
 

 

 
 
 

São Paulo, 07 de agosto de 2019. 
 

Ofício IO nº 020/2019 

 

  
À Senhora 

ADRIANA MIGUEL VENTURA 

Câmara dos Deputados 

Deputada Federal 
Endereço: Gabinete 802 - Anexo IV  
Email: dep.adrianaventura@camara.leg.br  
 

 
 
 

Assunto: Propostas do Instituto Oncoguia apresentadas em audiência pública que 
discutiu os Projeto de Lei nº  10.106/2018 e Projetos de Lei do Senado nºs 192/2018 
e 140/2017. 
 

Senhora Deputada, 
  

1  O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como 
OSCIP, criada com a missão de ajudar o paciente com câncer a viver melhor por meio 
de ações de educação, conscientização, apoio e defesa dos direitos dos pacientes, com 
sede na Alameda Lorena, 131, conj. 116, Jardins, CEP 01424-001, São Paulo/SP, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 11.417.283/0001-98, vem reiterar as considerações e sugestões 
que apresentou na Audiência Pública realizada no dia 09/07/2019, que discutiu os 
Projeto de Lei nº  10.106/2018 e os Projetos de Lei do Senado nºs 192/2018 e 
140/2017. 
 

2 Em primeiro lugar, manifestamos apoio às proposições legislativas que 
objetivam ampliar o espectro de transparência nos procedimentos realizados pelos 
serviços públicos de saúde. Acreditamos que a transparência confere mais 
credibilidade e legitimidade às políticas públicas sanitárias, fortalecendo o sistema de 
saúde como um todo. 

3 A fim de aperfeiçoar o texto do Projeto de Lei nº 10.106/18, sob sua relatoria, 
sugerimos as seguintes adequações: 
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 Proposta 1: Prever a obrigatoriedade de entrega de protocolo de 
encaminhamento ao paciente, tal como previsto no PLS nºs 
192/2018 e 140/2017. 

Justificativa: Entendemos ser de suma importância a entrega, bem 
como a  definição de prazo para entrega ao paciente de seu protocolo 
de encaminhamento. Isto porque, atualmente, após a visita do paciente 
à UBS, o mesmo espera por meses, ou mesmo anos, por um telefonema 
para o agendamento de seu procedimento no SUS, não tendo para si 
nenhuma prova inequívoca de que está aguardando por um 
procedimento no SUS. É inadmissível que um paciente tenha que sofrer 
a angústia desta espera, deixando muitas vezes de sair de sua 
residência, aguardando por um telefonema de agendamento. Assim, 
julgamos importante que este protocolo contenha informações 
relevantes para um bom encaminhamento dentro do Sistema, que 
funcione tanto para o gestor, quanto para o esclarecimento ao paciente 
sobre seu status, tais como: data da solicitação do procedimento em 
saúde; data e local da realização da consulta, exame ou procedimento 
em saúde indicado; descrição clínica que possibilite regulação e 
alocação da solicitação, conforme protocolos de regulação e 
encaminhamento.  

 Proposta 2: Não restringir o escopo de publicização das filas de 
espera apenas a cirurgia, exames e consultas (tal como previsto no 
texto do substitutivo em apreciação), mas ampliá-lo de modo a 
contemplar todos os procedimentos realizados pelo SUS, tal como 
ocorre no estado de Santa Catarina, conforme apresentado na 
audiência pública. Registre-se que os PLS nºs 192/2018 e 140/2017 
também seguem a linha de conferir transparências às filas de espera 
do todos os procedimentos realizados no âmbito do SUS. 

Justificativa: Para abarcar o texto sugerido pelos PLS n°s 192/2018 e 
140/2017, necessário se faz que não haja a restrição da publicização das 
filas de espera apenas às cirurgias eletivas, mas considere a 
obrigatoriedade de publicização das filas de todos os procedimentos 
realizados no SUS. Este é o ponto crucial que fará com que o novo texto 
legal contemple a matéria de todos os PLs em análise, garantindo uma 
política consistente de transparência em saúde, que considera a 
totalidade de abrangência do sistema. 

 Proposta 3: Garantia de acesso livre às listas de espera, ou seja, não 
restrito apenas aos gestores e integrantes da lista (tal como consta  

 

 



 

 

 

 

no substitutivo ao PLS 10.106). O modelo de Santa Catarina, por 
exemplo, é de livre acesso. 

Justificativa: O livre acesso às listas de espera por procedimentos no 
SUS é medida que trará a transparência esperada à política a ser 
adotada, garantindo maior controle social e confiabilidade em relação 
aos dados apresentados. Este item vem suprir, até mesmo, a falta de 
penalização por improbidade administrativa, contida nos demais PLs em 
análise, uma vez que traz para a sociedade informações abertas das 
quais ela poderá evidenciar ou  não a ocorrência de favorecimentos 
ilegais. 

 Proposta 4: Ponderar sobre a conveniência de atribuir ao gestor a 
obrigatoriedade de estabelecer, por ato regulamentar, prazos 
máximos de atendimento. 

Justificativa: Apesar de o estabelecimento de prazos máximos terem 
sido pontos criticados pelos gestores durante a audiência e, de fato, não 
enfrentarem as causas estruturantes do problema da demora no 
atendimento, tal medida é capaz de empoderar o paciente e direcionar 
os gestores para o atingimento de uma meta específica. É o que se 
gerou, na prática, a conhecida Lei dos 60 dias para início do tratamento 
oncológico (Lei nº 10.732/2012). Ademais, tal como acontece na Saúde 
Suplementar, a fixação de prazos máximos traz previsibilidade e 
harmonia ao sistema. 

 Proposta 5: Resgatar a concepção do art. 3º do PL n° 10.167/18 
(apensado ao PL nº 10.106/17), objetivando garantir a divulgação 
dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas dos hospitais que 
prestam serviços ao SUS, que deverão seguir, como padrão mínimo, 
as Diretrizes do Ministério da Saúde, podendo, apenas em casos 
excepcionais e devidamente justificáveis, diferenciar-se dessas.   

Justificativa: Em alguns casos, como na Oncologia como cada hospital é 
livre para formatar seus próprios PCDTs. Mesmo existindo diretrizes 
clínicas do Ministério da Saúde, os hospitais são livres para 
padronizarem seu arsenal terapêutico, não havendo controle sobre a 
qualidade dessa padronização. Neste sentido, foi realizado pelo 
Instituto Oncoguia um estudo intitulado “meu SUS é diferente do seu 
SUS”, publicado no Brazilian Journal Of Oncology, por meio do qual o 
PCDT de várias instituições habilitadas em oncologia foram obtidas via 
Lei de Acesso à Informação e comparadas. Esse estudo concluiu que não 
existe no Brasil uniformidade do tratamento oncológico na rede 
pública, sendo identificadas diferenças notórias no tratamento 
sistêmico do câncer, no SUS, um sistema que tem como princípio a 
equidade do tratamento aos seus usuários. Note-se que, a única fração  



 

 

 

 

padronizável do tratamento oncológico, que é o momento de se 
oferecer o medicamento, não é padrão. Se consideramos um grupo de 
pessoas, que detém patologias idênticas e estadiamentos clínicos 
idênticos, não nos parece justo tratá-los de maneira distinta ou mesmo 
discriminatória, oferecendo  para certos grupos tratamentos além do 
quanto preconizado pelo Ministério da Saúde, para outros grupos de 
tratamentos aquém desta padronização, para outros, tratamentos 
comprovadamente ineficazes, e para outros, por fim, sequer oferecer 
algum tratamento. Acreditamos que a existência de uma norma que 
garanta a publicização dos PCDTs de cada estabelecimento de saúde 
que presta serviço ao SUS e obrigatoriedade de se seguir um padrão 
mínimo de tratamento permitirá maior controle social e equidade na 
atenção oncológica. 

4 Sendo essas as considerações e sugestões do Instituto Oncoguia, reiteramos 
nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. 

 

Atenciosamente, 
 

 

 

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS 
Presidente do Instituto Oncoguia 

 

 

 

TIAGO FARINA MATOS 

Coordenador de Advocacy 


