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Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer

● A Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer – RHCCC é uma iniciativa do governo

do estado de São Paulo que tem como objetivo aprimorar o modelo de atenção às

pessoas com câncer, integrar os serviços de diagnóstico e tratamento em oncologia do

estado de São Paulo, organizar o acesso e reduzir o tempo entre diagnóstico e

tratamento.



Marcos históricos em oncologia e Rede Hebe Camargo de 

Combate ao Câncer

• Dispõe sobre o primeiro tratamento de 
paciente com neoplasia maligna

Lei n°12.732 22.nov.2012

• Institui a Política Nacional para a 
Prevenção e Controle do Câncer

Portaria n°874 
16.mai.2013

• Institui a RHCCC
Decreto n°62.394 

28.dez.2016

• Institui o Comitê de Referência em 
Oncologia do Estado de São Paulo, 
integrante da RHCCC

Resolução SS n°41 
22.jun.2017

• Aprova o Regulamento da RHCCC
Resolução SS n°42 

22.jun.2017

• Aprova diretrizes para regulação do 
acesso aos serviços de referência em 
Oncologia no estado de São Paulo

Resolução CIB n°58 
16.jun.2018

www.rhccc.saude.sp.gov.br

http://www.rhccc.saude.sp.gov.br/


Atores fundamentais da RHCCC

UNACON, CACON, Hosp. Geral Cirurgia 
Oncológica

Serviços de Diagnóstico (AME e Serviços 
Diagnósticos)

Departamento Regional de Saúde (DRS) e 
SMS 

Comitê de Referência em Oncologia do Estado 
de São Paulo

Central de Regulação de Ofertas de Serviços 
de Saúde (CROSS)
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Principais objetivos da RHCCC



Regulação em Oncologia



Regulação de Oncologia - SES

● A Regulação de Oncologia - SES faz parte da RHCCC e tem

como principal atribuição garantir o acesso do paciente com

diagnóstico de câncer confirmado, ao primeiro tratamento, por

meio do agendamento de consulta ambulatorial em tempo hábil,

no recurso adequado à complexidade do caso e, se possível, o

mais próximo da residência.

● A operação da regulação de oncologia no estado de São Paulo

teve início, na CROSS, em janeiro de 2014, com gestão do

Grupo de Regulação e DRS, ambos vinculados à

Coordenadoria de Regiões de Saúde.



Protocolo de encaminhamento

● O paciente com suspeita de câncer deverá ter seu diagnóstico

realizado nas unidades de saúde de sua cidade ou região. Os

casos confirmados devem ser inseridos no Portal CROSS

seguindo os critérios do protocolo estabelecido.

● O protocolo foi elaborado pelo Comitê Estadual de Referência

em Oncologia.

● As regras do protocolo se referem ao sítio primário da neoplasia

e não a metástases (sítios secundários).



Status dos serviços habilitados em oncologia quanto 
disponibilização de oferta regulada por meio do 

Portal CROSS

79 hospitais habilitados em oncologia
76% dos hospitais possuem oferta regulada no Portal 

CROSS

41 sob gestão estadual    

52% do total
37 com 
oferta 

regulad
a

90% 
dos 

estaduai
s

1 em 
implant

ação 

3% dos 
estaduai

s

3 sem 
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regulad
a

7% dos 
estaduai

s

38 sob gestão 
municipal 

48% do total23 com 
oferta 

regulad
a

61% 
dos 

municip
ais

2 em 
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ação 

5% dos 
municip

ais

13 sem 
oferta 

regulad
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34% 
dos 

municip
ais



Serviços oncológicos com 

oferta regulada no Portal 

CROSS (74,4%)  

Serviços oncológicos sem 

oferta regulada no Portal 

CROSS (20,5%) 

Serviços oncológicos em 

implantação (5,1%)

Obs. A distribuição dos marcadores não representa a 

localização geográfica dos serviços

Atualizado em 04/06/2019

Fonte: Portal CROSS

Escala:_____________

Divisão dos Departamentos 

Regionais de Saúde (DRS)

Status dos serviços habilitados em oncologia 
quanto disponibilização de oferta regulada por 

meio do Portal CROSS



REGULAÇÃO DE 

ONCOLOGIA

Portal CROSS



Solicitante/”Diagnosticador” insere 
caso no Portal CROSS

Documentação é avaliada pela 
equipe de Regulação (CROSS)

CROSS realiza agendamento para o 
menor tempo possível e o mais 
próximo possível da residência

Solicitante informa paciente do 
agendamento

Paciente acessa primeira consulta em 
oncologia no serviço Executante

Fluxo de solicitação na regulação de oncologia resumido
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Torpedo com 08 dias antes do atendimento.

e-mail com 04 dias antes do atendimento.

Portal CROSS



2.891
18.428

35.106
48.549

65.460

25.162

1.890
13.473

27.540
39.328

49.396

21.351

2014* 2015 2016 2017 2018 2019**

Solicitações

Agendamentos

Solicitações recebidas e agendamentos realizados pela Regulação em 

Oncologia por meio do Portal CROSS

Fonte: Portal CROSS e TabNet SES

No grupo de Agendamentos, são levados em consideração apenas os agendamentos regulados. Enquanto que no grupo das solicitações, 

são consideradas todas as solicitações recebidas, as que geraram agendamento regulado e não regulado.

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Taxa de 

agendamentos***
65% 73% 78% 81% 75% 85%

Média de solicitações 

ao mês
361 1.536 2.926 4.046 5.455 6.291

Média de 

agendamentos ao mês
236 1.123 2.295 3.277 4.116 5.338



Consultas reguladas agendadas em oncologia (de maio de 2018 a abril de 

2019) por meio do Portal CROSS

Fonte: Portal CROSS e TabNet SES

119
127
133
372
450
620

1.104
1.308

2.032
3.098

3.414
3.520

4.975
5.443

7.897
9.097

9.484

Oncologia Cirúrgica - Oftalmologia

Radiocirurgia/Radioterapia Estereotáxica–avaliação

Oncologia - Iodoterapia

Oncologia Cirúrgica - Ortopedia

Oncologia Cirúrgica - Neurocirurgia

Oncologia - Pediatria

Oncologia Cirúrgica - Tórax

Oncologia Cirúrgica - Cirurgia Geral

Oncologia - Hematologia

Oncologia Cirúrgica - Cabeça e Pescoço

Oncologia Cirúrgica - Ginecologia

Oncologia Cirúrgica - Dermatologia/Plástica

Oncologia Cirúrgica - Aparelho Digestivo

Oncologia Cirúrgica - Mastologia

Oncologia Cirúrgica - Urologia

Oncologia - Radioterapia

Oncologia Clínica

Total de 53.193 

agendamentos 

realizados



● A regulação de oncologia – SES conta com um Tabnet que tem por 

objetivo fornecer informações referentes as solicitações e 

agendamentos de consultas em oncologia do Estado de São Paulo no 

Sistema Único de Saúde- SUS.

Tabnet da Regulação

Ofertas 
reguladas 

em 
Oncologia

Portal 
CROSS

Tabnet

Site da 
SES

Link direto: http://www.saude.sp.gov.br/links/informacoes-de-saude-tabnet

http://www.saude.sp.gov.br/links/informacoes-de-saude-tabnet
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