
Sociedade Brasileira de Patologia comenta relatório do TCU sobre 
diagnóstico de câncer no Brasil 

Documento confirma parecer anterior da Sociedade acerca de o principal 
gargalo estar na área da patologia 

 

No final de agosto, o Tribunal de Contas da União (TCU), órgão governamental que 
fiscaliza o orçamento, as finanças e o patrimônio das entidades públicas, divulgou o 
relatório final de Auditoria iniciada em 2018 sobre o diagnóstico do câncer no Brasil.  

Segundo o Dr. Clóvis Klock, presidente da Sociedade Brasileira de Patologia (SBP), 
entidade científica que congrega médicos especialistas em diagnóstico de doenças 
como o câncer, o principal gargalo, como aponta o documento, é na patologia. 

“O governo tem tratado com descaso a patologia nos últimos anos. Hoje, o valor pago 
por um exame anatomopatológico é de R$24,00, valor que não cobre o custo mínimo 
para a realização do procedimento. A grande maioria dos serviços privados não quer 
mais atender o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços públicos estão na sua 
grande maioria sucateados”.  

O TCU aponta no parecer que, no Brasil, um paciente do SUS com suspeita de câncer 
leva cerca de 200 dias (quase sete meses) para conseguir um diagnóstico, sendo que 
mais da metade deles recebe o atestado com a doença em estágio avançado. 

Entre os problemas, estão: a demora no agendamento da primeira consulta, na 
realização da biópsia, nos resultados dos exames e no retorno ao médico especialista 
para confirmar o diagnóstico. 

Propostas de melhoria 

No documento, a Auditoria do TCU emitiu uma determinação ao Ministério da Saúde 
para elaborar e apresentar ao Tribunal, no prazo de 90 dias, “um plano de ação 
contendo, no mínimo, as medidas a serem adotadas, os responsáveis pelas ações e o 
prazo para implementação, ou, se for o caso, a justificativa para a sua não 
implementação”. 

Entre as ações propostas consideradas fundamentais estão: 

 o desenvolvimento de programa para estruturação da rede de atenção à saúde 
em relação aos principais exames para diagnóstico de câncer; 

 a análise da viabilidade de criação de centros regionais de diagnóstico; 

 a avaliação do desalinhamento entre os valores pagos pelo SUS e os custos 
efetivos da realização dos exames necessários para o diagnóstico do câncer; 

 e o levantamento, em articulação com o Ministério da Educação, das 
especialidades médicas nas quais haja maior carência de profissionais no 
intuito de desenvolver estratégias de enfrentamento do problema. 



Em 2016, a SBP já havia protocolado no Ministério da Saúde uma proposta para mudar 
esse panorama e, desde então, aguarda a vontade política: “Estamos trabalhando 
junto ao governo para tentar resolver esse problema. Quem sofre são os pacientes que 
dependem do SUS. Esse problema é nacional. Juntamente com as ONGs Oncoguia, 
Todos Juntos Contra o Câncer e o movimento GoAll, denunciamos esse grave 
problema”, conclui o presidente da SBP. 

A SBP se coloca à disposição da imprensa para comentar detalhes do assunto. 

 

SBP 

Fundada em 1954, a SBP é uma instituição prioritariamente científica, que promove 
cursos, congressos e eventos para atualização, desenvolvimento e qualificação da 
especialidade. Também, orienta, normatiza e valoriza a atuação profissional dos 
médicos patologistas. 
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