SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CÂNCER

SISCAN - Seguimento

Conversão do Seguimento
O Seguimento do SISCOLO e do SISMAMA serão unificados
A importação será feita uma vez
A coordenação deverá realizar a importação de todos os exporta dados dos prestadores
e realizar a exportação para o Datasus
A Conversão (De-para) será realizada na base nacional

Versão Antiga
Deverá ser mantida instalada, pois os laudos antigos não serão importados para a versão
nova

Seguimento

Mamografias Diagnósticas (todas)
Mamografias Rastreamento
(BIRAD’S 3, 4 e 5)

Base Completa do
Prestador de
Serviço

Histo
Alterado

Seguimento

Tratamento

CITO Alterado

Colo do útero
A mulher entra em seguimento para câncer do colo do
útero a partir dos seguintes critérios:
1. Todas as mulheres com resultado de exame citopatológico
alterado. São considerados exames citopatológicos alterados
aqueles com resultado de células atípicas de significado
indeterminado, atipias em células escamosas, atipias em
células glandulares e outras neoplasias malignas.

2. Todas as mulheres com resultado de exame histopatológico
alterado. São considerados exames histopatológicos alterados
aqueles em que informado no resultado uma lesão de caráter
neoplásico ou pré-neoplásico.

Mama
São considerados exames citopatológicos de mama alterados:

São considerados exames histopatológicos de mama alterados:

Punção aspirativa/conteúdo cístico com resultado de "malignidade
indeterminada", "suspeito para malignidade" ou "positivo para
malignidade"
Descarga papilar com resultado “padrão citopatológico de
malignidade
indeterminada”,
“positivo
para
malignidade”
ou “consistente com lesão papilar”.

Qualquer exame histopatológico com resultado "hiperplasia ductal
com atipias" ou "hiperplasia lobular com atipias" (lesões de caráter
benigno)
Qualquer exame histopatológico com resultado "lesão de caráter
neoplásico maligno"
Biópsia por agulha grossa (core biopsy) com resultado "lesão
esclerosante radial ", "core biopsy indeterminada" ou "core biopsy
suspeita".

Mama
Mamografia
A mulher entra em seguimento para câncer de mama a partir dos seguintes
critérios:
1.Todas as mulheres com solicitação de mamografia de rastreamento e
resultado com classificação radiológica nas categoria BI-RADS® “3”, “4” e
“5”.
2.Todas as mulheres com solicitação de mamografia de rastreamento em
paciente já tratado de câncer de mama independente da classificação
radiológica (Categoria BI-RADS®).
3.Todas as mulheres com solicitação de mamografia diagnóstica
independente da classificação radiológica (Categoria BI-RADS®).

Seguimento

No quadro com resultado da pesquisa, ao clicar em histórico (ícone de lupa na coluna opção) o sistema exibe o histórico de
seguimento completo da paciente

O histórico de seguimento apresenta:
 informações cadastrais da paciente;
 a situação atual de seguimento - Sem informação, Não
localizada, Em seguimento, Transferência, Alta/Cura e
Recusa/Abandono; e
 a lista de exames e tratamentos realizados por ela.
(1) Os dados da paciente visualizados no histórico de
seguimento são informações resumidas. Para visualizar os
dados pessoais completos da mulher, o usuário deve clicar na
lupa ao lado do campo cartão SUS.
(2) Algumas situações de seguimento são atualizadas
automaticamente enquanto outras precisam ser informadas,
acionando o link "Alterar Situação de Seguimento“, pelas
coordenações ou unidades de saúde que realizam o
acompanhamento da mulher.
(3) Em algumas situações pode ser necessário incluir exames
que não estão na base do SISCAN no seguimento da mulher.
Informações sobre tratamentos realizados também podem ser
incluídas no SISCAN.
As informações podem ser incluídas em "novo histórico de
seguimento". Se a mulher está em seguimento apenas para colo
só será possível incluir exames de colo do útero, se apenas para
mama, somente exames de mama. Se a mulher está no
seguimento para os dois tipos de câncer, o usuário deverá
escolher a aba colo ou mama, dependendo do tipo de
exame/tratamento que queira cadastrar.

(4) No histórico de seguimento são exibidos todos os exames e
tratamentos realizados pela mulher. A data exibida para cada
exame é a data de liberação do mesmo. A coluna situação exibe
a situação de seguimento no momento de cada informação.
Ao clicar visualizar resultado do exame representado pela lupa
na coluna "Opção" será apresentada o laudo resumido do
respectivo exame com informações da unidade de saúde que
solicitou o exame, do prestador que emitiu o laudo e a descrição
do resultado do exame

Algumas situações de seguimento são atualizadas automaticamente:
-“Sem informação": Quando a mulher entra no seguimento (primeiro exame alterado)
- "Em seguimento": Quando um novo exame é realizado após sua entrada no seguimento
- "-": Para exames normais anteriores a entrada da mulher no seguimento "

As situações que podem ser informadas são:
 "Transferência centro especializado em câncer": Quando a mulher é referenciada para Centros/Unidades
Especializados de Alta Complexidade em Oncologia (CACON/UNACON) para realização de tratamento cirúrgico
convencional, radioterapia, quimioterapia e cuidados paliativos. É obrigatório informar para qual centro a mulher
foi encaminhada. Caso o usuário não saiba informar o CNES do estabelecimento é possível fazer a busca
clicando no ícone da lupa (pesquisar estabelecimento). A entrada de exames após esta informação não altera a
situação de seguimento.
 "Recusa/abandono": Quando a mulher recusa ou abandona todo ou parte do tratamento. É obrigatório informar o
motivo da recusa. Caso seja liberado um novo exame para esta mulher, sua situação é alterada automaticamente
para "em seguimento".
 "Não localizada": Quando a mulher não foi encontrada na busca ativa com o endereço indicado na ficha. É
obrigatório informar o motivo, ou seja, se a mulher mudou de endereço ou se aquele informado na ficha está
incorreto. É importante informar, se possível, o novo endereço de residência da mulher. Isso possibilitará que a
base de dados do cartão SUS seja atualizada. Caso uma nova informação seja obtida sobre o acompanhamento
desta mulher, é permitido a inclusão de novo histórico de seguimento. Caso seja liberado um novo exame para
esta mulher, sua situação é alterada automaticamente para "em seguimento".
 "Alta/cura": A informação desta situação deve ser baseada nas condutas preconizadas para cada diagnóstico
(quadros 1 e 2). Após a informação de alta/cura não é possível incluir novos históricos de seguimento. Se após
esta informação a mulher apresentar um novo exame alterado ela voltará para o seguimento com o status "sem
informação".

"Alta/cura"
Colo do útero
Condutas para alta no seguimento a partir do
diagnóstico citológico de colo inicial

Condutas para alta no seguimento a partir do
diagnóstico histopatológico do colo do útero

"Alta/cura"
Mama

Condutas para alta no seguimento a partir da
classificação radiológica na mamografia

Condutas para alta no seguimento a partir do
diagnóstico histopatológico de mama

MUDANÇA NO SISCAN: Coordenações podem cancelar situações de
seguimento equivocadas – Transferência e Alta/Cura
Informação inserida na unidade: Qualquer coordenação altera
Informação inserida na coordenação: Somente a coordenação altera

Encerramento de seguimento apenas por óbito

Prévia de Seguimento

Exames com data da coleta ou de realização posterior a data do óbito

