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Cânceres Diagnosticados com maior Frequência, segundo sexo,
localização primária e países – Atlas do Câncer, 2016

Tendência Temporal das Taxas Ajustadas de Mortalidade por
Câncer, todas as causas, Brasil 1983 a 2013

Nota: Os dados incluem todas
a causas de óbito por câncer.

Fonte: IARC/WHO, 2016

Estimativas de Incidência de Câncer (exceto pele nãomelanoma), homens e mulheres - Brasil, 2016

Fonte: Estimativas de Câncer, 2016 - Instituto Nacional de Câncer

Resumo do Plano de Trabalho
Cuidado Integral em Oncologia
1.Mapeamento de Desfechos Relevantes e Indicadores de Qualidade
2. Sistemas de Remuneração. Como alinhar modelo de pagamento com os
incentivos que achamos ser os adequados?
3. A proposta do projeto: Eixos Principais
• Diagnóstico precoce (medidas de promoção e prevenção e busca ativa);

• Continuidade diagnóstico / tratamento;
• Tratamento mais adequado (Navegador);
• Pós-tratamento e outros níveis de atenção (Cuidados Paliativos)
4. Estudo Prospectivo com pilotos e indicadores de monitoramento
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