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ASSUNTO: DEMANDA LAI Nº 3610195 

 

Trata-se de demanda LAI nº 3610195, enviada em 30 de abril de 2020, da cidadã Luciana 
Holtz de Camargo Barros – Presidente do Instituto ONCOGUIA, transcrita a seguir:   

RESUMO: NORMA REGULAMENTADORA - LEI DOS 30 DIAS 

DETALHAMENTO: TENDO EM VISTA QUE A LEI N° 13.896/19 - QUE DISPÕE SOBRE O 
PRAZO DE 30 DIAS PARA QUE OS EXAMES DIAGNÓSTICOS DE NEOPLASIA MALIGNA 
SEJAM REALIZADOS NOS CASOS EM QUE ESPECIFICA - ENTRARÁ EM VIGOR NA DATA 
DE AMANHÃ (28 DE ABRIL DE 2020) E QUE, EM QUESTIONAMENTO ANTERIOR SOBRE 
SUA REGULAMENTAÇÃO ESTE MINISTÉRIO NOS INFORMOU QUE AS ÁREAS TÉCNICA E 
JURÍDICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE ESTAVAM SE ARTICULANDO NO SENTIDO DE 
REGULAMENTAR A LEI REFERIDA, DENTRO DO PRAZO LEGAL, QUESTIONAMOS: 

- HOUVE A REGULAMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO REFERIDA? 

- SE SIM, FAVOR INFORMAR O NÚMERO DA NORMA E A DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NO 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 

- CASO NEGATIVO, QUAIS JUSTIFICATIVAS DO ATRASO E PREVISÃO PARA QUE A 
NORMA REGULAMENTAR SEJA PUBLICADA? 

Ao que compete a esta Coordenação-Geral de Atenção Especializada informa-se: 

Entrou em vigor no último dia 28 de abril de 2020 a Lei nº 13.896, de 30 de outubro de 2019, 
a qual alterou a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, estabelecendo que “nos casos em que 
a principal hipótese diagnóstica seja a de neoplasia maligna, os exames necessários à elucidação 
devem ser realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, mediante solicitação fundamentada do 
médico responsável”. 

Ressalta-se que a Lei foi resultante da aprovação, pelo Senado Federal, e sanção do então 
Presidente da República em exercício, Antônio Hamilton Martins Mourão, do texto original do 
Projeto de Lei da Câmara nº 143, de 2018, de iniciativa da Deputada Federal Carmen Zanotto. 

O dispositivo acrescido pela Lei nº 13.896/2019, também conhecida como “Lei dos 30 dias” 
em alusão à popularização do termo “Lei dos 60 dias” à Lei nº 12.732/2012 complementa o art. 2º 
desta última, que estabelece que o “paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao 
primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias 
contados a partir do dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, 
conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único”. 

O entendimento das áreas técnica e jurídica do Ministério da Saúde é o de que a referida Lei 
já se encontra regulamentada por uma série de atos normativos expedidos por este Ministério. 

A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer – PNPCC (Portaria de 
Consolidação nº 2, de 3 de outubro de 2017, Anexo IX) dispõe, por exemplo, como diretrizes 
relacionadas à prevenção do câncer tanto a “implementação de ações de detecção precoce do 
câncer, por meio de rastreamento (‘screening’) e diagnóstico precoce, a partir de recomendações 
governamentais, com base em ATS [avaliação de tecnologias em saúde] e AE [avaliação 
econômica]” quanto a “garantia da confirmação diagnóstica oportuna dos casos suspeitos de 
câncer”. Como diretriz relacionada à vigilância, ao monitoramento e à avaliação, é firmado o 



“monitoramento e avaliação da acessibilidade aos serviços de saúde, do tempo de espera para 
início do tratamento e da satisfação do usuário”. Ainda, como diretriz relacionada ao cuidado 
integral está a oferta do diagnóstico de forma oportuna. 

A PNPCC define as respectivas responsabilidades de cada ente gestor do SUS para a 
organização da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS, 
a fim de que haja a oferta de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, diagnóstico, 
tratamento e cuidados paliativos de forma oportuna para o controle do câncer. 

Como responsabilidades definidas para a Atenção Básica (ou Atenção Primária à Saúde) 
estão a implementação de ações de diagnóstico precoce, por meio da identificação de sinais e de 
sintomas suspeitos, e o encaminhamento oportuno da pessoa com suspeita de câncer para 
confirmação diagnóstica. A Atenção Especializada, ambulatorial e hospitalar, por sua vez, 
composta por ambulatórios de especialidades, hospitais gerais e hospitais especializados 
habilitados para a assistência oncológica de alta complexidade, fica responsável pela 
complementação da investigação diagnóstica, determinando o diagnóstico definitivo e a extensão 
da neoplasia, isto é, o seu estadiamento, e garantindo a continuidade do atendimento, em 
conformidade com as rotinas e condutas estabelecidas e em observância aos protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde, quando houver. 

Relativamente aos prazos, é preciso considerar que, de acordo com o artigo 40, Capítulo VII, 
Anexo IX, da Portaria de Consolidação nº 2/2017, deve ser registrado no Sistema de Informação do 
Câncer (SISCAN), além de outros dados, a data em que foi firmado o diagnóstico de neoplasia 
maligna em laudo patológico e também a data do registro do exame no prontuário do paciente. 

Complementarmente, a Portaria SAS/MS nº 643, de 17 de maio de 2018, tornou obrigatória a 
informação do código da CID-10 e do Cartão Nacional de Saúde (CNS) no registro do 
procedimento 0203020030 – Exame anatomopatológico para congelamento/parafina por peça 
cirúrgica ou por biópsia (exceto colo uterino e mama). Além de atender ao que estabelece a Lei nº 
12.732/2012 sobre o início do tratamento em até 60 dias a partir do dia em que foi firmado o 
diagnóstico, a medida também deve contribuir para o monitoramento do cumprimento da Lei nº 
13.896/2019. Da mesma forma e para a mesma finalidade, a Portaria SAES/MS nº 815, de 2 de 
julho de 2019, incluiu os respectivos códigos da CID-10 no procedimento 02.03.01.003-5 - Exame 
de citologia (exceto cérvico-vaginal e de mama). 

Por fim, em termos normativos, a Portaria SAES/MS nº 1.399, de 17 de dezembro de 2019, 
alterada pela Portaria SAES/MS nº 163, de 20 de fevereiro de 2020, redefiniu os critérios e 
parâmetros referenciais para a habilitação de estabelecimentos de saúde na Alta Complexidade em 
Oncologia no âmbito do SUS. Conquanto o credenciamento de estabelecimentos para a prestação 
de ações e serviços de média complexidade seja de responsabilidade dos gestores estadual, 
distrital e municipal, a Portaria também estabelece algumas obrigatoriedades para os 
estabelecimentos habilitados na Alta Complexidade em Oncologia, reiterando, inclusive, que a 
habilitação não os exime da oferta de procedimentos diagnósticos, entre os quais as consultas e os 
exames para diagnóstico diferencial e definitivo, estadiamento e acompanhamento dos pacientes 
neles cadastrados. Ainda, essa normativa estabelece que a oferta dos referidos exames deve 
atender à necessidade dos doentes matriculados nos estabelecimentos, devendo ainda, 
minimamente, oferecer anualmente, a mais, para o uso regulado do respectivo gestor do SUS, 
caso este o demande, 3.000 (três mil) consultas especializadas, 1.200 (mil e duzentos) exames de 
ultrassonografia, 600 (seiscentas) endoscopias digestivas, colonoscopias e retossigmoidoscopias e 
1.200 (mil e duzentos) exames de anatomia patológica. 

Ainda no que diz respeito aos estabelecimentos habilitados na alta complexidade em 
oncologia, a Portaria SAES/MS nº 1.399/2019 estabelece a manutenção e atualização de rotinas 
de funcionamento para os serviços de cirurgia, radioterapia, oncologia clínica, oncologia pediátrica 
e hematologia, contendo, minimamente, protocolos clínicos para diagnóstico, estadiamento e 
classificação de tumores malignos, tumores na infância e adolescência e hemopatias malignas.  

No tocante ao planejamento, a Portaria SAES/MS nº 1.399/2019, em seu Anexo II, apresenta 
um instrutivo básico para elaboração e estabelece como competências dos gestores estadual e 
distrital do SUS o estabelecimento e a disponibilização nas respectivas páginas eletrônicas do 



“Plano de Atenção estadual/distrital para diagnóstico e tratamento do câncer de acordo com as 
orientações desta Portaria”. Com ênfase na realidade particular de cada estado, suas 
necessidades e especificidades, e considerando as ações a serem desenvolvidas a fim de que haja 
a estruturação apropriada da rede com vistas a um cuidado integral, o instrutivo aponta como 
fundamental o conhecimento do perfil epidemiológico da população que será coberta e atendida 
pelas ações planejadas. 

O diagnóstico em todos os níveis de atenção é um dos eixos prioritários do Plano de 
Atenção. Idealmente, devem ser estabelecidas ações e metas a fim de viabilizar o alcance dos 
objetivos no período determinado pelo planejamento. O Plano deve considerar todos os pontos de 
atenção da rede, todos os serviços disponíveis no território, assim como a estimativa da 
necessidade de novos, baseada nos casos novos de câncer estimados para a região ou para o 
estado. Para cada eixo, deve ser definido um cronograma de execução, bem como os resultados a 
serem alcançados, com os respectivos indicadores para avaliação e acompanhamento. O instrutivo 
esclarece, inclusive, um exemplo prático de como deve ser conduzido o planejamento no âmbito do 
Plano de Atenção para o eixo diagnóstico (com a mamografia sendo dada como um exemplo). 

Cumpre informar acerca de trabalho conjunto entre o Instituto Nacional de Câncer (INCA) e o 
Departamento de Informática do SUS (DATASUS), a partir do qual foi possível disponibilizar 
publicamente, em 2019, dados do SISCAN de todo o país para consulta na página do DATASUS 
(www.datasus.gov.br). É possível consultar por local de residência, local de atendimento e 
pacientes. Estão disponíveis os dados dos exames citopatológicos de colo do útero e mama, 
histopatológicos do colo do útero e mamografias. Os dados dos exames histopatológicos de mama 
estão em fase final de homologação para serem liberados. 

Importante informar também sobre os esforços envidados pelo Ministério da Saúde por meio 
de sua Estratégia de Saúde Digital (ESD), com vistas a aperfeiçoar os sistemas informatizados de 
coleta e processamento de dados no âmbito do SUS (inclusive os relativos ao câncer), 
especialmente de modo a superar limitações de acesso assistencial, integração deficitária de 
sistemas e dados inconsistentes. A expectativa sobre o Conecte SUS – o qual compõe a ESD – é 
que, finalizada sua implementação, o cidadão terá acesso a sua trajetória pelo SUS por meio do 
celular, computador ou tablet, sendo disponibilizadas informações acerca das consultas e exames 
realizados, por exemplo, tratando-se de ferramenta adicional a ser empregada para monitorar o 
cumprimento da Lei nº 13.896/2019. As soluções para os sistemas informatizados do SUS 
propostas pelo Conecte SUS encontram-se em andamento, em etapas paulatinas e sucessivas, de 
forma que a Atenção Primária à Saúde funciona, no momento, como campo de testes para a 
aplicação dos modelos. A expectativa é que as proposições para a Atenção Especializada 
comecem a ser implementadas a seguir. 

Nesse sentido, o Ministério da Saúde reitera a relevância da Lei que agora entra em vigor, 
porém chama a atenção para a adoção de medidas que corroborem não só para o seu 
cumprimento, mas também para o seu controle, de forma que ela, a Lei, não contribua para 
atropelar os processos gestores estaduais, distrital e municipais de regulação nem inviabilizar o 
tratamento de outros pacientes que não tenham suspeita de neoplasia maligna nem para dificultar 
a condução apropriada e razoável do processo diagnóstico. 
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