


ALTA SUSPEIÇÃO DE CÂNCER

PROTOCOLO DE ACESSO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Divisão em 3 capítulos:

• Capítulo 1: Detecção precoce do câncer

• Capítulo 2: Bases operacionais

• Capítulo 3: Alta Suspeição de Câncer 

• Protocolo de acesso à Atenção Especializada.

• Ampliar a resolubilidade das equipes assistenciais e reduzir 

desperdícios nos fluxos assistenciais.

• Subsídio para qualificar a tomada de decisão por parte dos 

profissionais da saúde, de acordo com aspectos essenciais do 

cuidado na Atenção Primária à Saúde (APS).

• Fluxibilidade – adoção na íntegra ou adaptação pelos gestores 

locais do SUS.



CAPÍTULO I: DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER



CAPÍTULO I: DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER



CAPÍTULO II: BASES OPERACIONAIS

Níveis da rede de atenção à saúde

• Protocolos 

clínicos

• Protocolos 

operacionais

• Regulação



CAPÍTULO III: ALTA SUSPEIÇÃO DE CÂNCER 

PROTOCOLO DE ACESSO À ATENÇÃO ESPECIALIZADA

Atuais recomendações para a 

detecção precoce do câncer.

Casos mais incidentes ou mais 

relevantes da doença do 

ponto de vista clínico.

Base em evidências científicas 

que embasam diretrizes e 

protocolos nacionais.



ESPECIALIDADES SUSPEITA DO TIPO DE CÂNCER

Otorrinolaringologia 

Cabeça e Pescoço

Lábio e cavidade bucal / faringe / 

parótida / laringe / tireoide

Gastroenterelogia
Esôfago / Estômago / pancreático / hepático 

primário / via biliar extra-hepática / cólon e reto

Pneumologia Pulmão

Ortopedia
Tumor primário ósseo ou 

tumor primário de partes moles

Dermatologia Não melanótico / melanoma

Mastologia Mama

Ginecologia Vulva / colo uterino / ovário / endométrio

CATEGORIAS CLÍNICAS

CRITÉRIOS DE ALTA SUSPEIÇÃO DE CÂNCER

• Situação clínica –
suspeita de câncer

• Condições necessárias 
para solicitação do 

atendimento 
especializado 



ESPECIALIDADES SUSPEITA DO TIPO DE CÂNCER

Urologia
Pênis /  próstata /  testicular / rim / bexiga / pelve 

renal e ureter / glândula suprarrenal 

Oftalmologia Ocular

Neurologia Sistema nervoso

Helmatologia Leucemia / linfoma / mieloma múltiplo

Pediatria Na infância ou adolescência

Tumor primário 

desconhecido
Metástase de origem desconhecida

Urgências oncológicas

consequência direta do crescimento tumoral (como 

obstrução, perfuração e hemorragia, a síndrome de 

compressão da medula espinhal e a síndrome de 

compressão da veia cava superior) ou 

manifestações paralelas (como hipercalcemia e 

coagulação intravascular disseminada)

CATEGORIAS CLÍNICAS

CRITÉRIOS DE ALTA SUSPEIÇÃO DE CÂNCER



CATEGORIAS CLÍNICAS

SITUAÇÃO CLÍNICA X CONDIÇÕES NECESSÁRIAS



Obrigada.
maira.botelho@saude.gov.br


