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REGISTRO DA PRODUÇÃO FINANCIAMENTO DO SERVIÇO

CUSTOS DA PRODUÇÃO E DO SERVIÇO

GESTOR
SIA/APAC/AIH METODOLOGIAS

CIRURGIAS
RT/QT/MEDICAMENTOS
INTERNAÇÕES

TRATAMENTO

“EQUAÇÃO ou INEQUAÇÃO?”



REGISTRO DA PRODUÇÃO
• Existem três formas de tratamento do câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia

• APAC
-   QUIMIOTERAPIA

-   HORMONIOTERAPIA

- RADIOTERAPIA 

• AIH
- CLÍNICA

- CIRÚRGICA

• PROTOCOLOS 
- SIGTAP

- CONITEC



APAC
REGRAS GERAIS E ESPECÍFICAS



APAC
• Art. 4º A autorização dos procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS deve continuar a observar as suas 
descrições, as normas de autorização e, quando existentes, os protocolos e diretrizes 
terapêuticas vigentes estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

• Parágrafo único. Os autorizadores deverão ser profissionais de nível superior da área da 
saúde, devidamente treinados para tal função, não vinculados ao SUS como prestadores 
de serviços oncológicos ou como profissionais que atuem nos estabelecimentos de saúde 
habilitados na alta complexidade em Oncologia com serviço de radioterapia, de 
oncologia clínica, de hematologia ou de oncologia pediátrica. 

• Fica dispensada para os autorizadores médicos a exigência de habilitação técnica em 
oncologia (cirurgia oncológica, radioterapia, oncologia clínica, hematologia ou oncologia 
pediátrica) para compor o corpo de profissionais autorizadores.

    PORTARIA SAES/MS Nº 470, DE 22 DE ABRIL DE 2021



Art. 20 
Para a autorização de procedimentos de quimioterapia e de radioterapia, é necessária a 
apresentação de cópia do laudo cito/histopatológico, e, conforme especificado na descrição 
dos respectivos procedimentos, é indispensável:
- a comprovação de receptor hormonal positivo, nos casos de mulheres sob 

hormonioterapia de carcinoma de mama ou do adenocarcinoma de endométrio; 
- da positividade do exame do anti-CD 117/c-Kit, nos casos de tumor do estroma 

gastrintestinal;
- Do cromossoma Philadelphia ou do gene bcr/abl,nos casos de leucemia mieloide 

crônica; 
- do HER-2, nos casos de carcinoma de mama; 
- e outros que venham a se estabelecer na descrição dos respectivos procedimentos

- Inexiste indicação de tratamento de câncer sem a confirmação cito ou histopatológica de 
malignidade 

-    Em casos excepcionais (por exemplo, tumor primário ou metastático cerebral e tumor mediastinal 
comprimindo veia cava superior) poderá ser o diagnóstico clínico (por exame físico e de imagem) que 
justifica o início do tratamento solicitado, inclusive o de emergência, ainda sem confirmação de 
malignidade. 

 PORTARIA SAES/MS Nº 470, DE 22 DE ABRIL DE 2021



VALOR DO PROCEDIMENTO (INEQUAÇÃO?)
• Art. 25 O valor dos procedimentos de quimioterapia da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, é mensal e inclui os itens a seguir relacionados, das 
aplicações, fases e ciclos que se repitam dentro de um mesmo mês, para os respectivos tumores: 

  a)  Consulta médica; 

  b) Medicamentos antitumorais (antineoplásicos), exceto quando adquiridos pelo Ministério da Saúde e 
fornecidos, aos hospitais habilitados em oncologia no SUS, pelas secretarias de saúde; 

  c) Medicamentos utilizados em concomitância à quimioterapia: antieméticos (antidopaminérgicos, 
anti-histamínicos, corticoides e antagonistas do receptor HT3), analgésicos, anti-inflamatórios, diuréticos, 
antagonistas dos receptores H2 e outros; 

  d)  Soluções em geral (soros glicosado e fisiológico, ringer, eletrólitos e outros);  Material em geral (equipos, 
luvas, escalpes, seringas, agulhas, dispositivos de microgotejamento, máscaras, aventais e outros);

  e)  Impressos;

  f)  Capela de fluxo laminar; 

  g)  Limpeza e manutenção do serviço

 PORTARIA SAES/MS Nº 470, DE 22 DE ABRIL DE 2021

CUSTOS



MEDICAMENTOS

• A antibioticoprofilaxia e a quimioterapia intratecal estão incluídas no valor dos procedimentos correspondentes às 
leucemias agudas (de adultos, crianças e adolescentes) e aos outros tumores de crianças e adolescentes, como 
integrantes dos esquemas terapêuticos que, obrigatoriamente, as pressupõem.

Portaria SAES 470 de 22 de abril de 2021

• Existe uma gama de medicamentos quimioterápicos fornecidos pelos hospitais credenciados (CACON e UNACON) 
para o tratamento de diversos tipos de câncer. 

• Os estabelecimentos habilitados em oncologia pelo SUS, sejam eles públicos ou privados, com ou sem fins 
lucrativos, são os responsáveis pelo fornecimento dos medicamentos necessários ao tratamento do câncer que, 
livremente, padronizam, adquirem e prescrevem. Cabe exclusivamente ao corpo clínico do estabelecimento de 
saúde credenciado e habilitado a prerrogativa e a responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas 
adotadas no hospital. 

• O financiamento de medicamentos oncológicos não se dá por meio dos Componentes da Assistência 
Farmacêutica. O Ministério da Saúde não disponibiliza diretamente medicamentos contra o câncer. 

• Esses medicamentos são padronizados, adquiridos e prescritos pelo próprio hospital e devem seguir os protocolos 
e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde, quando existentes.

• Há exceções.

Informe SUS-ONCO nº47 de abril de 2021.



São exceções a essa regra de fornecimento de medicamentos (compra centralizada pelo Ministério da Saúde): 

- Talidomida para a quimioterapia do mieloma múltiplo e da anemia em virtude da síndrome mielodisplásica e resistente à 
epoetina.

- Mesilato de imatinibe para a quimioterapia do tumor do estroma gastrointestinal (GIST) do adulto, para a quimioterapia da 
leucemia mieloide crônica (LMC), para a quimioterapia da leucemia linfoblástica aguda (LLA). Sindrome hipereosinofílica.

- 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 

- Trastuzumabe para a quimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estágio inicial (I ou II) e para a quimioterapia 
prévia e adjuvante de carcinoma de mama localmente avançado (estágio III) e para o tratamento do câncer de mama HER-2 
positivo metastático em primeira linha de tratamento.

-  Trastuzumabe + pertuzumabe para a 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. 

- Rituximabe para a quimioterapia do linfoma difuso de grandes células B e linfoma folicular .



“A Portaria SAS/MS 783, de 29/08/2014, aprova o protocolo de tratamento da síndrome 
hipereosinofílica com mesilato de imatinibe, destacando que o fornecimento do mesilato de 
imatinibe, adquirido por compra centralizada pelo Ministério da Saúde, é feito pelas Secretarias 
de Estado da Saúde, não podendo, assim, ser autorizada APAC com procedimento de 
quimioterapia de adulto ou de criança e adolescente, e que o atendimento ambulatorial pode ser 
ressarcido como consulta especializada.” 

“A Portaria SAS/MS 493, de 11/06/2015, aprova o protocolo de uso da talidomida no tratamento 
da anemia devida a síndrome mielodisplásica e refratária à eritropoetina, destacando que a 
talidomida é adquirida pelo Ministério da Saúde e dispensada por farmacêutico nas Unidades 
Públicas Dispensadoras de Talidomida credenciadas pela autoridade sanitária competente; 
portanto não há autorização de APAC para procedimento quimioterápico, e que o atendimento 
ambulatorial pode ser ressarcido como consulta especializada.” 

NÃO TEM APAC

 MANUAL DE BASES TÉCNICAS DA ONCOLOGIA 2021



Art. 16 As seguintes regras se aplicam à autorização e monitoramento da quimioterapia da leucemia 
mieloide crônica:
I-     máximo de 20% para os procedimentos de quimioterapia da LMC em fase de transformação e 
       máximo de 5% para os de em fase blástica; e
II-    máximo de 15% dos procedimentos de 2ª linha de quimioterapia da LMC.

Art. 17 As seguintes regras se aplicam à autorização e monitoramento da quimioterapia do carcinoma de 
mama HER-2 positivo:
§1º A utilização dos procedimentos de poli- e de monoquimioterapia dar-se-á conforme os esquemas 
terapêuticos estabelecidos no protocolos e diretrizes vigentes estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

§7º Deve-se observar o máximo de 30% para os procedimentos 

03.04.02.041-9,  03.04.02.042-7,  03.04.02.043-5,  03.04.02.044-3,  03.04.04.018-5,  03.04.05.026-1,  
03.04.05.027-0, 03.04.05.028-8,  03.04.05.029-6,  03.04.05.030-0 e 03.04.05.031-8, 
considerando o total de procedimentos de quimioterapia do câncer de mama, quais sejam: 
03.04.02.013-3,  03.04.02.014-1,  03.04.02.033-8,  03.04.02.034-6,  03.04.02.041-9,  03.04.02.042-7,  
03.04.02.043-5, 03.04.02.044-3,  03.04.04.002-9,  03.04.05.004-0,  03.04.04.018-5,  03.04.04.019-3, 
03.04.05.006-7,  03.04.05.007-5,  03.04.05.011-3, 03.04.05.012-1,  03.04.05.013-0,  03.04.05.026-1,  
03.04.05.027-0,  03.04.05.028-8,  03.04.05.029-6,  03.04.05.030-0 e 03.04.05.031-8.

O SIA-SUS emite relatório com os percentuais, para apoiar as respectivas Secretarias de Saúde no 
monitoramento, controle e avaliação da produção dos procedimentos especificados

Portaria SAES/MS 470 de 22/04/2022

MONITORAMENTO



PORTARIA GM/MS Nº 638, DE 28 DE MARÇO DE 2022

Considerando a Portaria SCTIE/MS nº 23, de 4 de agosto de 2020, a qual torna pública a decisão de 
incorporar os medicamentos da classe terapêutica anti-PD1 (nivolumabe e pembrolizumabe) para o 
tratamento de primeira linha do melanoma avançado não-cirúrgico e metastático, conforme o modelo da 
assistência oncológica no Sistema Único de Saúde (SUS), e o Relatório de Recomendação nº 541 da 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, de julho de 2020 (BRASIL, 2022, p. 121)....

03.04.02.023-0 QUIMIOTERAPIA DO MELANOMA MALIGNO AVANÇADO 
Alterar valor para: 
Total ambulatorial: R$ 7.500,00 
( valor anterior  :  R$ 1080,00 )



O SUS ressarce por competências e não por ciclos; assim, o valor de cada procedimento quimioterápico só 
pode ser autorizado, e ressarcido, uma única vez por mês, isto é, mensalmente.
 
Porém, vale ressaltar que produtos de análogos de LH-RH são medicamentos similares, de mesmo mecanismo 
de ação e efeitos terapêutico e tóxico, e o seu intervalo de aplicação depende da dose da apresentação do 
medicamento. Por exemplo, a apresentação de 3,6 mg de goserrelina ou de 7,5 mg de leuprorrelina é de 
aplicação mensal; a de 10,8 mg de goserrelina ou de 22,5 mg de leuprorrelina é de aplicação trimestral; e a de 
45 mg de leuprorrelina, semestral. 

Com isto, uma APAC para procedimento de hormonioterapia de câncer de próstata, ou de mama, que é de 
ressarcimento mensal, pode corresponder tanto aos casos de aplicação mensal como os de aplicação 
trimestral ou semestral. Assim, poderá haver meses em que haverá o ressarcimento sem a correspondente 
administração do análogo. 

Atente-se que esses intervalos não devem corresponder às consultas médicas, previstas no procedimento, ou 
seja, mensalmente. Porém, a depender das condições clínicas do doente, o intervalo entre as consultas pode 
ficar a critério médico, não podendo ser maior do que três meses. 

EXCEÇÃO : APAC MENSAL



PREENCHER a APAC
• A data do diagnóstico é a do exame que atesta que a neoplasia é maligna, ou seja, a data do histopatológico 

(tecidos) ou, em determinados casos, a do citopatológico (células). 

•  A data de autorização da APAC não pode ser anterior à data de solicitação da APAC. 

• APAC QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA – CRÍTICA: A data do diagnóstico deve ser igual ou anterior à data de 
autorização. Data do diagnóstico deve ser igual ou anterior à data de solicitação. Data do diagnóstico deve ser 
igual ou anterior à data de início do tratamento. 

• O exame por imuno-histoquímica não é diagnóstico, mas de caracterização tumoral (origem ou tipo específico), 
que se baseia na técnica de reação antígeno-anticorpo.

• Preencher com a denominação do tumor que consta no laudo do exame cito ou histopatológico (Cópia do laudo 
diagnóstico cito ou histopatológico é exigida de todos os casos para a primeira autorização). 

• Exige-se também cópia do laudo de exame específico, dependendo do diagnóstico e do procedimento solicitado 
(exemplo: HER-2, receptores tumorais hormoniais, cromossoma Philadelphia)

• O campo "Medicamentos Antineoplásicos Informados" estará disponível na tela de dados complementares de 
quimioterapia da APAC quando registrado procedimento principal de quimioterapia, ou seja, com instrumento 
de registro "APAC Principal", do Grupo 03 (Procedimentos Clínicos), Subgrupo 04 (Tratamento em Oncologia) e 
Formas de Organização de 02 a 08 (Quimioterapias) da Tabela do SUS.

• O campo "Medicamentos Antineoplásicos Informados" é de preenchimento obrigatório e permite a seleção de 1 
ou mais medicamentos de uma lista pré-definida, elaborada pela Coordenação-Geral de Atenção Especializada 
do Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde 
(CGAE/DAET/SAES/MS), com base no registro dos medicamentos disponíveis na Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA). 



1. Foi incluído, na tela de dados complementares de quimioterapia, o campo “Medicamentos Antineoplásicos 
Administrados” de preenchimento obrigatório e que contém 10 subcampos para registro de todos os 
medicamentos antineoplásicos administrados no paciente. 

1.1 Devem ser registrados na APAC todos os medicamentos administrados no paciente. 
1.2 Em cada subcampo “Medicamentos Antineoplásicos Administrados”, pode-se clicar na tecla “F1” para que seja 
apresentada a lista dos medicamentos antineoplásicos e seus respectivos códigos para preenchimento do campo. 
1.3 Não é permitido repetir um determinado medicamento numa mesma APAC. 
1.4 A lista com os medicamentos antineoplásicos pode ser consultada no seguinte link:  https://url.gratis/9vG2c3 
1.5 Foi incluído o campo “Medicamentos Antineoplásicos Administrados”, com seus 10 subcampos, no relatório 
de espelho de APAC. 
2. Na competência 03/2022, não poderão ser autorizadas, registradas ou processadas APAC de continuidade 
referentes a APAC com procedimento principal de quimioterapia iniciadas até 28 de fevereiro de 2022. 
3. Para encerrar a APAC na competência fevereiro de 2022, sugerimos utilizar o motivo "5.1- Encerramento 
administrativo".

ftp://arpoador.datasus.gov.br/siasus/APAC/LERNOTAS.TXT

HÁ NA RELAÇÃO MEDICAMENTOS NÃO CONSIDERADOS ANTINEOPLÁSICOS



E se não estiver na lista?

• Confirmar se é  medicamento antineoplásico com registro na ANVISA 

• Lista integralizada de medicamentos oncológicos dispensados no SUS, a partir dos tratamentos 
constantes nas Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas (DDT), quando existentes.

• Solicitações apresentada pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC) ao Ministério da 
Saúde para melhorar o cuidado oncológico na rede pública : “que os medicamentos 
antineoplásicos comprados por hospitais de todo o Brasil sejam devidamente especificados na 
Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC). Que deve ter um campo para o hospital 
inserir o tratamento oferecido com alternativas fechadas”.

• A lista pré-definida é elaborada pela Coordenação-Geral de Atenção Especializada do 
Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção Especializada à 
Saúde (CGAE/DAET/SAES/MS),



Autorização da APAC

• A Autorização de Procedimentos Ambulatoriais (APAC) pode ser feita via documento físico ou efetivada 
por meio eletrônico.

• A APAC, dependendo das especificidades dos procedimentos, pode ter a validade – período em que a 
autorização está válida para os registros e o processamento – de uma ou de até três competências e 
tem como tipos principais: APAC Inicial, APAC de Continuidade (duas que se seguem à Inicial) e APAC 
Única

• De acordo com a Portaria SAS/MS n.º 263, de 22 de fevereiro de 2019, os procedimentos de 
radioterapia deverão ser registrados em APAC Única, de validade fixa (só poderá ser emitida nova 
APAC após o término de sua validade e para um outro tratamento) que poderá ser de uma ou de três 
competências. 

• A apresentação de uma APAC de radioterapia para processamento será em uma única competência, 
dentro das três competências autorizadas

• Cabe ressaltar que, no caso de os procedimentos de quimioterapia ou de radioterapia realizados não 
terem sido apresentados no mês correspondente ao processamento, o SIA/SUS, aceita sua 
apresentação no prazo de até três meses posteriores à realização do procedimento, desde que 
devidamente identificados e de que o respectivo gestor disponha de orçamento na respectiva 
competência em que foi realizado o procedimento. 

Informe SUS ONCO nº37 maio de 2020.



PERDAS e REJEIÇÕES
• Autorização e monitoramento da quimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo: Não se autoriza 

quimioterapia, nos casos em que o exame imunohistoquímico tiver resultado de uma cruz (resultado negativo)

• No caso específico do uso isolado de medicamento antineoplásico comprado pelo Ministério da Saúde e 
fornecido aos hospitais habilitados em oncologia no SUS pela Assistência Farmacêutica das secretarias de saúde 
para a quimioterapia de tumores de crianças e adolescentes, não pode ser autorizada APAC para procedimento 
de quimioterapia de câncer na infância e adolescente (do Grupo 04, Subgrupo 03 e Forma de Organização 07), 
podendo o atendimento ambulatorial ser registrado como consulta especializada (procedimento 
03.01.01.007-2-Consulta Médica em Atenção Especializada)

• O procedimento 03.04.08.005-5 Quimioterapia Intratecal, quando principal, tem compatibilidade com o código 
C79.3 da CID-10, para tratamento isolado de meningite carcinomatosa e quando secundário, associa-se a 
procedimentos principais, conforme compatibilidades, das formas de organização 02, 03, 06, 07

• Os procedimentos de quimioterapia do grupo 03 subgrupo 04, com instrumento de registro APAC principal, não 
poderão ser autorizados simultaneamente para um mesmo paciente numa mesma competência de 
apresentação da APAC, exceto:

• No caso de um doente apresentar tumores primários malignos múltiplos, sincrônicos ou assincrônicos, desde 
que um dos tumores seja câncer de pele (radioterapia); câncer de mama, próstata ou endométrio 
(hormonioterapia); leucemia crônica; doença linfoproliferativa rara ou mieloproliferativa rara; linfoma não 
Hodgkin de baixo grau; neoplasia de células plasmáticas (mieloma múltiplo e outras); e neoplasia de células de 
Langerhans (histiocitose).

MANUAL DE BASES TÉCNICAS DA ONCOLOGIA 2021



PERDAS e REJEIÇÕES

• Quando houver mudança de procedimento decorrente da substituição da quimioterapia inicialmente 
programada, será necessário o fechamento da APAC já autorizada e solicitação de uma nova APAC, 
mediante apresentação de novo laudo de solicitação/autorização de procedimento ambulatorial com 
o novo planejamento terapêutico global. (quando ocorrer mudança de procedimento, mudança de 
finalidade de tratamento ou de linha dentro da mesma finalidade ou por toxicidade);

• Na eventualidade do afastamento do doente por motivo de intercorrências devido à toxicidade do 
tratamento ou por outras causas, estando o doente internado ou não, a APAC autorizada será 
mantida, se o retorno do doente ocorrer dentro da mesma competência de apresentação.

• Quando o doente se afastar do tratamento por intercorrências, por um período superior ao mês de 
competência da APAC, será necessário o fechamento da APAC autorizada e solicitação de uma nova, 
mediante laudo de solicitação/autorização de procedimento ambulatorial com novo planejamento de 
tratamento, considerando-se os meses já anteriormente autorizados, caso o mesmo planejamento 
terapêutico global seja mantido. 

• A APAC, mesmo autorizada por um período de até 3 (três) competências para procedimentos de 
quimioterapia, perderá sua validade afastamento do doente por intercorrência superior a 1 (uma) 
competência.

• Quando o doente for internado, sem interrupção do tratamento (quimioterapia ou radioterapia), será 
mantida a APAC autorizada



AIH
PRINCIPAIS CONFLITOS



Procedimentos de internação, autorizados e informados em AIH :

• Encontrados entre os 03.04.01.xxx-x–Radioterapia e 03.04.08.xxx-x– Quimioterapia-procedimentos 
especiais e todos os 03.04.09.xxx-x-Medicina Nuclear Terapêutica Oncológica e 04.16.xx.xxx-x-Cirurgia 
Oncológica) são exclusivamente compatíveis com habilitações hospitalares (todas as classificações de 
UNACON e CACON)

• Alguns dos 03.04.08.xxx-x–Quimioterapia-procedimentos especiais e todos os 03.04.09.xxx-x-Medicina 
Nuclear Terapêutica Oncológica e todos os 04.16.xx.xxx-x-Cirurgia Oncológica são incompatíveis com a 
classificação UNACON exclusiva de Hematologia. 

• Os procedimentos 03.04.10.001-3 Tratamento de Intercorrências Clínicas de Paciente Oncológico e 
03.04.10.002-1 – Tratamento clínico de paciente oncológico  (forma de organização 10-Gerais em 
Oncologia) não exigem habilitação. 

• Ortopedia (Grupo 04-Procedimentos Cirúrgicos; Subgrupo 08-Cirurgia do Sistema Ósteo-muscular) e de 
Oftalmologia (Grupo 04-Procedimentos Cirúrgicos; Subgrupo 05-Cirurgia do Aparelho da Visão),

• Comuns a Neurocirurgia e Cirurgia Oncológica e os comuns a Ortopedia, Neurocirurgia e Cirurgia 
Oncológica. Exigem habilitação

• 04.15.02.005-0 - Procedimentos sequenciais em oncologia 



CIRURGIA ONCOLÓGICA

• A cirurgia oncológica no SUS é regulamentada desde 1993 e, em seu conceito amplo, pode ser 
definida como aquela em que a lesão neoplásica é retirada com alcance tridimensional, sem 
manipulação tumoral, obtendo-se margens cirúrgicas livres e, quando indicada, com a 
linfadenectomia das respectivas cadeias de drenagem do local primário da neoplasia maligna.

•  Não se resume a cirurgias realizadas em paciente com câncer.

• Os hospitais habilitados na Alta Complexidade em oncologia podem solicitar, registrar e faturar 
também procedimentos cirúrgicos de Média Complexidade, inclusive os que tenham códigos de 
câncer no atributo “CID” (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde). Contudo, o inverso não é possível, ou seja, hospitais não habilitados não 
podem solicitar, registrar e faturar procedimentos de cirurgia oncológica (Grupo 04 Subgrupo 16).

                                                                                                                                           Informe SUS ONCO nº 33 de dezembro de 2019



A PEÇA CIRÚRGICA PODE SER LIVRE DE NEOPLASIA MALIGNA

• Uma interpretação equivocada que se vem dando é quanto à expressão “a peça cirúrgica pode ser 
livre de neoplasia maligna”, encontrada na descrição de alguns procedimentos cirúrgicos 
oncológicos, tomando-se a como “o doente não tinha câncer” ou “o doente tinha outra doença 
que não neoplasia maligna”, mas codificando-se e registrando-se o caso como de procedimento 
cirúrgico oncológico. 

• Ressalta-se que a peça cirúrgica pode ser livre de neoplasia maligna nos casos de doentes com 
diagnóstico de câncer previamente firmado cito- ou histopatologicamente, cujo tumor maligno foi 
excluído devido a procedimento anterior (biopsia excisional, ressecção cirúrgica ou radioterapia 
ou quimioterapia pré-operatórias que induziram resposta tumoral completa). 

• Assim, nos casos de peça cirúrgica livre de neoplasia maligna, o diagnóstico patológico prévio de 
câncer deve obrigatoriamente existir, ser comprovado e estarem conformidade o código da CID 
que se encontra como atributo dos respectivos procedimentos.
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TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CÂNCER DE PELE, MELANÓTICO 
E NÃO MELANÓTICO

• 04.01.02.004-5 – EXCISÃO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU TUMOR) – Consiste na ressecção 
de segmento de pele acometido por hemangioma, nevus ou tumor benigno ou maligno e na reconstrução 
da área com autoenxertia cutânea (pele de área doadora do próprio paciente). 

• 04.16.08.001-4 – EXCISÃO E ENXERTO DE PELE EM ONCOLOGIA – Ressecção de segmento de pele por tumor 
maligno e reconstrução da área com autoenxertia cutânea (pele de área doadora do próprio paciente). A 
peça cirúrgica pode ser livre de neoplasia, quando o procedimento for indicado para ampliação de margens 
cirúrgicas. Admite como procedimento sequencial o linfonodo sentinela, em caso de melanoma maligno 
cutâneo, conforme protocolo e diretrizes do Ministério da Saúde.

• 04.16.08.012-0 – EXTIRPAÇÃO MÚLTIPLA DE LESÃO DA PELE OU TECIDO CELULAR SUBCUTÂNEO EM 
ONCOLOGIA – Exerese de duas ou mais lesões malignas de pele ou do tecido celular subcutâneo em uma ou 
em mais de uma parte do corpo com sutura primária, isto é, sem procedimento reconstrutivo adicional. A 
peça cirúrgica pode ser livre de neoplasia maligna. Admite como procedimento sequencial o linfonodo 
sentinela, em caso de melanoma maligno cutâneo, conforme protocolo e diretrizes do Ministério da Saúde

  Informe SUS ONCO 56 de janeiro de 2022



TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CÂNCER DE PELE, MELANÓTICO 
E NÃO MELANÓTICO

• 04.01.02.005-3 – EXCISÃO E SUTURA DE LESÃO NA PELE COM PLÁSTICA EM Z OU ROTAÇÃO DE RETALHO – 
Consiste na retirada de uma lesão de pele nos casos em que não é possível a retirada por meio de uma 
excisão e sutura simples, em razão de seu tamanho ou localização. Para possibilitar o fechamento da ferida 
cirúrgica, pode-se utilizar a técnica da zetaplastia, que consiste em fazer incisões em formato de triângulo, 
cujos lados são unidos, formando uma cicatriz em formato de Z, ou pode-se realizar a rotação de uma área 
da pele contígua à lesão, para possibilitar o fechamento da ferida cirúrgica. Exigem anestesia local, e a ferida 
é fechada com pontos internos e externos, que serão retirados dentro de sete a 15 dias. Esse procedimento é 
sempre a primeira opção de reconstrução, quando não for possível o fechamento por sutura simples, 
evitando o uso de enxertos de pele de outros locais, que podem deixar diferença de cor e textura em relação 
à pele ao redor da área enxertada. Os retalhos podem ser por deslizamento, rotação ou transposição.

• 04.16.08.003-0 – EXCISÃO E SUTURA COM PLÁSTICA EM Z NA PELE EM ONCOLOGIA – Ressecção de 
segmento de pele por tumor maligno e reconstrução da área pela técnica em zetaplastia. A peça cirúrgica 
pode ser livre de neoplasia, quando o procedimento for indicado para ampliação de margens cirúrgicas. 
Admite como procedimento sequencial o linfonodo sentinela, em caso de melanoma maligno cutâneo, 
conforme protocolo e diretrizes do Ministério da Saúde.



TRATAMENTO CIRÚRGICO DO CÂNCER DE PELE, MELANÓTICO 
E NÃO MELANÓTICO

• 04.16.08.008-1 – RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO (QUALQUER PARTE) EM ONCOLOGIA – Reconstrução 
após ressecção extensa em oncologia realizada por meio de um retalho composto de tecido muscular e pele, contendo a 
vascularização e a inervação. Excludente com qualquer outro procedimento de reconstrução. Quando em caso de 
reconstrução de mama, pode admitir como material, excludentemente, ou 0702080039 – Prótese mamária de silicone, ou 
0702080012 – Expansor tecidual

• 04.16.08.011-1 – RECONSTRUÇÃO COM RETALHO OSTEOMIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA – Reconstrução após ressecção 
extensa de tumor maligno primário ou por invasão direta de osso, pele e partes moles (em cabeça e pescoço, membros 
superiores ou membros inferiores), realizada por meio de um retalho composto de tecido ósseo, muscular e pele, 
contendo a vascularização e a inervação. Excludente com qualquer outro procedimento de reconstrução. A peça cirúrgica 
pode ser livre de neoplasia maligna.

• 04.16.08.009-0 – RECONSTRUÇÃO POR MICROCIRURGIA (QUALQUER PARTE) EM ONCOLOGIA – Reconstrução após 
ressecção de tumor maligno ou incerto, se benigno ou maligno, realizada por meio de transferência livre de tecido 
cutâneo ou muscular de áreas remotas ao defeito com emprego de microanastomoses vasculares. Excludente com 
qualquer outro procedimento de reconstrução

• 04.16.03.016-5 - RESSECCÃO TOTAL DE LÁBIO E RECONSTRUÇÃO COM RETALHO MIOCUTÂNEO EM ONCOLOGIA já inclui a 
reconstrução com retalho miocutâneo.

• Assim, o procedimento 04.16.08.008-1 – Reconstrução com retalho miocutâneo (qualquer parte) em oncologia, e a 
condição para sua autorização, registro e faturamento é haver ressecção ressecções extensas que resultam em grandes 
perdas cutâneas ou de estruturas em procedimentos cirúrgicos de grande porte. Não deve ser registrado em tumores de 
pele ou de subcutaneo
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SIMILARIDADE

• Qualquer incompatibilidade entre o procedimento cirúrgico e o descritivo da cirurgia ou do laudo patológico da 
peça operatória é injustificável, razão por que se recomenda que a aprovação de AIH com este procedimento 
seja precedida de verificação do prontuário do respectivo caso (perícia pós-operatória). A autorização, registro 
e pagamento de qualquer procedimento devem observar o estabelecido nas suas descrição e atributos [sic]. 
Fugir dessa observância, seja o gestor, seja o prestador, adotando-se critérios próprios, é conduta indevida e 
que resulta em informação e alocação de recursos distorcidas.

• Todo procedimento cirúrgico sempre resulta em uma peça operatória, cuja descrição é clara no laudo do exame 
anatomopatológico, inclusive quando se trata de biopsia. Uma peça de ressecção que não seja biopsia não 
pode ser descrita como “fragmentos”, “amostras” nem “fragmentos de tecidos”. Qualquer incompatibilidade 
entre o procedimento cirúrgico e o descritivo da cirurgia ou do laudo patológico da peça operatória é 
injustificável, razão por que se recomenda que a aprovação de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) com 
esse procedimento seja precedida de verificação do prontuário do respectivo caso (perícia pós-operatória).

• Cobrança por similaridade não deve ser autorizada, nem paga. É ética, moral e legalmente inaceitável 
imputar-se a alguém uma doença ou uma situação terapêutica inexistentes, sem contar com a informação 
epidemiológica que isso acarreta
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BIOPSIAS INTRA ABDOMINAIS

• Uma interpretação equivocada se tem feito com relação ao procedimento 04.16.04.020-9 BIOPSIAS 
MÚLTIPLAS INTRA-ABDOMINAIS EM ONCOLOGIA, pelo qual incorretamente se codificam múltiplas 
biopsias em caso de doente com tumor irressecável abdominal ou carcinomatose peritoneal, sem 
que se proceda a cirurgia paliativa ou curativa. 

• A finalidade do procedimento 04.16.04.020-9 BIOPSIAS MÚLTIPLAS INTRA-ABDOMINAIS EM 
ONCOLOGIA não é simplesmente diagnóstica, mas terapêutica de caso com diagnóstico de câncer 
para o qual se precisa estabelecer as extensões tumoral e da ressecção cirúrgica, estando nele 
prevista a(s) intervenção(ões) cirúrgica(s) terapêutica(s) e não admitindo, assim, procedimento 
sequencial. 

• Ou seja, casos de laparotomia que resulta em diagnóstico de tumor inoperável e sem 
procedimento cirúrgico terapêutico subsequente não pode ser codificado, registrado nem 
ressarcido como 04.16.04.020-9 BIOPSIAS INTRAABDOMINAIS EM ONCOLOGIA, mas, sim, deve ser 
codificado, registrado e ressarcido como 04.07.04.016-1 LAPAROTOMIA EXPLORADORA.

• Resumindo: O procedimento 04.16.04.020-9 BIOPSIAS MÚLTIPLAS INTRA ABDOMINAIS EM 
ONCOLOGIA só pode ser utilizado quando o tumor esteja ressecável na mesma internação; isto é, 
fazem-se as biópsias e na mesma intervenção procede-se à ressecção cirúrgica da(s) lesão(ões).
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TUMOR DE OVÁRIO E TROMPA UTERINA
• Note-se que o procedimento 04.16.04.020-9 BIOPSIAS MÚLTIPLAS INTRA ABDOMINAIS EM ONCOLOGIA não 

é compatível com os códigos da CID para ovário (C56) e trompa uterina (C57.0); 

• Estes códigos se encontram no procedimento 04.16.06.012-9 - LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR 
DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA, que admite sequencial(ais) e é excludente com o 04.16.04.020-9 BIOPSIAS 
MÚLTIPLAS INTRA-ABDOMINAIS EM ONCOLOGIA. 

• Logo, os procedimentos 04.16.04.020-9 BIOPSIAS MÚLTIPLAS INTRA-ABDOMINAIS EM ONCOLOGIA e 
04.16.06.012-9 - LAPAROTOMIA PARA AVALIAÇÃO DE TUMOR DE OVÁRIO EM ONCOLOGIA não podem ser 
autorizados sem que se proceda a cirurgia paliativa ou curativa, não podendo ser registrados e ressarcidos 
como laparotomia exploradora com finalidade apenas diagnóstica, para a qual existe o procedimento 
04.07.04.016-1 LAPAROTOMIA EXPLORADORA. 

• Ressalte-se que o diagnóstico de tumor de comportamento incerto é pós-operatório. Há de se verificar no 
relatório cirúrgico e no exame patológico da peça se houve a extensão cirúrgica descrita. Se sim, o tumor 
ovariano de comportamento incerto pode ser considerado como maligno de baixo grau. 
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NÓDULO DE MAMA

• 04.16.12.005-9 SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/SETORECTOMIA DE MAMA EM 
ONCOLOGIA não deve ser registrado para nódulos em mamografia caracterizada como BIRADS 1, 2 ou 
3, em casos, por exemplo de fibroadenoma, pois, quando se diz “nódulo suspeito”, deve-se 
especificar que corresponde a BIRADS 4, 5 ou 6, se não estar-se-á autorizando e ressarcindo por 
procedimento errado e os dados epidemiológicos ficarão comprometidos. 

• Observam-se casos em que se solicita o referido procedimento para mulheres jovens, com 
mamografia classificada como BIRADS 1,2 ou 3, sob a alegação de “nódulo suspeito” simplesmente 
para poder faturar valor mais alto que o do procedimento 02.01.01.056-9 BIOPSIA/EXERESE DE 
NODULO DE MAMA.

• SIGTAP: Ressecção terapêutica de segmento/quadrante/setor da mama com suspeita radiológica ou 
ultrassonográfica de neoplasia maligna (BIRADS 4, 5 ou 6), confirmada ao exame de congelação, ou 
com diagnóstico citológico ou histológico de lesão maligna de qualquer tamanho; ou lesão não 
suspeita com diâmetro maior que 3,0 centímetros, com malignidade confirmada ao exame de 
congelação. O resultado do exame patológico da peça cirúrgica pode não conter malignidade. Admite 
procedimento sequencial. 

  



PERITONECTOMIA EM ONCOLOGIA 

• Para o tratamento oncológico de dois tipos de câncer: mesotelioma peritoneal 
maligno (MPM), que atinge a região abdominal, e pseudomixoma peritoneal 
(PMP), tumor que se manifesta na cavidade peritoneal.

• Procedimentos, para a realização de cirurgia de citorredução e 
hipertermoquimioterapia em caso de mesotelioma peritoneal maligno ou de 
pseudomixoma peritoneal, no âmbito do SUS.

• PORTARIA GM/MS Nº 1.048, DE 18 DE MAIO DE 2022



PORTARIA GM/MS Nº 1.048, DE 18 DE MAIO DE 2022

• Ficam aprovados o Regulamento Técnico e o Formulário para Habilitação para a realização de 
cirurgia de citorredução e hipertermoquimioterapia em caso de mesotelioma peritoneal 
maligno ou de pseudomixoma peritoneal, no âmbito do SUS

• 04.16.04.029-2 - PERITONECTOMIA EM ONCOLOGIA

• Consiste na cirurgia de citorredução de implantes tumorais peritoneais, incluindo o omento 
menor e o omento maior, de acordo com a extensão dos implantes, em caso de mesotelioma 
peritoneal maligno ou de pseudomixoma peritoneal (C45.1, C78.6 ), indicada conforme o 
respectivo protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. A cirurgia de citorredução pode, ou 
não, seguir-se do procedimento: 

• 04.16.04.030-6 - QUIMIOPERFUSÃO INTRAPERITONEAL HIPERTÉRMICA, na mesma internação 
hospitalar. Procedimento exclusivamente especial

• PORTARIA CONJUNTA Nº 8, DE 9 DE MAIO DE 2022 : Aprova o Protocolo de Uso da cirurgia de 
citorredução e hipertermoquimioterapia em caso de pseudomixoma peritoneal.

• PORTARIA CONJUNTA Nº 9, DE 9 DE MAIO DE 2022 : Aprova o Protocolo de Uso da cirurgia de 
citorredução e hipertermoquimioterapia em caso de mesotelioma peritoneal maligno



TUMOR DE PARTES MOLES

• Tem-se observado que a maior produção unitária de procedimentos cirúrgicos oncológicos 
principais tem sido do 04.16.09.013-3 - RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES EM 
ONCOLOGIA, o que é epidemiologicamente imprevisto e injustificável, razão por que se 
recomenda que a aprovação de AIH com este procedimento seja precedida de verificação do 
prontuário do respectivo caso (perícia pós-operatória). 

• Ressalte-se que “tumor de partes moles” não é tumor de pele (código C44.x da CID), de alta 
frequência, mas aqueles genericamente denominados “sarcomas”, de baixa frequência, que se 
originam nos tecidos moles (conjuntivo, fibroso, vascular, perivascular, neural, adiposo, muscular, 
cartilaginoso (códigos C45.x, C46.x, C47.x, C48.x, C49.x) que se encontram disseminadamente nas 
diversas partes do corpo. [Obviamente, os sarcomas ósseos (C40.x, C41.x) também não se 
enquadram como tumor de partes moles]. 
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LINFADENECTOMIA RETROPERITONIAL

• Excessiva utilização da compatibilidade do procedimento 04.16.02.022-4 LINFADENECTOMIA 
RETROPERITONIAL EM ONCOLOGIA com os procedimentos de gastrectomia total (codificado como 
04.16.04.007-1) e parcial (codificado como 04.16.04.021-7) em oncologia. 

• Observa-se que, na gastrectomia parcial, a quase totalidade das AIH inclui a linfadenectomia 
retroperitoneal, quando a linfadenectomia a D2 é suficiente para tumores gástricos distais. Também, na 
amostragem do exame anátomo-patológico da peça cirúrgica, encontram-se poucos linfonodos das 
pequena e grande curvaturas, isto é, nem sequer é procedida à linfadenectomia a D2, sugerindo que 
linfonodos perigástricos estão sendo rotulados como retroperitoneais. 

• A linfadenectomia a D2 é o procedimento padrão ouro na ressecção curativa do câncer gástrico, e tanto a 
gastrectomia subtotal a D2 como a gastrectomia total a D2 incluem alguns linfonodos localizados no 
retroperitônio, porém não correspondendo a “linfadenectomia retroperitoneal”. 

• Quando se menciona “linfadenectomia retroperitoneal”, subentende-se a ressecção dos linfonodos 
paraórticos e intercavoaórticos. Este subgrupo linfonodal é denominado nível 16 e se subdivide em 16a1, 
16a2, 16b1 e 16b2. Alguns estudos demonstram racionalidade e benefício da linfadenectomia 
retroperitoneal (nível 16) em tumores gástricos proximais em estágios mais avançados. 

• A peça operatória tem de ter o mínimo de 16 linfonodos para que se considere a linfadenectomia D2. 

 (MANUAL DE BASES TÉCNICAS DA ONCOLOGIA – 28ª edição, setembro 2021)



CIRURGIAS SEQUENCIAIS em ONCOLOGIA
• Portaria GM 2947 12/2012

• São atos cirúrgicos com vínculo de continuidade, interdependência e complementaridade, 
realizados em conjunto pela mesma equipe ou equipes distintas, aplicados a órgão único ou região 
anatômica única ou regiões contíguas, bilaterais ou não, devidos à mesma neoplasia, executados 
através de única ou várias vias de acesso e praticados sob o mesmo ato anestésico.

• Máximo : 5

• 04.15.02.005-0  

• O primeiro procedimento informado na tela de realizados tem que ser compatível com 
procedimentos sequenciais em oncologia. 

• -Do segundo procedimento em diante terá que ser compatível com o primeiro informado. 

• “aceita procedimentos “não oncológicos” (Compatível Seq.).

• Portaria traz compatibilidades/correlações possíveis para os procedimentos cirúrgicos oncológicos



VALOR
• 1° procedimento           100% 

• 2° procedimento             75% 

• 3° procedimento             50%

• 4° procedimento             50% 

• 5° procedimento             50% 

   Relacionado ao SH

• SP = 100%



ATENÇÃO PARA A REGRA

• Art. 8º Fica incluído na Tabela de Regras Condicionadas do SIGTAP o código "0003 Condiciona a 
Rejeição da AIH" - se houver duplicidade de AIH na mesma competência de processamento no SIHD 
e um dos procedimentos principais for o de código 04.15.02.005-0 - Procedimentos Sequenciais em 
Oncologia, a AIH com data de alta mais recente será a única aprovada.

• Art. 9º Estabelecer que não seja permitido o registro dos procedimentos do Grupo 
04-Procedimentos Cirúrgicos e Subgrupo 16-Cirurgia em Oncologia em AIH com os procedimentos 
04.15.02.003-4 - Outros Procedimentos com Cirurgias Sequenciais e 04.15.01.001-2 - Cirurgias 
Múltiplas.

• Por que não é permitida uma segunda AIH?

• Como o SIHD tem tratado essa questão ?

• Qual o papel da auditoria ?



TRATAMENTO CLÍNICO
• 03.04.10.001-3 Tratamento de intercorrências clínicas de paciente oncológico

• Lançado por dia (máximo 8) e pode ser realizado por hospitais habilitados ou não para alta 
complexidade.

•  O procedimento deve ser utilizado para doente em vigência do tratamento, devida a complicação 
da cirurgia e, em caso de radioterapia ou de quimioterapia, toxicidade em grau que impede a sua 
aplicação contínua ou do ciclo.

• E caso a complicação ou toxicidade não sejam superadas em 08 dias e o doente precise permanecer 
mais tempo internado, pode ser seguido do procedimento...

• 03.04.10.002-1 – Tratamento clínico do paciente oncológico decorrente de complicação aguda ou 
crônica devido  a neoplasia maligna ou ao seu tratamento, inclusive a progressão tumoral ou 
complicação progressiva, ou seja, doentes em tratamento antitumoral que exigem maior tempo de 
internação por complicação desse tratamento, mas que a ele retornarão, ou doentes fora de 
tratamento antitumoral que precisam de tratamento mais demorado de complicações terapêuticas 
ou pela evolução do próprio tumor. 

• TRATA-DE DE EXCEÇÃO : DUAS AIH 
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03.04.08.002-0 - INTERNAÇÃO P/ QUIMIOTERAPIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÍNUA

O período de administração da chamada Quimioterapia de Infusão Contínua é de 24 horas/dia, sem 
interrupção, com tempo médio de permanência de 03 dias (ou seja, de 02 a 06 dias), seja o doente criança ou 
adulto, conforme a prescrição médica. 

Esse procedimento remunera a internação (AIH), sendo que a quimioterapia propriamente dita deverá ser 
cobrada por APAC, concomitantemente. Vale então afirmar que quimioterapia com infusão de longa duração 
não se enquadra no conceito de "contínua". [Como o seu tempo médio de permanência é de 03 dias, significa 
que este varia de 02 a 06 e esse intervalo de tempo é suficiente para as possíveis eventualidades que possam 
ocorrer: suspensão antecipada da administração contínua (02 dias) ou necessidade de permanência a maior 
(até 04, 05 ou 06 dias). 

Caso esta necessidade se faça para além dos dias de permanência permitidos (06 dias), não mais se trata de 
quimioterapia, e, sim de intercorrência. Nessa eventualidade, a AIH para o procedimento 0304080020 - 
INTERNAÇÃO PARA QUIMIOTERAPIA DE ADMINISTRAÇÃO CONTÍNUA deverá ser encerrada e aberta uma para 
o procedimento 0304100013 - TRATAMENTO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS DE PACIENTE ONCOLÓGICO.]
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VALOR DO PROCEDIMENTO - TABELA

  -valor FIXO ( hospitalar) =  por procedimento  dividido em    SH,  SP

  -valor VARIÁVEL  ( + ) :

• Diárias e Procedimentos especiais

• Hemoterapia 

• OPME



PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
▣ surfactante, estreptoquinase, alteplase, tecneplase
▣ albumina, hemoterapia, anti-rh, inibidor da lactação
▣ ciclosporina, imunoglobulina, clopidogrel
▣ dietas enteral e parenteral,
▣ OPME
▣ diálises, cateterismo cardíaco, acessos ( ex: cateter de longa permanência semi ou 

totalmente implantavel),
▣ diárias especiais: UTI, acompanhante, permanência a maior
▣ CT, USG, RNM, arteriografia, hemodinâmica,
▣ Endoscopia, biopsias, anestesia e analgesia
▣ Fisioterapia, curativos, anestesias, suturas
▣ Traqueostomia, drenagens, toracocentese, paracentese.
▣ Videolaparoscopia

     TEM REGRAS PARA APRESENTAÇÃO



BLOQUEIOS
• Sobrepostas :  2 ou mais AIH do mesmo paciente.

• Mesmo CNS para pacientes diferentes

• Mesmo CNS em sequenciais : onco, neuro, ortopedia.

• Agravo ( não há bloqueio de todos os agravo)

• Solicitação de liberação de crítica:

-   Faixa etária : idade maior ou menor

-   Permanência menor que a mínima

-   Excede quantidade máxima permitida

-   Sexo incompatível 

-   Mais de uma crítica na mesma AIH

- Paciente sem CNS ou telefone



CNES PROFISSIONAIS
 ESTRUTURA FISICA
 SERVIÇOS 
  
SIGTAP COMPATIBILIDADES
 QUANTIDADE
  
DIARIAS COMPETENCIA
 MAIS DE UMA DIÁRIA ESPECIAL
  
BLOQUEIO PELO SISTEMA NÃO LIBERADO PELO GESTOR
 BLOQUEADO PELO GESTOR
OUTROS  

SOLICITAÇÃO LIBERAÇÃO  

BLOQUEIOS PELO SISTEMA

 AIH BLOQUEADA POR DUPLICIDADE DE ACORDO COM PT 
DUPLICIDADE DE  CNS
SOBREPOSTAS
AGRAVOS

 PERMANÊNCIA A MENOR
 QUANTIDADE A MAIOR
 IDADE MAIOR OU MENOR
 SEXO INCOMPATÍVEL ( PRINCIPAL OU ESPECIAL )

PACIENTE SEM CNS



E se não estiver na Tabela?
• CONITEC: recomendação de incorporação de novas  tecnologias que surgem quase que diariaente.

• É responsabilidade da CONITEC assessorar o Ministério da Saúde na incorporação, exclusão ou 
alteração, pelo SUS, de novas tecnologias em saúde, como medicamentos, produtos e 
procedimentos, equipamentos, procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, informacionais, 
educacionais e de suporte, programas e protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os 
cuidados com a saúde são prestados à população. 

• Para que um procedimento, medicamento, OPME seja incluído na Tabela SUS , ele deverá ser 
avaliado pela CONITEC, que dispõe sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologias 
em saúde no âmbito do SUS. 

• Avaliação sobre incorporação tecnológica com foco na assistência e não apenas na tecnologia e seu 
resultado.

• Considera custo-efetividade, custo-utilidade e impacto orçamentário.

• Mesmo após a incorporação recomendada pela CONITEC é necessário aguardar a disponibilidade 
financeira para a sua inclusão na Tabela. 

• A demanda por avaliação para incorporação de alguma tecnologia poderá ser apresentada, on- -line, 
em formulário específico, disponível no site eletrônico da CONITEC, por qualquer pessoa: leiga, 
profissional da saúde, estabelecimento de saúde, empresa etc.

 TEXTO BASEADO no Informe SUS ONCO nº 42 de outubro de 2020



FINANCIAMENTO FORA DO FATURAMENTO

• Inexiste norma ou regulação do SUS que impeça o médico assistente a prescrever a seu doente o 
tratamento clÍnico, cirúrgico, quimioterápico que acreditar indicado. 

• É necessário esclarecer que o Autorizador não autoriza o tratamento, mas apenas o seu registro nos 
sistemas de produção do SUS  para futuro ressarcimento ao prestador.

“Na Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal. Enquanto na administração 
particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que a 
lei autoriza”. (Hely Lopes Meirelles)

                                                           

• A competência para indicar uma modalidade de tratamento a um paciente é tão somente de seu 
médico assistente, assim como a responsabilidade ética e legal sobre este tratamento.

• O PAGAMENTO É UMA DECISÃO DO GESTOR E CABE A ELE CONTRATUALIZAR OS SERVIÇOS COM BASE 
NAS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DE SUA POPULAÇÃO E PACTUADAS.



Compete aos entes federativos contratantes

• Os entes federativos formalizarão a relação com os hospitais públicos e privados integrantes do SUS sob 
sua gestão, com ou sem fins lucrativos, por meio de instrumento formal de contratualização

• Definir a área territorial de abrangência e a população de referência dos hospitais sob sua gestão...

 

• Definir as ações e serviços a serem contratados de acordo com o perfil assistencial do hospital e as 
necessidades epidemiológicas e sócio-demográficas da região de saúde...

• Financiar de forma tripartite as ações e serviços de saúde contratualizadas, conforme pactuação...

• Regular o acesso, controlar, avaliar, monitorar e auditar, quando couber, as ações e serviços de saúde 
contratualizadas.

 Portaria de Consolidação nº 2 de 2017



FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS

• I - incentivo financeiro: todo valor pré-fixado destinado ao custeio de um hospital, 
repassado de forma regular e automática ao Fundo de Saúde do gestor ou diretamente às 
universidades federais, condicionado ao cumprimento de compromissos e/ou metas 
específicos, definidos por regramentos próprios;

• II - orçamentação global: modalidade de financiamento na qual a totalidade dos recursos 
financeiros é provisionada ao contratado, garantindo-lhe conhecimento antecipado do 
volume máximo previsto para desembolso no período do contrato, podendo contemplar 
tanto recursos de investimento quanto de custeio, apresentados em planilha 
separadamente;

• III - orçamentação parcial: a forma de financiamento composta por um valor pré-fixado e um 
valor pós-fixado;



ORÇAMENTAÇÃO PARCIAL

• IV - valor pós-fixado: todo valor destinado ao custeio de um hospital condicionado 
ao cumprimento das metas de produção, composto pelo valor dos serviços de Alta 
Complexidade e do Fundo de Ações Estratégicas de Compensação (FAEC), 
calculados a partir de uma estimativa das metas físicas, remunerados de acordo 
com a produção apresentada pelo hospital e autorizada pelo gestor e

• V - valor pré-fixado: a parte dos recursos financeiros provisionada ao hospital 
contratado, garantindo-lhe conhecimento antecipado de parte do valor previsto 
para desembolso no período contratado

• Os hospitais públicos e privados sem fins lucrativos serão financiados, 
preferencialmente, por orçamentação parcial, de acordo com o perfil assistencial, 
infraestrutura, recursos humanos e seu papel na RAS.



DESCENTRALIZAÇÃO
Pagamento com valor acima da tabela

• É permitido ao gestor (estadual ou municipal) o pagamento de serviços de saúde 
com valores diferenciados, contanto que a diferença seja complementada com 
recursos próprios.

• Portaria 1606/2001:  Art. 1º Definir que os estados, Distrito Federal e municípios que adotarem tabela diferenciada 
para remuneração de serviços assistenciais de saúde deverão, para efeito de complementação financeira, empregar 
recursos próprios estaduais e/ou municipais, sendo vedada a utilização de recursos federais para esta finalidade.

• Portaria MS 3410/2013: O gestor público de saúde do ente federativo contratante poderá definir valores adicionais às 
partes pré-fixada e pós fixada, caso tenho capacidade de financiamento com fonte própria.



O SUS não é financiado somente pelo ressarcimento da produção registrada com 
base na Tabela SUS. 

A Tabela e seus valores correspondem ao componente do repasse federal para a 
produção dos atendimentos no SUS . 

A assistência no  SUS se mantém com outras fontes de financiamento, tais como 
incentivos, 
incrementos, 
emendas parlamentares, 
orçamentos públicos (unidades próprias – municipais/estaduais/federais), 
investimentos (convênios) , 
filantropia/CEBAS (incluindo o Proadi), 
captação social (incluindo o Pronon e o Pronas)...



CUSTOS DA PRODUÇÃO
• Relação do hospital com as equipes profissionais

• Serviços terceirizados

• Controle interno 

• Núcleo Interno de Regulação

• Auditoria clínica ou assistencial

• Protocolos e uso racional das tecnologias

• Farmacoeconomia

• Indicadores de resultados

• Agenda regulada: o uso do medicamento se dá por superfície corporal ou peso 
em Kg e não pela apresentação.



REGISTRO DA PRODUÇÃO FINANCIAMENTO DO SERVIÇO

CUSTOS DA PRODUÇÃO E DO SERVIÇO

GESTOR
SIA/APAC/AIH METODOLOGIAS

CIRURGIAS
QT/MEDICAMENTOS
INTERNAÇÕES

TRATAMENTO

“PARA FECHAR A CONTA”

CONTRATO
OUTRAS FORMAS

FATURAMENTO
MAC e FAEC

CONTROLE EXTERNO

CONTROLE INTERNO

PRESTADOR



OBRIGADO
vsmoya@saúde.sp.gov.br

GNACS/CRS/SES/SP

011.3066.8338

mailto:vsmoya@saúde.sp.gov.br

