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 Lei nº 8.080, de 19/09/1990 (Lei Orgânica da Saúde), 
que versa sobre o dever do Estado de garantir a saúde 

 Lei nº 12.401, de 28/04/2011, assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS

Lei nº 12.732, de 22/11/2012, primeiro tratamento de 
paciente com 60 dias

Decreto nº 7.508, de 28/06/2011, dispor sobre a 
organização do SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde

Decreto nº 7.646, de 21/12/2011, Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS 

Portaria nº 687/GM/MS, de 30/03/2006, que aprova a 
Política de Promoção da Saúde

Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30/12/2010, diretrizes para a 
organização das Redes de Atenção à Saúde no âmbito do 

SUS

Portaria nº 2.029/GM/MS, de 24/08/2011, Atenção 
Domiciliar no âmbito do SUS;

Portaria nº 2.488/GM/MS, de 21/10/2011 que aprova a 
Política Nacional de Atenção Básica

Portaria nº 252/GM/MS, de 20/02/2013, Rede de 
Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas
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Art. 3º A Política Nacional para a Prevenção e 
Controle do Câncer é organizada de maneira a 
possibilitar o provimento contínuo de ações de 

atenção à saúde da população mediante a 
articulação dos distintos pontos de atenção à 

saúde, devidamente estruturados por sistemas de 
apoio, sistemas logísticos, regulação e governança 
da rede de atenção à saúde em consonância com a 
Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de dezembro de 

2010, e implementada de forma articulada entre o 
Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
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E NÓS, 
PRESTADORES



Cuidado Integral?
Art. 13. 

• Prevenção
• Detecção precoce 

• Diagnóstico 
• Tratamento

• Cuidados paliativos 

Tratamento oportuno 
e seguro dos pacientes 

diagnosticados

Atendimento 
multiprofissional a 

cada nível de atenção 
e evolução da doença

Realização de 
tratamento dos casos 
raros ou muito raros

Oferta de 
reabilitação e de 
cuidado paliativo

PORTARIA No. 874
16/05/2013

Único 
Local

Fragmentado
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CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES

Seção I

Das Responsabilidades das Esferas de Gestão do SUS

Art. 21. São responsabilidades do Ministério da Saúde e das Secretarias de 
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seu âmbito de 

atuação, além de outras que venham a ser pactuadas pelas Comissões 
Intergestores:

I - organizar a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas no âmbito do SUS, considerando-se todos os pontos de atenção, 

bem como os sistemas logísticos e de apoio necessários para garantir a oferta 
de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento 

e cuidados paliativos, de forma oportuna, para o controle do câncer;

IV - garantir que todos os estabelecimentos de saúde que prestam atendimento 
às pessoas com câncer possuam infraestrutura adequada, recursos humanos 

capacitados e qualificados, recursos materiais, equipamentos e insumos 
suficientes, de maneira a garantir o cuidado necessário;

PORTARIA No. 874
16/05/2013
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CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES

Seção I

Das Responsabilidades das Esferas de Gestão do SUS

Art. 21. São responsabilidades do Ministério da Saúde e das 
Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, em seu âmbito de atuação, além de outras que venham a 
ser pactuadas pelas Comissões Intergestores:

IV - apoiar e acompanhar o funcionamento dos registros hospitalares 
de câncer (RHC) nas unidades habilitadas em alta complexidade em 

oncologia e seu respectivo compromisso de envio de suas bases de 
dados ao Ministério da Saúde e ao Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA/SAS/MS), anualmente, para 
consolidação nacional e divulgação das informações;

V - garantir o financiamento tripartite para o cuidado integral das 
pessoas com câncer, de acordo com suas responsabilidades;

PORTARIA No. 874
16/05/2013
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Seção II
 Das Responsabilidades das Estruturas Operacionais das Redes 

de Atenção à Saúde 

Art. 26. 

III - Componente Atenção Especializada: composto por 

ambulatórios de especialidades, 
hospitais gerais e 

hospitais especializados 

devem apoiar e complementar os serviços da atenção básica 
na investigação diagnóstica, no tratamento do câncer e na 

atenção às urgências no âmbito da rede de atenção à saúde

PORTARIA No. 874
16/05/2013

Pascoal Marracini 9



III - Componente Atenção Especializada:

a) Atenção Ambulatorial: composto segundo nível de atenção, qual seja de média complexidade: 

1. realizar assistência diagnóstica e terapêutica; 

2. realizar, sempre que necessário, a contra referência dos usuários para a unidade básica de saúde; 

3. oferecer apoio técnico às equipes de Atenção Básica e de Atenção Domiciliar com o objetivo de ampliar 
a resolutividade destes; e 

4. estabelecer e assegurar o encaminhamento dos usuários, quando indicado, com suspeição ou 
confirmação diagnóstica de câncer para as UNACON e os CACON;

PORTARIA No. 874
16/05/2013
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III - Componente Atenção Especializada:

b) Atenção Hospitalar: composto pelos hospitais habilitados como UNACON e CACON e pelos 
Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica, onde são oferecidos os tratamentos 

especializados de alta complexidade respeitando-se a conformação das redes regionalizadas 
de atenção à saúde, sendo que:

 
1. Os hospitais habilitados como UNACON são estruturas hospitalares que realizam o 

diagnóstico definitivo e o tratamento dos cânceres mais prevalentes da região de saúde 
onde está inserido, enquanto as estruturas hospitalares habilitadas como CACON 

realizam o diagnóstico definitivo e o tratamento de todos os tipos de câncer, mas não 
obrigatoriamente dos cânceres raros e infantis.

PORTARIA No. 874
16/05/2013
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PORTARIA 1.399

17/12/2019

Redefine os critérios e parâmetros referenciais para a 
habilitação de estabelecimentos de saúde na alta 
complexidade em oncologia no âmbito do SUS



HABILITAÇÃO EM ONCOLOGIA
17.04 Serviço Isolado de Radioterapia; 

17.06 Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON); 

17.07 UNACON com Serviço de Radioterapia; 

17.08 UNACON com Serviço de Hematologia; 

17.09 UNACON com Serviço de Oncologia Pediátrica; 

17.10 UNACON Exclusiva de Hematologia; 

17.11 UNACON Exclusiva de Oncologia Pediátrica; 

17.12 Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON); 

17.13 CACON com Serviço de Oncologia Pediátrica; 

17.14 Hospital Geral com Cirurgia Oncológica; 

17.15 Serviço de Radioterapia de Complexo Hospitalar; 

17.16 Serviço de Oncologia Clínica de Complexo Hospitalar.

PORTARIA No. 1399
17/12/2019
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              HABILITAÇÃO EM ONCOLOGIA

       CAPÍTULO II – PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O PLANEJAMENTO REGIONAL

Art. 8º No âmbito do SUS, a oferta regional (macrorregião de saúde) para o 
diagnóstico e o tratamento do câncer pressupõe a existência de serviços diagnósticos 

ambulatoriais e hospitalares e de hospitais habilitados na alta complexidade em 
oncologia, integrados à rede local e macrorregional de atenção à saúde. 

I – 3.000 consultas especializadas/ano; 

II – 1.200 exames de ultrassonografia/ano; 

III - 600 endoscopias digestivas, colonoscopias e retossigmoidoscopias/ano; 

IV - 1.200 exames de anatomia patológica/ano.

PORTARIA No. 1399
17/12/2019
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              HABILITAÇÃO EM ONCOLOGIA

CAPÍTULO II – PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O PLANEJAMENTO REGIONAL

Art. 9º Os Hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia há pelo menos 
um ano devem realizar, no mínimo, anualmente, conforme o tipo de habilitação: 

I – em cirurgia, 650 procedimentos de cirurgias de câncer principais, 
correspondentes ao atendimento de 600 casos de câncer; 

II – em oncologia clínica, 5.300 procedimentos de quimioterapia principais, para 
atendimento de 700 casos de câncer; 

III – em radioterapia, 600 procedimentos de radioterapia principais, para 
atendimento de 600 casos por equipamento de megavoltagem; 

PORTARIA No. 1399
17/12/2019
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              HABILITAÇÃO EM ONCOLOGIA

CAPÍTULO II – PARÂMETROS REFERENCIAIS PARA O PLANEJAMENTO REGIONAL

Art. 9º Os Hospitais habilitados na alta complexidade em oncologia há pelo menos 
um ano devem realizar, no mínimo, anualmente, conforme o tipo de habilitação: 

V - em hematologia, 450 procedimentos de quimioterapia curativa, necessários 
para atendimento de 50 casos de hemopatias malignas agudas, em qualquer faixa 

etária; se a habilitação for de exclusiva em hematologia, 900 procedimentos de 
quimioterapia de hemopatias malignas agudas e crônicas para 100 casos anuais em 

qualquer faixa etária, mantendo-se o mínimo de 50 casos de hemopatias agudas; 

V – em oncologia pediátrica, 270 procedimentos de quimioterapia, para 
atendimento de 30 casos, incluindo-se os de hemopatias malignas agudas; se a 

habilitação for de exclusiva em oncologia pediátrica, 720 procedimentos para 80 
casos, incluindo-se os de hemopatias malignas agudas

PORTARIA No. 1399
17/12/2019
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PORTARIA No. 1399
17/12/2019
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HABILITAÇÃO EM ONCOLOGIA

CAPÍTULO III – CARACTERIZAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS 
DE SAÚDE E SERVIÇOS ONCOLÓGICOS ESPECIALIZADOS

CAPÍTULO IV – DOS SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA 
ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA



PORTARIA No. 1399
17/12/2019
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HABILITAÇÃO EM ONCOLOGIA

CAPÍTULO V – DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES 

Art. 20 Compete ao gestor federal do SUS:

Art. 21 Compete aos gestores estadual e distrital do SUS:

Art. 22 Compete ao gestor municipal do SUS:



NORTE NORDESTE SUDESTE SUL CENTRO OESTE

CACONS
            

46 13%                2                10             24                  9                          1 
4% 22% 52% 20% 2%

UNACONS
          

268 77%             12                50           118                64                        24 
4% 19% 44% 24% 9%

HOSP GERAIS
            

32 9%                3                15                8                  5                          1 
9% 47% 25% 16% 3%

TOTAL
          

346             17                75           151                78                        26 
5% 22% 44% 23% 8%

PORTARIA No. 1399
17/12/2019
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CACON
UNACON

NENHUMA
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VANTAGEM



Os melhores conselhos 
para administrar uma 
unidade habilitada em 
oncologia do Sistema 
Único de Saúde/SUS 
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QUAIS CONSELHOS?

REGULAÇÃO TRATAMENTO

DIAGNÓSTICO
FINANCIAMENTO

PORTARIAS 
MINISTERIAIS
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REDES

TETOS
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1) Regulação de Sistemas de Saúde:

2) Regulação da Atenção à Saúde:

3) Regulação do Acesso à Assistência (regulação do acesso ou 
regulação assistencial):

Objeto: acesso aos serviços de saúde,

Sujeitos: seus respectivos gestores públicos,

Objetivo: Organizar os fluxos assistenciais no âmbito do SUS.
 

 

PORTARIA 1.559
01/08/2008

REGULAÇÃO
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Artigo. 5º - Ações contemplam o Acesso  

I - regulação médica da atenção pré-hospitalar e hospitalar às urgências;

II - controle dos leitos disponíveis e das agendas de consultas e procedimentos 
especializados;

III - padronização das solicitações de procedimentos por meio dos protocolos 
assistenciais; e

IV - o estabelecimento de referências entre unidades de diferentes níveis de 
complexidade, de abrangência local, intermunicipal e interestadual, segundo fluxos e 

protocolos pactuados. A regulação das referências intermunicipais é responsabilidade 
do gestor estadual, expressa na coordenação do processo de construção da 
programação pactuada e integrada da atenção em saúde, do processo de 

regionalização, do desenho das redes (grifo nosso).

REGULAÇÃO

PORTARIA 1.559
01/08/2008



Pascoal Marracini 25

Diagnóstico
Precoce

Tratamento

REDES

Desorganizado

Desarticulado

Desestruturado

SISTEMA 3D
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QUAIS 
AVANÇOS?



FINANCIAMENTO
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Procedimento Valor em 
2012

Valor em 2021*

Consulta Médica R$ 10,00 R$ 1,35

Ultrassonografia Abdomen Total R$ 37,95 R$ 5,12

Mamografia R$ 45,00 R$ 6,07

Tomografia de Abdomen R$ 138,63 R$ 18,69

Cirurgia (Nefrectomia Total em Oncologia) R$ 1.753,30 R$ 236,34

Internação Clínica (Tratamento Clínico em Oncologia) R$ 367,44 R$ 49,53

Radioterapia de Cabeça e Pescoço (2019 – 15,44%) R$ 4.168,00 R$ 3,524,46

Quimioterapia do Carcinoma Avançado 1a. Linha R$ 1.700,00 R$ 229,16

SÓ NO 
NOSSO!



FINANCIAMENTO
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CONSELHOS

• Relacionamento Gestor
• Gestão interna dos serviços

• Sistema de informação
• Registro Hospitalar de Câncer

• Perfil de clientes
• Relacionamento institucional
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PROPOSTAS

Necessidade de se adequar o modelo de atenção, organizando as 
ações e serviços em rede, expandindo a oncologia a todos os níveis do 
sistema de saúde.

Reduzir a desigualdade regional no acesso a serviços de oncologia e 
promover a integralidade.

Avançar nas diretrizes e protocolos diagnósticos e terapêuticos que 
estimulem a boa prática oncológica e permitam uma maior e melhor 
avaliação dos serviços prestados.

Promover mais e melhores mecanismos de regulação, controle e 
avaliação dos procedimentos oncológicos, otimizando os altos e 
crescentes gastos em oncologia.



Desafios

Pasco
al M

arracin
i

• Impactos da Covid – Federal – Estadual – 
Municipal

• Adequar a forma de remuneração para o 
controle do câncer

• Necessário aprofundar a situação das 
responsabilidades dos entes e discutir a Política 
Nacional de Prevenção e Controle do Câncer 
como um todo

• A rede de atendimento em linha de cuidado 
deve ser rapidamente estabelecida

• Melhorar a organização do Sistema Único de 
Saúde/SUS na articulação da Atenção Básica com 
a Atenção Especializada
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Desafios

Pasco
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arracin
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• Exame para estadiamento das neoplasias malignas e que 
seja garantido em tempo hábil, há necessidade de ações 
impactantes buscando mudar este cenário

• Melhor disponibilidade dos medicamentos 
antineoplásicos

• Avaliação dos dados epidemiológicos e desenvolvimento 
do programa de expansão de radioterapia e seus 
resultados até o momento

• Revisão dos Procedimentos de Alta Complexidade que 
estão defasadas tanto qualitativa como 
quantitativamente

•  
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presidente@abificc.org.br
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