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As doenças oncológicas são a segunda 
causa de morte em Portugal

Contudo são a primeira causa de morte se 
considerarmos a população só até aos 70 
anos

O cancro do colo do útero pode ser 
diagnosticado em fase assintomática e ser 
tratado em tempo útil

Tempo útil para a doença, para o tipo de 
tratamento  e pelo impacto na vida pessoal 
da doente, nos recursos disponíveis para 
tratamento, e respectivos resultados

Todos os anos morrem na RSLVT 
pelo menos 75 mulheres por cancro 
do colo do útero

Todos os anos surgem 
cerca de 500 casos novos 
de cancro do colo do útero
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•A taxa de mortalidade padronizada por cancro do colo do útero < 65 anos continuou, em 2006, a 
apresentar valores mais elevados nas Regiões de Lisboa e Vale do Tejo e, sobretudo, do Algarve. De 
notar que, nesta Região, o pequeno número de óbitos por esta causa origina maior variabilidade da 
taxa, de ano para ano. 

• Do seguimento de 664 mulheres com idade > 15 anos, residentes na área de influência do ROR-
Sul, que tiveram o diagnóstico de cancro do colo do útero nos anos de 2000 e de 2001, verificou-
se que a  taxa de sobrevivência relativa, aos 5 anos, foi de 60%.

(Método directo: população-padrão europeia) (a) Calculada pela DGS para Portugal, incluindo Regiões Autónomas. Fonte: PNS 2004-2010, Vol. 1, pág. 58. (b) 
Finlândia, EUROSTAT (2008). (c) NUTS II de 1999. Fonte: INE (2008). Elaborado a partir de informação disponível e não publicada.
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A ARSLVT está a 
implementar o Programa 
de Rastreio do Cancro 
do Colo do Útero na 
região de saúde de LVT. 

O rastreio do cancro do colo do útero será realizado a todas as mulheres do 
grupo etário dos 30 aos 64 anos inscritas, nos Centros de Saúde/ 
Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES) da Região de Saúde Lisboa e Vale 
do Tejo.
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Prevenção Primária Registos 
oncológicos

Detecção 
Precoce e 
Rastreios

Tratamento integrado Investigação Formação

Preparar o guia de 
referenciação para 
doentes com suspeita de 
cancro, destinado aos 
cuidados de saúde 
primários

Preparar o manual de 
boas práticas para a 
prestação de cuidados 
integrados ao doente com 
cancro 

Preparar e implementar 
uma  campanha de 
informação e de 
educação sobre os 
factores de risco do 
cancro 

Estabelecer parcerias 
para rastreios, formação 
e acções de educação 
para a saúde

Divulgar as consultas de 
cessação tabágica 

Definir um projecto 
regional de educação e 
de combate à obesidade

Revigorar e 
ampliar o 
registo 
oncológico 
regional

Avaliar e 
resolver os 
constrangiment
os das 
instituições no 
registo da 
doença 
oncológica

Iniciar o rastreio da 
cancro do colo 
uterino (2009-2013)

Manutenção e 
extensão do rastreio 
da cancro da mama 
(2009-2013)

Inicio da preparação 
do rastreio do cancro 
do cólon e recto 
(2011-2015)

Desenvolver as 
aplicações 
informáticas para 
registo de dados que 
permitam a 
avaliação dos 
rastreios

Fazer o levantamento dos recursos actualmente 
existentes e a sua distribuição geográfica nas 
vertentes oncologia médica, cirurgia e radioterapia

Avaliar os constrangimentos das instituições que 
pretendam tratar cancro

Definir com as instituições que tratam cancro ou 
pretendam participar na rede oncológica a estratégia 
de actuação e articulação com a medicina familiar 

Promover a articulação inter-instituições, no sentido 
da complementaridade de cuidados e acesso a 
tratamentos diferenciados e técnicas complexas

Promover a divulgação da rede de referenciação 

Promover a divulgação junto dos profissionais de 
saúde  da rede de cuidados para doentes 
oncológicos, tendo em vista garantir a acessibilidade 
e tratamento atempado

Promover a monitorização do tempo de espera nas 
diferentes fases do percurso do doente

Garantir a articulação com restantes redes 
envolvidas na continuidade de cuidados aos doentes 
oncológicos, nomeadamente com os cuidados 
continuados

Promover que todos os doentes oncológicos tenham 
informação adequada à sua doença e tratamento

Identificar 
necessidades 
em investigação

Identificar a 
actividade de 
investigação na 
área oncológica

Definir uma 
estratégia de 
promoção de 
investigação de 
parceria com 
Universidades, 
nomeadamente 
na área 
psicológica 
(psico-
oncologia), 
enfermagem e 
médica

Avaliar necessidades de formação 
na área da oncologia

Promover a formação nos diversos 
grupos profissionais dos diversos 
níveis de cuidados – desde os 
cuidados primários aos cuidados 
especializados

Promover a divulgação junto dos 
médicos de medicina familiar de 
todos os documentos que estão 
disponíveis

Desenhar e promover com o 
Programa Regional de Doenças 
Mentais uma estratégia de 
cuidados que identifique e valorize 
a dimensão psico-oncológica no 
doente com cancro

O Programa Regional de Prevenção e 
Controlo das Doenças Oncológicas segue 
o modelo do Programa Nacional e inclui 
seis áreas:
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Orçamento

Anos 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAIS

Semestres 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 1º 2º

Exames por semestre 20560 41120 61680 61680 61680 61680 61680 61680 61680 61680 61680

Total de exames por ano 61.680 123.360 123.360 123.360 123.360 61.680 616.800

Custos
Anatomia 
Patológica 572.278 1.081.756 1.081.756 1.081.756 1.081.756 572.278 5.471.580

Virologia Total 260598 521196 521196 521196 521196 260598 2.605.980

Virologia IPO 130299 260598 260598 260598 260598 130299 1.302.990

Virologia INSA 130299 260598 260598 260598 260598 130299 1.302.990

Custo Total 832.876 1.602.952 1.602.952 1.602.952 1.602.952 832.876 8.077.560
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• ARS LVT irá dispor de um sistema de informação multi-rastreio que 
permite a criação e manutenção de uma base de dados para gerir
todo o processo de Rastreio do Cancro do Colo do Útero na Região LVT.

• O sistema contempla um circuito funcional que permite o registo e 
acompanhamento da utente e dos procedimentos em todas as fases de 
rastreio,  desde a convocatória, colheita de amostras, leituras, diagnóstico 
e tratamento. 

• Garante a interoperabilidade entre as instituições envolvidas no 
processo e permite a integração com os sistemas existentes RNU, 
SINUS, SONHO, SAM, ALERT, Medicine One, VitaCare, e ainda com o 
HIS dos hospitais Sta. Maria (CPC) e Amadora-Sintra (HOSIX).
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2009

ACTIVIDADES Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Elaboração do Plano de Actividades x

Orçamento x Aguarda aprovação MS

Elaboração do instrumento de monitorização x

Criação do sistema de informação

Elaboração de Glossário e dossier temático Falta

Elaboração do Manual de Procedimentos x

Elaboração do cronograma da fase-piloto x
Colocação de equipamento nos Hospitais 

Chegada de meio-liquido à ARSLVT
x

Formação nas áreas clínica, técnica de recolha e 
informática x
Indicação da identificação dos profissionais para criação 

de acesso (médico, enf, adm, informático) x

Definição  do grupo de acompanhamento x

Campanha publicitária Aguarda concurso

Lançamento do piloto 16-Nov-09
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2010

2ª fase - Alargamento do Rastreio a toda a    
RSLVT Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Elaboração do cronograma da fase de
alargamento

Formação de formadores na área informática

Formação clínica e tratamento

Indicação da identificação dos profissionais   
para criação de acesso (médico, enf, adm, 
informático)

Instalação de aplicação informática nos ACES

Colocação de equipamento nos Hospitais

Reforço de meio-liquido à ARSLVT
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PROJECTO PILOTO 
• Centros de Saúde

ACES 7:  CS Amadora ,  CS Reboleira (Buraca, Damaia) ,  CS Venda Nova (Brandoa) HFF
CS Graça - HSJ
CS Benfica - HSM
CS Loures - HSM

• ULRR – Unidade Laboratorial do Rastreio Regional - Serviço de Anatomia Patológica do IPO    
Lisboa

• Serviços de Anatomia Patológica e de  Patologia Cervical
Hospital Santa Maria (Centro Hospitalar de Lisboa Norte)
Hospital Fernando da Fonseca (HFF) / Amadora-Sintra
Hospital São José (Centro Hospitalar de Lisboa Central)

• Laboratório de Virologia: IPO / INSA

• Serviços de Ginecologia Oncológica dos Hospitais
Instituto Português de Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG)
Hospital Fernando da Fonseca (HFF) / Amadora - Sintra
Hospital Garcia de Orta

http://10.17.1.2/logos/Logo_ARSLVT.gif


Conferência
“As TIC e a Saúde no Portugal de 2009”

Entidades envolvidas na Região de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo
(na 1ª linha do projecto piloto) :

• Centros de Saúde

ACES 7:
CS Amadora HFF
CS Reboleira (Buraca, Damaia) HFF
CS Venda Nova (Brandoa) HFF (USF Amato Lusitano HFF)

o CS Graça HSJ
o CS Benfica HSM (USF Rodrigues Migueis)
o CS Loures HSM  (USF Loures Saudável)
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Sistema de Informação de Gestão de Rastreios

Sistema de Informação de Gestão de Programas de Rastreio populacionais

Gestão de vários Rastreios

RCCU Rastreio do Cancro do Colo do Útero
RCM Rastreio do Cancro da Mama
RCCR Rastreio do Cancro do Cólon e Recto
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Características Principais da Solução 
Informática escolhida:

Informação Centralizada e Integrada
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Características Principais da Solução

Informação Centralizada e Integrada

Uma base de dados para várias entidades:

•Centros de Saúde, Laboratórios, Hospitais

•Utilização simples via Web Browser

•Integração de dados com outros sistemas: RNU, SINUS, SAM, SONHO,
HL7: SI dos laboratórios, SI dos hospitais

•Tecnologicamente avançada: Oracle, Java, Flex
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Centros de Saúde:

• Identificação da População Alvo (integração de utentes SINUS)

• Seleccionar para Rastreio / Excluir do Rastreio

• Marcação de uma consulta de rastreio (carta de convite para rastreio)

• Controlo de agenda (Admissão, Faltas, Remarcação)

• Execução da consulta de rastreio: consulta e recolha (emissão da etiqueta)

• Emissão do mapa de amostras
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No âmbito do Tratamento e Seguimento o sistema permite pedir/ marcar / registar 
as diferentes  fases e actos clínicos previstos:

• Diagnóstico: histórico dos exames do rastreio e outros exames pedido
• Estadiamento
• Consulta de Decisão Terapêutica

• Tratamentos e cirurgias: conização, histerectomia, radioterapia, quimioterapia 
e Follow – up ( Consultas de Ginecologia para seguimento)

- 1º ano - 3/3 meses e citologia anual
- 2º ano - 4/4 meses e citologia anual
- 3º,5º anos - 6/6 meses e citologia anual
- >5º ano - alta com indicação para consulta 

de Ginecologia e citologia anual
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• Convite-Adesão
• Procedimentos
• Diferentes fases
• Interface     

Serviços/Instituições/Softwares/profissionais
• Seguimento
• Feed - back de Informação
• Relatórios 
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O sistema de informação permite:
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O sistema de informação permite:

• Desempenho do Rastreio

• Monitorização

• Avaliação 

• Controlo de Qualidade
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INDICADOR CÁLCULO VALOR 
ESPERADO

Taxa de participação N.º de mulheres que participaram no rastreio sobre o n.º de mulheres convidadas a 
participar

60%

Taxa de adesão dos CS N.º de mulheres convocadas sobre o n.º de mulheres inscritas 80%
Taxa de reconvocação N.º de mulheres reconvocadas sobre n.º de mulheres não respondentes 95%
Taxa de citologias insatisfatórias N.º de resultados de citologia insatisfatória sobre o n.º total de citologias efectuadas <2%

Taxa de amostras com componente endocervical N.º de amostras com componente endocervical sobre o n.º de total de amostras >80%

Taxas de detecção 
1.de ASC
2.de LSIL
3.de HSIL
4. de carcinoma 
5.de AGC

N.º total de ASC detectados sobre n.º total de citologias efectuadas
N.º total de LSIL detectados sobre n.º total de citologias efectuadas
N.º total de HSIL detectados sobre n.º total de citologias efectuadas
N.º total de carcinomas detectados sobre n.º total de citologias efectuadas de AGC

<5%,
3%,

0.3-1%
<1%
<2%

Taxa de ASC-US testados para HPV-AR N.º de ASC-US testados para HPV-AR sobre o n.º total de ASC-US 95%

Taxa de HPV-AR + nos ASC-US N.º de resultados de teste de HPV-AR + sobre o n.º total de ASC-US >50%
Taxa de concordância entre os resultados e 3ª leitura N.º de resultados da 2ª leitura por tipo sobre o mesmo n.º nas 3ªs leituras >85%
Taxa de concordância entre a citologia e a colposcopia N.º de resultados de colposcopia por tipo sobre o mesmo n.º na citologia >90%
Taxa de concordância entre a citologia e a histologia N.º de resultados de histologia por tipo sobre o mesmo n.º na citologia >90%

Taxa de concordância entre o resultado da biopsia e da peça cirúrgica N.º de resultados de peças cirurgicas por tipo sobre o mesmo n.º na biópsia >95%
Monitorização dos tempos estipulados Verificação da conformidade dos diferentes tempos estabelecidos no protocolo >95%
Taxa de mortes evitadas N.º de mortes após a intervenção sobre o n.º de mortes antes <50%

Taxa de anos potenciais de vida perdidos N.º de anos potenciais de vida perdidos antes da intervenção
N.º de anos potenciais de vida perdidos após a intervenção  

<50%

http://10.17.1.2/logos/Logo_ARSLVT.gif


Conferência
“As TIC e a Saúde no Portugal de 2009”

O acompanhamento e monitorização dos resultados serão efectuados no 
Departamento de Saúde Pública (DSP) pela Coordenação Regional do 
Programa de Prevenção e Controlo de Doenças Oncológicas.
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Obrigada
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