MORAES, 2001). Para que isso ocorra de forma confiável e 

fidedigna é recomendável a implantação de instrumentos de melhoria, como os 

Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), que são instruções detalhadas, 

descritas para alcançar a uniformidade na execução de uma função específica 

(LOUSANA, 2008). Basicamente, a importância de estabelecer POPs para as coletas 

das informações e preenchimento dos dados no sistema é para garantir credibilidade 

e consistência. 

Inserido neste contexto, o presente estudo revisou as metodologias existentes, 

escreveu os POPs e utilizou a ferramenta 5W1H para tornar as rotinas mais efetivas 

e fidedignas na coleta dos dados para o preenchimento da ficha do RHC para 

aprimorar assim a qualidade das informações enviadas pelo Hospital Universitário de 

Santa Maria (HUSM) para o INCA. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

O câncer no Brasil tornou-se um problema efetivo de saúde pública, com o 

aumento do número de novos casos anualmente, da morbidade e mortalidade e 

custos com tratamento oncológico. 

Nota-se a importância da avaliação dos dados produzidos e coletados, visto 

que a Organização Mundial da Saúde recomenda que para o enfrentamento do 

problema do câncer haja ações para:  

ü  Promoção e fortalecimento da compreensão de planos nacionais de controle 

do câncer;  

ü  Construção de redes internacionais e parcerias para o controle do câncer;  

ü  Promoção de intervenções para detecção precoce do câncer de mama e de 

colo do útero de forma organizada e baseada em evidências;  

ü  Desenvolvimento de diretrizes para planos de controle da doença;  

ü  Aproximação racional aos tratamentos eficazes para tumores com potencial 

curável; 

ü  Suporte para ações que visem responder às necessidades globais para 

controle da doença e cuidados paliativos. 

Os RHCs, portanto, são fundamentais para a vigilância do câncer no Brasil, 

assim sendo a partir das inconformidades e inconsistências observadas por Andreza 

Lima Cardoso, em dissertação de agosto de 2018 deste programa, evidenciou a 

necessidade de elaborar outros trabalhos, principalmente para aprimorar a integração 

entre a identificação de casos de tumor, a coleta das informações necessárias e a 

inserção dos dados no iRHC (CARDOSO, 2018). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 
Estabelecer métodos para garantir a qualidade das informações desde a 

identificação de casos de tumor, aos dados coletados e enviados pelo RHC do 

Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM) para o iRHC.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

ü Analisar os dados de 2017, 2018 e 2019; 

ü Analisar as variáveis de preenchimento obrigatório com maiores graus de 

incompletude; 

ü Propor estratégias para uniformizar e padronizar a gestão dos dados que 

compõem a “Ficha de tumor do RHC”: 

ü Elaborar um plano de ação identificando as tarefas a serem executadas 

através da ferramenta 5W1H; 

ü Elaborar POPs para a coleta dos dados nos documentos fontes; para 

transcrição dos dados para o RHC, para o envio dos dados para iRHC, 

para validação, emissão de relatório e livro de ocorrência. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

4.1 Vigilância do Câncer no Brasil e gestão 

 
As doenças e agravos não transmissíveis (DANT) já são as principais 

responsáveis pelo adoecimento e óbito da população no mundo. Estima-se que, em 

2008, 36 milhões dos óbitos (63%) ocorreram em consequência das DANT, com 

destaque para as doenças cardiovasculares (48% das DANT) e o câncer (21%) (INCA 

2018). 

Informações sobre a ocorrência de câncer e seu desfecho são requisitos 

essenciais para programas nacionais e regionais para o controle do câncer, além de 

pautar a agenda de pesquisa sobre câncer (STEWART, 2014 apud INCA 2018). Os 

Registros de Câncer d e Base Populacional (RCBP), os Registros Hospitalares de 

Câncer (RHC) e as informações sobre mortalidade são a base sob a qual se apoiam. 

Os RCBP geram informações que permitem descrever e monitorar o perfil da 

incidência do câncer em uma população geograficamente definida. Os RHCs reúnem 

informações para a avaliação da qualidade prestada em hospitais, isoladamente ou 

em conjunto (INCA 2018). 

O cálculo global de que ocorrerão no Brasil cerca de 430 mil casos novos de 

câncer ao ano (excetuando-se o câncer de pele não melanoma), quando corrigido 

para o sub-registro aponta a ocorrência de 640 mil casos novos (INCA, 2018). 

Assim sendo, observa-se a necessidade do fortalecimento do sistema de saúde, 

permitindo o diagnóstico precoce, o acesso ao tratamento adequado e a 

implementação de medidas de redução e controle de fatores de risco para 

alcançarmos um quadro de saúde com redução da ocorrência dos cânceres em geral, 

mas especialmente daqueles grupos para o qual há fatores de risco bem 

estabelecidos ou tratamentos efetivos (FIOCRUZ, 2012). 

O câncer pode ser tratado nos hospitais gerais credenciados pelos gestores 

locais e habilitados pelo Ministério da Saúde como Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON) (BRASIL, 2005b). 

UNACON são unidades hospitalares que possuem condições técnicas, 

instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de 

assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 



19 
 

tratamento dos cânceres mais prevalentes. Estas unidades hospitalares podem ter em 

sua estrutura física a assistência radioterápica ou então, referenciar formalmente os 

pacientes que necessitarem desta modalidade terapêutica (BRASIL, 2005a). CACON 

são unidades hospitalares que possuem condições técnicas, instalações físicas, 

equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência 

especializada de Alta Complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento de 

todos os tipos de câncer. Estes hospitais devem, obrigatoriamente, contar com 

assistência radioterápica em sua estrutura física (BRASIL, 2005a). 

CACON são aquelas unidades designadas para exercer o papel auxiliar, de 

caráter técnico, ao gestor do SUS nas políticas de atenção oncológica (BRASIL, 

2005a). No Brasil temos, atualmente, 377 hospitais com habilitação UNACON e 49 

com habilitação CACON que estão distribuídos nas cinco regiões brasileiras conforme 

as Tabelas 1 e 2 (DATASUS, 2021). 

Tabela 1 – Quantidade de estabelecimentos UNACON por região do Brasil. 

Período:Jul/2021 Região 

Habilitação Federal 

(SAS/MS) 

Norte Nordeste Sudeste Sul  Centro-

Oeste 
Total 

1706-Unacon 6 30 51 30 10 127 
1707-Unacon com Serviço 
de radioterapia 

6 14 58 27 7 112 

1708-Unacon com Serviço 
de hematologia 

1 10 48 23 4 86 

1709-Unacon com Serviço 
de oncologia pediátrica 

1 4 16 8 2 31 

1710-Unacon exclusiva de 
hematologia 

- 1 1 1 - 3 

1711-Unacon exclusiva de 
oncologia pediátrica 

1 5 9 3 - 18 

Total 15 64 183 92 23 377 
Fonte: modificado de: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 
Brasil – CNES (DATASUS, 2021 
 
 
Tabela 2 – Quantidade de estabelecimentos CACON por região do Brasil. 

 
Período:Jul/2021 Região 

Habilitação Federal 

(SAS/MS) 

Norte Nordeste Sudeste Sul  Centro-

Oeste 

Total 

1712-Cacon 1 5 10 4 1 21 
1713-Cacon com Serviço 
de oncologia pediátrica 

1 6 13 6 2 28 

Total 2 11 23 10 3 49 
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Fonte: modificado de: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do 
Brasil – CNES (DATASUS, 2021) 
 

4.2 Registros Hospitalares de Câncer  

 

O INCA é o órgão responsável pela prevenção e pelo controle do câncer no 

Brasil. Desde 1983 ele vem desenvolvendo ações para a padronização dos registros 

hospitalares de câncer, como forma de melhorar o sistema de informações sobre os 

casos de neoplasias malignas no Brasil, assim como seu tratamento e desfecho. O 

sistema de informação e vigilância em oncologia no Brasil conta com dois sistemas: o 

Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP) e o Registro Hospitalar de Câncer 

(RHC) (BRASIL, 2005b). 

Através das portarias MS nº 3535 de 02 de setembro de 1998 e nº 741 de 19 de 

dezembro de 2005, o Ministério da Saúde determinou a implantação e a manutenção 

obrigatórias do Registro Hospitalar de Câncer (RHC) nas instituições prestadoras de 

assistência específica para tratamento de tumores malignos (BRASIL, 1998). Os 

RHCs são bases de coleta e análise de informações de câncer instalados dentro dos 

hospitais ou das instituições prestadoras de tratamento na área oncológica. As 

funções do RHC são múltiplas, sendo a clínica a principal função, por possibilitar o 

acompanhamento do trabalho realizado nos hospitais e por aumentar a eficiência do 

seguimento dos pacientes, além de possibilitar ações administrativas como a 

facilitação dos processos de auditoria de qualidade da assistência (THULER E 

MENDONÇA, 2005). 

O RHC na instituição prestadora de assistência para tratamento de tumores 

malignos se caracteriza por centro de coleta, armazenamento, processamento, 

análise e divulgação – de forma sistemática e contínua – de informações de pacientes 

atendidos em uma unidade hospitalar. Tem como instrumento de coleta de dados uma 

ficha padronizada, validada pelo INCA, com padronização sugerida da agência 

internacional para pesquisas sobre o câncer (International Agency for Research on 

Cancer – IARC). Esse instrumento denominado “Ficha de Registro de Tumor”, consta 

de 44 itens relativos à caracterização sociodemográfica, tumoral, clínica, de 

tratamento e de desfecho do caso, dos quais 35 são itens obrigatórios e nove são 

opcionais (INCA, 2018). 
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 Atualmente, a Rede Estadual de Assistência em Oncologia do Rio Grande do 

Sul apresenta habilitadas pelo Ministério da Saúde 30 unidades: 3 CACON’s e 27 

UNACON’s, sendo o Hospital Universitário de Santa Maria considerado um UNACON 

(Figura 1). Esta Rede, segundo o IBGE 2019, é formada de aproximadamente 

11.377.239 habitantes, distribuída em sete Macrorregiões: Centro-Oeste, 

Metropolitana, Missioneira, Norte, Serra, Sul e Vales, as quais estão subdivididas, 

administrativamente, em 19 Coordenadorias de Saúde, que desde 2012 (Resolução 

CIB/RS no 555/2012, alterada pela Resolução CIB/RS no 499/2014) encontram-se 

subdivididas em Regiões de Saúde (RIO GRANDE DO SUL, 2021). 

Desde 2006, os Registros Hospitalares de Câncer estão implantados em todos 

UNACON´s e CACON’s do Estado, sendo que neste mesmo período se realizou 

encontro dos registradores pelo Núcleo de Informações em Saúde (NIS). Anualmente 

realizam-se oficinas de capacitação dos registradores, com apoio técnico do INCA, 

promovendo a qualificação dos registros na inclusão de dados no Integrador RHC. No 

ano de 2018 aconteceu um encontro descentralizado na cidade de Porto Alegre.  
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Figura 1 – Distribuição dos Serviços de Atenção Oncológica – CACON, UNACON, 
Radioterapia, Hematologia e Oncologia Pediátrica, por Região de Saúde, RS, 2020.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SES/RS 2021 
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Segundo o Plano Estadual de Oncologia do Rio Grande do Sul de 2020-2023 

(RIO GRANDE DO SUL, 2020) e o do Instituto Nacional do Câncer (INCA, 2019), são 

estimados 626.030 novos casos de câncer no Brasil para o ano de 2020, sendo 46.060 

(7,35%) no RS. Cabe ressaltar que houve uma redução expressiva do número total 

de casos novos previstos para o RS, segundo o INCA de 54.800/ano houve redução 

da estimativa para 46.060/ano (RIO GRANDE DO SUL, 2018). Este fato pode ser 

parcialmente explicado devido à insuficiência de registros fidedignos dos casos, tanto 

nos registros hospitalares de câncer quanto nos registros de câncer de base 

populacional. Para o HUSM, a estimativa de casos oncológicos com cânceres mais 

prevalentes exceto pele e não melanoma, são 1.768 casos novos/ano (RIO GRANDE 

DO SUL, 2018). 

 

4.3 Qualidade da informação 

 
A informação é um recurso primordial para tomada de decisão; é com ela que 

se pode chegar o mais próximo da realidade, traçar seu perfil, detectar problemas e 

agir em prol da solução (GUIMARAES, e EVORA, 2004). O modo de coleta dessas 

informações tem que ser muito bem estruturado, sendo assim capaz de subsidiar um 

processo dinâmico de planejamento, avaliação, manutenção e aprimoramento das 

informações/ações (BRASIL, 2009). 

O controle de qualidade deve ser aplicado a cada estágio de manuseio de 

dados para assegurar que todos sejam confiáveis e tenham sido processados de 

forma correta. É importante o engajamento dos vários setores envolvidos no processo, 

já que as informações têm origem em diversas áreas, como por exemplo, setor de 

internação, evolução médica, evolução cirúrgica, laudos de laboratórios entre outros. 

A coleta de dados ocorre em todos os níveis de atuação do sistema de saúde. A 

relevância desses dados depende da precisão com que são gerados. Para isso os 

responsáveis pelas coletas precisam conhecer o trabalho e serem devidamente 

capacitados para aferir a qualidade dos dados obtidos (BRASIL, 2009). 

 Assim para que os dados do RHC tenham a qualidade necessária e desejada 

um longo caminho deve ser estabelecido e inúmeras pessoas e setores devem ser 

envolvidos. Este processo inicia pela definição das ações e seus ajustes; identificação 

das inconsistências dos dados cadastrais; promoção de campanhas de 
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conscientização frente à necessidade de atualização dos dados e as propostas de 

divulgação relacionadas a manutenção atualizada das informações. Cada uma destas 

etapas compreendem um universo único que em um certo momento devem unir-se 

para trazer benefícios futuros para gestão, assistência e pesquisa quando se trabalha 

com dados hospitalares (BRASIL, 2009). 

Os pontos de corte referentes a completude/incompletude das variáveis 

obrigatórias frequentemente utilizados nos estudos do RHC estabelecem um escore 

a partir da completitude/incompletude com os seguintes graus de avaliação: excelente 

(menor de 5% de incompletude), bom (5% a < 10% de incompletude), regular (10% a 

<20% de incompletude), ruim (20% a <50% de incompletude) e muito ruim (50% ou 

mais de incompletude) (Quadro 1) (ROMERO E CUNHA, 2006).  

 

Quadro 1– Escore de graus de avaliação para completude  

Graus de avaliação % De incompletude 

Excelente Menor do que 5% 

Bom 5 a < 10% 

Regular 10 a < 20% 

Ruim 20 a < 50% 

Muito Ruim 50% ou mais 
 

Fonte: Autora. 

 

O POP é a descrição detalhada de todos os passos dados que são necessários 

para que se execute uma tarefa de forma padronisável e repetível (RITA, 2019). É 

importante que o procedimento tenha informações suficientes para que os 

colaboradores possam utilizá-lo como um guia, e saibam onde buscar mais 

informações e a quem recorrer. Desta forma é interessante que o POP contenha os 

seguintes itens: - Nome do POP; - Objetivo; Introdução; - Aplicabilidade; - Lista com 

Siglas; - Referências; - Passo a passo das etapas da tarefa e de seus executores e 

responsáveis; - Fluxograma do processo; - Armazenamento, - Local onde está 

disponível e o nome do responsável pela guarda e atualização do POP; - Frequência 

de atualização; - Forma que será gerado digital ou físico e responsável pela 

elaboração. Fundamental manter registro dos treinamentos e coletar assinaturas pois 

assim estará implantado e regularmente documentado (2019, Rita MS). 



25 
 

Os POPs devem ser descritos de forma detalhada para obtenção da 

uniformidade de uma rotina operacional, seja ela na produção ou prestação de 

serviços, garantindo processos consistentes e de qualidade (Lousana, 2008). 

Um grande desafio para as organizações é manter-se inserida no mercado de forma 

competitiva, para isso a mesma necessita satisfazer seu consumidor, sendo assim, a 

qualidade de seus produtos eleva seu potencial para manter as organizações 

competitivas, aumentando consequentemente sua lucratividade e obrigando seus 

concorrentes a aprimorar seus processos para obter melhor desempenho e 

rendimento (OLIVEIRA; PAGLIARINI; ROCHA, 2013 apud GONÇALVES et al., 2017).  

Segundo Carpinetti (2010) (apud GONÇALVES et al., 2017), as ferramentas 

e/ou metodologias da qualidade podem ser divididas em dois grupos: sendo 

ferramentas tradicionais (folha de verificação, histograma, diagrama de dispersão, 

estratificação, diagrama de causa e efeito, diagrama de pareto e gráficos de controle) 

e as ferramentas organizacionais (Brainstorming, plano de ação - 5W1H e 5W2H).  

A ferramenta 5W1H pode ser definida como um documento organizado que 

identifica as ações e as responsabilidades de quem irá executar, através de um 

questionamento, capaz de orientar as diversas ações que deverão ser 

implementadas, e deve ser estruturada para permitir uma rápida identificação dos 

elementos necessários à implantação do projeto (PONTES et al., 2005 apud 

GONÇALVES et al., 2017). Esta consiste na elaboração de uma tabela de medidas 

seguindo um critério de resposta de seis perguntas que darão direção para a medida 

ser assertiva. A sigla 5W1H é composta pelas iniciais das palavras em inglês, What, 

When, Who, Where, Why e How que significam segundo Campos (2004) (apud 

GONÇALVES et al., 2017):  WHAT (O quê?) – esta primeira pergunta define qual ação 

será executada. Deverá ser detalhada a medida proposta para o atingimento da meta. 

As ações devem estar sempre no verbo infinitivo; WHEN (Quando?) – esta pergunta 

define o prazo que a ação terá para ser executada. É importante ter prazo de início e 

término bem definidos; WHO (Quem?) – esta etapa define o responsável pela 

execução da ação. O ideal é que seja definida apenas uma pessoa responsável pela 

ação; WHERE (Onde?) – esta pergunta definirá onde a ação será executada; WHY 

(Por quê?) – esta pergunta tem como objetivo definir o motivo ou a justificativa para a 

execução da ação planejada; HOW (Como?) – esta última pergunta define o 

detalhamento de como será executada a ação, inclusive podem ser detalhados os 
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recursos a serem utilizados. Assim, essa ferramenta pode auxiliar na identificação de 

problemas e na elaboração do plano de ação na organização para implantação de 

melhorias. 

MONTEIRO, GA e MONTEIRO GA, 2017, referem que tratando-se de instituições 

públicas, mais precisamente em hospitais públicos, onde funcionam sob o regime de 

contrato de metas, a perspetiva está em alcançar metas pré-definidas em contratos 

entre o Governo Federal, um governo estadual ou um governo municipal com a 

organização que administra o hospital ressaltando que compete ao Ministério da 

Saúde acompanhar, monitorar e avaliar essas metas e compromissos da 

contratualização e realizar auditorias, quando necessário. Mais do que alcançar 

metas, reduzir custos ou melhorar o desempenho financeiro; os hospitais públicos ou 

privados lidam com o bem fundamental do ser humano, a vida. Por isto existe a 

importância básica da atenção na gestão de manutenção de um hospital público, para 

evitar tragédias como aquela ocorrida há cerca de um ano no Hospital São Luiz 

Gonzaga em Jaçanã, São Paulo. A tragédia foi a morte de um bebê prematuro que 

dependia de aparelhos e por causa da falta de energia na região e da incapacidade 

do gerador de suprir a atual demanda de energia do hospital. (g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/2015/APUD MONTEIRO E MONTEIRO 2017) 
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5 METODOLOGIA 
 

 

5.1 Desenho da Pesquisa 

 

 Tratou-se de um estudo retrospectivo, exploratório, de abordagem qualitativa e 

quantitativa, em dados que foram consolidados e registrados no RHC do HUSM nos 

anos 2017, 2018 e 2019. 

 

 

5.2 Local do Estudo 

 
O HUSM é uma instituição pública que presta atendimento oncológico 

exclusivamente pelo SUS. Fundado em 1970, é um órgão integrante da Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM), e referência em saúde para a região centro-oeste do 

Rio Grande do Sul. Atua como hospital-escola com atenção voltada para o 

desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da assistência em saúde (HUSM, 2013). 

Desde 2014 está vinculado a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) 

para fins de coordenação administrativa e de gestão em saúde. O estudo foi realizado 

através da base de dados do RHC do HUSM.  

Segundo informações disponíveis no site da instituição, os atendimentos 

prestados à comunidade são realizados nos 403 leitos das Unidades de Internação. 

O Serviço de Hematologia-Oncologia do HUSM trabalha com as seguintes unidades: 

Clínica Médica I, Centro de Tratamento da Criança com Câncer (CTCriaC), 

Ambulatório de Quimioterapia, Centro de Transplante de Medula Óssea (CTMO), 

Ambulatório de Radioterapia, Centro de Convivência Turma do Ique, Farmácia de 

Quimioterapia e Laboratórios especializados como os de Citogenética, Biologia 

Molecular e Imunofenotipagem (HUSM, 2013).  

O RHC do HUSM iniciou no ano de 2002, com uma comissão assessora 

composta de uma Farmacêutica, Maria do Carmo Araújo, um secretário 

administrativo, Gerson Luis Flores de Lima e um auxiliar administrativo Gusmão 

Nunes de Brito além de um médico de cada especialidade envolvida no processo, sob 

a coordenação da farmacêutica. Atualmente a comissão do RHC é composta pela 

coordenadora Enfermeira Sandra Helena Barros com dois bolsistas auxiliares; pela 
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representante da Anatomia Patológica, Melissa Falster Daubermann; pela 

representante da Oncologia Clínica, Lucimara Volpato; pela representante da Direção 

Suzinara Beatriz Soares de Lima e pela assistente social Denise Pasqual Schmidt. O 

RHC encontra-se em uma sala no Centro de Convivência Turma do Ique, primeiro 

andar e possui equipamentos de informática próprios. 

 

5.3 População do Estudo e Coleta de Dados  

 

A população do estudo foi composta por 1590, 1643 e 1498 casos de tumores 

analíticos analisados através da ficha de tumor e enviados ao iRHC correspondentes 

aos anos de 2017, 2018 e 2019, respectivamente.  

Os casos analíticos são aqueles em que o planejamento e realização do 

tratamento foram executados no próprio hospital e por serem aqueles casos nos quais 

a instituição é diretamente responsável pela indicação, realização e resultados do 

tratamento do câncer, assim como o acompanhamento da evolução da doença e da 

qualidade de vida do paciente. Para esses casos é realizado o preenchimento 

completo da Ficha de Registro de Tumor e também o planejamento de seguimento. 

Os mesmos serão incluídos no relatório anual do RHC, tanto nas tabelas gerais, 

quanto em tabulações específicas que auxiliarão na avaliação da eficiência e 

efetividade da instituição, no que diz respeito a cuidados com o paciente com 

diagnóstico de neoplasia maligna (INCA, 2010). 

 

5.3.1 Critérios de inclusão 

 

 Casos analíticos que foram analisados seguindo a última atualização da ficha 

de registro do tumor e variáveis pertencentes aos itens obrigatórios da ficha de registro 

do tumor.  

 

5.3.2 Critérios de exclusão 

 

 Foram excluídos os casos incoerentes, que são aqueles que, ao serem 

incluídos no banco de dados, são identificados pelo sistema do RHC como 
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apresentando incompatibilidade entre as informações e se não houver possibilidade 

de revisão destes dados. 

 

5.4 Análise Estatística 

  

Os dados foram tabulados no Software Microsoft Excel e as análises das 

frequências simples e cruzadas foram realizadas no Software Statistical Analisys 

System (SAS).  

 

5.5 Aspectos Éticos 
 

 O projeto foi enviado para avaliação da Gerência de Ensino e Pesquisa do 

Hospital Universitário de Santa Maria (GEP/HUSM) juntamente com a autorização e 

assinatura do responsável/chefe do serviço onde foi realizado o estudo. Após 

aprovação no GEP e projeto foi encaminhado para o Comitê de Ética e Pesquisa da 

UFSM (CEP/UFSM) e aprovado com CAAE: 14954019.9.0000.5346. Os dados 

obtidos foram tabulados, analisados e serão mantidos sob a guarda do pesquisador 

por até cinco anos após o término da pesquisa. Nesta pesquisa foi dispensado o TCLE 

– termo de consentimento livre esclarecido por tratar-se de um estudo cujas 

informações foram provenientes do RHC do HUSM. Sendo respeitados os termos de 

confidencialidade e sigilo dos registros dos pacientes conforme contido na Resolução 

do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 466, de 12 de dezembro de 2012. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com a análise da completude de 35 variáveis da ficha de tumor pela ferramenta 

do iRHC, dos anos 2017, 2018 e 2019 evidenciamos que 25 itens foram classificados 

como excelente (< de 5% de incompletude); três como bom (5% a < 10% de 

incompletude); zero como regular (10% a <20% de incompletude); cinco ruim (20% a 

<50% de incompletude) e dois como incompletude muito ruim (50% ou mais de 

incompletude). O termo completude tem a ver com a completa descrição ou 

preenchimento de um modelo, com o universo que ele envolve. Refere-se “aos 

campos em branco (informação incompleta de cada variável) assim como os códigos 

atribuídos à informação ignorada, especificado no manual do preenchimento do 

sistema” (DA COSTA, LM, 2016).  

Nossos resultados se assemelham ao estudo de Cardoso, 2018, em sua 

análise do RHC de 2010 a 2018, nos quais foram identificados como apresentando as 

maiores taxas de incompletudes médias: escolaridade (bom), ocupação (muito ruim), 

histórico familiar (ruim) histórico de consumo de bebida alcoólica (ruim), e histórico de 

consumo de tabaco (ruim), TNM (muito ruim), e estadiamento clínico do tumor (ruim) 

e, portanto, selecionamos para avalição mais acurada. 

 

A Tabela 3 mostra a análise da incompletude de 35 variáveis da ficha de tumor 

pela ferramenta do iRHC, dos anos 2017, 2018 e 2019. 
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Tabela 3 – Distribuição dos percentuais de incompletudes de 2017 a 2019. 
 

Nome da Variável 2017(%) 2018(%) 2019(%) Grau de 
completude  

Sexo 0 0 0 Excelente 
Data do Nascimento 0 0 0 Excelente 
Idade 0 0 0 Excelente 
Local de nascimento 0 0 0 Excelente 
Raça/cor 0,3 0,2 0,46 Excelente 
Escolaridade 4.15 2,3 4,94 Excelente 
Ocupação 34.84 62,02 44,3 Muito ruim 
Procedência 0,2 0 0,13 Excelente 
Data primeira consulta no hospital 0 0 0 Excelente 
Data primeiro diagnóstico do tumor 0,1 0,6 0,26 Excelente 
Diagnóstico e tratamento anteriores 0,1 0,1 0 Excelente 
Base mais importante para o 
diagnóstico do tumor 0,2 0,2 0,06 Excelente 

Localização do tumor primário 1,7 2 0 Excelente 
Tipo histológico do tumor primário 0 0 0 Excelente 
TNM 74,97 61,2 47,06 Muito ruim 
Estadiamento clínico do tumor 34,78 27,9 34,58 Ruim 
Clínica do início de tratamento do 
hospital 0,3 0,2 1,20 Excelente 

Data do início do primeiro tratamento 
específico para o tumor no hospital 0,3 0,1 0,93 Excelente 

Razão para não realização do 
tratamento antineoplásico no hospital 2,8 1,3 1,60 Excelente 

Primeiro tratamento recebido no 
hospital 0 0 0,26 Excelente 

Estado da doença ao final do primeiro 
tratamento no hospital 19,6 53,7 31,5 Ruim 

Data do óbito do paciente 0,4 0 0,06 Excelente 
Óbito por câncer 5,4 4,1 3,07 Bom 
Estado conjugal 4,1 3,8 8,07 Excelente 
Data da triagem 0 0,1 0,06 Excelente 
História familiar de câncer 35,47 37,5 34,71 Ruim 
Histórico de consumo de bebida 
alcoólica 33,77 31,7 27,04 Ruim 

Histórico de consumo de tabaco 19,56 22,5 19,69 Ruim 
Origem do encaminhamento 0,1 0,2 0,13 Excelente 
Clínica de entrada do paciente no 
hospital 0,3 0,1 8,01 Excelente 

Localização provável do tumor primário 0,8 1 0 Excelente 
Lateralidade do tumor 6,7 8,2 2,60 Bom 
Ocorrência de mais de um tumor 0 0 0 Excelente 
Custeio do diagnóstico do tumor no 
hospital 0,6 0,1 0,13 Excelente 

Custeio do tratamento do tumor no 
hospital 0,8 0,1 0,13 Excelente 

 
 
Fonte: Autora. 
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Foram analisados 1590, 1643 e 1498 casos de tumores analíticos dos anos de 

2017, 2018 e 2019, respectivamente registrados no RHC do HUSM; totalizando uma 

população de 4731 pacientes. Em 2017, foram 830 pacientes do sexo masculino e 

760 do sexo feminino; em 2018, foram 904 pacientes do sexo masculino e 739 do 

sexo feminino e em 2019, foram 785 pacientes do sexo masculino e 713 do sexo 

feminino. A distribuição das idades de zero a 80 anos ou mais (80+) encontram-se 

relacionadas na Tabela 4. Salientamos que nessa tabela aproximadamente 70% dos 

canceres analíticos estão na faixa de 50 a 79 anos (72%, 70% e 72% 

respectivamente). 

 

Tabela 4 – Distribuição da idade por ano de avaliação 
 

IDADE 2017 N (%) 2018 N (%) 2019 N (%) Total  

0 a 19 26 (1,64) 35 (2,13) 30 (2,00) 91 (1,92) 

20 a 29 40 (2,52) 49 (2,98) 29 (1,93) 118 (2,49) 

30 a 39 72 (4,53) 74 (4,50) 62 (4,13) 208 (4,40) 

40 a 49 161 (10,13) 157 (9,56) 124 (8,27) 442 (9,34) 

50 a 59 342 (21,51) 346 (21,06) 285 (19,02) 973 (20,57) 

60 a 69 427 (26,86) 459 (27,94) 432 (28,83) 1318 (27,86) 

70 a 79 375 (23,58) 340 (20,69) 365 (24,360) 1079 (22,81) 

80+ 147 (9,25) 183 (11,14) 172 (11,48) 502 (10,61) 

Total 1590 1643  1498 4731 

    
Fonte: Autora. 
 
 

 

Descreve-se a seguir os dados de preenchimento obrigatório avaliados neste 

trabalho que foram escolaridade, ocupação, TNM, estadiamento, histórico familiar 

de câncer, histórico de consumo de bebida alcoólica e histórico de consumo de 

tabaco.  

 

Escolaridade 

 

Este dado é utilizado na tentativa de inferir a situação socioeconômica do 

paciente, na falta de um dado confiável que possa, por exemplo, avaliar a renda média 

familiar. Deve ser marcada apenas uma opção, que represente o mais alto nível de 



33 
 

escolaridade que o paciente possui e cujas opções de preenchimento estão no 

Quadro 2 a seguir. 

 

Quadro 2 – Opções de preenchimento para escolaridade 

 

No Opções  Instrução de preenchimento 

1 Nenhuma Os que não sabem ler e escrever ou que não têm nenhuma 
escolaridade. 

2 Fundamental 
incompleto 

Aqueles com curso de alfabetização de adultos, ou o antigo 
curso primário, ou o curso elementar incompleto, ou cursado 
do 1o ao 5o ano (antiga 1a a 4a série); ou ainda que não tenham 
completado o ciclo do 6o ao 9o ano (antiga 5a a 8a série). 

3 Fundamental 
completo 

Aqueles que concluíram o antigo ginasial ou o antigo 1o grau e 
o ensino fundamental completo (do 1o ao 9o ano); ou ainda 
com ensino médio incompleto 

4 Nível médio 
(antigo 2o grau) 

os que concluíram os antigos cursos de 2o grau, o colegial, o 
clássico, o curso normal ou o ensino médio. 

5 Nível superior 
incompleto 

os que iniciaram o curso superior sem tê-lo concluído e os que 
concluíram curso técnico (curso profissionalizante). 

6 Nível superior 
completo 

Os que concluíram o curso superior (curso de graduação) e 
também aqueles com curso de pós-graduação. 

9 Sem informação se não for possível obter informação referente à escolaridade. 

Fonte: INCA, 2010 modificado pela Autora. 

 

 Os dados de escolaridade nos anos avaliados mostraram-se com qualidade 

excelente, percentual < 5% de incompletude, para os três anos. Avaliação conjunta 

de todos os anos nos evidencia uma incompletude média de 3,78% (excelente). Na 

Tabela 5 estão os percentuais por ano. 
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Tabela 5 – Distribuição da escolaridade por ano de avaliação 
 

ESCOLARIDADE 

Ano n/ano 8 9 CR  Total  

2017 n 1 66 1523 1590 

  % 0.06 4.15 95.79   
2018 n 0 39 1604 1643 

 % 0.00 2.37 97.63  

2019 n 0 74 1424 1498 
  % 0.00 4.94 95.06   

Total n 1 179 4551 4731 

  % 0.02 3.78 96.20 100.00 
8: Não se aplica; 9: Sem informação; CR: com resposta adequada. 

Fonte: Autora. 
 

Mendes et al., 2018, verificaram ao estudar a sobrevida de pacientes com 

câncer gastrointestinal, que analfabetos apresentaram menor mediana de tempo de 

sobrevida (303 dias) em relação aos pacientes que concluíram o 2° grau ou ensino 

superior (1157 dias), demonstrando que baixo nível de escolaridade acarreta menor 

sobrevida (P=0,01). Neste estudo as variáveis relevantes para a sobrevida foram 

“local acometido pelo câncer”, “escolaridade”, “histórico de consumo de tabaco”, 

“origem do encaminhamento”, “estadiamento clínico” e “base mais importante para o 

diagnóstico”.  

 Almeida, 2020, observou que mulheres com câncer de mama que cursaram 

ensino superior apresentaram maior sobrevida quando comparadas com nível de 

escolaridade mais baixo.  

 Os dados deste trabalho para escolaridade apresentam graus de incompletude 

menor que 5% evidenciando que as coletas estão com média de excelente 

incompletude (3,78%).  

 

Ocupação 

 

Refere-se à atividade na qual uma pessoa economicamente ativa vem 

trabalhando nos últimos anos ou na qual trabalhou (nos casos de aposentados ou 

desempregados). É preciso que a ocupação descreva a profissão, como também as 

condições do ambiente no qual era ou é exercida. Para codificar as profissões, 

utilizam-se os códigos da Classificação Brasileira de Ocupações do Ministério do 
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Trabalho – no nível de agregação de três dígitos – e que foi adotada pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística, no censo populacional de 1980.  

 

Os dados de ocupação nos anos avaliados mostraram as incompletudes com 

qualidade ruim, muito ruim e ruim para os anos de 2017, 2018 e 2019 

respectivamente. Avaliação conjunta de todos os anos nos evidencia uma 

incompletude média de 47,22% (ruim). Na Tabela 6 estão os percentuais por ano. 

 

Tabela 6 – Distribuição da ocupação por ano de avaliação 
 

OCUPAÇÃO 
Ano n/ano 888 999 CR Total 
2017 n 172 554 864 1590 

 % 10,82 34,84 54,34  

2018 n 52 1019 572 1643 
 % 3.16 62,02 34.81  

2019 n 40 661 797 1498 
 % 2.67 44.13 53.20  

Total n 264 2234 2233 4731 

 % 5.58 47,22 47.20 100.00 
888: Não se aplica; 999: Sem informação; CR: com resposta adequada. 
 

Fonte: Autora. 

 

Aproximadamente 19 tipos de tumores entre eles, os de pulmão, pele, fígado, 

laringe e leucemias que estão relacionados a ocupação e ambiente de trabalho e 

respondem por 4% dos cânceres. Anualmente, 19% (I.C. 12-29%) de todos os casos 

de cânceres podem ser atribuídos ao ambiente, incluindo o ambiente de trabalho 

(INCA, 2021).  

A International Agency for Reaserch on Cancer (IARC, 2021) se preocupa com 

as pesquisas relacionando os agentes carcinogênicos com os diversos tipos de tumor. 

A atual classificação dos agentes carcinogênicos, 2021, subdivide em Grupo 1 – Os 

cancerígenos para humanos (121 agentes); Grupo 2A – Provavelmente cancerígenos 

para humanos (89 agentes); Grupo 2B – Possivelmente cancerígenos para humanos 

(319 agentes) e o Grupo 3 – Não classificados quanto a sua carcinogênese para 

humanos (500 agentes). 
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Andreotti et al., 2006, em estudo coordenado pela IARC na cidade de São 

Paulo, observaram que os indivíduos com a ocupação de mecânicos de veículos 

apresentaram risco elevado para câncer da cavidade bucal e orofaringe 

estatisticamente significante quando esta ocupação era exercida por 10 anos ou mais. 

A incompletude ruim (47,22%) deste trabalho para a ocupação dificulta a 

utilização dos dados para que análises feitas pelos serviços de saúde e pela academia 

possam contribuir com a melhoria dos instrumentos de vigilância e proteção do 

trabalhador.  

 

Estadiamento e TNM 

 

TNM – A Classificação dos Tumores Malignos – TNM (6a - edição) é um sistema 

de classificação elaborados pela União Internacional Contra o Câncer – UICC, usado 

com os objetivos de: nortear os médicos no planejamento do tratamento; dar indicação 

do prognóstico; na avaliação dos resultados de tratamento; na troca de informações 

entre os centros de tratamento e contribui para a pesquisa contínua sobre o câncer 

humano. Para fins de cadastro do tumor no RHC, é utilizado o estadiamento clínico 

do tumor antes do início do tratamento. O TNM utiliza, para classificar o tumor, um 

conjunto de três letras com respectivo índice, no qual o T – representa a extensão do 

tumor; o N – representa a ausência ou a presença e a extensão das metástases em 

linfonodos regionais e o M – a ausência ou presença de metástases a distância 

(Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Relação entre as possibilidades de tumores e os parâmetros de 
avaliação  
 

T – TUMOR PRIMÁRIO 

TX O tumor primário não pode ser avaliado  
T0 Não há evidência de tumor primário  
Tis Carcinoma in situ  

T1,T2,T3,T4 Tamanho crescente e/ou extensão local do tumor primário  
Nota: Para os tumores in situ (Tis), o estadiamento é estabelecido com base no exame 
microscópico e será representado pela letra i (minúscula).  

N – LINFONODOS REGIONAIS 
NX Os linfonodos regionais não podem ser avaliados  
N0 Ausência de metástase em linfonodos regionais  

N1, N2, N3 Comprometimento crescente dos linfonodos regionais  
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Nota: A extensão direta do tumor primário para o linfonodo é classificada como metástase 
linfonodal. Metástase em qualquer linfonodo que não regional é classificada como 
metástase a distância  

M – METÁSTASE A DISTÂNCIA 

MX A presença de metástase a distância não pode ser avaliada  
M0 Ausência de metástase a distância  

M1 Metástase a distância  
 

Fonte: INCA, 2010 modificado pela Autora. 
 

Os dados do TNM nos anos avaliados mostraram as incompletudes com 

qualidade muito ruim para os anos de 2017 e 2018 e ruim 2019. Avaliação conjunta 

de todos os anos nos evidencia uma incompletude média de 62,86 (muito ruim). Na 

Tabela 7 estão os percentuais por ano.  

 

Tabela 7 – Distribuição do TNM por ano de avaliação 

TNM 
Ano n/ano 888 999 CR    
2017 N 290 1192 108 1590 

  % 18.24 74.97 6.79   

2018 N 483 1077 83 1643 
 % 29.40 65.55 5.05  

2019 N 703 705 90 1498 

  % 46.93 47.06 6.01   

Total N 1476 2974 281 4731 

  % 31.20 62.86 5.94 100.00 
888: Não se aplica; 999: Sem informação; CR: com resposta adequada. 

 

Fonte: Autora. 

 

Estadiamento – É importante que o próprio médico estabeleça e registre, antes 

do início do primeiro tratamento o estadiamento e o TNM que lhe deu origem. Como 

regra geral, para os tumores primários o termo in situ é considerado estádio 0 (zero) 

e quando há metástase a distância, estádio 4 (quatro) (UICC, 2004). Para as demais 

situações, o estabelecimento do estadiamento será feito considerando-se a topografia 

do tumor primário, sua extensão, o comprometimento de nódulos linfáticos e a 

ocorrência de metástase, além da diferenciação celular e do resultado da avaliação 

de marcadores. Quando o tumor não for estadiável, utilizar o código 88. Se a 
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localização do tumor primário for desconhecida, o estadiamento deve ser preenchido 

com 88, uma vez que não se tem a confirmação da localização primária e esta poderá 

ser de uma topografia não estadiável.  

Os dados do estadiamento nos anos avaliados mostraram as incompletudes 

com qualidade ruim, para os anos analisados, 2017, 2018 e 2019. Avaliação conjunta 

de todos os anos nos evidencia uma incompletude média de 39,53% (ruim). Na Tabela 

8 estão os percentuais por ano. 

 

Tabela 8 – Distribuição do estadiamento por ano de avaliação 
 

ESTADIAMENTO 
Ano n/ano 88 99 CR    
2017 N 444 553 593 1590 

  % 27.92 34,78 37.30   

2018 N 668 799 176 1643 
 % 40.66 48.63 10.71  

2019 N 742 518 238 1498 

  % 49.53 34.58 15.89   

Total N 1854 1870 1007 4731 

  % 39.19 39.53 21.29 100.00 
88: Não se aplica; 99: Sem informação; CR: com resposta adequada. 

 

Fonte: Autora. 

 

 Os itens TNM e estadiamento são, via de regra, relacionados e dependentes 

das avaliações clínica, anatomopatológica e do tipo de tumor avaliado. São 

parâmetros necessários tanto para decisão terapêutica padronizada como para 

ressarcimento financeiro para a instituição e fundamentais para estudos de sobrevida. 

 Da Silva, et al., 2019, em um estudo de prevalência das neoplasias sólidas 

no HUSM, coletaram os dados de estadiamento na Autorização de Procedimentos de 

Alta Complexidade em Oncologia (APAC/Oncologia), documento do Ministério da 

Saúde para liberação de tratamento oncológico/quimioterapia. Para o estadiamento 

do tumor, concluíram que 1.039 casos de 2757 (37,69%) foram classificados como 

estádio IV e, um total de 52 casos (1,89%) não apresentaram a informação na APAC 

e quatro casos (0,15%) não aplicavam a classificação. Estes achados são opostos 

aos encontrados no RHC onde para o estadiamento encontrou-se 39,53% de casos 

sem informação (incompletude ruim) e para o TNM 62,86% (incompletude muito ruim) 
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para os casos sem informação. Estes dados justificam a sugestão de implementar a 

APAC como documento fonte para coleta de dados principalmente para estes dois 

itens pois dificultam planejar medidas preventiva direcionadas e eficazes no combate 

a cânceres específicos bem como avaliar o tratamento recebido pelo paciente 

previamente.  

 O prontuário eletrônico no HUSM, implantado desde 2014 utiliza o Aplicativo 

de Gestão dos Hospitais Universitários (AGHU) o que tem possibilitado a substituição 

gradual do prontuário de papel (HUSM/UFSM). Para a hematologia-oncologia existe 

um modulo especial que poderia uniformizar o preenchimento de dados que não são 

encontrados em anamneses e evoluções dos pacientes, porém, ainda não foi 

efetivado.  

 

 
Histórico familiar de câncer 

 

Devem ser considerados para efeito deste item, exclusivamente, os parentes 

consanguíneos, ascendentes ou colaterais até a segunda geração, ou seja: os pais, 

os irmãos, os avós paternos e maternos e os tios (irmãos dos pais).   

Nos casos de adoção, se os parentes biológicos forem desconhecidos, essa 

informação será preenchida com a opção 9 (Sem Informação).  

1.Sim 

2.Não 

9. Sem informação  

 

Os dados do histórico familiar nos anos avaliados mostraram as incompletudes 

com qualidade ruim, para os anos de 2017, 2018 e 2019. A conjunta de todos os anos 

nos evidencia uma incompletude média de 36,08% (ruim). Na Tabela 9 estão os 

percentuais por ano.  
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Tabela 9 – Distribuição do histórico familiar por ano de avaliação 

 
HISTÓRIA FAMILIAR 

Ano n/ano 8 9 CR    
2017 n 1 564 1025 1590 

  % 0.06 35.47 64.47   

2018 n 0 623 1020 1643 
 % 0.00 37.92 62.08  

2019 n 0 520 978 1498 

  % 0.00 34.71 65.29   

Total n 1 1707 3023 4731 

  % 0.02 36.08 63.90 100.00 
8: Não se aplica; 9: Sem informação; CR: com resposta adequada. 

 
Fonte: Autora.  

  

São raros os casos de cânceres que se devem exclusivamente a fatores 

hereditários, familiares e étnicos, apesar de o fator genético exercer um importante 

papel na oncogênese. Um exemplo são os indivíduos portadores de retinoblastoma 

que, em 10% dos casos, apresentam história familiar deste tumor. Alguns tipos de 

câncer de mama, estômago e intestino parecem ter um forte componente familiar, 

embora não se possa afastar a hipótese de exposição dos membros da família a uma 

causa comum. Determinados grupos étnicos parecem estar protegidos de certos tipos 

de câncer: a leucemia linfocítica é rara em orientais, e o sarcoma de Ewing é muito 

raro em negros (INCA, 2018). 

 

Histórico de consumo de bebida alcoólica e histórico de consumo de tabaco 

 

Histórico de consumo de bebida alcoólica – A história de consumo de 

bebida alcoólica deverá retratar não apenas a situação atual, mas a ocorrência 

preponderante ao longo da vida do paciente, pois é fator de risco para a ocorrência 

de câncer. Deve-se considerar o consumo habitual (mais que três vezes por semana, 

independente da quantidade consumida em cada dia ou do total de bebida consumida 

em todo o período) (Quadro 4).  
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Quadro 4 – Relação das opções de preenchimento no RHC para histórico de 
consumo de bebida alcoólica 

 
No Opções  Instrução de preenchimento 

1 Nunca preencher para pessoas que relatam nunca ter feito uso 
de bebida alcoólica ou que, ao longo de sua vida, tenham 
feito uso esporádico de apenas uma dose de bebida. 

2 Ex-consumidor para aqueles com história de consumo habitual de bebida 
alcoólica durante um período de sua vida, mas que há 
pelo menos seis meses, estão abstêmios.  

3 Sim marcar para as pessoas com histórico de consumo 
habitual de bebida alcoólica, mesmo que em pequena 
quantidade (dito consumo social) em períodos anteriores 
de tempo e que permaneçam atualmente. 

4 Não avaliado assinalar naqueles casos nos quais a informação não foi 
avaliada. 

8 Não se aplica deve ser marcada somente para os pré-escolares, até os 
sete anos de idade 

9 Sem informação Quando não há a informação no prontuário ou a 
informação foi incorretamente coletada, sua inclusão nos 
itens anteriores não é possível.  

Fonte: INCA, 2010 modificado pela Autora. 

 

Os dados de histórico de consumo de bebida alcoólica nos anos avaliados 

mostraram as incompletudes com qualidade ruim, para os anos de 2017, 2018 e 2019. 

Na Tabela 10 estão os percentuais por ano. 

 

Tabela 10 – Distribuição do histórico de consumo de bebida alcoólica por ano de 
avaliação 

HISTÓRICO DE CONSUMO DE BEBIDA ALCOÓLICA 

Ano n/ano 8 9 CR  TOTAL 

2017 

  

N 13 537 1040 1590 

% 0.82 33.77 65.41   

2018 
N 17 537 1089 1643 

% 1.03 32.68 66.28  

2019 
N 10 405 1083 1498 

% 0.67 27.04 72.30   

Total N 40 1479 3212 4731 

  % 0.85 31.26 67.89 100.00 

8: Não se aplica; 9: Sem informação; CR: com resposta adequada. 

Fonte: Autora. 
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 Histórico de consumo de tabaco – A avaliação do hábito tabágico deverá levar em 

consideração toda a vida do paciente e não apenas a situação atual. Também deverão 

ser avaliados todos os tipos de histórico de consumo de tabaco (cigarro, cigarrilha, 

charuto, cachimbo e mascar). Para avaliar corretamente o histórico do consumo de 

tabaco, o ideal seria avaliar o tipo de produto, a frequência e quantidade do consumo 

e o respectivo tempo. O objetivo do RHC é unicamente avaliar a exposição ao fator 

de risco e não sua intensidade (Quadro 5).  

 

Quadro 5 – Relação das opções de preenchimento no RHC para histórico de 
consumo de tabaco 
 

Fonte: INCA, 2010 modificado pela Autora. 

 

Os dados de histórico de consumo de tabaco nos anos avaliados mostraram as 

incompletudes com qualidade regular, para os anos de 2017e 2019, e ruim para o ano 

de 2018. Na Tabela 11 estão os percentuais por ano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Opções  Instrução de preenchimento 

1 Nunca Nunca ter feito uso de tabaco, ou que ao longo de 
sua vida tenham feito uso esporádico, com o 
objetivo de “experimentar”. 

2 Ex-fumante Há pelo menos seis meses, abandonaram esse 
hábito. 

3 Sim Assinalar para aqueles com histórico de consumo 
habitual de tabaco e seus derivados. 

4 Não avaliado Assinalar naqueles casos nos quais a informação 
não foi avaliada. 

8 Não se aplica Deve ser marcada somente para os pré-escolares, 
considerando-os até os sete anos de idade.  

9 Sem informação Quando não há a informação no prontuário ou a 
informação foi incorretamente coletada 
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Tabela 11 – Distribuição do histórico de consumo de tabaco por ano de avaliação 
 

HISTÓRICO DE CONSUMO DE TABACO 

Ano n/ano 8 9 CR    
2017 n 16 311 1263 1590 

  % 1.01 19.56 79.43   

2018 n 17 377 1249 1643 
 % 1.03 22.95 76.02  

2019 n 11 295 1192 1498 

  % 0.73 19.69 79.57   

Total n 44 983 3704 4731 

  % 0.93 20.78 78.29 100.00 
8: Não se aplica; 9: Sem informação; CR: com resposta adequada. 
 

Fonte: Autora. 

 

Cerca de 80% a 85% dos casos de câncer estão relacionados a fatores 

ambientais, que envolvem água, terra, ar, ambiente de consumo (alimentos, 

medicamentos, fumo, álcool e produtos domésticos), ambiente cultural (estilo, 

costumes e hábitos de vida) e ambiente ocupacional. Esses fatores são 

potencialmente modificáveis, aspecto importante para a prevenção (INCA, 2021). 

Considerando todos os fatores avaliados no trabalho “Ambiente, trabalho e câncer: 

aspectos epidemiológicos, toxicológicos e regulatórios”, os agentes ocupacionais 

listados em conjunto representaram a 8a posição no ranking dos fatores modificáveis 

que incluíram tabaco, infecções, baixa ingestão de frutas, obesidade/sobrepeso, 

consumo de sal >10g/dia, uso frequente de álcool, consumo de carnes processadas, 

radiação solar, histórico de consumo de tabaco passivo, poluição do ar, uso de 

contraceptivos orais, ausência de amamentação e consumo de carnes vermelhas 

(INCA, 2021).  

Estudos mostram que consumir bebidas alcoólicas aumenta o risco de 

desenvolver diferentes tipos de câncer como boca, faringe, laringe, esôfago, 

estômago, fígado, intestino (cólon e reto) e mama. Para a prevenção de câncer não 

há níveis seguros de ingestão. Essa recomendação serve para todas as bebidas 

alcoólicas. Além disso, a combinação de álcool com tabaco aumenta a possibilidade 

do surgimento desse grupo de doenças (INCA 2021). 
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O álcool pode provocar o aparecimento do câncer por diferentes mecanismos. 

Estes variam de acordo com o tipo de câncer associado. Os mecanismos envolvidos 

podem danificar diretamente o DNA das células, provocar estresse oxidativo que pode 

danificar os genes, facilitar a penetração de carcinogênicos ambientais nas células, alterar 

o metabolismo hormonal, provocar má nutrição que torna os tecidos humanos mais 

sensíveis aos efeitos do álcool, entre outros menos frequentes (INCA 2021). 

O tabagismo é uma doença que contribui para o desenvolvimento dos 

seguintes tipos de câncer: leucemia mielóide aguda; câncer de bexiga; câncer de 

pâncreas; câncer de fígado; câncer do colo do útero; câncer de esôfago; câncer de 

rim e ureter; câncer de laringe (cordas vocais); câncer na cavidade oral (boca); câncer 

de faringe (pescoço); câncer de estômago; câncer de cólon e reto; câncer de traquéia, 

brônquios e pulmão (INCA, 2021).  

Fumar causa a exposição a uma combinação letal de mais de 7.000 produtos 

químicos tóxicos, incluindo pelo menos 70 substâncias reconhecidas como 

carcinogênicas, que podem danificar quase todos os órgãos do corpo humano. O dano 

causado pelo tabaco começa desde antes do nascimento, uma vez que as mulheres 

grávidas que fumam dão à luz bebês com maior risco de transtornos congênitos, 

câncer, doenças pulmonares e morte súbita. Novos riscos do uso do tabaco 

recentemente identificados incluem insuficiência renal, isquemia intestinal e doença 

cardíaca hipertensiva. O risco de morte e doenças relacionadas ao tabaco aumenta 

com o número de cigarros fumados; no entanto, o dano começa com o consumo de 

uma pequena quantidade de cigarros. Um fumante regular de longa data, em média, 

perde pelo menos 10 a 11 anos de vida por causa do tabaco. Além disso, a exposição 

ao fumo passivo ou ambiental está associada a um risco maior de câncer e doenças 

cardíacas, entre outros efeitos prejudiciais para a saúde. O câncer de pulmão é 

atualmente a principal causa de morte por câncer nos homens no mundo, e em muitos 

países atualmente é a principal causa de morte por câncer entre as mulheres, 

ultrapassando a morte por câncer de mama (DROPE, 2018). 

Avaliação conjunta de todos os anos para o histórico de consumo de bebida 

alcoólica nos evidencia uma incompletude média de 31,26% (ruim) e para histórico de 

consumo de tabaco uma incompletude média de 20,78% (ruim) traçando um perfil dos 

indivíduos não confiável para elaboração de pesquisas e planejamento de saúde.  
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Estratégias para uniformizar e padronizar a gestão dos dados que compõem 

“Ficha de registro de tumor do RHC”: 

 

Plano de ação com definição de tarefas através ferramenta 5WH1  

 

Visando a melhoria da qualidade dos dados do RHC, utilizamos como 

estratégia a ferramenta 5W1H, criada pelos japoneses da indústria automobilística, 

durante os estudos sobre qualidade total. Esta consiste num plano de ação como 

método de apoio à resolução de problemas com o objetivo de responder a seis 

questões e organizá-las, conforme Quadro 6. (MEIRA, 2003 APUD DA COSTA 2016). 

 

Quadro 6 – Estratégia 5W1H – método de apoio para a resolução de problemas 

 

5W 

What O Que? Que ação será executada? 
Why Por Quê? Por qual motivo a ação será executada? 
Where Onde? Onde a ação será executada? 
Who Quem? Quem será o responsável pela execução da ação? 
When Quando? Qual prazo para a execução da ação? 

1H How Como? Como será executada a ação? 
 

Fonte: (MEIRA, 2003 APUD DA COSTA 2016) 

 

  Utilizando a metodologia citada foi realizado o mapeamento, a elaboração e 

uma proposta de plano de ação com a finalidade de solucionar problemas detectados 

no decorrer deste estudo. Este método proporciona um conhecimento exato de o que 

fazer, por que, onde, quem, quando e de que forma a todos envolvidos na coleta e 

registro do RHC. No Quadro 7 está descrito o plano de ação que sugerimos. 
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Quadro 7– Plano de Ação para melhoria da coleta de dados para a “ficha de registro de tumor” 

 

O que fazer (What) Por Quê (Why) Onde (Where) Quem (Who) Quando 
(When) Como (How) 

Elaboração de POPs 

Garantir que as atividades 
de preenchimento da "Ficha 
de registro de tumor" sejam 
padronizadas e uniformes. 

RHC Coordenadora do RHC e 
registradores 06 meses Treinamento reciclagem da 

equipe  

Utilizar APAC como 
fonte de dados 

Obter maior número de 
informações sobre o 
diagnóstico (Estadiamento) 
e tratamento. 

RHC e 
faturamento 

Digitadores do 
faturamento e do RHC 03 meses Integração entre as equipes 

do RHC e da APAC 

Reunião da comissão 
assessora do RHC 

Validar condutas do RHC, 
esclarecer dúvidas quanto 
diagnóstico e tratamento, 
interface com as clínicas e 
serviços e análise de casos 
duvidosos. 

Membros do 
HUSM e 
integrantes do 
RHC 

Coordenadora do RHC 03 meses Convocar os membros da 
comissão para reuniões 

Conscientizar os 
profissionais da área 
assistencial a 
descrever todas as 
informações no 
prontuário eletrônico. 

Obtenção de prontuários 
completos com maior 
número de informações, 
proporcionando aumentar a 
completude das variáveis da  
"ficha de registro de tumor"  

HUSM 
Coordenadora do RHC e 
Chefia da divisão médica 
assistencial  

03 meses 

Realizar treinamentos 
demosntrando a importância 
de descrever todas 
informações nos prontuários; 
detectar dificuldades para 
realização desta tarefa 

Treinamento de 
reciclagem dos 
registradores de 
cancer. 

Aprimorar os procedimentos 
de registros melhorando a 
qualidades dos dados 

INCA Equipe do RHC Anual 
Viabilizar que todos os 
registradores participem dos 
treinamentos no INCA 

Propor que os campos 
de "instrução e 
ocupação" sejam de 
preenchimento  
obrigatório no AGHU 

Diminuir a falta destas 
informações AGHU do HUSM 

Chefia do setor de 
regulação e avaliação 
em saúde 

03 meses 
Gestor técnico de informática 
para tornar obrigatório o 
preenchimento dos campos 

 

Fonte: da Costa, 2016, modificado pela Autora. 
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Foi descrito um plano de ação de fácil compreensão e visualização para a 

melhoria da coleta de dados para a ficha de registro de tumor definindo ações a 

serem tomadas de que maneira serão realizadas e quais os responsáveis por tais 

atividades. 

 

Elaboração de POPs para a coleta dos dados dos documentos fontes 

 

Elaboramos nove POPs para a melhoria da busca e da qualidade dos dados 

de cada item da “ficha de registro do tumor”. A formatação seguiu as normas do HUSM 

já que serão submetidos a superintendência para aprovação e implementação no 

RHC. O manual de planejamento e de gestão do INCA, 2010 serviu de base para 

todos os POPs. 

Os seguintes POPs descrevem as tarefas que fazem parte da rotina de trabalho 

no RHC: 

– POP 001 Identificação de casos de tumor (Apêndice 1); 

– POP 002 Inclusão-exclusão e analítico e não analítico (Apêndice 2);  

– POP 003 Preenchimento da ficha de tumor dados gerais (Apêndice 3);  

– POP 004 Preenchimento da ficha de tumor dados do tumor (Apêndice 4);  

– POP 005 Preenchimento da ficha de tumor dados do tratamento (Apêndice 5);  

– POP 006 Preenchimento da ficha de tumor dados opcionais (Apêndice 6); 

– POP 007 Validação (Apêndice 7);  

– POP 008 Emissão de relatório (Apêndice 8) e 

– POP 009 Livro de ocorrência (Apêndice 9). 
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7 CONCLUSÃO 

 

A análise da completude de 35 itens das fichas de tumor de 2017 a 2019, 

evidenciou cinco variáveis, com incompletudes ruim (escolaridade, estadiamento, 

histórico familiar de câncer, histórico de consumo de bebida alcoólica e histórico de 

consumo de tabaco e dois com muito ruim (ocupação e TNM) de preenchimento 

obrigatório.  

A escolaridade, mostrou um grau de completude excelente, já a ocupação, uma 

incompletude média de 47,22% (ruim). Para o TNM as incompletudes foram com 

qualidade muito ruim para os anos de 2017 (74,97%) e 2018 (65,55%) e, ruim em 

2019 (47,06%); o estadiamento teve incompletudes ruins, 34,78%, 48,63% e 34,58%, 

nos anos de 2017, 2018 e 2019 respectivamente. 

As qualidades dos itens analisados têm seguiram um padrão muito semelhante 

nos anos de realização deste estudo, demostrando a necessidade de intervenção e 

educação continuada para todos os integrantes dos processos. 

Para aprimorar a qualidade das informações no RHC do HUSM foram 

formulados nove procedimentos operacionais padrão que serão submetidos a gestão 

do HUSM para aprovação e posterior implementação nas rotinas. 

Foi elaborado um plano de ação, utilizando a ferramenta 5W1H os quais 

igualmente deverão passar pela aprovação para posterior implementação nas rotinas, 

tornando o preenchimento da ficha do RHC mais efetivas e fidedignas tanto na 

descrição como para a coleta dos dados.  

A melhoria dos processos de registro no banco de dados trará maior 

confiabilidade a todos os dados do RHC que poderão ser utilizados na íntegra, 

contribuindo para as pesquisas e decisões de vigilância, prevenção e proteção no 

âmbito regional e nacional, fornecendo embasamento para a gestão pública de saúde 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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APÊNDICE B – AUSÊNCIA DE TCLE 
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APÊNDICE C - APROVAÇÃO INSTITUCIONAL  
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APÊNDICE D – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFSM 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA/ PRÓ-REITORIA

DE PÓS-GRADUAÇÃO E

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

REGISTRO HOSPITALAR DO CÂNCER DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA
MARIA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Virginia Maria Cóser

Hospital Universitário de Santa Maria

1
14954019.9.0000.5346

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 3.386.969

DADOS DO PARECER

A estimativa para o Brasil, biênio 2018-2019, aponta a ocorrência de cerca de 600 mil casos novos de
câncer. Excetuando-se o câncer de pele não melanoma (aproximadamente 170 mil casos novos), ocorrerão
cerca de 420 mil casos novos de câncer (INCA, 2018), demonstrando a necessidade de desenvolver ações
de melhoria do controle do câncer, por meio de detecção precoce, vigilância dos fatores de risco e pesquisa.

A partir dos registros e de dados fidedignos, é possível realizar análises que são base para uma adequada
tomada de decisão gerencial e assistencial. Colaborando para uma melhoria das informações a respeito do
adoecimento e mortalidade da população, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) criou em 1999 o Programa
de Epidemiologia e Vigilância do Câncer e seus fatores de risco a fim de analisar o quadro do câncer no
Brasil e de seus fatores de risco. Esse programa foi descentralizado para as Secretarias Estaduais de
Saúde, responsáveis por desenvolver ações relacionadas aos registros de câncer por meio da implantação,
acompanhamento e aprimoramento dos registros de base hospitalar e populacional (INCA, 2001).No Brasil,
a PORTARIA Nº 170, de 17 de dezembro de 1993, classifica os hospitais de atendimento oncológico do
sistema único de saúde (SUS) no Sistema de Informação de Procedimentos de Alta Complexidade (SIPAC),
estabelecendo que os registros hospitalares de câncer devem ser implantados em qualquer hospital que
diagnostique e/ou trate de pacientes com câncer (Brasil, 1993).
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Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA/ PRÓ-REITORIA

DE PÓS-GRADUAÇÃO E
Continuação do Parecer: 3.386.969

Com a regulamentação dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), se
salientou a importância do funcionamento dos Registros Hospitalares de Câncer (RHC), por meio da portaria
n. 3.535, de 2 de setembro de 1998, estabelecendo critérios para cadastramento dos centros de alta
complexidade em oncologia, esses devem dispor e manter em funcionamento um registro hospitalar de
câncer conforme normas técnicas operacionais pelo Ministério da Saúde (Brasil, 1998). Em 2005,
PORTARIA Nº 741, de 19 de dezembro de 2005 estabelece que as Unidades e Centros de Assistência de
Alta Complexidade em Oncologia e Centros de Referência de Alta Complexidade em Oncologia implantem,
em doze meses a partir da publicação da Portaria, o Registro Hospitalar de Câncer informatizado (iRHC), se
inexistente no hospital (Brasil, 2005B).

Com a intenção de tornar disponíveis os dados provenientes dos RHCs para análise nacional, o INCA em
2007 desenvolveu o Integrador RHC (IRHC), que consiste em um sistema web que permite o recebimento,
monitoramento, tabulação e divulgação dos dados de forma acessível e confiável. Com isso, se facilita a
transmissão de dados, a utilização de dados padronizados, bem como o armazenamento central seguro
(BRASIL, 2007).

Analisando a amplitude das informações divulgadas por meio de um RHC e a importância das mesmas
como ferramenta para definir o planejamento da assistência e os programas de controle do câncer, torna-se
de fundamental importância a qualidade desses dados (BRASIL, 2009).A excelência da informação é
consequência da qualidade com que se realizam as etapas, desde a coleta ou registro até a disponibilização
dos dados produzidos pelos sistemas de informação. Para que isso ocorra de forma confiável e fidedigna
sugere-se implantar como instrumento de melhoria os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs), que são
instruções detalhadas, descritas para alcançar a uniformidade na execução de uma função específica
(LOUSANA, 2008).

Inserido neste contexto, o presente estudo pretende revisar as metodologias existentes e escrever POPs
para tornar as rotinas mais efetivas e fidedignas na transcrição dos dados para o RHC com o objetivo
aprimorar a qualidade das informações enviadas pelo Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM).

A população do estudo é composta pelos dados não enviados ao IRHC correspondentes aos anos de 2017
e 2018, que serão cerca de 2500 casos de tumores analíticos analisados através da ficha
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA MARIA/ PRÓ-REITORIA

DE PÓS-GRADUAÇÃO E
Continuação do Parecer: 3.386.969

de tumor. Os casos analíticos são aqueles em que o planejamento e realização do tratamento foram
executados no próprio hospital e por serem aqueles casos nos quais a instituição é diretamente responsável
pela indicação, realização e resultados do tratamento do câncer, assim como o acompanhamento da
evolução da doença e da qualidade de vida do paciente.

Critério de Inclusão: Casos analíticos e que foram analisados seguindo a última atualização da ficha de
registro do tumor e variáveis pertencentes aos itens obrigatórios da ficha de registro do tumor. Critério de
Exclusão: Serão excluídos os casos incoerentes, que são aqueles que, ao serem incluídos no banco de
dados, são identificados pelo sistema do RHC como apresentando incompatibilidade entre as informações e
não houver possibilidade de revisão destes dados.

Estabelecer métodos para garantir a qualidade das informações enviadas pelo RHC do Hospital
Universitário de Santa Maria (HUSM) para o iRHC.

Conhecer e revisar os fluxos para busca dos casos a serem inseridos; Propor POPs para a coleta dos dados
dos documentos fontes e para transcrição dos dados para o RHC e envio dos dados para o iRHC; Avaliar a
qualidade das informações após o aprimoramento dos métodos e processos.

Objetivo da Pesquisa:

Não há riscos pois serão coletados dados secundários e analisado um banco de dados.
Benefícios: Os benefícios serão coletivos já que com um banco de dados fidedigno, as análises serão mais
confiáveis e também os planejamentos advindos das mesmas.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Os Termos de apresentação obrigatória pelo CONEP  foram todos apresentados e redigidos.

Foram apresentados os seguintes documentos: Minuta do Projeto, Folha de Rosto/CONEP, justificativa de
não aplicação de TCLE e o Termo de Confidencialidade,esses devidamente

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
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assinados pelo pesquisador.

.
Recomendações:

Sem pendências ou inadequações.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Considerações Finais a critério do CEP:

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1365725.pdf

03/06/2019
16:23:04

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

PROJETO_RHC_2018_2021.doc 03/06/2019
16:21:42

Greice de Lima
Keske

Aceito

Outros RHC_registroGEP_63861.pdf 31/05/2019
12:55:45

Virginia Maria Cóser Aceito

Cronograma RHC_Cronograma.doc 31/05/2019
12:54:40

Virginia Maria Cóser Aceito

Folha de Rosto RHC_Folha_de_rosto.pdf 28/05/2019
13:38:14

Virginia Maria Cóser Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

TCLE.pdf 27/05/2019
22:30:11

Virginia Maria Cóser Aceito

Declaração de
Pesquisadores

Termo_Conf.pdf 27/05/2019
22:28:43

Virginia Maria Cóser Aceito

Orçamento Orcamento.doc 27/05/2019
22:21:48

Virginia Maria Cóser Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

GEP_Projeto_051902_Declaracao_de_i
nstituicao.pdf

27/05/2019
22:18:25

Virginia Maria Cóser Aceito

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
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Tipo do 
Documento PROCEDIMENTO - POP POP.RHC.001 – Página  

Título do 
Documento 

IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE TUMOR Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses  Versão: 01 

 

 

1. OBJETIVO  
Identificar os casos de câncer a serem registrados no RHC. 

 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC ou registrador. 

 
3. MATERIAL 

1. Acesso ao AGinfo  

2. Acesso ao AGHU – Sistema de registro, consultas, laboratórios e anatomia patológica, 

internações, tratamentos, e acompanhamento dos pacientes do HUSM 

3. Planilha anual com os dados das APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade) 

4. Relatório Estatístico – HUSM anual.  

5. Ficha de Registro de tumor 

6. Manuais de Registros hospitalares de câncer (INCA – 2010): Planejamento e Gestão; 

Rotinas e Procedimentos 

7. Caneta 

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (inserir biossegurança e cuidados especiais) 
Acesso ao AGinfo  

1. Definir as pessoas com acesso a este sistema que necessita de senha de entrada.  

2. Busca direcionada aos resultados patológicos compatíveis com tumor e listá-los por registro 

de paciente – inserir em planilha específica do Excel para ver se já tem registro no RHC. 

3. Periodicidade: mensal. 

4. Registrar se não for encontrado registro prévio. 

Acesso ao AGHU 

1. Definir as pessoas com acesso a este sistema que necessita de senha de entrada.  

2. Busca direcionada a atendimentos clínicos aos pacientes com tumor que chegaram com 

anatomopatológicos/diagnóstico de outros serviços.  Ambulatórios: Oncologia, Hematologia, 

Hematologia-Oncologia pediátrica, Ginecologia, Mastologia, Pneumologia, Urologia, 

Dermatologia, Cabeça e pescoço e Radioterapia. 

3. Periodicidade: mensal. 

APÊNDICE E – POP – IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE TUMOR 
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Tipo do 
Documento PROCEDIMENTO - POP POP.RHC.001 – Página  

Título do 
Documento 

IDENTIFICAÇÃO DE CASOS DE TUMOR Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses  Versão: 01 

 

 

4. Registrar se não for encontrado registro prévio. 

5. Planilha anual com os dados das APACs 

a. Delegar as pessoas que possam solicitar a planilha.  

b. Solicitar atualização da planilha nos meses de julho e janeiro. 

c. Registrar se não for encontrado registro prévio. 

 
5. AÇÃO CORRETIVA 
Caso o coordenador julgue necessário poderá instituir busca ativa diferente das supracitadas de 

possíveis casos não identificados. 

Em caso de dificuldades ou elucidar dúvidas acionar a comissão assessora. 

Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 

 
6. REFERÊNCIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: ROTINAS E 
PROCEDIMENTOS. 1a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2000 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: PLANEJAMENTO E 
GESTÃO. 2a ed. rev. Rio de Janeiro: INCA; 2010 

 
ANEXOS 
 “N/A” 

 
 

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte 

Elaboração:  Greice de Lima Keske Data: 01/07/2021 

Validação: Serviço de Qualidade, e se pertinente, outros 
setores 

Data: 

Aprovação:  Chefia Data:  

Revisão:  Data:  



62 

 

 

 
Tipo do 
Documento PROCEDIMENTO - POP POP.RHC.002 - Página X/X 

Título do 
Documento 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO e 
ANALÍTICO/NÃO-ANALÍTICO 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses Versão: 01 

 
1. OBJETIVO  
Identificar os casos de câncer a serem incluídos ou excluídos e os analíticos ou não- analíticos e a 
seguir registrados 
 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC, comissão assessora e registrador. 

 
3. MATERIAL 

1. Acesso ao AGHU – Sistema de registro, consultas, laboratórios e anatomia patológica, 

internações, tratamentos, e acompanhamento dos pacientes do HUSM. 

2. Planilha anual com os dados das APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade). 

3. Ficha de Registro de tumor. 

4. CID-O – 3a edição. 

5. Manuais de Registros hospitalares de câncer (INCA – 2010): Planejamento e Gestão; Rotinas 

e Procedimentos 

6. Caneta 

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (inserir biossegurança e cuidados especiais) 

Conhecer e identificar os requisitos de inclusão/exclusão e analítico/não-analítico dos casos 

novos anuais de câncer do HUSM a serem inseridos no banco de dados do RHC. 

CRITÉRIO 1 – Diagnóstico Morfológico* (histológico) - Caracterização do diagnóstico morfológico 
de neoplasia segundo a CID-O – 3a edição, nas categorias: 

1. Neoplasia maligna primária (código de comportamento /3);  

2. Neoplasia in situ (Intra-epitelial, Não infiltrativo e Não invasivo – código de comportamento /2);  

3. Comportamento incerto (Malignidade limítrofe – “borderline” – e de baixo potencial maligno 

com código de comportamento/1 e benigna /0) desde que tenham sido consideradas como 

tendo comportamento in situ ou maligno;  

4. Clinicamente tumor maligno (M9990/3) – Na ausência de evidência definitiva (exame 

microscópico), considera-se tumor maligno desde que o médico, com base no exame clínico, 

laboratorial ou por imagem, tenha considerado os dados existentes sobre o caso como 

suficientes para firmar o diagnóstico clínico de tumor maligno.  

*Morfológico ou histológico – item 26 da ficha de registro de tumor 

APÊNDICE F – POP – CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO E 

ANALÍTICO/NÃO-ANALÍTICO  
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Tipo do 
Documento PROCEDIMENTO - POP POP.RHC.002 - Página X/X 

Título do 
Documento 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO e 
ANALÍTICO/NÃO-ANALÍTICO 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses Versão: 01 

 
CRITÉRIO 2: diagnóstico e tratamento anterior* à vinda ao hospital  

1. Inclui-se nas bases de dados do RHC os pacientes que chegam ao Hospital sem diagnóstico 

e sem tratamento específico para câncer;  

2. Aqueles que já chegam com o diagnóstico sem, contudo, terem dado início ao tratamento 

antineoplásico específico;  

3. Pacientes que chegam com diagnóstico e com alguma modalidade de tratamento;  

4. Pacientes que chegam para acompanhamento do tumor. 

 

 * Diagnóstico e tratamento anterior – item 23 da ficha de registro de tumor 

 

CRITÉRIO 3: comportamento incerto e neoplasia benigna  

1. A inclusão das neoplasias de comportamento incerto;  

2. Lesões pré-cancerosas. 

 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO DE CASOS  

 

1. Pacientes portadores de neoplasia benigna sem interesse científico para o hospital; 

2. Pacientes com doenças crônicas e com câncer que vem tratar a doença e não o câncer; 

 

CASOS ANALÍTICOS* 

São alvo prioritário da análise do Registro de Câncer, são os casos de neoplasia maligna: 

1. Caso diagnosticado e tratado no HUSM; 

2. Caso diagnosticado no HUSM, mas com o início da terapêutica realizada em outra instituição 

(segundo planejamento do Hospital) e que retornam ao HUSM, onde está implantado o RHC, 

para complementação terapêutica e acompanhamento;  

3. Caso diagnosticado em outra instituição, mas com a primeira etapa terapêutica realizada, 

integral ou parcialmente, no HUSM e que ficam sendo acompanhados pelo HUSM.  
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Tipo do 
Documento PROCEDIMENTO - POP POP.RHC.002 - Página X/X 

Título do 
Documento 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO e 
ANALÍTICO/NÃO-ANALÍTICO 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses Versão: 01 

 
CASOS NÃO ANALÍTICOS* 

Os casos não analíticos são selecionados a partir da inclusão em uma das categorias abaixo:  

1. Caso diagnosticado e com toda a primeira etapa terapêutica feita em outra instituição (esta 

classe inclui pacientes admitidos apenas para complementação de uma modalidade 

específica de tratamento e aqueles que recebem apenas tratamento de apoio); 

2. Caso diagnosticado apenas à necropsia; 

3. Casos diagnosticados no Hospital e que por algum motivo não realizaram o primeiro 

tratamento preconizado no prazo de oito meses a contar da data do diagnóstico.  

4. Pacientes que tenham vindo ao Hospital apenas para confirmação de diagnóstico ou do 

planejamento terapêutico, e que foram devolvidos ao hospital de origem; 

5. Pacientes já tratados e que chegaram ao Hospital com a doença em remissão; 

6. Pacientes que chegam ao hospital com doença avançada, e que não realizam tratamento 

antineoplásico específico devido ao estádio da doença (FPT); 

7. Pacientes que chegam ao hospital já com diagnóstico e que após a primeira consulta não 

comparecem mais ao hospital; 

8. Pacientes que chegam ao hospital com recidiva tumoral, sem contato anterior;  

9. Pacientes com neoplasias de pele classificados com uma das seguintes morfologias:  

- M8000 – 8004 – Neoplasia SOE de pele 

- M8010 – 8043 – Neoplasia epitelial, SOE de pele 

- M8050 – 8082 – Neoplasia de células papilares e escamosas de pele 

- M8090 – 8110 – Neoplasia de células basais de pele  

 

* Analíticos ou não-analíticos – item 38 da ficha de registro de tumor 

Cuidados especiais: 

A identificação deve ser realizada de forma contínua e sistemática amparada em rotinas e 

procedimentos bem definidos e explicitados.  

 
5. AÇÃO CORRETIVA 
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Tipo do 
Documento PROCEDIMENTO - POP POP.RHC.002 - Página X/X 

Título do 
Documento 

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO e 
ANALÍTICO/NÃO-ANALÍTICO 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses Versão: 01 

 
1. Caso o coordenador julgue necessário poderá instituir busca ativa diferente das 

supracitadas de possíveis casos não identificados. 

2. Em caso de dificuldades ou elucidar dúvidas consultar a comissão assessora. 

3. Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 

 
4. REFERÊNCIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: ROTINAS E 
PROCEDIMENTOS. 1a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2000 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: PLANEJAMENTO E 
GESTÃO. 2a ed. rev. Rio de Janeiro: INCA; 2010 

 
ANEXOS 
N/A 
 

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte 

Elaboração: Greice de Lima Keske Data:01/07/2021  

Validação: Serviço de Qualidade, e se pertinente, outros 
setores 

Data: 

Aprovação: Chefia Data: 

Revisão: Data:  
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APÊNDICE G– POP – PREENCHIMENTO DA FICHA DE TUMOR 1 – DADOS 

GERAIS  

 

 

 

 
Tipo do 
Documento 

PROCEDIMENTO - POP 
POP.RHC.003 - Página X/X 

Título do 
Documento 

PREENCHIMENTO DA FICHA DE TUMOR 
1 – DADOS GERAIS 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses Versão: 01 

 
ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INCA 2010 

As informações para o preenchimento da ficha de tumor serão capturadas diretamente da base de 

dados do serviço de matrícula/arquivo de prontuários, evitando duplicidade de coleta e erro de 

transcrição. 

1. Os itens de 01 a 07 e 13 são informações que devem ser coletadas no AGHU (POP 01) na 

aba Identificação do paciente; para o item 13 utiliza-se os dados adotados pelo IBGE. 

2. O item 8 é de preenchimento automático pelo SisRHC; 

3. Os itens de 09 a 12 podem ser encontrados no AGHU (POP 01) na aba Identificação do 

paciente ou na aba de consulta na primeira consulta médica; para o item 12 utiliza-se o 

código da CBO do IBGE – encontra-se disponível no SisRHC a tabela contendo os códigos 

de classificação; 

 
ITENS DE LOCALIZACAO DO PACIENTE 
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Tipo do 
Documento 

PROCEDIMENTO - POP 
POP.RHC.003 - Página X/X 

Título do 
Documento 

PREENCHIMENTO DA FICHA DE TUMOR 
1 – DADOS GERAIS 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses Versão: 01 

 
1. OBJETIVO  
Preencher com precisão os dados dos casos de tumor a serem registrados no SisRHC. 

 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC ou registrador. 

 
3. MATERIAL 

1. Acesso ao AGHU – Sistema de registro, consultas, laboratórios e anatomia patológica, 

internações, tratamentos, e acompanhamento dos pacientes do HUSM; 

2. Planilha anual com os dados das APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade); 

3. Ficha de Registro de tumor; 

4. Manuais de Registros hospitalares de câncer (INCA – 2010): Planejamento e Gestão; 

Rotinas e Procedimentos (INCA 2000); 

5. Caneta; 

6. CID-O/3. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (inserir biossegurança e cuidados especiais) 
A coleta deve ser realizada de forma precisa e confiável amparada nas rotinas e procedimentos 

bem definidos e explicitados definidos a seguir.  

Número de identificação no RHC – É construído diretamente pelo SisRHC segundo o seguinte 

critério:  

1. Os 7 dígitos iniciais referem-se ao registro da unidade hospitalar no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde do Ministério da Saúde - CNES HUSM – 2244306. 

2. Os quatros dígitos subsequentes são referentes ao ano de digitação do caso;  

3. Os quatro dígitos seguintes são atribuídos em ordem sequencial e correspondem à entrada 

do caso no banco de dados: estes números o RHC gera automaticamente; 

4. Os dois últimos dígitos correspondem ao número sequencial do tumor do paciente.  

5. Não é uma variável da ficha de coleta. 

 
Procedimentos técnicos: 

Itens de preenchimento obrigatório  



68 

 

 

 
 
 
 

 

 
Tipo do 
Documento 

PROCEDIMENTO - POP 
POP.RHC.003 - Página X/X 

Título do 
Documento 

PREENCHIMENTO DA FICHA DE TUMOR 
1 – DADOS GERAIS 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
12 meses Versão: 01 

 
Fonte: INCA 2010 

- Os itens de 14 a 20 são informações que devem ser coletadas no AGHU (POP 01) na 

aba Identificação do paciente. 

 
6. AÇÃO CORRETIVA 

1. Caso o coordenador julgue necessário poderá instituir busca ativa diferente das 

supracitadas. 

2. Em caso de dificuldades ou elucidar dúvidas consultar a comissão assessora. 

3. Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 

 
7. REFERÊNCIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: ROTINAS E 
PROCEDIMENTOS. 1a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2000 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: PLANEJAMENTO E 
GESTÃO. 2a ed. rev. Rio de Janeiro: INCA; 2010 

 
ANEXOS 
N/A 

 
 

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte 

Elaboração: Greice de Lima Keske Data:01/07/2021  

Validação: Serviço de Qualidade, e se pertinente, outros 
setores 

Data: 

Aprovação: Chefia Data: 

Revisão: Data:  
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APÊNDICE H – POP – PREENCHIMENTO DA FICHA DE TUMOR 2 – DADOS DO 

TUMOR 

 

 

 
Tipo do 
Documento 

PROCEDIMENTO - POP 
POP.RHC.004 - Página X/X 

Título do 
Documento 

PREENCHIMENTO DA FICHA DE TUMOR 

2 – DADOS DO TUMOR 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
 Versão:01 

 
1. OBJETIVO  
Preencher com precisão os dados dos tumores a serem registrados no SisRHC. 

 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC ou registrador. 

 
3. MATERIAL 

1. Acesso ao AGHU – Sistema de registro, consultas, laboratórios e anatomia patológica, 

internações, tratamentos, e acompanhamento dos pacientes do HUSM 

2. Planilha anual com os dados das APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade) 

3. Ficha de Registro de tumor 

4. Manuais de Registros hospitalares de câncer (INCA – 2010): Planejamento e Gestão; 

Rotinas e Procedimentos (INCA 2000) 

5. Caneta 

6. CID-O/3. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS – Itens de preenchimento obrigatório  

 
ITEM DE CARACTERIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO  
 

 

 

 

Fonte: INCA 2010 

 

ITEM 21 – Data da primeira consulta 

Considera-se como data da primeira consulta a data de atendimento do paciente pelo serviço 

responsável pelo seu diagnóstico ou tratamento, desconsiderando-se as consultas de triagem ou de 

orientação e as entrevistas sociais.  

1. Essa data marca o primeiro contato do paciente com o médico que inicia seu processo 
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diagnóstico ou terapêutico no hospital.  

2. Não confundir com a data da triagem (item 42), que corresponde à data do primeiro contato 

do paciente com a instituição, em relação ao tumor avaliado, pois alguns pacientes podem 

ter comparecido ao hospital para tratamento não relacionado ao tumor que está sendo 

cadastrado.  

3. Assim, a data da 1a consulta será sempre igual ou posterior à data da triagem.  

4. O item 21 deve ser coletado no AGHU (POP 01) na aba Ambulatório, Consultas 

ambulatoriais. 

 

ITEM 22 – Data do primeiro diagnóstico do tumor 

Considera-se, preferencialmente, como data do primeiro diagnóstico de cada tumor, a data da 

confirmação anatomopatológica do tumor, ocasião na qual se tem a certeza do diagnóstico. 

1. A data do primeiro diagnóstico de câncer é fundamental para definição da data de 

“aniversário” do tumor, para realização do seguimento anual e para o cálculo de vários 

indicadores, como os intervalos de tempo entre matrícula/diagnóstico e diagnóstico/início do 

tratamento. Também é usada no cálculo do tempo de sobrevida. 

2. Quando o paciente já foi referido ao hospital com diagnóstico estabelecido, deve-se utilizar 

a informação enviada por meio do laudo médico ou de cópia dos laudos dos exames 

realizados na outra instituição ou em outro serviço.  

3. Quando não se dispõe da data completa, deve-se usar a média do período, assim, para dia 

não conhecido usar 15, para dia e mês usar 30/06 e para a data totalmente desconhecida, 

usar 99/99/9999.  

4. O item 22 deve ser coletado no Laudo da Patologia no AGHU ou caso o resultado venha de 

laboratório externo no prontuário de papel. 

 

ITEM 23 – Diagnóstico e tratamento anteriores  

Deve ser registrada a situação do paciente em relação ao diagnóstico e realização de tratamento 

específico para o tumor, quando de sua chegada ao hospital.  
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1. Esse item permite avaliar se o hospital tem funcionado como centro de referência ou se atua 

também como unidade de diagnóstico.  

2. Nos hospitais especializados e de referência, os pacientes deveriam estar chegando já com 

diagnóstico confirmado ou com diagnóstico de presunção que indique fortemente a presença 

de tumor, para ser confirmado. Nesses hospitais, alguns pacientes poderão chegar já tendo 

recebido tratamento inicial, com o objetivo de dar continuidade a esse tratamento ou para 

realizar tratamento complementar. Isso se deve à falta de recursos terapêuticos específicos 

ou de infraestrutura no hospital de origem. Pode ainda ser em virtude de mudança de 

residência.  

3. Nos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACON, essa transferência de unidades 

hospitalares faz parte do sistema de referência no sentido da unidade de menor 

complexidade para aquela de maior complexidade.  

4. A existência dessa informação no prontuário também é um indicativo da qualidade das 

informações do prontuário.  

5. Para os pacientes que chegam ao hospital sem diagnóstico e sem tratamento, deve ser 

marcada a opção 1.  

6. Aqueles que já chegam com o diagnóstico sem, contudo, terem dado início ao tratamento, 

devem ter a opção 2 assinalada.  

7. Os pacientes que chegam com diagnóstico e já tendo iniciado o tratamento antineoplásico 

específico devem ser codificados com a opção 3.  

8. A opção 4 deve ser marcada para as situações que não se enquadrem nas situações 

anteriores. Isso ocorre quando o paciente faz seu processo de diagnóstico ou início do 

tratamento envolvendo mais de um hospital, incluindo o hospital no qual está instalado o 

RHC.  

9. O item 23 – deve ser coletado no AGHU (POP 01) na aba Consulta ou Internação 

(normalmente a primeira consulta ou primeira internação na oncologia ou hematologia). A 

informação deve ser colhida da história clínica, das folhas de Evolução ou de laudos médicos 

anexados ao prontuário.  

 

ITEM 24 – Base mais importante para o diagnóstico do tumor  

Avalia-se neste item aquele exame que foi o mais importante para estabelecer o diagnóstico do 
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tumor. Não necessariamente, será o exame mais específico ou o mais preciso. 

1. Os exames apresentados nesse item estão em ordem crescente do grau de certeza do 

diagnóstico, sendo que nos quatro primeiros não se visualizam, diretamente, as células do 

tumor primário ou metastático, enquanto os três últimos são realizados pela visualização 

microscópica das células e tecidos tumorais.  

2. Esta informação é coletada dos laudos dos diferentes recursos auxiliares de diagnóstico, ou 

através de relatórios, laudos ou cópia de exames trazidos de outras instituições e anexados 

ao prontuário do paciente, da Folha de Evolução e da Folha de Parecer.  

3. O item 24 – deve ser coletado no AGHU no laudo da patologia ou caso o resultado venha 

de laboratório externo no prontuário de papel ou na aba exames. A informação deve ser 

colhida da história clínica, das folhas de Evolução ou de laudos médicos anexados ao 

prontuário.  

 

ITENS DE CARACTERIZAÇÃO DO TUMOR 

 

 

 

Fonte: INCA 2010 

 

Os itens de 25 a 30 Itens de caracterização do tumor: 

1. Este grupo de itens tem preenchimento obrigatório e o objetivo de suas inclusões na Ficha 

de Registro de Tumores é possibilitar o agrupamento e a classificação dos tumores de modo 

homogêneo, baseando-se no uso de classificações internacionais. Utiliza-se a Classificação 

Internacional de Doenças para Oncologia – a CID-O/3 para especificar a localização e o tipo 

histológico do tumor e as posteriores tabulações e seleção de casos para os estudos clínicos 

e epidemiológicos, incluindo os comparativos temporais e interinstitucionais – ressalvadas 

as devidas limitações desse tipo de estudo.  



73 

 

 

 
Tipo do 
Documento 

PROCEDIMENTO - POP 
POP.RHC.004 - Página X/X 

Título do 
Documento 

PREENCHIMENTO DA FICHA DE TUMOR 
2 – DADOS DO TUMOR 

Emissão: 01/09/2021 Próxima revisão: 
 Versão:01 

 

2. Para o correto uso da CID-O/ 3a edição é necessário obedecer ao conjunto de regras que 

constam na sua introdução.  

ITEM 25 – Localização do tumor primário (topografia pela CID-O/3)  

Corresponde à localização anatômica do tumor, ou seja, à parte do corpo humano na qual o tumor 

se encontra instalado.  

1. Para especificar a correta localização anatômica do tumor primário, utilizam-se os códigos 

topográficos da Classificação Internacional de Doenças para Oncologia (CID-O-3a-edição), 

derivada da décima revisão da Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados à Saúde – CID-10, e os Códigos são agrupados de C00.0 a C80.9  

2. Sua composição é feita por 4 dígitos (alfa-numéricos), na qual C - é a letra que inicia o 

código, indicando que se refere à localização anatômica onde se encontra o tumor; os dois 

dígitos sequenciais são numéricos e especificam o código da localização anatômica e o 

terceiro dígito, após o ponto, indica a especificação da sublocalização anatômica.  

3. Exemplo:  
a. |C|1|5|.|4| - Terço médio do esôfago C15._ - Esôfago  
b. ___. 4 - Terço médio do esôfago (melhor especificação)  

4. Para a correta codificação da topografia pela CID-O/3 é necessário atender a uma série de 

critérios e condições, algumas delas são a seguir exemplificadas. Porém, o conhecimento 

dessas situações não dispensa a recomendação da leitura da classificação para aprofundar 

esses conhecimentos.  

5. Uma das condições é que, se a localização primária não é conhecida, o tumor é registrado 

como Localização Primária Desconhecida – e segundo a CID-O/3 deverá ser codificada com 

o código C80.9.  

6. No cadastro de um novo caso, para os tumores dos quais não seja possível estabelecer com 

certeza a localização topográfica do tumor primário, utiliza-se o item opcional (49) para 

especificar a localização provável do tumor, baseando-se nas evidências existentes. Nesses 

casos, o item 25 (localização do tumor primário) será preenchido com o código C80.9 – 

Localização Primária Desconhecida, e o item 49 – Localização provável do tumor primário 

será preenchido com o código correspondente à hipótese mais consistente da provável 

localização primária, a partir da histologia e do comportamento clínico do tumor ou de suas 

metástases.  
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7. Quando o local de origem do tumor é conhecido, mesmo que em sua evolução o tumor tenha 

se estendido às estruturas vizinhas (invasão tumoral), deve-se especificar a localização 

topográfica onde o tumor se originou. Nesses casos, o item referente à localização primária 

provável não será preenchido.  

8. Outra condição refere-se àqueles casos em que a neoplasia compromete dois ou mais locais 

contíguos dentro de um mesmo código topográfico (CXX) e o local de origem do tumor 

(considerando as duas possíveis localizações) não possa ser claramente determinado. 

Nessa situação, deve-se codificar o tumor, com o código de subcategoria .8 (lesão 

sobreposta), a menos que a combinação das localizações esteja, especificamente, 

classificada com outro algarismo. Por exemplo, um tumor de pele do nariz e da parte externa 

da bochecha deve ser codificado com o código C44.3 (pele de outras partes e de partes não 

especificadas da face) e não C44.8 (lesão sobreposta da pele).  

9. O termo “invasivo” deve ser diferenciado de sobreposto. Invasivo implica que o local de 

origem do tumor e, durante seu crescimento, comprometeu locais que lhe são contíguos 

(junto um do outro) e o código do local de origem deve ser usado então. A subcategoria .8 

(lesão sobreposta) é exclusiva para aqueles tumores que invadem mais de uma estrutura e 

somente quando não é possível estabelecer onde o tumor iniciou.  

10. Para classificação topográfica dos tumores de esôfago, existem no código C15 duas 

possibilidades: a primeira em relação aos compartimentos (cervical – C15.0; torácico – 

C15.1; abdominal – C15.2) e a outra, que detalha o segmento correspondente ao esôfago 

torácico, em terços (superior – C15.3; médio – C15.4; inferior – C15.5), o que pode confundir 

em relação às lesões sobrepostas (C15.8). Recomenda-se adotar a classificação em terços, 

para os tumores do esôfago torácico.  

11. Quando não há especificação da localização do tumor, significa que a descrição da 

localização do tumor ficou generalizada ou pouco específica. Portanto, usa-se a opção nove 

(9), a qual corresponde à especificação SOE – Sem Outra Especificação.  

12. Segundo o critério acima, quando um linfoma envolve linfonodos de múltiplas regiões 

também deve ser codificado com o código C77.8, mas nos casos de linfoma extranodal, o 

local de origem deve ser especificado, atentando que esse local pode não ser aquele onde 

foi realizada a biópsia. Quando a topografia não for informada, utilizar o código C77.9. 

Existem topografias que são correlacionadas diretamente com a morfologia e são os códigos 

de localização específica de determinados tipos histológicos tumorais, que estão listados na 

CID-O, entre parênteses, após os termos morfológicos que os designam, a exemplo de 
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nefroblastomas (C64.9 – Rim, SOE) e Retinoblastoma (C69.2 - Retina). Estes só devem ser 
utilizados se não houver no prontuário nenhuma indicação topográfica da origem do tumor. 
Entretanto, caso haja informação que indique localização diferente da CID-O, esta só deve 
ser utilizada após minuciosa revisão do caso, para se ter certeza de que a localização 
mencionada não é de uma metástase e sim do tumor primário.  

13. Certas neoplasias têm denominações que parecem remeter para uma determinada 
localização. Por exemplo, a denominação “carcinomas de ductos biliares (M-8160/3)” pode 
induzir a que sejam classificados como vias biliares, SOE (C24.9); entretanto, também 
podem ser classificados nos códigos C22.1 (vias biliares intra-hepáticos) ou C24.0 (extra-
hepáticos). O mesmo fato acontece com neoplasia de glândulas salivares menores que 
podem estar em qualquer local da cavidade oral (C06.9 – Boca, SOE), com os carcinomas 
adenoide císticos, com os tumores misto malignos e com os adenocarcinomas da boca; 
portanto, deve-se, caso necessário, recorrer à comissão assessora para a correta definição 
da classificação.  

14. Para todas as leucemias, a codificação correta da localização é C42.1 (medula óssea).  
15. Também, segundo as instruções da CID-O/3, se a localização topográfica é modificada por 

um prefixo (supra-, infra-, peri-, para- etc.) e não está especificamente listada na CID-O, 
deve-se codificá-la na categoria mal definida apropriada do código C76 (localização mal 
definida), a menos que o tipo histológico do tumor indique a origem em um determinado 
tecido (por exemplo, timoma). Essa regra também se aplica a termos imprecisos como “na 
área da” ou “na região de”. Muitas vezes, em determinadas topografias como fígado e 
pulmão, é difícil caracterizar se o tumor naquela localização é primário, metastático ou 
invasão de órgão vizinho. Em relação aos tumores de fígado, caso não exista a informação 
específica do médico assistente, podem-se adotar as seguintes premissas: se o paciente foi 
a óbito e apresentava hepatomegalia associada a aumento de alfa-fetoproteina ou se 
apresentava aumento de alfa-fetoproteina e imagem sugestiva de tumor primário por 
ultrassom ou tomografia computadorizada, o tumor deve ser considerado como primário de 
fígado.  

16. O Adenocarcinoma Hepático primário será assim considerado apenas quando não houver 
evidência de localização primária em outra topografia e a evidência clínica for de 
comprometimento primário de fígado. Deve ser considerado como primário de pâncreas se 
apresentar imagem de ultrassom ou tomografia computadorizada em topografia compatível 
com pâncreas, associado a aumento de CA 19-9.  
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17. Nos linfomas, somente devem ser considerados como extranodal quando não existir 

evidência clínica ou comprovação anatomo-patológica de envolvimento ganglionar. Idêntica 

conduta é recomendada para o linfoma gástrico.  

18. As neoplasias de células neuroectodérmicas primitivas, acometem primariamente osso e 

tecido mole e constituem a família de Tumores de Ewing. Quando apresentam 

características de diferenciação neural são denominados de Tumor Neuroectodérmico 

Primitivo Periférico (PPNET). Se o PPNET está na parede torácica é referido como tumor de 

Askin.  

19. A associação do código topográfico com o código referente ao tipo histológico (Item 26) faz 

a completa especificação do tumor e constitui o mais importante conjunto de dados 

cadastrados pelo Registro Hospitalar de Câncer, por constituírem os principais campos-

chave na tabulação dos dados dos RHC.  

20. A informação é coletada da história clínica e do exame físico do paciente, dos laudos de 

anatomia patológica e dos diferentes recursos auxiliares de diagnóstico ou por meio de 

relatórios, laudos ou cópia de exames trazidos de outras instituições e anexados ao 

prontuário do paciente ou, ainda, nas Folhas de Evolução e nas Folhas de Pareceres.  

21. O item 25 – deve ser coletado no AGHU (POP 01) na aba Ambulatório ou Internação. A 

informação deve ser colhida da história clínica, das folhas de Evolução ou de laudos médicos 

anexados ao prontuário de papel. Podem também ser utilizados Planilha anual das APACs 

ou outros relatórios disponíveis. 

ITEM 26 – Tipo histológico do tumor primário  

O termo Morfologia (tipo histológico ou histologia) refere-se ao tipo de célula da qual é constituído 

o tumor e seu grau de diferenciação, e o código é identificado pela letra M, a qual inicia o código. 

Contudo, no RHC só é utilizada a parte numérica da codificação.  

1. A codificação das neoplasias malignas segundo a histologia do tumor é feita utilizando- se 

a Lista Numérica de Morfologia de Neoplasia da Classificação Internacional de Doenças 

para Oncologia (CID-O/ 3a edição). É composta por 5 dígitos (numéricos), em que os três 

dígitos iniciais são numéricos e especificam o código do tipo histológico (o tipo de célula), o 

quarto dígito indica, dentro do grupo histológico, uma melhor especificação e por último (o 

quinto dígito) o comportamento biológico do tumor, conforme abaixo especificado:  
2. /0 – Neoplasia benignas 
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3. /1 – Neoplasias de comportamento incerto se benigno ou maligno  
4. /2 – Neoplasias “in situ”, intraepitelial, não invasivo 
5. /3 – Neoplasias malignas declaradas como primárias 
6. /6 – Neoplasias malignas secundárias (metástases) 
7. /9 – Neoplasias malignas, incertas se primário ou metastático  

 

8. O Registro de Câncer coleta somente dados referentes a neoplasias malignas, in situ e as 
de comportamento incerto, se maligno ou benigno, isto é, os tipos histológicos com código 
de comportamento /3, /2 e /1.  

9. Excepcionalmente, alguns tumores /0 são incluídos, a critério do hospital, na relação de 
tumores a serem cadastrados por causa do comportamento da doença, do tipo de 
tratamento realizado ou por interesse científico da instituição.  

10. No RHC não é permitido especificar a morfologia usando os códigos de comportamento 
a. /6 (maligno, localização metastática), ou 
b. /9 (maligno, incerto se a localização é primária ou metastática). Deve ser sempre 

usado o código de maligno (/3), independente se o material para exame foi obtido do 
tumor primário ou de uma metástase.  
 

11. Este item complementa o item anterior, localização do tumor primário, e guarda com ele 
estrita correlação.  

12. Da mesma forma que, para a topografia, consta na CID-O/3 uma série de condições que 
implica na correta codificação das morfologias e algumas delas estão abaixo exemplificadas.  

13. De modo geral, existe correlação entre a histologia do tumor e a sua topografia. Para alguns 
tumores, o padrão histológico que apresentam está diretamente associado a determinadas 
localizações topográficas ou a tipos específicos de tecidos, como os Timomas (M8580/3), 
associados a C37.9 (neoplasia maligna do timo) e o Mieloma Múltiplo (M9732/3) associado 
a C42.1 (medula óssea).  

14. Caso a localização informada seja diferente da indicada na morfologia da CID-O, deve-se 
usar o código apropriado para aquela localização. “Isso deve ser feito após revisão 
minuciosa do caso, para se ter certeza de que não se trata de metástase”. (Regra número 
H na página 34 da CID-O/3). Se o patologista declarar no laudo diagnóstico uma topografia 
diferente daquela usual utilizada pela CID-O, o tumor deve ser codificado de acordo com o 
indicado pelo patologista.  
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15. Quando não há especificação do tipo histológico, significa que a descrição do tipo do tumor 
ficou generalizada ou pouco específica; portanto, usa-se a opção nove (9) que corresponde 
à especificação SOE – Sem Outra Especificação.  

16. Quando um mesmo tumor tem áreas de diferenciação celular classificadas em códigos 
diferentes, deve-se usar o código numericamente superior, por ser mais específico. Por 
exemplo, adenocarcinoma ductal infiltrante ou adenocarcinoma de ductos (M8500/3) com 
áreas de comedocarcinoma (M8501/3), usa-se o último código.  

17. Alguns tumores possuem padrão histológico semelhante, havendo a necessidade de 
correlação clínica. Assim, o diagnóstico diferencial entre Plasmocitoma (9731/3) e Mieloma 
Múltiplo (9732/3) é feito em função da localização primária, se C40-C41 – Osso ou C42.1 – 
Medula Óssea, respectivamente. Nesse caso, o laudo anatomopatológico isoladamente não 
é suficiente para estabelecer o diagnóstico. É necessário considerar as informações clínicas 
do local de início do tumor, a extensão da doença e as informações do oncologista clínico.  

18. Os tumores com diagnóstico clínico, sem confirmação por exame citológico ou histológico, 
devem ser classificados como M9990/3 - sem exame microscópico, clinicamente tumor 
maligno (câncer). Vide página 191 da CID-O/3.  

19. Quando o paciente realizou exame histopatológico que confirmou tratar-se de câncer, 
contudo o laudo não está acessível ou a especificação da morfologia é desconhecida, 
codifica-se a morfologia com o código M-8000/3 (Neoplasia Maligna).  

20. Para os tumores pediátricos, existe a Classificação Internacional do Câncer na Infância – 
CICI – do IARC (Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer); IACR (Associação 
Internacional de Registros de Câncer) e SIOP (Sociedade Internacional de Oncologia 
Pediátrica).  

21. Poderão ser encontrados na CID-O os diagnósticos morfológicos compostos, por exemplo, 
o termo composto “Fibromixossarcoma” é listado nas CID-O 3a ed. sob o código morfológico 
8811/3. Entretanto, “Mixofibrossarcoma” possui o mesmo significado (somente os prefixos 
estão invertidos), portanto, também é codificado como 8811/3.  

22. Fibroxantoma maligno tem o mesmo significado de histiocitoma fibroso maligno, então o 
código morfológico será 8830/3.  

23. No momento da codificação da morfologia, poderão ocorrer casos que serão considerados 
como raros ou pouco prováveis e com morfologias que não sejam compatíveis com a 
topografia do tumor. Nesses casos, é recomendado que seja feita a revisão do caso junto à 
clínica e a anatomia patológica, antes da validação do caso na base de dados. Alguns 
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desses casos encontram-se discriminados abaixo.  

24. Casos possíveis, no entanto, de ocorrência pouco provável (recomenda-se olhar INCA 2010 

pag 82-83)  

25. Casos Raros (recomenda-se olhar INCA 2010 pag 83) 

26. Códigos morfológicos associados a determinadas topografias: recomenda-se olhar INCA 

2010 pag 83-84) 

ITEM 27 – Classificação do tumor maligno antes do tratamento (TNM) 

A Classificação dos Tumores Malignos – TNM (6a - edição) é um sistema de classificação dos 

tumores malignos elaborados pela União Internacional Contra o Câncer – UICC, por meio de uma 

comissão de especialistas, usado com os objetivos de: ajudar os médicos no planejamento do 

tratamento; dar alguma indicação do prognóstico; ajudar na avaliação dos resultados de tratamento; 

facilitar a troca de informações entre os centros de tratamento e contribuir para a pesquisa contínua 

sobre o câncer humano.  

1. A informação sobre a extensão do tumor expressa pelo TNM é uma avaliação de uma 

condição dinâmica (extensão da doença), em determinado momento do tempo. Também é 

importante identificar a edição do TNM, pois, para algumas topografias, houve mudança nos 

parâmetros a serem usados.  

2. Para fins de cadastro do tumor no Registro Hospitalar de Câncer, é utilizado o estadiamento 

Clínico do Tumor antes do início do tratamento antineoplásico do paciente no Hospital, 

utilizando a Classificação de Tumores Malignos – TNM, 6a edição.  

3. Se a informação referente ao estadiamento clínico não estiver descrita por ocasião do relato 

da primeira consulta, deve ser obtida tão logo o diagnóstico seja estabelecido. Entretanto, é 

obrigatório que seja antes do início do tratamento, desde que não tenha transcorrido 

intervalo de tempo superior a dois meses em relação à data do diagnóstico, exceto para os 

tumores de próstata, dos quais se aceita até quatro meses.  

4. Portanto, é importante que o médico estabeleça o estadiamento e anote no prontuário as 

informações referentes a cada tumor, pois essa informação reflete aquele momento e não 

tem como ser posteriormente resgatada, pois a própria evolução da doença pode modificá-

lo.  

5. Caso ocorra divergência entre clínicas, ao estadiar um mesmo tumor, com intervalo de 
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tempo muito curto entre as duas avaliações (portanto sem tempo suficiente para que a 
divergência fosse considerada como em decorrência da evolução do tumor), o registrador 
deverá informar ao coordenador do RHC, que decide se solicita confirmação da clínica ou 
se tem informações suficientes para (levando em consideração, a experiência do médico e 
a clínica à qual está vinculado) optar por um dos estadiamentos encontrados.  

6. O TNM utiliza, para classificar o tumor, um conjunto de três letras com respectivo índice, no 
qual o T – representa a extensão do tumor; o N – representa a ausência ou a presença e a 
extensão das metástases em linfonodos regionais e o M – a ausência ou presença de 
metástases a distância.  

7. No quadro 1 estão apresentadas as diversas possibilidades para cada parâmetros de 
avaliação (T, N e M).  

Quadro 1 – A relação entre as possibilidades de tumores e os parâmetros de avaliação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: INCA 2010  

 

8. Os médicos deverão estar capacitados para estabelecer o TNM, pois os parâmetros são 
determinados para cada topografia, não existindo parâmetro que seja comum a todas as 
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topografias.  
9. A informação sobre a extensão do tumor expressa pelo TNM é uma avaliação de uma 

condição dinâmica (extensão da doença), num determinado momento do tempo (antes do 
início do tratamento antineoplásico específico para o tumor). Assim sendo, é importante que 
o TNM seja estabelecido e registrado naquele momento, pois uma avaliação do mesmo 
tumor, realizada pelo mesmo médico, mesmo que tenha transcorrido apenas um intervalo 
de dias entre as duas avaliações, já poderá apresentar resultados diferentes, como 
decorrência da progressão da doença.  

10. No caso de tumores múltiplos simultâneos em um órgão, o tumor com maior categoria T 
deve ser classificado. Segundo as instruções da UICC, se houver dúvida no que concerne 
à correta categoria T, N ou M em um determinado caso, deve-se classificar escolhendo a 
categoria inferior (menos avançada). Isto também é válido para o estadiamento.  

11. Para as instituições e os médicos que desejarem, estão disponíveis no TNM e poderão ser 
adotadas subdivisões para algumas categorias principais que correspondem à melhor 
especificação do tumor (p.ex.: T1a, 1b; N2a, 2b ou pN1(sn)). Entretanto, para fins de 
estabelecimento do estadiamento do tumor pelo RHC, deve-se considerar apenas um dígito 
para representar cada variável (T, N e M) avaliada no resumo esquemático do TNM. Assim 
sendo, não será considerado o detalhamento. Um tumor de corpo uterino T2b terá o registro 
“T2” no campo referente ao tumor ou um tumor de bexiga T3b será avaliado como “T3”.  

12. Quando o tumor primário é desconhecido, os itens referentes a estadiamento e TNM devem 
ser preenchidos da seguinte forma: T0 – não há evidência do tumor primário - pág. 9 do 
TNM (pois o TX só deve ser utilizado quando o tumor primário tem sua topografia conhecida, 
mas não é possível avaliá-lo). Os demais parâmetros devem ser preenchidos com NX e MX, 
pois os parâmetros para avaliação de N e M dependem da topografia de T.  

13. Quando não houver previsão de TNM para a localização do tumor primário, o item deve ser 
preenchido com “não se aplica” e o TNM será 888, mesmo que tenha nódulos e metástases 
de localização conhecida. O estadiamento também será 88.  

14. Se o médico assistente estabelecer TNM e Estadiamento para um determinado tumor 
primário cuja especificação da localização seja um código topográfico terminado por .8 ou 
.9, de um tumor estadiável, o registrador deve aceitar esse estadiamento e TNM 
determinado pelo médico. Entretanto, se o médico não houver determinado explicitamente 
por escrito, deve-se adotar o preenchimento do TNM com 999 e o estadiamento com 99. A 
critica do SisRHC apontará o caso como incoerente e deverá ser validado.  
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15. A localização primária provável de tumor desconhecido (item 49) trata apenas da possível 

topografia do tumor, a qual pode auxiliar na investigação diagnóstica e abordagem 

terapêutica, mas que não pode ser utilizada para fins de classificação de TNM e 

estadiamento.  

16. Para os tumores in situ, o TNM será preenchido com I00, o pTNM da mesma forma e o 

estadiamento com 0.  

17. Existem diferentes modos de classificar os tumores de pele no TNM. Para os carcinomas 

(C44.0,2-9, C63.2), excluindo aqueles da pálpebra, vulva e pênis, e os melanomas (incluindo 

o de pálpebra), utilizam-se os parâmetros preconizados para carcinomas da pele (página 

129 do TNM). Para o melanoma maligno da pele (C44, C51.0, C60,9, C63.2) as regras a 

serem adotadas estão na seção Melanoma Maligno de Pele (página 132 do TNM). Para o 

Carcinoma da pele do pênis (C60) usar as instruções da página 187 do TNM. Para o 

Carcinoma de Vulva (C51) adotar a codificação da página 152 do TNM. O carcinoma da 

pálpebra deve obedecer às regras da página 220 do TNM, enquanto o melanoma da 

pálpebra deve ser enquadrado pelos critérios da página 132 do TNM, que também devem 

ser usados para as demais localizações dos melanomas (C44, C51.0, C60.9 e C63.2). A 

classificação dos tumores de partes moles (página 120 do TNM) exclui o Sarcoma de Kaposi 

e o dermatofibrossarcoma protuberans, cuja correta codificação é 888 – Não se aplica.  

18. Para os tumores de testículo (C62), o TX será utilizado para classificar o tumor, pois, 

depende de dados da orquiectomia. Para o N e o M, empregam-se os parâmetros de 

avaliação de gânglios e metástases, respectivamente. O estadiamento clínico será 88. Já o 

pTNM, depende da avaliação.  

19. Os melanomas de pele também devem ter o T do TNM clínico preenchido com TX, pois não 

podem ser avaliados antes da cirurgia, apenas o N e o M, uma vez que para o estadiamento 

do T é necessário dispor de informações que só estarão disponíveis após a ressecção do 

tumor (pT).  

20. Também deve ser observado o tipo histológico do tumor e o grau de diferenciação celular, 

pois esses dois parâmetros são considerados quando do estabelecimento do TNM, 

associados às respectivas topografias dos tumores.  

21. Quando o tumor não for estadiável, utilizar o código 888. Se não houver a informação sobre 

TNM, utilizar o código 999.  

22. Essa informação deverá ser coletada da Folha de Anamnese e Exame Físico ou da Folha 

de Evolução. Poderá ainda estar disponível em folhas específicas dos serviços.  
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Quadro 2 – Correlação das topografias com TNM e estadiamento clínico  
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Fonte: INCA 2010 
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- Se o pTNM estiver disponível, deverá ser incluído no item 29, para permitir uma correlação 

entre os dois.  

 

ITEM 28.a – Estadiamento clínico do tumor (com base no TNM)  

A classificação pelo sistema TNM permite uma detalhada descrição da extensão da doença. Desse 

modo, se um tumor tem quatro possibilidades para T, três possibilidades para N e duas 

possibilidades para categorizar M, ter-se-á 24 possibilidades diferentes de classificação do tumor. 

Para permitir o agrupamento de diferentes categorias em um número conveniente de opções com 

grupos mais ou menos homogêneos, em termos de sobrevida, utiliza-se o estadiamento.  

1. Ao final de cada seção do livreto do TNM existe um quadro sumário, no qual estão 

estabelecidas as possíveis correlações entre estadiamento e o TNM, especificamente, para 

aquela topografia.  

2. Existe uma correlação entre o estadiamento clínico e o TNM (item 27), do qual deriva. Assim, 

a partir do TNM pode-se definir o Estadiamento, contudo, a recíproca não é verdadeira, já 

que o TNM tem uma riqueza de detalhes maior. O desejável é que o próprio médico 

estabeleça e registre, antes do início do primeiro tratamento (preferencialmente por ocasião 

da primeira consulta), tanto o Estadiamento quanto o TNM que lhe deu origem.  

3. Como regra geral, para os tumores primários o termo in situ é considerado estádio 0 (zero) 

e quando há metástase a distância, estádio 4 (quatro). Para as demais situações, o 

estabelecimento do estadiamento será feito considerando-se a topografia do tumor primário, 

sua extensão, o comprometimento de nódulos linfáticos e a ocorrência de metástase, além 

da diferenciação celular e do resultado da avaliação de marcadores.  

4. O preenchimento do campo deve ser feito com dois dígitos, usando-se para a primeira casa 

números com a grafia arábica, mesmo que o estadiamento original utilize a grafia romana. 

Na segunda posição, utiliza-se uma letra que, dependendo do tipo de tumor, poderá ter 

significado diferente, relacionado com as manifestações clínicas e o comportamento do 

tumor.  

5. Uma vez estabelecido, o estadiamento clínico permanece inalterado, pois representa a 

expressão da extensão do tumor no momento da avaliação.  

6. Quando o tumor não for estadiável, utilize o código 88. Se não houver a informação, use o 

código 99.  
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7. Se a localização do tumor primário for desconhecida, o estadiamento deve ser preenchido 
com 88, uma vez que não se tem a confirmação da localização primária e esta poderá ser 
de uma topografia não estadiável.  

8. A critério de cada hospital, além do TNM poderão ser adotadas outras classificações para 
estabelecer o estadiamento clínico do tumor. Essas classificações alternativas poderão ou 
não apresentar correlação com os padrões adotados pelo TNM.  

 

ITEM 28.b – Outro estadiamento clínico do tumor antes do tratamento (para sistemas de 

estadiamento diferentes do TNM e para os casos com idade menor ou igual a 18 anos)  

Este item deve ser preenchido exclusivamente quando se utiliza para estadiamento algum critério 
diferente daqueles preconizados pelo TNM e que não seja com ele compatível, incluindo a 
classificação de tumores pediátricos.  

- Alguns serviços poderão utilizar, adicionalmente ou em substituição ao TNM, outras 
classificações, como as de Breslow para os melanomas de pele, Whitmore-Jewett para os 
tumores de próstata, Ann Arbor para linfomas e Work Formulation para leucemia.  

ITEM 29 – Classificação dos tumores malignos, patológico (pTNM) 

A Classificação patológica, designada pTNM, tem por base as evidências obtidas no TNM clínico e 
suplementadas ou modificadas pelas evidências adicionais obtidas a partir dos dados da cirurgia e 
do exame histopatológico da peça cirúrgica.  

1. O pTNM utiliza o mesmo conjunto de três letras com respectivo índice, usado no TNM clínico, 
a saber: o T – representa a extensão do tumor; o N – representa a ausência ou a presença 
e a extensão das metástases em linfonodos regionais e o M – a ausência ou presença de 
metástases a distância.  

2. A avaliação do tumor primário (pT) exige que ele tenha sido ressecado ou que tenha sido 
realizada biópsia que possibilite a adequada avaliação da extensão do tumor, incluindo todas 
as possibilidades de pT. A avaliação histológica dos linfonodos regionais (pN) exige a 
remoção representativa de nódulos para comprovar a ausência de metástase em linfonodos 
regionais (pN0) e suficiente para avaliar a maior categoria pN. A investigação histopatológica 
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de metástase a distância (pM) exige o exame microscópico.  

3. Para os tumores in situ, o estadiamento é estabelecido com base no exame microscópico. 

Para efeito de inclusão no SISRHC, deve-se utilizar a letra i para indicar o T, pois existe uma 

única posição para incluir essa informação na Ficha de Registro de Tumor.  

 

4. Para alguns tumores não existe a opção do TNM clínico, estando disponível apenas o pTNM, 

cujo resultado deve ser anotado. No item referente à classificação clínica (TNM), o 

preenchimento deve ser feito utilizando-se a notação X, indicativa de que o parâmetro não 

pôde ser avaliado (TX – O tumor primário não pode ser avaliado; NX – Os linfonodos 

regionais não podem ser avaliados. MX – A existência de metástases a distância não pode 

ser avaliada).  

ITEM 30 – Localização de metástase a distância  

A ocorrência e a respectiva localização das metástases é uma informação importante para 

estadiamento do tumor, planejamento terapêutico e estabelecimento do prognóstico da doença.  

1. Uma vez identificada a presença de metástase a distância deve ser feito seu registro, em 

ordem cronológica de aparecimento, utilizando o código de localização do tumor da CID-O/3 

(o mesmo código usado no item 25), com apenas três dígitos (sem o detalhamento da 

localização).  

2. O comprometimento de outros órgãos e tecidos pela invasão por contiguidade ou pelo 

comprometimento ganglionar regional é considerado metástase a distância.  

3. Por serem as localizações mais frequentes de metástases, deve-se dar atenção especial à 

ocorrência nas seguintes topografias: fígado (C22), pulmão (C34) pleura (C38), osso (C40-

C41), medula óssea (C42), pele (C44), peritoneal (C48), cérebro (C71), suprarrenal (C74) e 

linfonodos a distância (C77).  

4. Na existência de metástase de localização mal definida, deve-se preencher com o código 

C76 (outras localizações e localizações mal definidas).  

5. Na ocorrência de metástases disseminadas – assim entendidas a ocorrência de mais de 

quatro metástases - deve-se preencher a primeira casa do item com o código C80 e deixar 

as demais em branco.  

6. Segundo consulta ao Centro Colaborador da OMS para a Classificação de Doenças em 
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português, o código C80, neoplasias (malignas) disseminadas (vide CID-10, Índice - volume 
3, página 510) deve ser usado para metástase disseminada e o código C76 para localização 
mal definida.  

7. Se não houver registro da ocorrência de metástases a distância, o item deverá ser deixado 
em branco.  

8. Como a ocorrência de metástases pode acontecer a qualquer tempo, o registro dessa 
informação poderá ser encontrado em praticamente todos os formulários e anotações dos 
prontuários de saúde dos pacientes, contudo, mais frequentemente, pode ser encontrado 
nas Folhas de Anamnese e Exame Físico, nas Folhas de Evolução, nos Relatórios Médicos 
de outras instituições ou profissionais, nos Laudos de Anatomia Patológica, de Radiologia e 
de Medicina Nuclear, nos Sumários de Alta e também nas Folhas Específicas dos Serviços.  

ITENS DE CARACTERIZAÇÃO DO 1o TRATAMENTO  

O grupo de itens a seguir apresentados avalia o primeiro tratamento antineoplásico realizado no 
hospital e a resposta do tumor a essa terapêutica que foi empregada.  

1. Essas informações permitem avaliar a efetividade do tratamento realizado, e constituirão os 
parâmetros básicos que serão utilizados nas avaliações futuras, do seguimento temporal e 
dos casos analíticos.  

2. O conjunto de informações incluídos na ficha de registro de tumor é referente apenas ao 
primeiro tratamento antineoplásico do paciente. Se ao longo do primeiro ano de tratamento 
forem realizados outros tratamentos, esses tratamentos serão incluídos na ficha de 
seguimento do tumor, no campo referente ao primeiro ano.  

3. Se ultrapassar o período de um ano, serão incluídos no período subsequente (segundo ano) 
e assim por diante. 

 
5. AÇÃO CORRETIVA 
 

Em caso de dificuldades ou elucidar dúvidas consultar a comissão assessora. 

Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 
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1. OBJETIVO  
Preencher com precisão os dados do tratamento dos tumores a serem registrados no SisRHC. 

 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC ou registrador. 

 
3. MATERIAL 

1. Acesso ao AGHU – Sistema de registro, consultas, laboratórios e anatomia patológica, 

internações, tratamentos, e acompanhamento dos pacientes do HUSM 

2. Planilha anual com os dados das APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade) 

3. Ficha de Registro de tumor 

4. Manuais de Registros hospitalares de câncer (INCA – 2010): Planejamento e Gestão; 

Rotinas e Procedimentos (INCA 2000) 

5. Caneta 

6. CID-O/3. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (inserir biossegurança e cuidados especiais) 
Itens de preenchimento obrigatório  

ITENS DE CARACTERIZAÇÃO DO PRIMEIRO TRATAMENTO  

O conjunto de informações incluídos na ficha de registro de tumor é referente apenas ao primeiro 

tratamento antineoplásico do paciente. Se ao longo do primeiro ano de tratamento forem realizados 

outros tratamentos, esses tratamentos serão incluídos na ficha de seguimento do tumor, no campo 

referente ao primeiro ano.  

Se ultrapassar o período de um ano, serão incluídos no período subsequente (segundo ano) e assim 

por diante.  
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Fonte: INCA 2010 

ITEM 31 – Clínica do início de tratamento no hospital  

Este item possibilita a identificação da clínica onde efetivamente foi iniciado o tratamento 
antineoplásico do paciente, no hospital do RHC.  

1. Muitas vezes, essa clínica não foi a mesma que serviu de porta de entrada do paciente na 
instituição (item 47 - clínica de entrada do paciente no hospital). Se a clínica do primeiro 
tratamento for a mesma de entrada, deve-se repetir o mesmo código, nos dois itens.  

2. Se o tratamento de um determinado paciente foi realizado por mais de uma clínica, deve- se 
registrar aquela clínica que assumiu o papel principal no transcurso desse tratamento. 
Assim, deve-se anotar o código correspondente à cirurgia torácica, se o paciente foi atendido 
pela cirurgia torácica que solicitou uma radioterapia paliativa anti-hemorrágica, para que 
houvesse condições de realizar o procedimento cirúrgico proposto e que foi efetivamente 
realizado.  

3. Ou ainda, se a paciente com câncer de mama foi matriculada na clínica de mastologia que 
a considerou sem possibilidade terapêutica cirúrgica, e a encaminhou à oncologia clínica 
para tratar com quimioterapia, anota-se a mastologia como clínica de entrada, no item 47, e 
a oncologia clínica como responsável pelo início do primeiro tratamento no hospital, no item 
34.  

4. Deverá ser construída uma tabela específica segundo padronização institucional, constando 
o nome de todas as clínicas existentes no hospital e, para cada uma, atribuído um código 
com dois dígitos.  

5. Essa tabela também poderá ser utilizada em todos os campos que necessitam da 
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identificação da clínica. O primeiro identificará a modalidade de tratamento e o segundo, a 

ordem sequencial no grupo.  

6. Se necessário, podem ser destinados mais de um dígito para o grupamento, a exemplo das 

especialidades clínicas ou cirúrgicas que nos hospitais gerais podem ser superiores às dez 

opções que o uso de apenas um dígito permite.  

7. Desse modo, sugere-se a seguinte estrutura de codificação de serviços:  

 

/Tabela 1 – Codificação de serviços 

 

 

 

 

Fonte: INCA 2010 

O item 31 – deve ser coletado no AGHU (POP 01) na aba Consulta ou Internação. A 

informação da clínica responsável pelo tratamento é resgatada das Folhas de Evolução, do 

Sumário de Alta ou das Folhas específicas de atendimento nas clínicas e deverá ser 

transcrita na Ficha de Registro de Tumor com o código correspondente.  

 

ITEM 32 – Data do primeiro tratamento específico do tumor no hospital 

Esta data está relacionada ao início efetivo do tratamento antineoplásico específico para o tumor 

em análise, realizado no hospital em que o RHC está instalado.  

Não devem ser considerados os tratamentos realizados em outras instituições; os tratamentos que 

não sejam diretamente relacionados à terapêutica do tumor em análise ou de suas metástases; e 

também no caso de tumor primário múltiplo ou para doenças não tumorais, os tratamentos 

anteriormente realizados no hospital com o objetivo de tratar outros tumores do mesmo paciente.  
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1. Deve ser registrada a data de efetivo início do tratamento, mesmo que tenha sido indicada 

e planejada em datas anteriores. Para as cirurgias, são as datas de realização do primeiro 

ato cirúrgico. Para quimioterapias e radioterapias, a data da primeira aplicação.  

2. Para o preenchimento dessa informação utiliza-se o padrão DD/MM/AAAA, sempre com oito 

dígitos: dois para o dia, dois para o mês e finalmente quatro para o ano.  

3. Quando não se dispõe da data completa, deve-se usar a data média do período. Assim, para 

dia não conhecido, usar 15. Para dia e mês, quando se conhece apenas o ano, usar 30/06. 

Para as datas totalmente desconhecidas, considerando-se as informações constantes no 

prontuário, usar 99/99/9999.  

4. Se o paciente não tratou no hospital, preencher com 88/88/8888.  

5. Essa informação pode ser coletada da Folha de Evolução. Nos casos de Quimioterapia 

também poderá estar registrada na Folha de Prescrição Médica ou de Enfermagem, nas 

Folhas do Serviço de Radioterapia e, nos casos cirúrgicos, na Ficha Operatória.  

6. O item 32 – deve ser coletado no AGHU (POP 01) na aba Ambulatório ou Internação. A 

informação da clínica responsável pelo tratamento é resgatada das Folhas de Evolução, do 

Sumário de Alta, das Folhas específicas de atendimento nas clínicas ou planilhas da APACs 

e deverá ser transcrita na Ficha de Registro de Tumor com o código correspondente.  

 

ITEM 33 – Principal razão para a não realização do tratamento antineoplásico no hospital  

Para a maioria dos pacientes que são matriculados no hospital é indicado algum tipo de tratamento, 

seja com a intenção de curá-lo da enfermidade, reduzir a progressão da doença ou apenas para 

minimizar o sofrimento dela decorrente.  

1. Para efeito do Registro de Câncer, tem importância apenas o tratamento efetivamente 

realizado com o fim específico de atuar sobre o tumor ou suas metástases e não 

considerando os tratamentos sintomáticos – realizados com a finalidade de aliviar algum 

sinal ou sintoma do paciente.  

2. Para alguns pacientes, uma vez estabelecido o diagnóstico, é imediatamente recomendada 

a realização de tratamento específico para esse tumor ou suas metástases. Entretanto, por 

motivos diversos, esses tratamentos podem não se realizar e o paciente permanecer sem 
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tratamento. Nesses casos, se avalia o(s) motivo(s) que resultaram na não realização do 

tratamento antineoplásico preconizado. O Registrador deve então anotar a razão que 

inviabilizou a realização do tratamento proposto.  

Principal razão para não realização do 1o tratamento no hospital  

Opção Motivo (razão) 
1 Recusa do tratamento 

2 Tratamento realizado fora 

3 Doença avançada, falta de condições clínicas ou outras 

doenças associadas 

4 Abandono do tratamento 

5 Complicações de tratamento 

6 Óbito 

7 Outras razões* 

8 Não se aplica** 

9 Sem informação*** 

Fonte – INCA 2010 

- *Outras Razões (opção 7) - Marca-se esta opção quando o tratamento é interrompido por 
outros motivos, tais como: mudança de residência para outra cidade; realização do 

tratamento em outra unidade hospitalar ou não realização m virtude da idade avançada do 

paciente.  

- **Não se aplica (opção 8) - Quando o paciente realizou integralmente o tratamento 
proposto. Nestes casos, o item 34 deve ser preenchido com as informações referentes ao 

primeiro tratamento do paciente no hospital.  

- ***Sem Informação (opção 9) - Se o paciente teve o tratamento interrompido sem registro 

no prontuário do motivo da interrupção ou, ainda, se não houver no prontuário informação a 

respeito da indicação e realização de tratamento para o paciente, marca-se esta opção.  
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3. Pode ocorrer do paciente se enquadrar simultaneamente em mais de uma das duas opções 

acima apresentadas. Nesse caso, opta-se por aquela que tenha sido mais determinante no 

cancelamento ou na alteração do plano de tratamento.  

4. O item 33 – deve ser coletado no AGHU (POP 01) na aba Ambulatório ou Internação. A 

informação sobre o tratamento é resgatada das Folhas de Evolução, do Sumário de Alta, 

das Folhas específicas de atendimento nas clínicas.  

 

ITEM 34 – 1o Tratamento recebido no hospital  

Este item diz respeito ao conjunto de procedimentos que compõe o primeiro tratamento do paciente 

no hospital. Devem ser cadastrados, de forma cronológica e sequencial, todos os recursos de 

tratamento aplicados, especificamente para o tratamento do tumor ou suas metástases, 

possibilitando a repetição de uma mesma modalidade de terapêutica, caso tenha sido aplicada mais 

de uma vez.  

1. Desse modo, um paciente que tenha sido submetido à quimioterapia, à cirurgia, à 

radioterapia e a uma nova quimioterapia deverá ter a seguinte anotação: [4][2][3][4].  

2. Para efeito desse item, deve-se considerar apenas o primeiro tratamento antineoplásico 

realizado no hospital e inclui todas as modalidades terapêuticas administradas 

especificamente para tratar o tumor. Se houver necessidade de mudança do esquema 

terapêutico inicialmente preconizado, será anotado apenas o tratamento realizado em 

acordo com a primeira prescrição.  

3. Os tratamentos sintomáticos, de comorbidades ou de complicações do tumor não devem 

ser incluídos.  

4. Para os protocolos clínicos, considera-se como primeiro tratamento o primeiro ciclo ou, se 

não houver especificação, o conjunto inicial de terapêuticas.  

5. Se o médico não especificar no prontuário o protocolo que será utilizado no primeiro 

tratamento do paciente, poderá ser adotado como regra geral, a não ser que haja 

determinação diferente no hospital, que se considere os tratamentos realizados no período 

de quatro meses, a contar da data de início do tratamento (item 32). Para linfomas, este 

período é de sessenta dias e para as leucemias, de 28 dias (considerados, nesses casos, 
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como data do final do primeiro ciclo de tratamento do paciente).  

6. Se no planejamento inicial do primeiro curso de tratamento estiver explícito o esquema 

terapêutico a ser seguido ou que o tratamento inicial será realizado por período superior a 

quatro meses, será considerado todo o tratamento, mesmo que ultrapasse os quatro meses.  

7. Os tratamentos subsequentes serão acompanhados pela ficha de Seguimento (anexo 2).  

8. Quando o paciente por algum motivo não realizar o primeiro tratamento no período de até 

oito meses a partir da data do diagnóstico (item 22), considera-se como não tendo realizado 

o primeiro tratamento, mesmo que posteriormente venha a realizá-lo, tendo em vista que 

essa demora influenciará negativamente no prognóstico do paciente. Esse caso deverá ser 

avaliado em conjunto com a clínica, antes de ser classificado como caso não analítico.  

- Opção 1 – Nenhum. Se o paciente não foi tratado no hospital.  

- Opção 2 – Cirurgia inclui o procedimento cirúrgico realizado no sentido de ressecar o tumor 

primário ou suas metástases. Se no procedimento realizado foram retirados apenas 

fragmentos do tumor para análise anatomopatológica ou a intervenção foi feita com o 

objetivo de coletar tecidos ou esvaziar cavidades, como aqueles de paracentese, retirada 

de líquido ascítico ou derrame pleural e biópsia de massa tumoral, o procedimento não deve 

ser considerado, pois apesar de ter removido células malignas, não retirou quantidade 

significativa de células tumorais que venham a representar chances de cura ou remissão da 

doença.  

A cirurgia poderá ser indicada com diferentes objetivos, seja para a retirada total do tumor e 

suas metástases (curativa), para ressecção parcial (paliativa), apenas para avaliar sintomas, 

criar vias de acesso ou desobstruir áreas comprometidas pelo crescimento tumoral ou ainda 

para realizar aberturas artificiais no organismo. Como exemplos, essas aberturas podem ser 

aquelas para a colocação de próteses intratumoral e cateteres, abertura na traqueia 

(traqueostomia), no estômago (gastrostomia), no cólon (colonostomia) e na bexiga 

(vesicotomia), as quais, por não terem o objetivo de interferir diretamente no tumor, são 

consideradas sintomáticas.  

São considerados procedimentos cirúrgicos para o câncer (opção 2) os seguintes 

procedimentos quando executados nas topografias dos tecidos cancerosos primários ou 
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metastáticos: -  Excisão local de tecido canceroso (inclusive biópsia excisional); - Ressecção 

de tecidos cancerosos; -  As cirurgias cuja denominação acaba com a terminação ECTOMIA 

(retirada); -  Cirurgia para retirada de tecido metastático maligno; - Cirurgias alargadas e 

combinadas para retirada de massa tumoral; -  Dissecção de no mínimo quatro linfonodos; 

-  Ressecção de massa tumoral de ovário, podendo incluir o próprio ovário; -  RTU 

(ressecção transuretral de próstata ou bexiga urinária); -  Fulguração; Cauterização de 

lesões; Eletro(foto)coagulação; e Criocirurgia para tumores superficiais; -  Excisão do câncer 

de pele, inclusive aquelas por meio de biopsia com retirada total da lesão; -  Conização para 

o carcinoma do colo uterino (in situ e microinvasor); -  Dilatação com curetagem uterina para 

carcinoma in situ do colo uterino; -  Curetagem para carcinoma in situ do endocérvice; 

-  Cirurgia a laser. 

- Opção 3 – Radioterapia, devem ser consideradas as diferentes modalidades de aplicação 
de radiações ionizantes com fins terapêuticos, cuja intenção pode ser curativa, quando visa 

obter a cura da doença; paliativa, se tem o objetivo de apenas reduzir o tumor primário ou 

suas metástases, sem, contudo, considerar isoladamente a cura da doença; neoadjuvante, 

se faz parte do planejamento sua utilização antes da cirurgia, com a intenção de reduzir o 

volume do tumor e facilitar a abordagem cirúrgica. Pode ainda ser empregada como terapia 

sintomática, com efeito anti-hemorrágico ou antiálgico, que não será considerada neste item. 

São exemplos de aplicações de radioterapia: -Betaterapia; - Radiação X (orthovoltagem); - 

Cobalto (supervoltagem); -Acelerador linear (megavoltagem); - Radiocirurgia estereotáxica; 

-Braquiterapia; - Uso interno de isótopos radioativos (I-131 ou P-32, por exemplo, por uso 

oral, intracavitário ou intravenoso); e -  Todos os implantes intersticiais, moldes, sementes, 

agulhas ou aplicadores intracavitários de materiais radioativos tais como césium, radium, 

radon ou outro elemento radioativo. Considera-se tratamento quimioterápico (opção 4) 
aquele realizado com o uso de medicamentos cuja classificação farmacológica, com base 

no mecanismo de ação, seja assim denominada. Em geral, estão escritos no prontuário a 

indicação do tratamento e os respectivos nomes e dosagens das drogas. Os casos de dúvida 

deverão ser questionados junto ao serviço de oncologia clínica, pediatria, hematologia ou 

de farmácia. Alguns dos esquemas quimioterápicos incluem o uso de corticosteroides que, 

nesses casos são registrados como integrantes do esquema quimioterápico.  
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A quimioterapia pode ser realizada com diferentes propósitos: a neoadjuvante é aquela 

realizada antes da cirurgia como parte de esquema previamente definido, com a intenção 

de reduzir o tumor e assim facilitar a abordagem cirúrgica; a adjuvante é a quimioterapia 

utilizada logo após a realização de cirurgia do tumor e é usada como complemento do ato 

cirúrgico para aumentar as chances de cura do paciente, pelo combate às células que 

possam ter permanecido no organismo após a retirada cirúrgica da massa tumoral; a 

quimioterapia de consolidação é indicada, na maioria das vezes, para neoplasia 

hematológica (por exemplo, a leucemia) para “consolidar” a remissão da doença, enquanto 

a quimioterapia de manutenção é empregada no tratamento das leucemias, após as etapas 

de indução e consolidação para “manter” o paciente em remissão.  

- Opção 5 – Hormonioterapia, diz respeito aos tratamentos realizados cujo resultado 

esperado é a interferência direta nos níveis de hormônios circulantes. Pode ser realizada 

pela administração de um hormônio já presente no organismo, denominada de 

hormonioterapia aditiva. Quando utiliza um hormônio antagônico, é a terapia anti-hormonal. 

Se a hormonioterapia for realizada por meio da ressecção cirúrgica ou destruição por 

radiação ionizante, é hormonioterapia ablativa.  

1. Como exemplo do uso aditivo de hormônio, temos a prescrição de hormônio feminino para 

mulheres pós-menopausa (adição). Quando o objetivo é o bloqueio hormonal (terapia anti-

hormonal), faz-se o uso do hormônio antagônico, como o emprego do hormônio masculino 

para mulheres ou de hormônios femininos para homens. Também se pode fazer a retirada 

ou destruição da glândula, (hormonioterapia supressiva) por intervenção cirúrgica (retirada 

de ovários – ooforectomia, ou dos testículos – orquiectomia).  

2. Quando o paciente é submetido a cirurgia ou radioterapia para ressecar ou destruir 

glândula, com o objetivo de modificar a ação hormonal, o procedimento deverá ser 

considerado, para efeito de classificação do tipo de tratamento realizado, como 

hormonioterapia e não como cirurgia ou radioterapia respectivamente, pois a glândula não 

apresentava comprometimento pelo tumor primário, por sua extensão direta ou pelas 

metástases. O objetivo era, especifica e exclusivamente, interromper sua produção 

hormonal.  

- Opção 6 – Transplante de medula óssea, constitui um grupo especial de terapia que, pelos 
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recursos envolvidos, torna-se relevante, merecendo destaque.  

1. É um tipo de tratamento proposto para algumas doenças malignas que afetam as células 

do sangue. Ele consiste na substituição da medula óssea doente ou deficitária, por células 

normais de medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula. O 

transplante pode ser denominado de autogênico ou autólogo quando a medula ou as 

células-tronco de medula óssea proveem do próprio indivíduo transplantado (receptor), 

pois parte da medula é retirada quando ainda não está comprometida pela doença, 

congelada e armazenada para ser posteriormente transplantada no próprio paciente.  

2. Ele é dito alogênico quando a medula ou as células proveem de um outro indivíduo 

compatível. Pode ser um aparentado (especialmente irmãos) ou não aparentados. Se o 

doador é irmão gêmeo univitelino (gêmeos idênticos), cujas medulas são geneticamente 

idênticas, é chamado de sisgênico.  

3. Em relação à fonte das células precursoras (células tronco) para os transplantes, elas 

podem ser oriundas da medula óssea, obtidas do sangue circulante de um doador, ou 

ainda do sangue de cordão umbilical.  

4. Em relação à procedência, podem ser coletadas diretamente do doador por ocasião do 

transplante ou obtidas nos estoques de bancos de doadores.  

- Opção 7 – Imunoterapia, estão incluídos os tratamentos realizados com substâncias que 

atuam sobre o sistema imunológico (imunoestimulantes ou imunossupressores). Incluem-se 

nesta categoria os tratamentos realizados com BCG para tumores de bexiga.  

- Opção 8 – (outro) deve ser marcada quando da utilização de modalidade não específica 

para o tratamento de tumores, mas que, nesses casos específicos, tem uma clara intenção 

de tratar o tumor. Essas modalidades não se enquadram nas alternativas anteriores, aí 

incluídos os protocolos clínicos duplo-cego, as terapias alternativas e a embolização 

hepática. Não se devem incluir tratamentos de comorbidades ou outros tratamentos que não 

tenham sido realizados especificamente para o tratamento do tumor ou de suas metástases. 

Incluem-se nesta categoria o emprego de corticosteroide para leucemias e da talidomida 

para os casos de mieloma múltiplo, o Interferon para leucemia e também a destruição da 

glândula tireoide por ação da radioterapia ou aplicação de radioisótopos (I131).  
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Algumas instituições de saúde possuem mais de uma unidade hospitalar e frequentemente o 

paciente utiliza recursos disponíveis em mais de uma dessas unidades durante seu tratamento 

antineoplásico ou ainda hospitais nos quais estão em funcionamento serviços administrativamente 

independentes. Caso exista na instituição mais de um RHC (já que cada hospital ou cada serviço 

pode ter o seu próprio RHC), a instituição deverá adotar como conduta, nesses casos, que o 

cadastro do tumor seja feito na unidade hospitalar onde está instalada a clínica que é a principal 

responsável pelo tratamento do paciente.  

Atenção: um mesmo tumor não deve ser cadastrado como caso analítico em mais de um 

RHC.  

Nesse caso, os procedimentos realizados nas outras unidades da mesma instituição serão 

considerados como se fossem tratamentos realizados no próprio hospital no qual o caso foi 

cadastrado. Entretanto, é necessário que o tratamento realizado nas outras unidades tenha seguido 

rigorosamente o planejamento inicial.  

Outra situação que também acontece com relativa frequência é aquela na qual o paciente 

chega ao hospital do RHC sem tratamento anterior. É matriculado no hospital que então planeja o 

primeiro tratamento a ser ministrado a esse paciente. Entretanto, uma determinada modalidade que 

compõe o esquema terapêutico preconizado para o paciente não está disponível no hospital (ou por 

opção de conveniência do próprio paciente ou seu acompanhante) e vem a ser realizada em outro 

hospital (que não faz parte da mesma instituição, nem tem com ela qualquer acordo para tratamento 

de pacientes). Nesses casos, a instituição deverá estabelecer uma conduta padronizada para 

cadastrá-los (e anotar no seu livro de ocorrências). Sugere-se cadastrar o caso marcando no item 

33 – Principal razão para a não realização do tratamento antineoplásico no hospital - a opção 7 – 

outras razões.  

Se os hospitais mantiverem convênio ou algum tipo de parceria para o tratamento desses 

pacientes, poder-se-á adotar a estratégia de assumir o tratamento realizado no outro hospital como 

se tivesse sido realizado na própria instituição (fazendo o correspondente registro dessa conduta 

no livro de ocorrências), uma vez que o hospital do RHC foi responsável pelo encaminhamento e 

depois dará continuidade ao tratamento.  
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Nesse caso, quando o tratamento constar de uma única modalidade terapêutica, (indicada 

pelo hospital no qual está instalado o RHC) ter sido realizada fora, e o paciente retornou ao hospital 

do RHC com relatório médico informando sobre o tratamento realizado, marcar a opção 8 – Não se 

aplica no item 33 (principal razão para a não realização do tratamento), a opção correspondente ao 

tratamento que foi indicado para realização externa, no item 34 (primeiro tratamento recebido no 

hospital) e no item “estado da doença ao final do primeiro tratamento” (item 35), a opção 

corresponde ao resultado da avaliação do paciente feita por ocasião do seu retorno ao hospital, 

desde que não seja posterior a quatro meses do final do tratamento. As informações sobre a 

continuidade do tratamento serão incluídas no seguimento do paciente.  

Para os casos nos quais o paciente não retorna ao hospital, deve ser marcado no item 33 (principal 

razão para a não realização do tratamento) a opção 9 (sem informação), a opção correspondente 

ao primeiro tratamento recebido no hospital (Item 34) será 1 – Nenhum e no item 35 (estado da 

doença ao final do primeiro tratamento) marcar a opção 8 – Não se aplica. Nessa situação, o caso 

será cadastrado como caso não analítico.  

À semelhança do item anterior, essa informação poderá ser obtida principalmente da Folha de 

Evolução; contudo, também, poderá estar disponível no Sumário de Alta, na Folha de Prescrição 

médica e nas Folhas do Serviço de Radioterapia.  

O item 34 – deve ser coletada no AGHU (POP 01) na aba Consulta ou Internação. As informações 

sobre o tratamento são resgatadas das Folhas de Evolução, do Sumário de Alta, das Folhas 

específicas de atendimento nas clínicas.  

 

ITEM 35 – Estado da doença ao final do 1o tratamento no hospital  

O objetivo deste item é avaliar, por ocasião de sua conclusão, a eficácia e a efetividade do primeiro 

tratamento, específico para o tumor, realizado na instituição.  

1. Nesse item avalia-se apenas a resposta do tumor, sem levar em conta o bem-estar ou a 

qualidade de vida do paciente.  

2. A situação desejada é aquela na qual os médicos registrem nos prontuários o tratamento 
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que foi programado e na sua conclusão, os resultados obtidos.  

3. Em alguns casos, ao final do tratamento inicialmente programado, pode haver a 

necessidade de repetir o tratamento em ciclos ou replanejar o esquema terapêutico 

preconizado, em virtude da existência de intercorrências ou à falta de resposta 

satisfatória ao tratamento.  

4. Assim, para alguns pacientes, recomenda-se a substituição ou a alteração na dose de 

drogas, a modificação na abordagem cirúrgica e a alteração no campo ou na dose 

radioterápica. Nos tratamentos combinados, recomenda-se a inclusão ou exclusão de 

outras modalidades terapêuticas.  

5. Portanto, nem sempre é fácil determinar qual é e quando está concluído esse primeiro 

tratamento na instituição.  

6. Deve-se considerar como primeiro tratamento aquele que for explicitado pelo médico 

assistente, quando do estabelecimento do diagnóstico. Na ausência dessa informação, 

como regra geral, considera-se o primeiro conjunto de terapêuticas que tenha sido 

aplicado com fins antineoplásicos de modo ininterrupto. O Instituto Nacional de Câncer 

dos Estados Unidos – NCI (The SEER Program Code Manual, Revised 01/98), 

recomenda que, caso não haja informação específica, considere-se, nesses casos (com 

falta de informação), o tratamento administrado ao paciente com a finalidade de tratar o 

câncer, considerando o período de quatro meses a contar da data do início dessa 

terapêutica, como sendo o primeiro curso de tratamento.  

7. Isso pode ser feito para todos os tumores exceto leucemias e linfomas.  

8. Todas as modalidades de tratamento realizadas no período devem ser incluídas, 

independente da sequência.  

9. Para as leucemias, o período a ser considerado é de vinte e oito dias, admitindo-se como 

exceção se a remissão completa ou parcial é obtida no primeiro curso de quimioterapia 

ou se o tratamento foi continuado porque nenhuma resposta foi obtida. Para os linfomas, 

o período de referência é de sessenta dias.  

10. Se houve mudança em virtude de uma aparente falência no esquema inicialmente 

planejado ou por intercorrência, o novo esquema terapêutico adotado não deverá ser 

considerado como tratamento inicial. Deve ser cadastrado como tratamento realizado 

subsequentemente e explicitado na ficha de seguimento, no período correspondente ao 

primeiro ano de tratamento. Do mesmo modo que a manutenção de ciclos terapêuticos 
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repetitivos, a hormonioterapia de longa duração ou ainda novos esquemas devem ser 

considerados tratamento complementar.  

11. Quando o paciente por algum motivo não realizar o primeiro tratamento no período de 

até oito meses a partir da data do diagnóstico, considera-se como não tendo realizado o 

primeiro tratamento, mesmo que posteriormente venha a realizá-lo. Essa conduta tem 

por base a evidência de que o paciente terá grande prejuízo por postergar o início de 

seu tratamento por tão longo período.  

12. As opções estão apresentadas em ordem decrescente de resposta ao tratamento 

efetuado. Deve-se buscar a melhor avaliação da resposta ao tratamento, assinalar o item 

correspondente à resposta do tumor quando concluiu o primeiro tratamento, se tenha 

sido integral ou parcialmente realizado no hospital ou ainda quando o tratamento constar 

de uma única terapêutica, mesmo que realizada fora, desde que indicada pelo hospital 

do RHC.  

Estado da doença ao final do 1o tratamento no hospital  

Opção Motivo (razão) 
1 Sem evidência da doença (remissão completa)  

2 Remissão parcial 

3 Doença estável 

4 Doença em progressão  

5 Suporte terapêutico oncológico  

6 Óbito 

7 Outras razões* 

8 Não se aplica** 

9 Sem informação*** 
Fonte – INCA 2010 

- *Opção 6 (Óbito) deve ser aplicada aos casos em que o paciente faleceu antes do final 

do primeiro tratamento, no curso do tratamento, independente se a causa morte tinha ou 

não relação com o tratamento ministrado. Também deve ser marcado se o paciente 
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faleceu após o término do primeiro tratamento, mas ainda no transcurso do período de 

quatro meses.  

- **Opção 8 (Não se Aplica) é marcada para os pacientes que não receberam o tratamento 

preconizado pelo Hospital onde está instalado o RHC e para aqueles cujo óbito ocorreu 

antes do início do tratamento proposto.  

- ***Opção 9 (Sem Informação) é aplicável aos casos em que não existe informação no 

prontuário que permita avaliar a resposta do tumor ao tratamento.  

- O item 35 – deve ser coletada no AGHU (POP 01) na aba Consulta ou Internação. As 

informações sobre o tratamento são resgatadas das Folhas de Evolução, do Sumário de 

Alta, das Folhas específicas de atendimento nas clínicas.  

 

ITEM 36 – Data do óbito do paciente  

Esta informação é muito importante para o cálculo de sobrevida do paciente.  

1. Somente será preenchida nos casos de óbito, independente do local de ocorrência, se no 

Hospital do RHC, em outro hospital, na residência do paciente ou em via pública.  

2. A data deve ser preenchida no padrão DD/MM/AAAA, com dois dígitos para o dia, dois para 

o mês e quatro para o ano.  

3. Quando é confirmado o óbito do paciente, mas não se dispõe da data completa, deve-se 

usar a média do período. Assim, para dia não conhecido, usar 15. Para dia e mês, usar 

30/06. Se o óbito ocorreu, mas a data é totalmente desconhecida, usar 99/99/9999.  

4. O item 36 – A informação poderá ser coletada da cópia da Declaração de Óbito, Folha de 

Evolução, da Prescrição Médica ou de Enfermagem, Sumário de Alta, do Espelho da AIH 

ou ainda de qualquer carta ou informação proveniente de outra fonte, que contenha a 

informação – incluindo o sistema de registro de Declarações de Óbitos das Secretarias 

Municipais e Estaduais de Saúde, que fazem parte do SIM – Sistema de Informações de 

Mortalidade do Ministério da Saúde.  
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ITEM 37 – Relação do óbito do paciente com o câncer  

Esta informação é muito importante para estabelecer o impacto do câncer no óbito do paciente. 

Deve refletir se o paciente faleceu em decorrência da evolução do câncer ou se a morte foi devida 

a outra causa, não diretamente relacionada ao câncer. Considera-se como sendo em virtude do 

câncer, se constar na causa da morte, na Declaração de Óbito.  

1. Consideram-se, de acordo com as instruções do Manual de Instruções para o 

Preenchimento da Declaração de Óbito do Ministério da Saúde, as informações registradas 

no campo “Causas da Morte” (campo 49) como a causa básica ou primária da morte (última 

linha da parte I) ou as causas consequentes, caso haja, declaradas nas linhas anteriores.  

2. São um conjunto de doenças ou estado mórbido que causou diretamente a morte ou 

produziu complicações ou agravamento da doença, que resultou no óbito do paciente.  

3. Somente será preenchida nos casos de óbito, independente do local de ocorrência. Se o 

paciente permanecer vivo, o item não será preenchido.  

4. O item 37 – A informação poderá ser coletada da cópia da Declaração de Óbito ou da Folha 

de Evolução ou informação proveniente de outra fonte que contenha a informação –incluindo 

aquelas do Sistema de Registro de Declarações de Óbitos das Secretarias Municipais e 

Estaduais de Saúde, que fazem parte do SIM – Sistema de Informações de Mortalidade, do 

Ministério da Saúde.  

ITEM DE SELEÇÃO DO TUMOR PARA SEGUIMENTO  

Este item está com identificação equivocada na ficha do tumor pois repete o item anterior (Itens de 

caracterização do primeiro tratamento) 

 

 

 

Fonte: INCA 2010 
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ITEM 38 – Caso analítico 

Consultar POP Critérios de inclusão/exclusão e analítico/não-analítico. 

 

ITEM 39 – Indicação de realização de seguimento  

Serão considerados como elegíveis para seguimento todos os casos de tumores classificados como 

casos analíticos, exceto aqueles de pacientes que tenham falecido ao longo do primeiro ano de 

doença, a contar da data do primeiro diagnóstico, e aqueles portadores de tumor de pele (exceto 

os melanomas, dermatofibrossarcomas e sarcoma de Kaposi) e com tumores in situ, em 

decorrência da baixa letalidade e alto índice de cura.  

1. São incluídos para seguimento, mesmo que localizados na pele, além dos melanomas 

malignos, dos dermatofibrossarcomas e dos sarcomas de Kaposi, os tumores de genitália 

(C52.9 – Vagina; C51.0 – Grandes lábios; C51.1 – Pequenos Lábio; C51.2 – Clitóris; C51.8 

– C51.9 – Vulva; C60.0 – Prepúcio; C60.9 – Pênis e C63.2 – Escroto), desde que sejam 

considerados casos analíticos.  

2. Os tumores que se enquadram nos critérios de seguimento deverão ser seguidos ao longo 

do tempo, no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sétimo, décimo e décimo quinto 

ano, tendo por base a data do diagnóstico (item 22). Para os casos de tumores de mama 

(C50), também é preconizado o seguimento no vigésimo ano.  

3. Deve-se marcar a opção 1 – sim, para os casos que serão submetidos a seguimento e 2 – 

não, para aqueles em que não está prevista a realização do seguimento.  

4. ATENÇÃO: Ao encerrar o seguimento, por óbito ou pela conclusão do tempo de seguimento, 

a opção 1 – sim deverá ser substituída por 2 – não.  

5. O preenchimento desse item é obrigatório e atualizável.  

ITEM 40 – Código de identificação do registrador  

Este item servirá para identificar o registrador e tem a dupla finalidade de avaliar a produção e a 

qualidade do trabalho do registrador, possibilitando o cruzamento de informações, e identificar a 
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existência de viés (erro sistemático) cometido por um determinado registrador no cadastro de 

tumores.  

1. É uma informação relevante para o controle de qualidade e para evidenciar a necessidade 

de treinamento e de atualização dos manuais e de material de apoio.  

2. Por meio de códigos numéricos de dois dígitos, será possível identificar cada registrador que 

trabalha no RHC.  

3. Nos casos em que haja a saída de um registrador, seu número não deverá ser atribuído a 

outro registrador, pois esse número é a identificação individual e intransferível de cada 

registrador no seu respectivo registro. Esse é um item de preenchimento obrigatório.  

 
5. AÇÃO CORRETIVA 

 
1. Em caso de dificuldades ou elucidar dúvidas consultar a comissão assessora. 

2. Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 

 

 
6. REFERÊNCIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: ROTINAS E 
PROCEDIMENTOS. 1a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2000 

 

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: PLANEJAMENTO E 
GESTÃO. 2a ed. rev. Rio de Janeiro: INCA; 2010 

 
ANEXOS 
 N/A 
 

Permitida a reprodução parcial ou total, desde que indicada a fonte 

Elaboração: Greice de Lima Keske Data: 01/07/2021 

Validação: Serviço de Qualidade, e se pertinente, outros 
setores 

Data: 

Aprovação: Chefia Data: 

Revisão: Data:  
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1. OBJETIVO  
Preencher com precisão os dados do tratamento dos tumores a serem registrados no SisRHC. 

 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC ou registrador. 

 
3. MATERIAL 

1. Acesso ao AGHU – Sistema de registro, consultas, laboratórios e anatomia patológica, 

internações, tratamentos, e acompanhamento dos pacientes do HUSM 

2. Planilha anual com os dados das APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade) 

3. Ficha de Registro de tumor 

4. Manuais de Registros hospitalares de câncer (INCA – 2010): Planejamento e Gestão; 

Rotinas e Procedimentos (INCA 2000) 

5. Caneta 

6. CID-O/3. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (inserir biossegurança e cuidados especiais) 
Acesso ao AGinfo  

1. Definir as pessoas com acesso a este sistema que necessita de senha de entrada.  

2. Busca direcionada aos resultados patológicos compatíveis com tumor e listá-los para 

verificar se o tumor já foi registrado no RHC 

3. Periodicidade: mensal ou semanal 

4. Registrar se não for encontrado registro prévio  

 

Acesso ao AGHU 

1. Definir as pessoas com acesso a este sistema que necessita de senha de entrada.  

2. Busca direcionada a atendimentos clínicos aos pacientes com tumor que chegaram com 

anatomopatológicos/diagnóstico de outros serviços.  Ambulatórios: Oncologia, Hematologia, 

Hematologia-Oncologia pediátrica, Ginecologia, Mastologia, Pneumologia, Urologia, 

Dermatologia e Cabeça e pescoço. 

3. Periodicidade: mensal ou semanal 
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4. Registrar se não for encontrado registro prévio. 

 

Planilha anual com os dados das APACs 

1. Delegar as pessoas que possam solicitar a planilha.  

2. Solicitar atualização da planilha nos meses de julho e janeiro. 

3. Registrar se não for encontrado registro prévio. 

 

ITENS DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INCA 2010 

 

Alguns itens serão explicados a seguir e os demais itens que são autoexplicativos não serão 

abordados neste POP e podem ser acessados sempre que necessário no INCA 2010 – 

Planejamento e Gestão.  

Item 41 – autoexplicativo.  

Item 41 ao 50 – autoexplicativo.  

Item 52 ao 54 – autoexplicativo. 
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Item 42 – Data da triagem  

 

1. A data da triagem corresponde à data do primeiro contato do paciente com a equipe médica 

do hospital, no formato DD/MM/AAAA.  

2. Dependendo da estrutura e rotina de funcionamento do hospital, pode corresponder a um 

processo que faça parte da rotina de avaliação para autorização da matrícula ou a uma 

avaliação clínica inicial do paciente com vistas ao estabelecimento do diagnóstico e 

planejamento do tratamento.  

3. Quando o paciente já estiver matriculado no hospital para tratamento de outro tumor ou 

patologia não neoplásica, essa data corresponde à data de encaminhamento do paciente 

para a clínica que será responsável pela avaliação para diagnóstico ou tratamento 

específico do tumor.  

4. Quando se tratar de um 2
o
 tumor primário, diagnosticado durante a realização de ato 

cirúrgico com outra finalidade ou pela realização de diagnóstico durante a realização de 

exame anatomopatológico da peça cirúrgica proveniente da ressecção do 1o tumor 

primário, a data de triagem deverá ser considerada como sendo aquela que corresponde 

à data da cirurgia. Nesses casos, especificamente, a data de diagnóstico será também a 

mesma data da cirurgia ou do laudo da anatomia patológica, respectivamente. A data da 

primeira consulta será a data da cirurgia ou do laudo, conforme o caso.  

5. O preenchimento dessa informação é importante, pois poderá ser utilizado para separação 

de bancos de dados e para o cálculo do intervalo de tempo entre a triagem e a primeira 

consulta e, também com a data do diagnóstico inicial do câncer, para estabelecer a demora 

entre a procura e o efetivo atendimento do paciente.  

6. O item 42 deve ser coletada no AGHU (POP 01) As informações poderão serem obtidas 

das Folhas de Triagem, Matrícula, Anamnese e Exame Físico, das Folhas de Avaliação 

Social ou da Folha de Identificação.  
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Item 51 – Ocorrência de mais de um tumor primário  

 

1. A caracterização da existência de mais de um tumor primário só poderá ser confirmada ou 

afastada depois da criteriosa avaliação de toda a documentação do paciente. Não é 

infrequente permanecer a dúvida da existência ou não de mais de um tumor primário.  

2. A determinação do número de tumores primários é uma decisão do médico assistente, com 

base no sítio de origem, data do diagnóstico, tipo histológico, comportamento do tumor e 

lateralidade. Prevalecerá sempre a descrição do médico assistente, quando disponível. Em 

caso de dúvida, ele deve ser consultado.  

3. A CID-O-3a edição atribui diferentes códigos para distintas topografias. Assim, tumores 

classificados em diferentes topografias devem ser considerados, a priori, como sendo 

tumores múltiplos. Exceto se são considerados como tumor único que envolve topografias 

diferentes, como lesão sobreposta ou, ainda, como metástase.  

4. Um único tumor deve ser atribuído a cada órgão (ou par de órgão) ou tecido (conforme 

definidos pelas categorias de três dígitos da CID-O/3 – Topografia), a não ser que apresente 

histologia diferente. Também devem ser considerados como tumor único, aqueles de 

mesmo tipo histológico, mesmo que a lesão ultrapasse os limites do sítio primário ou aqueles 

que apresentem áreas de diferenciação celular.  

5. Portanto, é muito importante identificar claramente a localização, o tipo histológico e a 

evolução da doença para definir claramente a existência de lesões tumorais múltiplas e sua 

caracterização.  

6. Em relação ao tempo, poderão aparecer de modo sincrônicos (tumores primários que 

aparecem ao mesmo tempo), concomitantes (estão presentes no período avaliado, podendo 

seu início ter acontecido em momentos diferentes) ou sequenciais (um tumor aparece depois 

do outro, não coexistindo ao mesmo tempo).  

7. Os tumores múltiplos são considerados como sincrônicos se são diagnosticados com 

intervalo de até dois meses. Os assincrônicos são aqueles que aparecem em momentos 

diferentes.  

8. A constatação de mais de uma lesão tumoral no mesmo paciente pode ser devida à 

presença de tumores primários múltiplos, de tumores multicêntricos e de tumor primário 

único com metástases.  
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9. Os tumores multicêntricos são aqueles tumores dos tecidos hematopoético e linfático, que 

têm como característica desenvolverem-se, simultaneamente, em vários locais. Entretanto, 

são considerados como manifestações de um único tumor primário.  

10. Os tumores multifocais são tumores distintos, com lesões isoladas (separados), 

aparentemente sem continuidade com outros tumores primários originários da mesma 

localização primária ou em um mesmo tecido. Não devem ser considerados como tumores 

primários múltiplos, pois são manifestações de um mesmo tumor.  

11. A ocorrência de mais de um tumor pode se dar em diferentes localizações de um mesmo 

órgão ou em diferentes órgãos, com o mesmo tipo histológico ou não.  

12. Quando da constatação de dois tumores de mesma histologia em órgãos contíguos, deve-

se sempre procurar afastar a hipótese de um único tumor, com extensão direta.  

13. Se um novo câncer de mesma histologia for diagnosticado no mesmo sítio de um câncer 

previamente diagnosticado, no período de até dois meses, deve-se considerar como sendo 

recidiva do mesmo tumor. Se o novo caso de mesma histologia for diagnosticado após dois 

meses, só será considerado como um novo tumor após terem sido afastadas as 

possibilidades de metástase ou recidiva local. Constitui exceção a essa orientação, o câncer 

de bexiga com tipo histológico carcinoma de células transicionais, SOE (8120); carcinoma 

schneideriano (8121); carcinoma de células transicionais fusiformes (8122) e o carcinoma 

papilar de células transicionais (8130).  

14. Entretanto, sempre prevalecerá a informação fornecida pelo médico assistente, no sentido 

de considerar ou não como recidiva ou ocorrência de um novo tumor primário.  

15. Também deve ser considerado como tumor primário único, o tumor diagnosticado como 

carcinoma in situ e o câncer invasor em mesma topografia. Mesmo que os diagnósticos 

tenham intervalo superior a dois meses, pois nesses casos, considera-se como recidiva.  

16. A ocorrência de adenocarcinoma em múltiplos pólipos de cólon também é considerada como 

tumor primário único, simultâneo e multicêntrico.  

17. Lesões múltiplas simultâneas de uma mesma histologia, ocorrendo em diferentes 

topografias, são consideradas tumores primários distintos, desde que a hipótese de 

metástase tenha sido descartada.  

18. Se não existir evidência em contrário, a ocorrência de tumores em órgãos pares de 

diferentes tipos histológicos é considerada como dois tumores primários.  

19. No comprometimento tumoral bilateral e simultâneo de ovário, se existir um único tipo 
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histológico, deve ser considerado tumor primário único, independente do intervalo de tempo 

entre os diagnósticos. Do mesmo modo, deve ser considerado o tumor de Wilms bilateral, 

ou seja, tumor primário único, mesmo que não sejam simultâneos.  

20. Em relação ao Retinoblastoma, os casos bilaterais devem ser classificados separadamente 

(TNM página 232).  

21. Os tumores sincrônicos e bilaterais de mama, se de mesmo tipo histológico, devem ser 

consideramos como tumores múltiplos.  

22. Para os tumores de cólon intestinal, o SEER considera, para efeito de determinação de 

tumor múltiplo, o tempo decorrido entre a ocorrência dos tumores e conta como 

independentes cada um dos segmentos do cólon. Já a IARC considera todo o cólon como 

localização única. Recomenda-se adotar a classificação da IARC, considerando-se também 

o tipo histológico do tumor.  

23. Estima-se que 5% dos pacientes com câncer desenvolverão outro tumor primário.  

24. Para o cadastro do caso, quando da ocorrência de tumor primário múltiplo (mais de um 

primário), deve ser feita uma ficha para cada tumor e todas as fichas de um mesmo paciente 

receberão o mesmo número de registro, pois esse número identifica o paciente. Para 

identificar o tumor, o último dígito do número de registro será atribuído de forma automática 

pelo SisRHC, de forma cronológica (-1, -2, -3...), e corresponderá a cada tumor primário.  

25. Na ficha correspondente ao primeiro tumor diagnosticado, a opção que deve ser assinalada 

é não (opção 1), se no momento do diagnóstico desse tumor, ainda não for conhecida a 

existência de outro(s) tumor(es).  

26. Caso isso tenha acontecido, ao ser identificado um segundo tumor, esse item deve ser 

atualizado substituindo 1 (não) por 2 (sim), pois ele será a chave para a posterior 

identificação de tumores múltiplos. Em todas as fichas deve-se marcar a opção 2 (sim). 

Procedimento idêntico deve ser adotado para os tumores sincrônicos.  

27. Se um paciente apresentar evidência que comprove a ocorrência de outro câncer, 

diagnosticado e tratado em outra instituição antes da data de instalação do RHC, com tempo 

transcorrido entre a data do diagnóstico e a data atual superior a vinte anos, ou quando não 

houver comprovação da informação da ocorrência de outro tumor primário, o item deve ser 

preenchido com a opção 3 – duvidoso.  

28. Quando um dos tumores primários for de localização primária desconhecida ou se houver 

dúvida sobre a existência de mais de um tumor primário, recomenda-se também utilizar a 
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opção 3 (duvidoso).  

29. Essa informação deverá ser coletada da Folha de Evolução, da Folha de Parecer, dos 

Relatos de Cirurgia e dos Laudos da Anatomia Patológica.  

30. O item 51 – deve ser coletada no AGHU (POP 01) na aba Ambulatório ou Internação. A 

informação da clínica responsável pelo tratamento é resgatada das Folhas de Evolução, do 

Sumário de Alta ou das Folhas específicas de atendimento nas clínicas e deverá ser 

transcrita na Ficha de Registro de Tumor com o código correspondente.  

 
5. AÇÃO CORRETIVA 

1. Em caso de dificuldades ou elucidar dúvidas consultar a comissão assessora. 

2. Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 

 
3. REFERÊNCIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: ROTINAS E 
PROCEDIMENTOS. 1a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2000 
 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: PLANEJAMENTO E 
GESTÃO. 2a ed. rev. Rio de Janeiro: INCA; 2010 
 
ANEXOS 
 N/A 
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1. OBJETIVO  
A validação do banco de dados referente a cada ano-calendário que são feitos levando-se em 

consideração o ano de matrícula do paciente no HUSM.  

 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC. 

 
3. MATERIAL 

1. Acesso ao AGHU – Sistema de registro, consultas, laboratórios e anatomia patológica, 

internações, tratamentos, e acompanhamento dos pacientes do HUSM 

2. Planilha anual com os dados das APACs (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade) 

3. Ficha de Registro de tumor 

4. Manuais de Registros hospitalares de câncer (INCA – 2010): Planejamento e Gestão; 

Rotinas e Procedimentos (INCA 2000) 

5. Caneta 

6. Computador acesso aos sistemas  

7. Acesso ao SisRHC 

8. CID-O/3. 

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (inserir biossegurança e cuidados especiais) 

 
O coordenador do RHC deve conhecer as regras de cadastro dos casos e o significado e 

correlações de cada item da ficha. Só assim poderá fazer a análise crítica do banco de dados e 

validar casos inconsistentes na lógica binária dos programas de computador utilizada pelo 

SisRHC, pois esta é uma atribuição e responsabilidade que lhe compete.  

Essa autoridade se reflete no perfil de usuário do sistema, que só permite que o coordenador 

valide casos, e só pode ser delegada em casos muito especiais e para pessoas tecnicamente 

capacitadas.  

1. Quando for identificado um erro, faz-se a correção e manda-se executar o processo de 

gravação. Nessas situações, o sistema automaticamente classifica o caso como “coerente” 

e, para identificação visual no banco de dados, lhe é atribuída a cor azul.  
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2. Contudo, se ao conferir o caso, for identificado que não houve erro de digitação, o 

preenchimento da ficha deverá ser verificado. Se houver dúvida quanto ao preenchimento, 

o caso deverá então ser gravado como um caso incoerente até que se confirme o 

preenchimento dos dados. Dessa forma, no banco de dados, o caso será identificado pela 

cor vermelha.  

3. Havendo a confirmação de que a ficha foi preenchida corretamente, o caso pode então ser 

gravado, apesar da crítica do sistema e classificado como caso “validado”, e sua cor de 

identificação no banco será a verde.  

4. Vale ressaltar que, em muitos casos, ao digitar a ficha no SisRHC, identifica-se, com base 

nas críticas do sistema, a ocorrência de erro de digitação e procede-se à imediata 

redigitação. Se houver dúvida se ocorreu erro de transcrição do dado do prontuário ou se 

houver necessidade de revisão do caso, a ficha digitada ficará pendente, marcada como 

“incoerente”, até sua posterior validação ou correção.  

5. O coordenador fará então a análise global de cada caso de modo crítico e detalhado, 

consultando o manual do RHC e as classificações CID-O e TNM, se necessário.  

6. Ao final dessa análise, caso tenha identificado algum erro, faz a correção e o caso será 

regravado como caso sem inconsistência.  

7. Se identificar situação não usual, que necessite apoio da clínica que acompanhou o paciente 

ou de revisão da anatomia patológica, manterá o caso como inconsistente até que tenha a 

resposta da consulta que encaminhará ao serviço correspondente. Dependendo da 

resposta, fará correções para regravação ou homologará o caso como validado, se optar por 

manter a ficha como está, considerando que apesar de incomum é a maneira correta de 

cadastrar o caso.  

8. Somente após ter completado a revisão de todos os casos incoerentes, o coordenador 

poderá passar para a etapa final de análise do banco de dados, procedendo à análise dos 

relatórios do SisRHC. 

 
 
5. AÇÃO CORRETIVA 

1. Caso o coordenador julgue necessário poderá instituir busca ativa diferente das 

supracitadas de possíveis casos não identificados. 

2. Em caso de dificuldades ou elucidar dúvidas acionar a comissão assessora. 
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3. Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 

4. O processo de validação é uma grande oportunidade de identificar falhas e a 

correspondente necessidade de retreinamento ou inclusão de condutas no livro de 

ocorrências do RHC do Hospital.  

 

6. REFERÊNCIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: ROTINAS E 
PROCEDIMENTOS. 1a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2000 
 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: PLANEJAMENTO E 
GESTÃO. 2a ed. rev. Rio de Janeiro: INCA; 2010 
 
ANEXOS 
 N/A 
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1. OBJETIVO  
Disponibilizar um conjunto de informações relacionadas às características dos pacientes atendidos, 

dos recursos utilizados no diagnóstico e tratamento desses pacientes e, também a respeito da 

avaliação da evolução da doença e da qualidade de vida do paciente.  

 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC. 

 
3. MATERIAL 

1. Acesso ao Sis RHC 

 

4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (inserir biossegurança e cuidados especiais) 
Em geral, os relatórios para a divulgação dos dados coletados pelo RHC utilizam três tipos de 

relatórios, a seguir apresentados, cuja amplitude e complexidade serão definidos pelo Coordenador 

do RHC, ouvindo a Comissão Assessora:  

O Relatório anual de casos novos é o principal e mais completo instrumento de divulgação dos 

dados coletados pelo RHC. Constam desse relatório as informações referentes ao total de casos 

cadastrados no RHC (casos analíticos e não analíticos), do ano em referência, apresentando as 

informações relativas ao primeiro ano de contato dos respectivos pacientes com o hospital.  

1. O conteúdo do relatório é mutável, aperfeiçoável e adaptável às necessidades das 

demandas dos usuários, às potencialidades do RHC e à disponibilidade de dados no RHC.  

2. Diversos tipos de recursos podem ser usados na elaboração da versão final do relatório, 

com a apresentação dos dados feita por meio de gráficos, tabelas, quadros, figuras, dados 

descritivos e analíticos, que facilitam a compreensão e a análise das informações.  

O Relatório de seguimento contém as informações referentes a todos os casos que fizeram 

seguimento durante o período em análise. Ressalte-se que constam desse relatório apenas os 

casos analíticos com acompanhamento previsto para o período em análise.  

Os Relatórios especiais são elaborados a partir de demandas específicas, cujo escopo e período 

de cobertura são especificamente definidos. Em geral, contemplam solicitações não cobertas pelos 

relatórios anteriores.  
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- Os relatórios que constituem o conjunto básico de informações podem ser obtidos diretamente 
do SisRHC, por meio dos relatórios padronizados, listados no INCA: Planejamento e gestão 
(2010) pag 349-351. 

 
5. AÇÃO CORRETIVA 

1. No relatório distribuição do total de casos de câncer, por localização do tumor primário, 

segundo o sexo, deve-se verificar se houve grandes mudanças na distribuição dos casos de 

câncer, por topografia e sexo, em relação aos anos anteriores. Se isso ocorrer, é importante 

que se busque os motivos, tais como mudança no perfil da clientela, abertura ou fechamento 

de serviços, abertura de outros hospitais de câncer na mesma região, entre outros. Se não 

houver justificativa, deve-se fazer uma auditoria dos casos antes da liberação do banco de 

dados.  

2. O mesmo procedimento deve ser feito com o relatório distribuição dos casos de câncer 

segundo diagnóstico e tratamento anteriores, e, também com a distribuição dos casos de 

câncer segundo o sexo e os relatórios de distribuição das dez neoplasias mais frequentes 

(relatórios 29 a 33 e 38).  

3. Caso o coordenador julgue necessário poderá instituir busca ativa diferente das 

supracitadas de possíveis casos não identificados. 

4. Em caso de dificuldades ou elucidar dúvidas acionar a comissão assessora. 

5. Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 

 
6. REFERÊNCIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: ROTINAS E 
PROCEDIMENTOS. 1a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2000 
 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: PLANEJAMENTO E 
GESTÃO. 2a ed. rev. Rio de Janeiro: INCA; 2010 
 
ANEXOS 
 N/A 
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1. OBJETIVO  
Ter um livro destinado exclusivamente ao registro de informações importantes sobre o 
funcionamento e as condutas adotadas pelo Registro Hospitalar de Câncer.  

 
2. RESPONSABILIDADE  
Coordenador(a) do RHC. 

 
3. MATERIAL 

1. Livro para relatar as ocorrências. 

2. Caneta 

3. Computador com acesso aos sistemas  

 
4. DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS (inserir biossegurança e cuidados especiais) 

 

Incluir no livro de ocorrências do RHC: 

1. A homologação da lista de tumores notificáveis,  

2. A seleção dos itens opcionais que serão coletados pelo RHC,  

3. A categorização e a especificação dos itens complementares e a aprovação das mudanças 

e das alterações incluídas.  

4. O prontuário que for definitivamente considerado como “não localizado” (após três 

solicitações sucessivas, sem sucesso). Será então retirado da lista de prontuários não 

disponíveis a serem novamente solicitados.  

5. Descrever as ações corretivas no Livro de ocorrências. 

6. Devem ser registradas as propostas de revisão a serem apresentadas nas próximas 

revisões da Ficha de Registro de Tumor e da Ficha de Seguimento, com as correspondentes 

justificativas.  

7. No livro de ocorrências devem estar as informações a respeito da data de início das 

atividades do RHC das pessoas que nele trabalham com os respectivos períodos de 

chegada e desligamento, data do início de coleta para cada modelo de ficha, com as 

correspondentes classificações utilizadas, mudanças significativas na instituição, como a 

abertura de novos serviços, aquisição de novos equipamentos ou mudança no perfil da 

clientela.  
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8. A convocação da Comissão como um todo, ou de algum membro em particular, deve ser 

feita pelo coordenador do RHC e todas as orientações dela emanadas deverão ter um 

correspondente registro no livro de ocorrência do RHC.  

9. As reuniões com serviços complementares devem ser registradas contendo data, pessoas 

presentes e assunto tratado. Estas são gerenciadas pela superintendência, as atas são 

inseridas no SEI (...) e após são impressas e coladas no livro de ocorrências. 

 
 

5. AÇÃO CORRETIVA 
N/A. 
 
 

6. REFERÊNCIAS 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: ROTINAS E 
PROCEDIMENTOS. 1a ed. Rio de Janeiro: INCA; 2000 
 
INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER. Registros hospitalares de câncer: PLANEJAMENTO E 
GESTÃO. 2a ed. rev. Rio de Janeiro: INCA; 2010 
 
ANEXOS 
 N/A 
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