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RESUMO 

 

 

O presente caso de ensino aborda os desafios na gestão da saúde pública e o 

dilema da alocação dos escassos recursos públicos, por meio da descrição de um 

caso voltado aos tratamentos oncológicos de alto custo, hoje não disponíveis no 

Sistema Único de Saúde. Fatores como a mudança do perfil e envelhecimento 

populacional, o aumento significativo da incidência do câncer, o surgimento do 

tratamento mais eficazes de custo elevado, e os limitados recursos investidos na 

saúde pública são características do contexto no qual o gestor público do caso deve 

tomar decisões e elaborar recomendações de inclusão ou não desses novos 

tratamentos, levando-se em consideração impactos a serem gerados, bem como a 

universalidade e a integralidade do sistema de saúde no Brasil.  

 

Palavras-chave: Sistema Único de Saúde, Imunoterapia, Gestão de Política Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This work analyzes challenges related to public health policies management and the 

allocation of limited financial resources. A fictitious case is presented in which high 

cost oncological treatments are being requested by part of the population and a 

senior government official must decide to support or not the reformulation of public 

health policies, providing direct impact on the population and possibly other public 

policies. This case offers the possibility to discuss daily situations experienced by 

public officials in the context of public management, such as the public policy 

development cycle, factors that can influence public policy, the role played by public 

agents and how their decisions can be impacted by behavioral biases. 

 

Keywords: Brazilian Health System, Public Health Policy Management, 

Immunotherapy. 
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1. O CASO: INTRODUÇÃO 

 

No início de 2018, às vésperas das eleições presidenciais, cobertura televisiva 

retrata que “Pacientes com câncer no Sistema Único de Saúde não tem acesso a 

imunoterapia”. O programa abordou o aumento expressivo da incidência de casos de 

câncer e crescimento de mortalidade no Brasil, aliados ao endividamento estatal e a 

limitada possibilidade de maior investimento no sistema público de saúde. 

Desde os protestos de 2013, melhores condições de saúde são uma das 

principais reivindicações da sociedade. Nesse contexto, o programa televisivo 

ganhou repercussão rapidamente, reverberando em outras mídias e ocasionando 

protestos a nível nacional. 

Nesse contexto, convocado para uma reunião com o ministro da Saúde, o 

secretário executivo da pasta, Geraldo Prates, reúne os demais secretários e chefes 

de departamento com intuito de discutir os programas governamentais em vigor e o 

que poderia ser implementado. “Com as atuais demandas sociais, as limitações 

orçamentárias e o aumento no custo de tratamentos oncológicos, que decisões 

podemos tomar?”, indagava-se Andrade. Com objetivo de acalmar as ondas de 

protesto, teria dois dias para levantar e municiar o ministro com recomendações, 

previamente a uma coletiva de imprensa. 

 

1.1. Casos de câncer no mundo 

A incidência de casos de câncer, bem como de mortalidade aumentam a 

taxas importantes globalmente. De acordo com o relatório1 publicado pela Agência 

Internacional de Pesquisa em Câncer, ligada à Organização Mundial da Saúde, 

estima-se que em 2018 tenha-se 18,1 milhões de novos casos de câncer no mundo 

e que a mortalidade em decorrência de tumores atinja 9,6 milhões de pessoas. 

Isso significa dizer que, ao longo da vida, um em cada cinco homens e uma 

em cada seis mulheres desenvolverá a doença. O número de mortes, por sua vez, 

seria de um para cada oito homens, bem como de uma para cada onze mulheres. 

 
1 BRAY, 2018.   
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Destaca-se, todavia, que esses números crescem de forma acelerada. 

Comparados aos dados publicados pela OMS em 2012, pode-se constatar um 

aumento de 28% no número de casos e de 17% nos registros de óbito. 

Considerando ambos os sexos, entre os tipos mais comuns de câncer, 

destacam-se o de Pulmão, com 11,6% de representatividade, seguido por Mama, 

Colorretal, Próstata e Estômago. 

Os motivos são diversos e abrangem desde o aumento e o envelhecimento 

populacional, a outros fatores de risco (tabagismo, dieta e obesidade, sedentarismo, 

consumo de álcool, exposição a raios ultravioletas e outros) em grande parte 

associados ao desenvolvimento socioeconômico dos diferentes países, que pode 

impactar significativamente esses indicadores. 

O câncer é a primeira causa de morte em 48 países, em especial aqueles 

mais desenvolvidos e cuja longevidade é maior, por exemplo: Canadá, Estados 

Unidos e inúmeros países da Europa. Para muitos tipos de câncer a incidência em 

países com alto índice de desenvolvimento humano (IDH) é de duas a três vezes 

maior, se comparada a países menos desenvolvidos ou em desenvolvimento. Uma 

razão para esse fato é que no grupo de países com menor IDH, a expectativa de 

vida é mais baixa, bem como o impacto de doenças infecciosas é maior. A diferença 

entre as taxas de mortalidade, entretanto, são menos expressivas entre os países 

com maior e menor desenvolvimento. 

A perspectiva é de que esse cenário fique ainda mais complexo.  A incidência 

de câncer no mundo, homens e mulheres combinados, deve registrar um aumento2 

de 63,1% até 2040, refletindo em ampliação na taxa de mortalidade da ordem de 

71%. 

 

1.2. Perspectivas oncológicas no Brasil 

O Brasil é o único país da América Latina com um sistema universal de 

saúde, implantado com a Constituição Federal de 1988 e que assegura o direito à 

saúde aos indivíduos, ao mesmo tempo em que o enquadra como dever do Estado. 

O Sistema Único de Saúde (SUS) contempla os três níveis de governo:  federal, 

 
2 Global Cancer Observatory da OMS.   
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estadual e municipal e está pautado na provisão de serviços gratuitos, universais, 

com abrangência nacional3. 

De 1995 a 2014, o gasto total com saúde no Brasil aumentou 119%, 

tendência de crescimento que deve se manter nas próximas décadas4. Atualmente 

esse gasto é da ordem de 8% do PIB, similar a países como o Canadá (10,4%) e o 

Reino Unido (9,9%) e diferente de países como Serra Leoa (18,3%) e Estados 

Unidos (16,8%)5. 

Avanços têm sido alcançados em alguns campos da medicina, com políticas 

nacionais exitosas. Desde 1990, a expectativa de vida dos brasileiros aumentou 

cerca de dez anos (alcançando 76 anos em 2016), a redução da mortalidade infantil 

em 75% (no mesmo período), o controle ou erradicação de doenças como a rubéola 

e a difteria, o tratamento do HIV e a cobertura do sistema público de saúde6 (77% da 

população), por exemplo. 

No que concerne ao tratamento do câncer, o Brasil amealhou algumas 

conquistas, com maior número de centros especializados e tecnologias mais 

avançadas, mas o desafio é longo e complexo. 

O câncer é a segunda causa de morte7 no país, após os incidentes 

cardiovasculares, devendo ocupar a primeira oposição até 2029 nas condições 

atuais, e por sua vez demandando mais atenção dos gestores públicos. Estudos8 

demonstram que o número de casos deverá subir de 559,3 mil em 2018, para 998,0 

mil em 2040, um crescimento de 78,5%. 

Novas terapias surgiram nos últimos anos, como a imunoterapia, um 

tratamento biológico que estimula o próprio organismo humanos a reconhecer as 

células cancerígenas e combatê-las. Porém, os custos são muito superiores aos 

tratamentos convencionais (radioterapia e quimioterapia). Ainda, o custo varia 

enormemente de acordo com o estágio em que a doença é detectada. 

No ano de 2013, a imunoterapia foi eleita o avanço do ano revista Science, da 

Associação Americana para o Avanço da Ciência (AAAS). Em 2018, o prêmio Nobel 

 
3 Mendes, 2012.   
4 PEIG et al., 2016.   
5 Banco Mundial, dados de 2015.   
6 Ibidem.   
7 Observatório de Oncologia, 2015.   
8 BRAY, 2018.   
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da medicina é entregue a James P. Allison, dos Estados Unidos, e a Tasuku Honjo, 

do Japão, pelas suas contribuições na área da imunoterapia. 

Hoje, sabe-se que cerca de 20% dos pacientes com melanoma em estágio 49, 

um tipo agressivo de câncer de pele, encontram-se sem doença 5 anos após o 

tratamento, portanto, tecnicamente são considerados curados. 

Os custos, todavia, são altos. Uma única caixa do medicamento 

Pembrolizumabe, por exemplo, um tipo de imunoterapia usada em melanoma 

avançado, custa cerca de R$ 18,8 mil reais. O tratamento de 1 ano para um paciente 

custa aproximadamente R$ 580 mil reais, de acordo com pesquisa realizada10. Algo 

em torno de 20% dos pacientes que receberam esse medicamento apresentaram 

longa sobrevida. 

Segundo pesquisa realizada pelo Tribunal de Contas da União, em 2010, 

esses custos tendem a ser maiores quando o estágio da doença é mais avançado, 

alcançando uma diferença de valor de 60% a 80% superior em comparação à 

estágios precoces, além da menor possibilidade de cura ou sobrevida. A pesquisa 

ainda concluiu que 60.5% dos casos diagnosticados no Brasil eram estágio 3 ou 411. 

Tendo em vista o alto custo dos tratamentos à base de imunoterápicos, o SUS 

não o oferece, disponibilizando apenas a radioterapia e a quimioterapia, com menor 

taxa de eficácia e, principalmente esta última, com mais efeitos colaterais. 

Em paralelo aos avanços tecnológicos, a maior expectativa de vida e o 

envelhecimento populacional têm resultado no aumento da demanda de serviços de 

saúde, com consequente impacto no orçamento público. 

Ademais, a autonomia dada aos diferentes níveis de governo em relação às 

políticas de saúde e a não diferenciação entre esses atores dificulta a organização 

de uma rede de saúde nacional, ainda mais em se tratando de um país de 

dimensões  continentais, no qual 80% dos municípios têm menos de 30 mil 

habitantes, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 
9 Considera-se um estágio avançado. 
10 Estadão, 2018.   
11 Portal Setor Saúde, 2018.   
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1.3.  Crise instalada  

Naquela manhã de janeiro, Geraldo Prates se apressou para chegar ao 

trabalho. O programa de TV da noite anterior não lhe permitiu ter uma boa noite de 

sono. Inúmeras mensagens chegavam ao seu celular e, ao ver as notícias nos 

jornais, ele percebeu que a crise estava instalada. 

Prates é médico e ex-Presidente da Associação Brasileira de Pacientes de 

Câncer do Estado de São Paulo. No início do governo, foi nomeado Secretário 

Executivo do Ministério da Saúde, cargo que assumiu com satisfação em virtude de 

seu pai ter falecido dessa doença. 

O programa televisivo foi disparado em horário nobre e abordava casos de 

indivíduos com câncer que dependiam do SUS e questionavam o não acesso a 

tratamentos mais caros, em especial a imunoterapia, tratamento que permitiu uma 

sobrevida de 4 anos ao seu falecido pai. 

A matéria repercutiu rapidamente. Cidadãos, juntamente com representantes 

de associações da sociedade civil, aglomeravam-se em diferentes focos de protesto 

pelo país. Com todos os desafios que a gestão pública envolvia, Prates não havia 

vivenciado situação parecida até então. 

Em meio aos protestos, o tema seguia televisionado em diversos momentos 

do dia, além das menções nas manchetes de jornais. Nesse cenário, juntamente 

com a sua equipe, Prates precisava urgentemente municiar o ministro da Saúde com 

informações para a tomada de decisões, seja na defesa de mudanças radicais nas 

políticas implementadas, seja na priorização de políticas em detrimento de outras 

vigentes, ou mesmo pela manutenção dos programas de saúde existentes. 

Prates convocou os secretários presentes e alguns assessores com urgência, 

sem precisar explicar o motivo. Carolina Marquiso, assessora na secretaria 

executiva, indagava energicamente ao grupo: “os gastos do ministério com 

tratamentos oncológicos passaram de R$2,2 bilhões para R$ 4,7 bilhões em 2017, 

valor maior do que o investimento executado pelo Ministério de Ciência e Tecnologia 

no mesmo ano (R$ 3,2 bi)”. 

Jorge Palermo, assessor na Secretaria de Vigilância em Saúde, por sua vez, 

respondia que os estudos recentes demonstram os resultados da imunoterapia eram 

incontestáveis. 
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A responsável pelo Programa Nacional de Vacinação, Martina Costa, 

acrescentou que o Programa Nacional de Vacinação contra a Gripe em 2017 

contemplava 32,7 milhões de doses contra os três principais vírus, entre eles o 

H1N1, a um custo de R$15,00 por pessoa, totalizando um investimento público total 

de R$ 1 bilhão de reais. 

Em meio a essa discussão, Prates encontrava-se em situação desconfortável 

e precisava definir quais seriam suas recomendações. Em silêncio, pensava que o 

problema seria cada vez maior e tinha dúvidas sobre a melhor forma de abordar 

esse o desafio e entregar melhores resultados à população. 

 

2. NOTAS DE ENSINO  

 

2.1 Resumo do caso 

Este caso aborda os desafios na gestão da saúde pública e o dilema da 

alocação dos escassos recursos públicos, por meio da descrição de um caso voltado 

aos tratamentos oncológicos de alto custo à base de imunoterapias, hoje não 

disponíveis no SUS.  

Fatores como a mudança do perfil e envelhecimento populacional, o aumento 

significativo da incidência do câncer, o surgimento do tratamento mais eficazes e de 

custo elevado, e os limitados recursos investidos na saúde pública são 

características do contexto no qual o gestor público do caso deve tomar decisões e 

elaborar recomendações de inclusão ou não desses novos tratamentos, levando-se 

em consideração ainda a universalidade e a integralidade do sistema de saúde no 

país.  

Como pano de fundo, são trazidos elementos que possibilitam o debate 

acerca do ciclo das políticas públicas, como os temas entram na agenda 

governamental e os atores relevantes nesse contexto, além da implementação de 

políticas descentralizadas. 
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2.2 Propósito de ensino e aplicabilidade 

O caso pode ser usado para análise e discussão de diversos temas referentes 

ao ciclo das políticas públicas, como a responsabilidade estatal no que concerne o 

direito à saúde dos cidadãos, a responsabilidade do governo na contínua gestão dos 

recursos públicos e no desenho e priorização de como serão investidos os escassos 

recursos de acordo com os problemas vigentes, que por sua vez são dinâmicos e 

mudam com base nas características da população, suas exigências, entre outros 

fatores. Dessa forma, destacam-se: 

➢ O ciclo e a gestão das políticas públicas 

→ Analisar o papel do Estado, em seus diferentes níveis (União, estados e 

municípios), no que concerne ao direito a garantias constitucionais e políticas 

públicas correlatas. 

→ Debater o ciclo de alguma política pública, como se dá a sua criação, 

implementação e avaliação. 

→ Demonstrar o significado e relevância da intersetorialidade para a gestão e as 

políticas públicas. 

→ Entender o papel dos diferentes atores nas políticas públicas (o governo em 

seus diferentes níveis e poderes; a população, a mídia etc.) e como se 

relacionam. 

 

➢ Orçamento, avaliação e controle  

→ Analisar criticamente a gestão do recurso público, como é definida a sua 

alocação e controlada. 

 

➢ Ética e economia comportamental 

→ Discutir a relevância da ética na tomada de decisão dos gestores públicos, e 

quais fatores influenciam nas suas escolhas. 

 

2.3 Objetivos de ensino 

 

 O intuito é propiciar ao leitor a possibilidade de exercitar a sua capacidade de 

se inserir e analisar, à luz do enredo trazido no caso de ensino, as circunstâncias 

que permeiam as políticas públicas. O caso destaca como diferentes fatores (legais, 

orçamentários, sociais) se entrelaçam no dilema apresentado. 

2.4 Questões sugeridas para análise e discussão 
 

a) Quais são os principais problemas encontrados pelo secretário executivo do 

Ministério da Saúde, Geraldo Prates?  
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b) Por que ele se encontra diretamente envolvido no caso e quais alternativas pode 

seguir? Que elementos podem impactar suas recomendações? 

c) Quais são os principais atores envolvidos no caso?  

d) Qual o papel da mídia e da participação populacional nesse contexto? Como 

podem contribuir ou impedir a inserção de assuntos na agenda pública?  

e) Trata-se de uma agenda política ou institucional?  

f) Quais são as alternativas possíveis no curto, médio e /ou longo prazos?  

g) Que modelos de formulação de políticas públicas poderiam ser utilizados 

(incremental, mixed-scanning, outra), caso Prates opte por mudanças?  

h) Qual a importância da avaliação e controle das políticas públicas nesse conflito?  

i) Pode-se falar em intersetorialidade neste caso? 

 

2.5 Referencial teórico para discussão 

 

As políticas públicas e seus ciclos 
 
 

As políticas públicas são o conjunto das atividades (ações e programas) 

desempenhadas pelos governos que visam assegurar direitos previstos na 

Constituição Federal ou em outras leis e que influenciam diretamente na vida dos 

cidadãos (RUA, 2012). 

 
O ciclo de uma política pública é um modo visualizar e interpretar a política 

pública em um processo dinâmico, dividido em fases sequenciais e 

interdependentes. De forma simplificada do ciclo contempla as seguintes etapas: 

agenda, formulação, implementação e avaliação, mas na prática, essas fases podem 

se alternar ou mesmo acontecer simultaneamente (SECCHI, 2010). 

 
A primeira fase trata da formação da agenda ou da inclusão de determinado 

pleito na lista de prioridades do poder público, ou seja, o estudo e análise do que 

leva um determinado tema ao patamar de problema público. 

 
Segundo Cobb e Elder (1983) agenda se divide em dois tipos: a política - 

relativa ao conjunto de problemas ou temas que a comunidade política percebe 

como merecedores de intervenção pública, e a formal ou institucional, que elenca 

problemas ou temas já priorizados pelo próprio poder público. 

 



13 
 

 
 

Em seguida, uma vez definida a agenda, tem-se início a fase de formulação, 

que consiste na identificação e delimitação de um problema atual ou potencial da 

comunidade, com consequente determinação das possíveis alternativas para sua 

solução ou satisfação, considerando os custos e efeitos de cada uma delas, bem 

como o estabelecimento de prioridades. Comumente a literatura aborda alguns 

modelos de formulação das políticas, Quadro 1. 

 

Quadro 1. Modelos do processo de formulação de políticas pública

 

 

Fonte: SOUZA, 2006. Elaboração própria. 
 

 
Já a implementação: 

 
“[...] consiste em fazer uma política sair do papel e funcionar 
efetivamente. Envolve os mais diversos aspectos do processo 
administrativo:  provisão de recursos no orçamento, formação de 
equipes, [...]” (RUA, 2012, p. 93). 

 
 

Nessa etapa são produzidos resultados concretos da política pública, assim 

como as regras, rotinas e processos sociais são convertidos de intenções em ações, 

bem como é nessa fase que reside a possibilidade de se visualizar, por meio de 

instrumentos analíticos mais estruturados, os obstáculos e as falhas que costumam 

acometer essa fase do processo nas diversas áreas de política pública. 

 
Os problemas comumente encontrados na implementação vão além das 

questões meramente técnicas e administrativas, e devem-se a uma série de outros 

elementos políticos. Em geral, quando uma política contempla diferentes regiões 

e/ou envolve diferentes níveis de governo, maior será a complexidade da execução 

e controle do processo, que depende de uma exitosa interação entre os órgãos 

envolvidos.  Tal fato se explica pela ampla cadeia da implementação envolvida, por 

exemplo (HILL, 2006). 
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Como etapa final, tem-se a avaliação de uma política, a qual consiste na 

mensuração e análise dos efeitos produzidos na sociedade pelas políticas públicas, 

especialmente no que diz respeito às realizações obtidas e às consequências 

previstas e não previstas. 

 

A economia comportamental e a tomada de decisão 

 

A Economia Comportamental pode ser definida como: 

“[...] o estudo das influências cognitivas, sociais e emocionais 

observadas sobre o comportamento econômico das pessoas. A EC 

emprega principalmente a experimentação para desenvolver teorias 

sobre a tomada de decisão pelo ser humano. [...] muitas das nossas 

escolhas não resultam de uma deliberação cuidadosa. Somos 

influenciados por informações lembradas, sentimentos gerados de 

modo automático e estímulos salientes no ambiente”. (SAMSON 

apud AVILA, 2015, P. 26) 

 

Quando estudada a teoria da decisão, imagina-se que o ser humano age com 

ponderação e racionalidade no intuito de maximizar os seus ganhos, 

independentemente de terceiros. Todavia, na prática isso não acontece, pois, 

diversos elementos impactam à tomada de decisão das pessoas: hábitos, 

experiências prévias, fatores emocionais, comportamento alheio, entre outros. 

 

Entre os fatores que limitam a racionalidade das pessoas, são frequentemente 

estudados aspectos que possam ser trabalhados, para que as pessoas tomem as 

melhores decisões. No quadro 2, são apresentados alguns vieses que afetam a 

tomada de decisão: 

 
 

Quadro 2. Vieses que afetam a tomada de decisão 
 

VIESES DETALHAMENTO 

 
SALIÊNCIA 

Processo pelo qual informações que são 
destacadas, novas ou parecem relevantes, tem 
maior chance de impactar as decisões de 
indivíduos. Exemplo: ressaltar informações de 
um produto de forma positiva ou negativa. 

 
STATUS QUO 

Deve-se, de certa forma, a resistência humana 
à mudança. Os indivíduos tendem a apresentar 
padrões de comportamento repetidos, a não ser 
que haja estímulos. 

 
DO PRESENTE 

Os indivíduos tendem a dar mais importância 
aos acontecimentos presentes do que a eventos 
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futuros. 
 
NORMAS SOCIAIS 

As normas ou regras sociais, sejam elas 
implícitas ou explícitas, são um componente 
relevante no conceito que os indivíduos fazem 
de si mesmos. Ou seja, as preferências 
individuais são influenciadas por normas 
sociais. 

 
INTERESSE PRÓPRIO 

Os indivíduos tendem a julgar o que é justo ou 
melhor para os outros de acordo com os seus 
próprios interesses. 

 

Fonte: ÁVILA, 2015. 
 
 

Essa temática é de grande importância no campo das políticas públicas, e 

deve ser pensada tanto pela ótica do agente público em suas próprias decisões e 

formulações, mas também nas decisões que serão tomadas pelos cidadãos em 

consequência das políticas públicas colocadas em prática pelo governo, podendo 

impactar diretamente nos resultados. 

 

2.6 Roteiro para análise e discussão 

 

Para maior proveito da discussão do caso de ensino, faz-se importante seguir 

um roteiro de apoio. Desta forma, apresenta-se um roteiro de abordagem pensado 

para uma aula de 50 minutos, e que se divide em quatro partes. 

 

1º. Momento – Aspetos gerais (10 minutos) 

No início da aula, é importante relembrar os aspectos gerais do dilema, com 

perguntas para que os alunos descrevam o conteúdo do caso de ensino e apontem 

os trechos que acharam mais significativos. 

 

2o. Momento – Cronologia dos acontecimentos e principais atores (10 minutos)  

Em um segundo momento, pode-se partir para uma análise da cronologia dos 

acontecimentos do caso, sugerindo aos alunos que discorram sobre os fatos 

marcantes, incluindo abordagem dos atores envolvidos, seus papeis e suas 

características.  

 

3o. Momento – Responsabilidade do poder público e o ciclo das políticas públicas (15 

minutos)  
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Nessa etapa, pode-se discutir o papel do Estado no contexto do caso de ensino e 

avançar para o debate acerca das políticas públicas, o que são, como são definidas, 

que fatores impactam na sua implementação e quais instrumentos são utilizados no 

acompanhamento e avaliação. Dialogar ainda sobre os desafios da implementação 

das políticas públicas descentralizadas, uma vez que o sistema de saúde brasileiro é 

fragmentado, bem como sobre outros atores envolvidos. Os modelos interferem nos 

resultados?  

 

4o. Momento – O gestor público e a gestão de políticas públicas (15 minutos)  

Para este quarto momento, pode-se discutir o papel do gestor público e a relevância 

de sua função, à luz da situação vivenciada pelo Geraldo Prates, identificando 

possíveis linhas a serem seguidas pelo gestor em suas recomendações e que 

elementos podem impactar a sua tomada de decisão e, consequentemente, o rumo 

das políticas de saúde. Examinar como o agente público pode decidir com 

transparência e fundamentação. O objetivo seria desenvolver uma análise crítica em 

relação à tomada de decisões do gestor na esfera pública, os limites éticos e os 

trade-off´s relacionados a essas decisões, bem como abordar os vieses emocionais 

e cognitivos podem impactar nas políticas públicas. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Este caso apresenta circunstâncias verossímeis e personagens fictícios, cujos 

perfis foram criados apenas para fins de estímulo das discussões. Todavia, os dados 

contidos são reais, conforme fontes descritas na bibliografia, e foram inseridos com o 

objetivo de estimular o debate acerca da complexidade da gestão das políticas 

públicas e auxiliar no desenvolvimento de competências em sala de aula. 
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APÊNDICE 

 

Figura 1: Cinco tipos mais comuns de câncer diagnosticados no mundo 
 

 
 

Fonte: GLOBOCAN 2018. Elaboração própria. 

 

 

Figura 2: Causas de Morte no Brasil – 1990 e 2016 

 

 
 

 

Fonte: Observatório de Oncologia; HME, GHDs. Acesso disponível em: 
<http://observatoriodeoncologia.com.br/outros_estudos/IQVIA.pdf> 
 
 

Nota: Esse ranking não inclui mortes por violência e acidentes. 
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Figura 3: Ranking do câncer como causa de morte no mundo 

 

Fonte: BRAY, 2018. 
 
 

Figura 4: Incidência de casos de câncer no Brasil 

 

 

 

Fonte: GLOBAL CANCER OBSERVATORY. Organização Mundial de Saúde. Disponível 
em:<https://gco.iarc.fr/tomorrow/IARC/WHO>. Acesso em: 31.10.2018.

 

 


