
RELATÓRIO TÉCNICO 42/2020 

(SECRETARIA-GERAL DA PRESIDÊNCIA – SEGEPRES)

ESTUDO TÉCNICO PROPOSITIVO

 A OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE REALIZAR EM NO 

MÁXIMO 30 DIAS OS EXAMES APTOS A DIAGNOSTICAR O 

CÂNCER MALIGNO DE MAMA

1. Introdução

Trata-se  de  estudo  técnico  da  Secretaria-Geral  da  Presidência 

(SEGEPRES),  com produção de conhecimento, sobre a obrigação legal 

que  tem  o  Poder  Público  de  promover,  em  no  máximo  30  dias,  a 

realização de exames necessários ao diagnóstico de neoplasia (câncer) 

maligna de mama. 

O  estudo  oferece  às  autoridades  sanitárias/administrativas 

estaduais  e  municipais  e  à  sociedade em geral,  de  forma preditiva, 

conhecimento e segurança jurídica sobre responsabilidades e deveres 

observáveis por agentes públicos em relação à realização dos exames 

necessários  ao  pleno  e  tempestivo  diagnóstico  de  casos  de  câncer 

maligno de mama.

O  tratamento  do  assunto  é  conveniente  e  oportuno  para  o 

momento, pois: 

a)  segundo  dados1 da  Federação  Brasileira  de  Instituições 

Filantrópicas de Apoio à Saúde da Mama (FEMAMA), entidade que reúne 

70  Organizações  Não  Governamentais  (ONGs)  que  trabalham  na 
1 Disponível  em  <https://www.camara.leg.br/noticias/701191-DEPUTADA-COBRA-

REGULAMENTACAO-DA-LEI-QUE-DETERMINA-REALIZACAO-DE-EXAMES-PELO-SUS-EM-30-
DIAS> Acesso em 21/10/2020.
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prevenção e atendimento a pacientes com câncer de mama, o número 

de mamografias realizadas no país foi 50% menor em 2019, em relação 

ao ano anterior;

b) segundo dados da BBC News Brasil2 de 30/9/2020, auditoria 

realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) mostrou que em 2019 

a  espera por diagnóstico de câncer chegava a 200 dias no Sistema 

Único de Saúde (SUS);

c) segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA)3, cerca 

de 60% das mulheres atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

chegam  aos  consultórios  com  tumores  avançados,  com  tamanho  a 

partir de 2cm a 3 cm, com menos chance de cura,  isso porque existe 

uma demora em diagnosticar, realizar e receber o resultado da biópsia; 

e

d) inexistem trabalhos precedentes e específicos do TCE MT sobre 

a obrigação que tem o Poder Público de promover, em no máximo 30 

dias,  a  realização  de  exames  necessários  ao  diagnóstico  de  câncer 

maligno de mama, fator que enseja baixa expectativa de controle sobre 

o  assunto e repercute,  potencialmente,  em maior criticidade (riscos) 

associada.

Respeitada  a  área  de  atuação  do  Tribunal  de  Contas  de  Mato 

Grosso  (TCE MT),  o  objetivo  deste  trabalho,  de  cunho orientativo  e 

indutor  de  governança,  é  o  de,  preventiva,  colaborativa  e 

construtivamente,  oferecer  conhecimento  sobre  deveres  e 

responsabilidades  impostos  pelo  ordenamento  jurídico  vigente  a 

agentes  públicos  envolvidos  na  realização  de  exames  aptos  a 

2 Disponível em <https://www.bbc.com/portuguese/brasil-54351884> Acesso em 21/10/2020.
3 Disponível  em  <https://www.sbmastologia.com.br/medicos/releases/dados-do-inca-

mostram-que-cancer-de-mama-ainda-e-o-tipo-que-mais-acomete-as-mulheres-brasileiras/> 
Acesso em 21/10/2020.
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diagnosticar o câncer maligno de mama.

O  presente  estudo,  dessa  forma,  visa  conferir  máxima 

segurança jurídica a servidores do quadro estratégico, tático e 

operacional  do  Estado  e  Municípios  no  exercício  da  gestão 

pública,  bem como induzir  a  boa governança,  tudo  nos  termos 

autorizados pelo art. 30 do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro – LINDB), in verbis:

Art. 30.  As autoridades públicas devem atuar para aumentar a 

segurança jurídica na aplicação das normas, inclusive por meio 

de  regulamentos,  súmulas  administrativas  e  respostas  a 

consultas. 

2. O dever do Poder Público de realizar em no máximo 30 dias os 

exames necessários ao diagnóstico do câncer maligno de mama

O câncer de mama se caracteriza pela proliferação anormal, de 

forma  rápida  e  desordenada,  das  células  do  tecido  mamário.  Esse 

câncer consiste em um tumor maligno que se desenvolve a partir de 

células da mama. Geralmente, ele começa nas células do epitélio que 

reveste a camada mais interna do ducto mamário. Mais raramente, o 

câncer de mama pode começar em outros tecidos, tais como o adiposo 

e o fibroso da mama4.

 Levantamento5 realizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia 

(SBM)  em março  de  2020 aponta  que  apenas  46,2% das  mulheres 

entrevistadas  realizaram  a  mamografia  1  vez  ao  ano  (o  mais 

recomendável  pelos  mastologistas)  e  que  27%  nunca  realizaram  o 

4 Disponível  em <https://www.sbmastologia.com.br/cancer-de-mama/#:~:text=As%20altera
%C3%A7%C3%B5es%20nos%20genes%20podem,mama%20n%C3%A3o%20t%C3%AAm
%20origem%20heredit%C3%A1ria.> Acesso em 21/10/2020.

5 Disponível  em  <https://www.sbmastologia.com.br/noticias/cancer-de-mama-falta-de-
informacao-ainda-e-barreira/> Acesso em 21/10/2020.
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exame. Ainda segundo o referido Levantamento, entre as barreiras para 

as mulheres não realizarem os exames, consta a dificuldade de acesso 

(64,9% das entrevistadas apontaram essa barreira).

Segundo dados do INCA6, em 2020 houve 66.280 novos casos de 

câncer mamário7 feminino no Brasil, o que representa 29,7% de todos 

os tipos de câncer8 que atingiram mulheres nesse período. 

Ainda  de  acordo  com  o  INCA9,  em  2018  17.572  brasileiras 

faleceram em decorrência de tumor primário maligno na mama, número 

equivalente  a  16,4%  do  total  de  óbitos  por  câncer  que  atingiram 

mulheres nesse período.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde de 

Mato Grosso (SES MT)10 em 5/2/2019, o maior número de óbitos por 

câncer de mama no estado é na microrregião da Baixada Cuiabana, 

seguida  das  regiões  Sul  Mato-grossense  e  do  Teles  Pires.  Ainda  de 

acordo com a SES MT, o maior número de óbitos por câncer de mama 

no estado aconteceu em 2017, com 102 mortes causadas pela doença. 

O dado representa uma taxa bruta de 21,8 óbitos para cada 100 mil 

mulheres da Baixada Cuiabana.

Para 2020, o INCA11 estima 560 novos casos de câncer mamário 

feminino no Estado de Mato Grosso, dos quais 160 ocorreriam somente 

na  capital  Cuiabá.  Os  números  correspondem a  uma taxa  bruta  de 

33,04 casos para cada 100 mil mulheres no Estado de Mato Grosso e de 

50,93 casos para cada 100 mil mulheres na cidade de Cuiabá. 

6 Disponível em <https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer> Acesso em 21/10/2020.
7 Localização primária do câncer.
8 Exceto o câncer de pele não melanoma.
9 Disponível em <https://www.inca.gov.br/numeros-de-cancer> Acesso em 21/10/2020.
10 Disponível  em  <http://www.mt.gov.br/-/11217512-secretaria-alerta-sobre-importancia-da-

prevencao-ao-cancer-de-mama> Acesso em 21/10/2020.
11 Disponível  em  <https://www.inca.gov.br/estimativa/estado-capital/mato-grosso-cuiaba> 

Acesso em 21/10/2020.
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Os números são crescentes e alarmantes. Exatamente por isso foi 

concebida em 2019 política pública de saúde preventiva fundamental 

para o diagnóstico precoce – e portanto, com maior chance de êxito – 

do câncer maligno em suas mais variadas tipologias, entre as quais se 

destaca  o  câncer  mamário  feminino,  dado  o  escopo  deste  estudo 

técnico. 

Essa política pública foi operada em nosso ordenamento jurídico 

pela Lei Federal 13.896/2019, que, inserindo o parágrafo terceiro no 

art. 2º da Lei Federal 12.732/2012, passou a exigir que, "nos casos em 

que a principal  hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os 

exames  necessários  à  elucidação  devem  ser  realizados  no  prazo 

máximo  de  30  (trinta)  dias,  mediante  solicitação  fundamentada  do 

médico responsável". 

Referida obrigação legal passou a viger em maio de 2020, após 

transcorrido o lapso de 180 dias de vacatio legis do art. 2º, § 3º, da Lei 

Federal  12.732/2012,  nos  termos  determinados  pelo  art.  2º  da  Lei 

Federal 13.896/2019.

Por  todo  o  exposto,  é  dever  inafastável  do  Estado  e  das 

Prefeituras em Mato Grosso dar concretude ao comando da Lei Federal 

12.732/2012 (art. 2º, § 3º), em relação à obrigação de realização, em 

no máximo 30 dias,  dos  exames necessários  ao pleno e tempestivo 

diagnóstico de casos de câncer maligno, em especial o de mama, maior 

causa de incidência nas  mulheres mato-grossenses,  no contexto  das 

neoplasias malignas.

3. Conclusão e Encaminhamentos

 É dever inafastável do Estado e das Prefeituras em Mato Grosso 
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dar concretude ao comando da Lei Federal 12.732/2012 (art. 2º, § 3º), 

em relação  à  obrigação  de  realização,  em no  máximo 30  dias,  dos 

exames  necessários  ao  pleno  e  tempestivo  diagnóstico  de  casos  de 

câncer maligno, em especial o de mama, maior causa de incidência nas 

mulheres mato-grossenses, no contexto das neoplasias malignas.

Diante de todo o exposto, propõem-se as seguintes medidas ao 

Presidente do TCE MT,  autoridade pública incumbida pelo art.  30 da 

LINDB  de  garantir  ambiente  de  máxima  segurança  jurídica  aos 

fiscalizados deste Tribunal de Contas:

a)  encaminhar  o  presente  estudo  técnico  aos  Srs.  Prefeitos  e 

Secretários  de  Saúde  (estadual  e  municipais),  para  conhecimento  e 

divulgação junto a seus colaboradores de que é obrigatória a realização, 

em no máximo 30 dias, dos exames necessários ao pleno e tempestivo 

diagnóstico de casos de câncer maligno, em especial o de mama, maior 

causa de incidência nas  mulheres mato-grossenses,  no contexto  das 

neoplasias malignas;

b) encaminhar o presente estudo técnico aos Srs. Governador do 

Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente da Comissão 

de  Saúde  da  Assembleia  Legislativa,  Procurador-Geral  de  Justiça  e 

Presidente da Associação Mato-grossense de Municípios, para ciência da 

ação da Presidência;

c) encaminhar  o presente estudo técnico ao Gabinete dos Srs. 

Conselheiros  e Conselheiros  Substitutos desta Corte de Contas,  bem 

como  ao  Sr.  Procurador-Geral  do  Ministério  Público  de  Contas,  para 

ciência da ação da Presidência; 

d) encaminhar o presente estudo técnico ao Sr. Secretário-Geral 
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de  Controle  Externo,  para  ciência  da  ação  da  Presidência  e 

planejamento  de  atuação  fiscalizatória  institucional  no  que  julgar 

tecnicamente conveniente; e

e) por meio da Secretaria de Comunicação da Casa, dar ampla 

visibilidade à ação – indutora de governança e de segurança jurídica – 

da Presidência sobre o assunto objeto deste estudo técnico.

É o relatório.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

Vitor Gonçalves Pinho Flávio de Souza Vieira
Auditor Público Externo Secretário-Geral da Presidência
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