
Panorama da radioterapia no Brasil

Paulo Lázaro de Moraes

Radio-oncologista BP São Paulo

Comissão de Assuntos Parlamentares AMB 



• Especialidade médica reconhecida pelo Conselho
Federal de Medicina para registro de qualificação

• Radiação ionizante para tratamento e prevenção
de determinadas doenças

• Representa uma das três principais modalidades
de tratamento do câncer

Radioterapia





• RT = 60% dos casos de câncer

• Os tumores mais prevalentes na população

brasileira, são tratados com radioterapia

• RT isolada - Câncer de laringe inicial, tumor de colo

uterino, tumores de pele não melanoma, tumor inicial

de pulmão

• Também trata de forma curativa tumores benignos,

malformação arteriovenosa e processos

inflamatórios

Aplicações da radioterapia



Qual o panorama da radioterapia

no Brasil?



Sistema de Saúde Brasileiro





• A estrutura de rede de atenção oncológica não é

suficiente para atendimento em radioterapia

• O acesso ao tratamento com radioterapia não tem

sido equitativo e nem tempestivo

Conclusões do relatório do TCU



• INCA - 600.000 casos novos de câncer em 2018

• Para cada 1000 pacientes ~ 600 precisam de

radioterapia

• Portaria SAS/MS 741 / 2005

• OMS 1 aparelho para cada 600.000 habitantes

Radioterapia no Brasil





• O Brasil necessita de 335 aparelhos para 200.000.000

habitantes

Radioterapia no Brasil
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• TCU: cobertura de 65,9%

• Déficit > 50%: AM, MS, RJ, RS, SE e DF

• ~ 90.000 pacientes por ano sem acesso à radioterapia

– SBRT - 5 mil pessoas morrerão em 2018 por falta de RT

• Tempo de espera para início do tratamento: 4 meses

Radioterapia no Brasil



Perda de Produtividade devido a 

Morte por Câncer (Global)

Pearce A, et al – Cancer Epidemiology 2018 



Perda de Produtividade devido a 

Morte por Tipo de Câncer

Pearce A, et al – Cancer Epidemiology 2018 
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Serviços de Radioterapia Brasil

Moraes, FY , et al – IJROBP 2014 
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Maquinário Radioterapia Brasil

Moraes, FY , et al – IJROBP 2014 

Região Acel. Lineares Cobaltos Braquiterapia

Sudeste 185 37 72

Sul 54 9 12

Nordeste 47 8 18

Centro-Oeste 18 2 6

Norte 10 6 11

Total 314 62 119



• Novos Serviços

• Expansão dos já existentes

• Contratação de novos Serviços

• Incorporação de novas tecnologias

• Remuneração adequada para atração de

investimentos

Necessidades de radioterapia no Brasil





Orçamento da saúde para câncer



• Investimento de 500 milhões de reais em novos

Centros de tratamento

• 180 milhões de reais para equipamentos de

radioterapia

• Instalação de 32 novos Centros e expansão de

48 já existentes

• 80 novos aceleradores

• Instalação de fábrica no Brasil

Propostas do governo



• Solução de longo prazo

• Chances de não realização

• Não há propostas para curto e médio prazo

• Ausência de vontade política para contratação de Serviços

privados

• Ausência de propostas para incorporação de novas

tecnologias

• Ausência de propostas claras para incentivo de instalação de

indústria no Brasil

Ressalvas das propostas





• Contratação de serviços privados para amenizar a demanda

reprimida

• Aumentar valor da tabela para atrair investidores

• Incorporar novas tecnologias para melhorar a eficácia da

radioterapia e impedir maus resultados e conseqüente

aumento de custos

• Isenção de impostos para importação de equipamentos sem

similares nacionais e que tratam câncer

• Aumentar a linha de crédito para instalação de novos

Serviços

Propostas da SBRT



www.sbradioterapia.com.br
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