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Percentual de pacientes em consulta
com Oncologista Clínico
Método de cálculo
Número de pacientes que tiveram consultas com oncologistas clínicos, em 30 dias

x 100
Número total de pacientes em tratamento oncológico específico, assistidos pelo programa
ou pela instituição, no mês de referência

Numerador
1. Considerar somente as consultas com oncologista clínico.

Denominador
1. Considerar pacientes em tratamento por tumores sólidos ou hematológicos.
2. Como tratamento oncológico específico considerar: cirurgia, quimioterapia,radioterapia,
hormonioterapia ou imunoterapia.

Disponibilização de apoio multiprofissional
na unidade de atendimento
Método de cálculo
Número de pacientes com atenção da equipe multiprofissional

x 100
Número total de pacientes em tratamento oncológico específico, assistidos pelo
programa ou pela instituição, no mês de referência

Numerador
1. Considerar a ocorrência de consulta(s) com qualquer profissional da equipe
multiprofissional em saúde (fisioterapia, nutricionista, psicólogo, fonoaudiólogo, assistente
social, enfermeira, farmacêutico, acupunturista, clínica da dor e cessação do tabagismo).

Denominador
1. Considerar pacientes em tratamento por tumores sólidos ou hematológicos.
2. Como tratamento oncológico específico considerar: cirurgia, quimioterapia,
radioterapia, hormonioterapia ou imunoterapia.

Percentual de mulheres entre 50-69 anos
que realizaram mamografia no período *
Método de cálculo
Número de mamografias em beneficiárias na faixa etária de 50 a 69 anos, no período

x 100
Número total de beneficiárias na faixa etária de 50 a 69 anos, no mês de referência

Numerador
1. Considerar qualquer técnica de mamografia.
.

* Aplicável apenas a Operadoras

Percentual de pacientes entre 50-75 anos que
realizaram avaliação para câncer colorretal no período*

Método de cálculo
Número de exames de rastreamento em beneficiário(a)s na faixa etária de 50 a 75 anos,
no período

x 100

Número total de beneficiário(a)s na faixa etária de 50 a 75 anos, no mês de referência

Numerador
1. Considerar como exame de rastreamento: sangue oculto nas fezes – pesquisa
imunológica de hemoglobina humana, colonoscopia e retossigmoidoscopia.

* Aplicável apenas a Operadoras

Tempo médio entre o diagnóstico e o
tratamento

Método de cálculo
Número de dias decorridos entre a data do diagnóstico cito ou anatomopatológico e a
data de início do tratamento

x 100
Número total de pacientes em início do tratamento oncológico específico, assistidos
pelo programa ou pela instituição, no mês de referência

Numerador
1. Diagnóstico: considerar a data do laudo cito ou anatomopatológico, ou do procedimento
que disponibilizou o material para exame – por exemplo, biópsia ou peça cirúrgica.
2. Tratamento: data da cirurgia específica ou de início da quimioterapia, radioterapia,
imunoterapia ou hormonioterapia.

Denominador
1. Considerar pacientes em tratamento por tumores sólidos ou hematológicos.
.

Quimioterapia sistêmica administrada nos
últimos 14 dias de vida

Método de cálculo
Número de óbitos em que os pacientes receberam administração de quimioterapia
infusional nos últimos 14 dias de vida, no mês em referência

x 100
Número total de pacientes em quimioterapia infusional, assistidos pelo programa ou
pela instituição, no mês de referência

Numerador
1. Considerar todos os locais de ocorrência: hospitalar, emergência ou domiciliar.
2. Independente da causa imediata, todos os óbitos devem ser considerados.
3. Não considerar eventos de pacientes em tratamento por tumores hematológicos

Denominador
1. Não considerar pacientes em tratamento por tumores hematológicos.
.
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