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Diferenças no tratamento sistêmico do câncer 
no Brasil: meu SUS é diferente do teu SUS

• Entre 02/2016 a 11/2016, foram enviados solicitações de diretrizes a 
86 centros de tratamento
• Tumores: pulmão, mama, colorretal, próstata
• 52 responderam
• 34 tinham pelo menos uma diretriz, 18 não tinham nenhuma
• 1 região Norte, 7 Nordeste, 20 Sudeste, 4 Sul e 2 Centro-Oeste
• Padrão superior, compatível ou inferior sugerido pelas Diretrizes 
Diagnósticas e Terapêuticas

Braz J Oncol. 2017; 13(44):1-12



FONTES DE FINANCIAMENTO

PRODUÇÃO ORÇAMENTO 
PÚBLICO

INCENTIVOS E 
INCREMENTOS

Beneficência
Filantropia

(PROADI-SUS)

CAPTAÇÃO SOCIAL 
(PRONON)

INVESTIMENTOS DUPLA PORTA
 (SUS E NÃO SUS)

EMENDAS



APAC
Autorização de 
Procedimentos 
Ambulatoriais

• Portaria GM/MS n 321 de fevereiro de 2007
• Portaria GM/MS n 2.848 de novembro de 2007

Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS



Valor fixo mensal por CID 
e estágio clínico

Permite fonte de informações 
oncológicas e gerenciais

Autonomia na escolha dos 
protocolos clínicos

UNACON/CACON deve 
fornecer o tratamento

Sequência de linhas definidas

APAC
Autorização de 
Procedimentos 
Ambulatoriais



Portaria MS 348/2008
• Art.28 - O valor dos procedimentos de quimioterapia é mensal e inclui os 

itens abaixo relacionados, das aplicações, fases e ciclos que se repitam 
dentro de um mesmo mês, para os respectivos tumores:

II – Consulta médica;
III – Medicamentos anti-tumorais (antineoplásicos);  
IV – Medicamentos utilizados em concomitância à quimioterapia: antieméticos 
(antidopaminérgicos , bromoprida, anti-histamínicos, corticóides e antagonistas do receptor HT3), 
analgésicos, antiinflamatórios, diuréticos, antagonistas dos receptores H2 e outros;

V - Soluções em geral (soros glicosado e fisiológico, ringer, eletrólitos e outros); 
VI -  Material em geral (equipos, uvas, escalpes, seringas, agulhas, dispositivos de 
microgotejamento, máscaras, aventais e outros); 
VII – Impressos
VIII – Capela de fluxo laminar
IX – Limpeza e manutenção do serviço



Tratamento mensal e não por ciclo

Sem reajuste para alguns tratamentos 
há mais de 15 anos

Manual técnico e diretrizes terapêuticas 
responsabilizam os UNACON-CACON pelo 
fornecimento do medicamento 
antineoplásico, sem ajustes no repasse

Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas        
no Ministério da Saúde obsoletas
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Medicamentos Oncológicos 
de Compra Centralizada

• Talidomida: mieloma múltiplo (Portaria SAS/MS 298/2013, retificada) e da anemia em virtude da síndrome mielodisplásica 
e resistente à epoetina (Portaria SAS/MS 493/2015).

•Mesilato de Imatinibe: GIST (Portaria SAS/MS 494/2014), LMC  (Portarias SAS/MS 114/2012 e 1.219/2013, retificada 
em 7/1/2015), LLA (Portarias SAS/MS 115/2012 e 312/2013) e para a síndrome hipereosinofílica (Portaria SAS/MS 783/2014).

•Dasatinibe: (nas fases crônicas, de transformação e blástica, em doentes que apresentaram falha terapêutica ou 
intolerância ao uso do imatinibe ou do nilotinibe e não houver possibilidade ou indicação de transplante de células-tronco 
hematopoéticas alogênico - TCTH-AL) e nilotinibe (nas fases crônica e de transformação, em doentes que apresentaram falha 
terapêutica ou intolerância ao uso do imatinibe ou do dasatinibe e não houver condições clínicas para TCTH-AL) para a quimioterapia 
de segunda linha da LMC do adulto (Portaria SAS/MS 103/2015). 

• Trastuzumabe: quimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio inicial (I ou II) e quimioterapia prévia 
e adjuvante de carcinoma de mama localmente avançado (estágio III) (Portarias SAS/MS 73/2013 e Conjunta SAS e Secretaria de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde - SCTIE/MS 19, de 3/7/2018), e para o tratamento do câncer de mama 
HER-2 positivo metastático em primeira linha de tratamento (Portaria Conjunta SAS e SCTIE/MS 5/2019).

•Trastuzumabe + pertuzumabe: quimioterapia paliativa (com metástase visceral – exceto 
exclusivamente cérebro) do câncer de mama localmente avançado HER-2 positivo para pacientes em primeira linha de tratamento 
metastático que não tenham recebido trastuzumabe previamente (Portaria Conjunta SAS e SCTIE/MS 5/2019).

•Rituximabe: quimioterapia do linfoma difuso de grandes células B e linfoma folicular (Portaria SAS/ MS 103/2015).
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Resolução SS-89, de 09 de setembro de 2011

• Medicamento ou nutrição enteral com registro na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), com autorização e comercialização no país. 

• Medicamento ou nutrição enteral que não esteja contemplado nos Programas 
Oficiais de Assistência Farmacêutica. 

• Tatamento de doença crônica, em caráter ambulatorial de pacientes residentes 
no Estado de São Paulo.

• Não será recebida solicitação administrativa de fórmula de manipulação. 
• Não será recebida solicitação administrativa de associações de substâncias que 

são disponibilizadas de maneira isolada pelo SUS. 
• A análise da solicitação administrativa será realizada por Comitê Técnico da 

Assistência Farmacêutica da SES/SP. 10. A solicitação administrativa autorizada 
resultará no fornecimento por período máximo de: a) 120 (cento e vinte) dias para 
nutrição enteral; b) 180 (cento e oitenta) dias para medicamento. 

• Para renovação da solicitação administrativa, deverão ser apresentados a receita 
médica e o Laudo para avaliação de solicitação administrativa de medicamento 
ou nutrição enteral atualizados, além de exames comprobatórios da efetividade e 
segurança do tratamento.
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Quanto estamos atrasados na efetiva (e igualitária) 
oferta de antineoplásicos incorporados ao SUS?



Portaria GM/MS n 3.574, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2021
03.04.02.016-8 – QUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE 
RIM AVANÇADO: R$ 3.311,50

CUSTO MENSAL: 1 cx 50 mg  Sutent : R$ 22.588,00

Portaria GM/MS n 638, DE 28 DE MARÇO DE 2022 
03.04.02.023-0 – QUIMIOTERAPIA DO MELANOMA 
MALIGNO AVANÇADO: R$ 7.500,00

CUSTO MENSAL: Pembro 400 mg R$ 18.000



Judicialização na Saúde

• Início na década de 90: medicamentos antiretrovirais
•Não programadas e emergencial: onerosidade e dificuldade nas 
ações de planejamento e controle dos gestores públicos

- compras em escala
- controle de estoque
- negociações de preços

•De 2008 a 2015: gastaram foram de R$ 70 milhões para 1 bilhão

AUMENTO NOS 
CUSTOS

Cervi, S. de M., Martins, R. M., Britto, R. S., Corrêa, P. M., & Lencina, C. L. (2020). PERFIL DA JUDICIALIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ANTINEOPLÁSICOS DO SERVIÇO DE ONCOLOGIA DO HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. Revista Contexto & 

Saúde, 20(40), 215–225. https://doi.org/10.21527/2176-7114.2020.40.215-225



Custo do tratamento do Câncer no Brasil

•Entre 1999 e 2015: R$ 470 milhões para 3,3 bilhões

•Aumento de sete vezes em 16 anos

•2/3 somente a quimioterapia

•Grande parte estágios mais avançados

•Segundo tribunal de contas em 2010, 60% dos casos eram III 
e IV (custo entre 60-80% maior que estágios inicias)

Estatística e Análises 22 de março de 2018



Custo Diretos Diferenciado do Tratamento do 
Câncer de Acordo com os Estágios (Brasil 2016)

IMPORTÂNCIA: 
PROMOÇÃO E 
PREVENÇÃO



Gastos do SUS com cânceres que poderiam ser prevenidos 
com atividade física chegarão a R$ 2,5 bilhões em 2030

Gastos federais atuais e futuros com os cânceres atribuíveis aos fatores de risco 
relacionados à alimentação, nutrição e atividade física no Brasil, INCA 2022



O que podemos concluir?

Judicialização não é a solução 
de todos os problemas

Fortalecer  a prevenção e 
detecção precoce, agindo 
na promoção de saúde

Inclusão de novos medicamentos 
pelo Ministério: compra 
centralizada? Negociações com a 
indústria? Cobrar da União?

Maior uniformidade nos 
protocolos institucionais

Atualizações dos Protocolos 
e Diretrizes do Ministério

APAC necessita 
de reajustes



União da Sociedade Civil Organizada 

(representada por associações médicas, 

sociedades de especialidades, entidades 

de ensino médico, associações de 

pacientes, ONGs de saúde, poder publico)

  Obrigada!

patriciabratto@gmail.co
m

(16) 98136-1653
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