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Processo nº 5044034-65.2020.4.04.7100 

Requerente: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL 

Requerido: UNIÃO FEDERAL 

 

 

O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, 

com sede na Alameda Lorena, 131, conj. 116, Jardins, CEP 01424-000, São Paulo/SP, inscrita 

no CNPJ/MF sob o nº 11.417.283/0001-98, ciente do convite para intervir no processo 

supracitado,  na condição de Amicus Curiae, vem, por seus advogados, apresentar suas 

percepções acerca do mérito da Ação Civil Pública em epígrafe. 

A presente Ação Civil Pública é conexa à ACP nº 5092135-70.2019.4.04.7100 

e tem como objetivo principal impelir que a União, nos casos de incorporação formal de 

novos medicamentos oncológicos ao SUS, individualmente ou no âmbito de Diretrizes 

Diagnósticas e Terapêuticas (DDTs), caso não adotado outro meio de financiamento e 

aquisição, revise fundamentadamente o valor da APAC do procedimento oncológico 

correspondente ou crie um procedimento específico que, em qualquer caso, lhes assegurem 

concreta cobertura financeira, vedada a consideração genérica de isenções e repasses 

previamente instituídos e a compensação com o ressarcimento pretensamente excedente de 

outros medicamentos oncológicos que não tenha causa comprovada na própria incorporação.  

 



 

 

 

O Instituto Oncoguia apoia integralmente a procedência da ação com vistas a 

mitigar ou mesmo acabar com a desigualdade da oferta/acesso ao tratamento oncológico no 

SUS. 

 

I - CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA DA DESIGUALDADE DO 

TRATAMENTO ONCOLÓGICO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E O 

TRABALHO DESENVOLVIDO PELO INSTITUTO ONCOGUIA 

O Instituto Oncoguia é uma organização sem fins lucrativos e foi 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. 

No âmbito da defesa dos direitos dos pacientes com câncer, o Oncoguia luta 

incansavelmente pelo aprimoramento das políticas públicas em saúde, para garantir a 

construção e efetivação dos direitos socioeconômicos relativos à causa, além do acesso do 

paciente à todas linhas de cuidado, conforme preconiza a Política Nacional de Prevenção e 

Controle do Câncer. 

No entanto, após vários relatos de pacientes e profissionais da saúde sobre a 

existência de possíveis diferenças na oferta de tratamento oncológico em diversas localidades 

do país e, ainda, mais evidente no que tange à oferta do tratamento sistêmico do câncer 

(medicamento), o Instituto Oncoguia deu início a um estudo inédito que reuniu informações 

dos tratamentos oncológicos oferecidos em diversos hospitais habilitados em oncologia no 

Sistema Único de Saúde em todo o país. 

 

II - ESTUDO O MEU SUS É DIFERENTE DO SEU SUS 

Com o objetivo de identificar se havia ou não uniformidade na oferta de 

tratamento oncológico nos quase 300 hospitais habilitados em oncologia no SUS, o Instituto 

Oncoguia criou uma iniciativa de advocacy por meio da qual foi enviada, em sua primeira 

fase, para os gestores responsáveis por mais de 100 unidades habilitadas em oncologia no  



 

 

 

SUS, pedidos de informação, via lei de acesso, solicitando cópia dos protocolos clínicos 

utilizados pela instituição para o tratamento sistêmico do câncer, bem como a lista de 

medicamentos antineoplásicos passíveis de serem prescritos pelo corpo clínico das unidades. 

O Instituto Oncoguia recebeu 52 respostas. Várias instituições que não 

enviaram seus protocolos se enquadraram como unidades que não atendiam SUS, não eram 

habilitadas em oncologia, se limitavam ao serviço cirúrgico, ou estavam em fase de 

elaboração/atualização de seus protocolos. 

Com este material em mãos, uma equipe técnica realizou o estudo sobre as 

diferenças no tratamento sistêmico do câncer no Brasil:  "meu SUS é diferente do teu SUS”, 

publicado no Brazilian Journal Of Oncology e divulgado no VII Fórum de Políticas Públicas 

de Saúde em Oncologia, do Instituto Oncoguia.  

CONCLUSÃO DO ESTUDO: O estudo confirmou que existem grandes 

diferenças no padrão de tratamento sistêmico para os 4 (quatro) tipos mais incidentes de 

câncer entre centros de tratamento do SUS. Além disso, restou documentado que os 

tratamentos oferecidos podem ser de um padrão abaixo daquele preconizado pelo Ministério 

da Saúde em suas Diretrizes de Tratamentos, e frequentemente estão abaixo daquele praticado 

na Saúde Suplementar, sendo que, o atual modelo de assistência oncológica tem contribuído 

de forma significativa para o avanço desta desigualdade, como já foi bem explanado, também, 

na petição apresentada pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC). 

 

III - DOS ARGUMENTOS DA PARTE RÉ E DA INCONSTITUCIONALIDADE DE 

SUA CONDUTA 

Verifica-se que, em sua contestação, a ré apresentou três alegações pelas quais 

entende que o pedido deveria ser julgado improcedente, afirmando que (1) a assistência 

farmacêutica oncológica observa regramento próprio, diverso daquele aplicado aos demais 

medicamentos fornecidos pelo SUS, sendo “o esquema terapêutico e o fornecimento dos 

medicamentos responsabilidade dos estabelecimentos devidamente credenciados e habilitados 

para a prestação de serviços oncológicos no âmbito do SUS”; (2) o rol de medicamentos do 

SUS são definidos segundo decisões técnicas e criteriosas que abrangem uma análise 

http://www.oncoguia.org.br/pub/10_advocacy/BJO-artigo-83.pdf


 

 

comparativa dos benefícios e dos custos em relação às tecnologias já incorporadas, de forma 

que o fornecimento de outros medicamentos importaria em ofensa à separação de poderes; e 

que (3) o Poder Judiciário não teria a aptidão necessária para tratar de temas que envolvam 

aspectos técnicos e científicos de grande complexidade, afeitos à esfera do Poder Executivo, 

legitimamente eleito. 

Comentamos o item 3, apenas por respeito ao debate, valendo frisar que, tal 

ação, assim como toda contribuição advinda da sociedade, não tem como objetivo a 

extrapolação de competências entre os poderes, mas, tão somente, visa instigar o 

aprimoramento das políticas oncológicas em curso, com vistas a garantir o acesso do 

tratamento na ponta, ao paciente que necessita, sem vieses para as desigualdades territoriais 

que vêm ocorrendo. 

No tocante aos dois itens residuais, 1 e 2, é importante destacar que é 

justamente a discricionariedade dada aos hospitais habilitados em oncologia do SUS - de 

definirem seu esquema terapêutico e o fornecimento dos medicamentos -, somada (i) à falta 

de parâmetros mínimos definidos em âmbito nacional e (ii) o subfinanciamento de tecnologias 

já incorporadas pela Conitec, que agravam, a cada dia, o problema da desigualdade do 

tratamento oncológico ofertado pelo SUS entre os diversos centros/hospitais de todo o país. 

A desigualdade do tratamento ofende não somente a imposição da isonomia 

consubstanciada nas cláusulas pétreas emanada pela constituição, como os princípios 

doutrinários do Sistema Único de Saúde previsto,também, nesta Carta Magna. Senão 

vejamos: 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

Neste sentido, qualquer política que contraria o dispositivo supra, está fadada a 

ter, no mínimo, sua constitucionalidade contestada. Portanto, fato é que o atual modelo da 

atenção oncológica, da forma como vem sendo operacionalizado e monitorado, vem 

causando a oferta desigual de tratamentos oncológicos no SUS, e, por este motivo, contraria 

os preceitos previstos na Constituição da República Federativa do Brasil. 



 

 

 

IV - DAS CONDUTAS, OU A FALTA DESTAS, QUE CONTRIBUEM PARA A 

DESIGUALDADE DO TRATAMENTO ONCOLÓGICO 

O Instituto Oncoguia, após ouvir diversos atores envolvidos no planejamento, 

construção, monitoramento e avaliação de políticas oncológicas, tece as seguintes 

considerações finais a respeito das condutas, ou a falta destas, que entende contribuir para a 

desigualdade na oferta do tratamento oncológico no Sistema Único de Saúde. 

É fato que, quando a incorporação ocorre pelo atual "modelo de assistência 

oncológica, não pode o Ministério da Saúde se isentar de fixar na decisão de incorporação se 

haverá a revisão do valor do procedimento ou a criação de um procedimento específico, 

devendo restar expresso qual deverá ser o valor desse procedimento na tabela, obedecendo-se, 

igualmente, o prazo legal de vigência do novo valor/procedimento (180 dias) após a 

publicação da Portaria de incorporação. 

 No que tange ao financiamento, quando este é de responsabilidade integral do 

Ministério da Saúde, não pode esta pasta deixar de fixar na decisão de incorporação que o 

medicamento fará parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, tal como 

preconiza a Lei 8.080/1990, elencando-se a forma de compra e distribuição do medicamento, 

obedecendo-se, também, o prazo legal (180 dias) para o fornecimento da medicação. 

  Quando a responsabilidade financeira envolve pactuação na Comissão 

Intergestores Tripartite, entendemos que o Ministério da Saúde não deve determinar 

incorporações sem antes pactuar o financiamento do que será incorporado. 

Por fim, quando a incorporação é realizada mediante o modelo de atenção 

oncológica, via remuneração por procedimentos, é de suma importância que haja o 

monitoramento e avaliação se o tratamento incorporado para a utilização em doenças e 

estadiamentos pré-definidos, está, de fato, sendo oferecido ao paciente que dele necessita. 

 

V – CONCLUSÃO 

Diante de todo o exposto, o Instituto Oncoguia entende que merece plena 

acolhida o pleito do Ministério Público Federal, o qual, revestido de plena legalidade, requer  



 

 

 

reparos plausíveis para que  os problemas acima elencados sejam inteiramente superados e 

quaisquer pacientes do Sistema Único de Saúde tenha cobertura igualitária ao acesso do 

tratamento oncológico, assim sintetizado nos pedidos desta ação com a ação que lhe é conexa 

(5092135-70.2019.4.04.7100). 

 

Nesses termos, 

Pede deferimento. 

 

São Paulo, 16 de dezembro de 2020.  

 

 

CÁSSIA G. MONTOUTO  

OAB/SP n° 314.118 

 

 

TIAGO FARINA MATOS 

OAB/SP n° 221.107 

 

  


