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Alta Complexidade (APAC). A rigor são tratados todos os pacientes independentemente do 

tipo histológico de células claras e do prognóstico de alto ou baixo risco.  

O tratamento oncológico no SUS é ressarcido aos hospitais através do reembolso do 

valor proposto para a APAC específica. O esquema de tratamento é definido pelo hospital, que 

orientado pelas DDTs do Ministério da Saúde, estabelecem sua conduta de tratamento e os 

medicamentos que serão oferecidos aos pacientes. O esquema de tratamento dever ser 

definido pelo médico conforme o protocolo do serviço de saúde assistencial. 

Assim, diante da disponibilidade de diferentes esquemas terapêuticos, de associações 

de terapias inclusive com o IFN-α, e da similaridade de eficácia entre eles, já discutida 

anteriormente em demandas prévias para o carcinoma renal, o plenário da CONITEC acredita 

não ser necessária a incorporação dos medicamentos sunitinibe e pazopanibe. 

Pelo exposto, a CONITEC, em sua 70ª reunião ordinária, no dia 30 de agosto de 2018, 

recomendou preliminarmente pela não criação de novo procedimento APAC, para os 

inibidores de tirosina quinase, no SUS, para o tratamento do carcinoma renal de células claras 

metastático. 

Após questionamentos à cerca da decisão preliminar inicial, o plenário da CONITEC, em 

sua 71ª reunião ordinária, no dia 03/10/2018, revisou sua deliberação sobre o tema e 

recomendou preliminarmente pela não incorporação dos medicamentos sunitinibe e 

pazopanibe no SUS, para o tratamento do carcinoma renal de células claras metastático. 

Por fim, o relatório revisado será ressubmetido à Consulta Pública. 
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CONITEC
ADVERTÊNCI A

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União

Ministér io da Saúde
Secretar ia de Atenção à Saúde

PORTARIA Nº 523, DE 23 DE ABRIL DE 2019

Altera descrições de procedimentos da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS.

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO À SAÚDE, no uso de suas atribuições,

Considerando a Portaria nº 2.848/GM/MS, de 06 de novembro de 2007, que publica a Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS), e suas subsequentes;

Considerando a Portaria nº 73/SAS/MS, de 30 de janeiro de 2013, que inclui procedimentos quimioterápicos do
carcinoma de mama HER-2 positivo na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais
Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portara Conjunta nº 5/SAS/SCTIE/MS, de 18 de abril de 2019, que aprova as Diretrizes
Diagnósticas e Terapêuticas do Carcinoma de Mama; e

Considerando a avaliação técnica do Departamento de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAS/MS),
resolve:

Art. 1º Ficam alteradas as descrições dos procedimentos descritos no Anexo a esta Portaria.

Art. 2º Cabe à Coordenação-Geral dos Sistemas de Informação do Departamento de Regulação, Avaliação e
Controle de Sistemas (CGSI/DRAC/SAS) a adoção das providências necessárias no sentido de adequar o Sistema de
Informação Ambulatorial do SUS com vistas a implantar as alterações definidas por esta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos operacionais no Sistema de
Informação Ambulatorial do SUS a partir da competência seguinte à da sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

ANEXO

PROCEDIMENTO NOVA DESCRIÇÃO

02.02.10.004-9 - QUANTIFICAÇÃO /
AMPLIFICAÇÃO DO HER-2

Consiste da quantificação/amplificação do receptor do fator de crescimento epidérmico humano 2 (HER-2)
por técnica molecular em amostra de câncer de mama em estágios I, II, III ou IV clínico ou patológico para
confirmação de exame imuno-histoquímico com resultado de 2 cruzes para o HER-2.

03.04.04.018-5 - POLIQUIMIOTERAPIA
DO CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO EM ESTÁDIO III (PRÉVIA)

Poliquimioterapia prévia a cirurgia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio III clínico ou patológico
com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes. Máximo de 06
meses. Excludente com o procedimento 03.04.04.002-9 - Quimioterapia do carcinoma de mama (prévia).

03.04.05.026-1 - POLIQUIMIOTERAPIA
DO CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO EM ESTÁDIO I
(ADJUVANTE)

Poliquimioterapia adjuvante pós-cirurgia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio I clínico ou
patológico com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes.
Máximo de 03 meses. Excludente com o procedimento 03.04.05.013-0 - Quimioterapia do carcinoma de
mama em estádio I.

03.04.05.027-0 - POLIQUIMIOTERAPIA
DO CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO EM ESTÁDIO II
(ADJUVANTE)

Poliquimioterapia adjuvante pós-cirurgia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio II clínico ou
patológico com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes.
Máximo de 03 meses. Excludente com o procedimento 03.04.05.007-5 - Quimioterapia do carcinoma de
mama em estádio II.

03.04.05.028-8 - POLIQUIMIOTERAPIA
DO CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO EM ESTÁDIO III
(ADJUVANTE)

Poliquimioterapia adjuvante pós-cirurgia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio III clínico ou
patológico com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes.
Máximo de 03 meses. Excludente com a autorização anterior (adjuvância em forma abreviada) ou posterior
(adjuvância em forma estendida) do procedimento0304050067 - Quimioterapia do carcinoma de mama em
estádio III e incompatível com os procedimentos 03.04.04.002-9 - Quimioterapia do carcinoma de mama
(prévia) e 0304040185 - Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio III (prévia).

03.04.05.029-6 -
MONOQUIMIOTERAPIA DO
CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO EM ESTÁDIO I
(ADJUVANTE)

Monoquimioterapia subsequente ou não a poliquimioterapia adjuvante pós-cirurgia do carcinoma de mama
HER-2 positivo em estádio I clínico ou patológico com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado
por exame molecular ou de 3 cruzes. Máximo de 09 meses ou 12 meses, se, respectivamente, houve ou não
poliquimioterapia adjuvante. Incompatível com autorização anterior do procedimento 03.04.05.026-1 -
Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio I (adjuvante) em caso de este citado
procedimento ter sido utilizado para adjuvância em forma abreviada.

03.04.05.030-0 -
MONOQUIMIOTERAPIA DO
CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO EM ESTÁDIO II
(ADJUVANTE)

Monoquimioterapia subsequente ou não a poliquimioterapia adjuvante pós-cirurgia do carcinoma de mama
HER-2 positivo em estádio II clínico ou patológico com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado
por exame molecular ou de 3 cruzes. Máximo de 09 meses ou 12 meses, se, respectivamente, houve ou não
poliquimioterapia adjuvante. Incompatível com autorização anterior do procedimento 03.04.05.027-0 -
Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio II (adjuvante) em caso de este citado
procedimento ter sido utilizado para adjuvância em forma abreviada.

03.04.05.031-8 -
MONOQUIMIOTERAPIA DO
CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO EM ESTÁDIO III
(ADJUVANTE)

Monoquimioterapia subsequente ou não a poliquimioterapia prévia (pré-cirurgia) ou adjuvante (pós-cirurgia)
do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio III clínico ou patológico com exame imuno-histoquímico
de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes. Máximo de 06 meses, se houve
poliquimioterapia prévia, e máximo de 09 meses ou 12 meses, se,respectivamente, houve ou não
poliquimioterapia adjuvante. Incompatível com autorização anterior do procedimento 03.04.05.028-8 -
Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo em estádio III (adjuvante) em caso de este citado
procedimento ter sido utilizado para adjuvância em forma abreviada.

03.04.02.041-9 - POLIQUIMIOTERAPIA
DO CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO - 1ª LINHA

Poliquimioterapia paliativa do carcinoma de mama HER-2 positivo metastático para víscera (exceto cérebro)
com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes. Excludente
com os procedimentos 03.04.02.013-3 - Quimioterapia do carcinoma de mama avançado -1ª linha,
03.04.02.034-6 - Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 1ª linha e 03.04.02.042-7 -
Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo - 1ª linha.

03.04.02.042-7 -
MONOQUIMIOTERAPIA DO
CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO - 1ª LINHA

Monoquimioterapia paliativa do carcinoma de mama HER-2 positivo metastático para víscera (exceto
cérebro) com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes.
Excludente com os procedimentos 03.04.02.013-3 - Quimioterapia do carcinoma de mama avançado -1ª
linha, 03.04.02.034-6 - Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 1ª linha e 03.04.02.041-9 -
Poliquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo - 1ª linha.

03.04.02.043-5 - POLIQUIMIOTERAPIA
COM DUPLO ANTI-HER-2 DO
CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO - 1ª LINHA

Poliquimioterapia paliativa com duplo anti-HER-2 do carcinoma de mama HER-2 positivo metastático para
víscera (exceto cérebro) com exame imuno-histoquímico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de
3 cruzes. Excludente com os procedimentos 03.04.02.013-3 - Quimioterapia do carcinoma de mama
avançado -1ª linha, 03.04.02.034-6 - Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 1ª linha,
03.04.02.042-7 - Monoquimioterapia do carcinoma de mama HER-2 positivo - 1ª linha, 03.04.02.041-9 -
Poliquimioterapia do Carcinoma de mama HER-2 positivo 1ª linha e 03.04.02.044-3 - Quimioterapia com
duplo anti-HER-2 do carcinoma de mama HER-2 positivo - 1ª linha. Total quatro a seis ciclos de 3/3 semanas
(máximo de cinco competências mensais).

03.04.02.044-3 - QUIMIOTERAPIA
COM DUPLO ANTI-HER-2 DO
CARCINOMA DE MAMA HER-2
POSITIVO - 1ª LINHA

Quimioterapia com duplo anti-HER-2 que se segue à poliquimioterapia paliativa com duplo anti-HER-2 do
carcinoma de mama HER-2 positivo metastático para víscera (exceto cérebro) com exame imuno-
histoquímico de 2 cruzes confirmado por exame molecular ou de 3 cruzes. Excludente com os
procedimentos 03.04.02.013-3 - Quimioterapia do carcinoma de mama avançado -1ª linha, 03.04.02.034-6 -
Hormonioterapia do carcinoma de mama avançado - 1ª linha, 03.04.02.042-7 - Monoquimioterapia do
carcinoma de mama HER-2 positivo - 1ª linha, 03.04.02.041-9 - Poliquimioterapia do Carcinoma de mama
HER-2 positivo 1ª linha e 03.04.02.043-5 - Poliquimioterapia com duplo anti-HER-2 do carcinoma de mama
HER-2 positivo - 1ª linha.
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SUS – câncer ao diagnóstico

Estágio do câncer ao 
diagnóstico
2011: 60,5% dos pacientes foram diagnosticados em estágio avançado da doença, níveis III e IV 

2016: 45,9% dos pacientes foram diagnosticados em estágio avançado da doença, níveis III e IV



SUS – câncer ao diagnóstico

Estágio do câncer ao diagnóstico por 
neoplasia

Reino Unido 3,1% dos casa de câncer de mama são diagnosticados em estágio IV



SUS – gastos em oncologia

+ 35% 

+ 31% 



SUS – gastos x satisfação

Gastos  vs. satisfação 



SUS – gastos x satisfação

Gastos  vs. satisfação 



SUS – gastos x satisfação

Gastos  vs. satisfação 



SUS – gastos x satisfação

Evolução dos sistemas de saúde ao 
longo da primeira ½ desta década 



SUS – dificuldades financeiras

Atrasos em repasses nos “extrapolamentos”



SUS – complexidades

 Custeio é de responsabilidade do governo federal

 Geralmente é feito em hospitais e unidades especializadas, contratados pelo governo federal 

(UNACONs, CACONs)

 Usa o sistema de codificação chamado "APAC" para o pagamento de tratamentos

ambulatoriais

 Alguns estados são co-responsáveis para alguns tratamentos

Complexidade da oncologia do SUS



SUS – protocolos

Protocolos clínicos - PCDT  

 Incompletos

 Desatualizados



SUS – diferenças

24/08/2017 Câncer tem tratamentos desiguais no SUS e fora da recomendação federal - 27/06/2017 - Cotidiano - Folha de S.Paulo

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/06/1896317-cancer-tem-tratamentos-desiguais-no-sus-e-fora-da-recomendacao-federal.shtml 1/5

Opinião Poder Mundo Economia Cotidiano Esporte Cultura F5 Sobre Tudo

Últimas notícias Livraria: Livro revela como instituições financeiras facilitam o crime   

dia mundial da água massacre em presídios carnaval aedes tragédia rio doce

Câncer tem tratamentos desiguais no

SUS e fora da recomendação federal

Adriano Vizoni/Folhapress

Karla luta contra câncer e busca diferentes opções de tratamento disponíveis em hospitais pelo SUS

CLÁUDIA COLLUCCI 
DE SÃO PAULO

27/06/2017   02h00

Foi aos 34 anos, durante um autoexame, que Karla Toledo descobriu um

tumor de mama que logo se espalharia para os ossos e para o sistema nervoso

central.

Estação de metrô Fradique Coutinho

tem fila em dia de Marcha para Jesus

Tudo aumenta, menos os repasses do

SUS ao hospital, diz reitora da

Unifesp

SP amplia estação de tratamento de

esgoto para aliviar poluição do Tietê
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Desemprego e desilusões prevalecem anos após

migração para lavoura de cana do interior de SP
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Braz J Oncol. 2017; 13(44):1-12 



SUS – propostas

Promoção e prevenção 

à saúde 

Agilidade no 

diagnóstico
Coleta e uso de dados 

do mundo real

Modelos de 

remuneração
Protocolos e diretrizes

Propostas e desafios

Estudos clínicos 



SUS – propostas

+ 21% das pesquisas no Brasil 



SUS – propostas
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