
ORIENTAÇÃO SOBRE TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO NO SUS 

 

Partindo de um caso específico, abordaremos quais os atos normativos e qual a 

conduta atualmente adotada no Sistema Único de Saúde (SUS), quanto ao fornecimento 

de medicamentos na Assistência Oncológica. 

Exemplo: Necessidade de fornecimento e tratamento quimioterápico a um paciente, 

residente em município. 

Diagnóstico: CA de Rim com metástases Retroperitoneais, Primário ressecável. 

Tratamento: Sunitinibe 50 mg/dia 

Instituição Filantrópica: Hospital Filantrópico, Instituição com certificação de Utilidade 

Pública Municipal, sem fins lucrativos, credenciada pelo Ministério da Saúde para prestar 

assistência médico-hospitalar, destacando-se como referência Oncológica para 180 

cidades. 

 

Sobre o exemplo em questão segue alguns esclarecimentos: 

O medicamento solicitado foi avaliado e recomendado pela Comissão Nacional 

de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC em dezembro de 2018 (Relatório 

de Recomendação nº 406 de dezembro de 2018; e Portaria SCTIE/MS nº 91 de 27 de 

dezembro de 2018), estando ainda no prazo legal para disponibilização no SUS (180 

dias). 

Abaixo cabe esclarecer sobre: 

1 – Processo de incorporação 

Fluxo para avaliação e recomendação de incorporação pela Conitec 



 

 

 

Etapas pós recomendação e publicação de incorporação: 

 A CONITEC recomendando a incorporação e o Secretário de aprovando a 

recomendação, iniciam-se os trâmites administrativos necessários para a sua 

efetiva disponibilização no SUS, quais sejam: a negociação de preços de venda 

para o SUS; a elaboração de portaria específica (com considerandos técnico-

científicos que a justifiquem e sobre os meios que a operacionalizam); o 

levantamento da produção e gastos prévios (em caso de procedimentos 

existentes ntes com igual finalidade) e estimativa de necessidade e do impacto 

financeiro por unidade federativa; a publicação de portaria específica; a 

definição de recursos financeiros e adequação orçamentária para a cobertura 



do novo gasto criado; a adequação dos sistemas de informações do SUS (SIH-

SUS – Sistema de Informação Hospitalar ou SIA-SUS – Sistema de Informação 

Ambulatorial) para a inclusão, avaliação e ressarcimento de procedimento(s) 

correspondente(s) à tecnologia incorporada aos hospitais devidamente 

credenciados para a respectiva assistência; e elaboração e publicação de 

portaria também específica definindo a distribuição dos recursos entre as 

unidades federativas conforme a estimativa feita. Afora a elaboração de proposta 

de Protocolo ou Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para Consulta Pública e 

posterior publicação em Portaria. 

 

 

 Para NOVOS PROCEDIMENTOS DE QUIMIOTERAPIA  

ANTINEOPLÁSICA: 

Adição: mantido o existente com o mesmo valor + excludência com um novo 

procedimento criado (Rituximabe para Linfoma Difuso de Grandes Células B e Linfoma 

Folicular – novos procedimentos com maior valor; Trastuzumabe para carcinoma de 

mama – novos procedimentos com menor valor – antineoplásico fornecido pelo MS via 

SES, o que também passou a ser com o Rituximabe para os dois tipos de linfoma). 

Substituição: exclusão do existente e inclusão do novo – raramente ocorre (pois 

tratamento estabelecido não deixa de ser válido) – o mais comum é a susbstituição por 

inversão de linhas (exemplos do mesilato de imatinibe/Glivec para Leucemia Mieloide 

Crônica em fase crôncia e cladribina para Tricoleucemia). 

Exclusão: Também raramente acontece - exemplo pode ser por indicação suspensa (2ª 

linha de quimioterapia prévia de câncer de mama) ou fusão de procedimentos (por 

exemplo: quimioterapia adjuvante de câncer de mama em estádio II sem linfonodos 

acometidos e quimioterapia adjuvante de câncer de mama em estádio II com linfonodos 

acometidos = quimioteraterapia adjuvante de câncer de mama em estádio II). 

Alternativa: sem novo procedimento se o novo medicamento for de maior custo do que 

o existente – sem alteração de valor do existente se de menor custo – opção e 

responsabilidade exclusiva dos hospitais (por exemplo, gefitinibe e erlotinibe para câncer 

de pulmão). 

 



2 – Sobre o Valor do procedimento 

A Secretaria de Atenção a Saúde publica e atualiza os procedimentos em questão 

através da portaria nº 346, de 23 de junho de 2008, sendo atualizada e alterada  pelas 

portarias SAS 461, de 22/08/2008, SAS 649, de 11/11/2008, SAS 282, de 17/06/2010, 

SAS 420 e 421, de 25/08/2010, SAS 706, de 17/12/2010, SAS 90, de 15/03/2011, SAS 

122, de 13/02/2012, SAS 73, de 30/01/2013, SAS 453, de 23/04/2013, SAS 743, de 

21/08/2014, SAS 1.444, de 17/02/2014, SAS 103, de 30/01/2015, SAS 516, de 

17/06/2015, SAS 821, de 09/09/2015, SAS 1.008, de 30/09/2015, SAS 498, de 

11/05/2016, GM 159, de 19/01/2018, Conjunta 04, de 23/01/2018 Conjunta 19, de 

19/07/2018, e SAS 263/2019. 

“...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: 

Consulta médica; 

Medicamentos anti-tumorais (antineoplásicos); 

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; 

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); 

Impressos; 

Capela de fluxo laminar; 

Limpeza e manutenção do serviço. 

 

Parágrafo único - A antibioticoprofilaxia e a quimioterapia intra-tecal 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...” 

 

Conforme mencionado anteriormente a atualização de procedimento para o 

tratamento quimioterápico com Sunitinibe 50mg está em curso dentro do prazo 

estabelecido em lei (180 dias), os valores serão estabelecidos pelo MS e publicados 

em portaria. 

 

3 – Sobre a Habilitação dos Hospitais em assistência Oncológica 

A habilitação dos estabelecimentos que prestam assistência Oncológica no SUS é 

normatizada pela portaria nº 140, de 27 de fevereiro de 2014, que  Redefine os critérios e 

parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos 

estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define 

as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação 

destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

De maneira geral, e sobre o caso em questão, os parâmetros, serviços e critérios 

exigidos para os hospitais habilitados nesta portaria normatizam o que deve ser realizado 

na assistência oncológica. Em relação a QUIMIOTERAPIA NO SUS é importante 

observar que: 

A assistência oncológica no SUS, que não se constitui em assistência 

farmacêutica, a que, no geral e equivocadamente, se costuma resumir o tratamento do 

câncer. Ela inclui-se no bloco de financiamento da Assistência à Saúde de Média e Alta 

Complexidade (MAC) e é ressarcida por meio de procedimentos específicos (cirúrgicos, 

radioterápicos, quimioterápicos e iodoterápicos). Isto porque as modalidades terapêuticas 

do câncer variam conforme o estágio em que se encontra: se localizado e restrito ao órgão 

de origem - estágio I ou estágio II sem invasão linfática; se já extensivo à primeira cadeia 

de drenagem linfática - estágio II com invasão linfática ou estágio III; ou se disseminado 

(estágio IV, metastático) ou recidivado local, regional ou com metástase. Dependendo do 

tipo histopatológico e do estágio tumorais, estabelecem-se o objetivo e os meios 

terapêuticos (cirúrgico, radioterápico ou quimioterápico) e as suas finalidades (curativa 

ou paliativa), inclusive os de suporte e cuidados paliativos. Ou seja, para o tratamento 



do câncer é necessária a “assistência oncológica” (e não simplesmente a “assistência 

farmacêutica”), assistências estas que se incluem em diferentes pactuações e rubricas 

orçamentárias. Daí, relativamente à quimioterapia do câncer, no SUS, seja ela 

classificada como quimioterapia convencional, hormonioterapia, imunoterapia, 

bioterapia, alvoterapia..., os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem 

referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações tumorais e finalidades 

específicas para as quais terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. E, 

atualmente, exceto pela talidomida para a quimioterapia do mieloma múltiplo 

(medicamento do componente estratégico da assistência farmacêutica, que, por seu alto 

potencial teratogênico, só é adquirido e fornecido pelos governos, em todo o mundo); 

pelo mesilato de imatinibe para a quimioterapia do tumor do estroma gastrointestinal 

(GIST), da leucemia mieloide crônica e da leucemia linfoblástica aguda cromossoma 

Philadelphia positivo (cuja compra centralizada deu-se com os objetivos de redução de 

custo e enfrentamento de desvios de codificação de procedimentos); e pelo trastuzumabe 

para a quimioterapia do carcinoma de mama inicial e locorregionalmente avançado (cuja 

compra centralizada objetivou a redução de custo e a observância do uso estabelecido 

pela CONITEC), o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não padronizam nem 

fornecem medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos usuários do 

SUS. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e habilitados em oncologia são os 

responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que eles, livremente, 

padronizam, adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o 

respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é 

habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo 

fornecimento do medicamento antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou 

privado, com ou sem fins lucrativos. 

A portaria nº 140, de 27 de fevereiro de 2014 normatiza: 

Art. 4º Para ser habilitado como CACON, o estabelecimento de saúde deverá: 

I - atender os requisitos para atenção especializada em oncologia dispostos nos 

Capítulos II, III e IV desta Portaria e no Capítulo 

III, Seção II, no Componente Atenção Especializada, da Portaria nº 

874/GM/MS, de 2013; e 



II - oferecer formação profissional, conforme disposto no art.14 desta Portaria 

§ 4º O serviço de oncologia clínica adicional de que trata o §3º deste artigo deve estar 

cadastrado no registro do CACON no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimento 

de Saúde (SCNES) e, ainda, o CACON sede deve, obrigatoriamente, ser a porta de 

entrada deste usuário, responsabilizando-se pela prescrição e avaliação do usuário 

que será atendido também no serviço adicional. 

4º Considera-se UNACON com Serviço de Oncologia Pediátrica o estabelecimento 

de saúde que, além de atender os requisitos dispostos no "caput", possua condições 

técnicas, instalações físicas exclusivas, equipamentos e recursos humanos adequados e 

realize prestação de atenção especializada em oncologia pediátrica e hematologia 

oncológica de crianças e adolescentes, facultando os cânceres raros. 

§ 1º O serviço de oncologia clínica adicional de que trata o §6º deste artigo deve 

estar cadastrado no registro do UNACON no SCNES e, ainda, o UNACON sede deve, 

obrigatoriamente, ser a porta de entrada deste usuário, se responsabilizando pela 

prescrição e avaliação do usuário que será atendido também no serviço adicional. 

Em conclusão, entende-se que o medicamento prescrito corresponde a uma 

inovação legítima e reconhecida, sendo que a mesma foi recentemente incorporada e na 

fase de 180 dias pós incorporação. O hospital bom Pastor ao prescrever o medicamento 

se responsabiliza e padroniza o tratamento, devendo o mesmo se responsabilizar pela 

aquisição e disponibilização de tratamento conforme estabelecido na sua habilitação junto 

ao Ministério da Saúde. Em caso de não atendimento o mesmo pode ser responsabilizado 

e ter sua habilitação contestada pelo Ministério da Saúde. 

 

Assessoria Técnica Conasems 
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