
Regulação da Assistência ao Paciente com Câncer 

Ana Luiza G. M. Wiermann 



POLÍTICAS DE SAÚDE 
 As políticas de saúde buscam um equilíbrio entre três 

objetivos:  

 1) o realismo macroeconômico, que impõe a cobertura de 
despesas pelas receitas e um sistema que não prejudique o 
emprego e a produção;  

 2) a eficiência microeconômica, que exige um nível 
satisfatório de prestação de serviços, um sistema com bom 
desempenho, produtividade das estruturas de prestação de 
serviços e 

 eliminação de desperdícios; e  

 3) a eqüidade social, que deve se traduzir no acesso aos 
cuidados e a uma repartição geográfica eqüitativa dos meios 
 D’Intignano & Ulman (2001) ,Magalhães Jr. (2006) 



Marcos Legais do SUS 



MUDANÇA DE PARADIGMA: 
 Do modelo de atenção à saúde voltado para as 

condições agudas: os sistemas fragmentados 
de atenção à saúde. 

 

 Para o modelo de atenção à saúde voltado 
paras condições crônicas: as redes de atenção 
à saúde. 

 

 No SUS: Plano Diretor de Regionalização 
  FONTE: MENDES (NO PRELO) 

 



Assistência Terapêutica no SUS 
  (Lei n.º 8080/90) deve ter por base uma definição técnica que 

estabeleça medicamentos (básico, especializado e estratégico) e 
procedimentos médicos, que atendam  aos problemas de saúde da 
população conforme perfil epidemiológico, de forma segura e eficaz 
e efetiva.  
 
As responsabilidades dos entes federativos se dá por meio de 
pactuação entre os gestores da saúde para o cumprimento das 
prestações e regulamentação do acesso aos bens e serviços. 
 
Instrumentos de gestão: Lista de Medicamentos (p.ex. RENAME), 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), Tabelas de 
Procedimentos.  
 



Constituição Federal: 
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.   

  

Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços 

de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos 

da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita diretamente ou através 

de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de 

direito privado. 



REGULAÇÃO: 
 A regulação pode ser entendida como a 

capacidade de intervir nos processos de 
prestação de serviços, alterando ou orientando a 
sua execução. Essa intervenção pode ser feita 
por intermédio de mecanismos indutores, 
normalizadores, regulamentadores ou 
restritores. A intervenção entre a demanda e a 
prestação direta dos serviços, nos seus diversos 
aspectos, pode ser caracterizada como 
mecanismo de regulação.  
 SANTOS, F. P.; MERHY,2006 

 

 



REGULAÇÃO ASSISTENCIAL: 
 A microrregulação ou regulação assistencial traduz o 

cotidiano da operação do sistema, as regras gerais 
estabelecidas na macrorregulação. 

 

 Consiste em articular e conjugar as respostas potenciais 
do sistema, para o conjunto dinâmico das demandas das 
populações, operacionalizando o acesso aos serviços.  

 

 Avaliar o que foi planejado nos vários recortes da 
assistência, ou seja, dotar a gestão de uma inteligência 
reguladora operacional.  

 
 (Magalhães, 2002). 

 





PARANÁ 



AVANÇAMOS? 
 Deslocamento do processo de regulação do 

acesso para a gestão pública:  
Prestador regulava sua porta de entrada e 

seus próprios recursos assistenciais, 
desconsiderando as necessidades de alguns 
usuários, em detrimento de outros com 
demandas menos urgentes.  

Relações de compadrio e clientelismo, 
também permeavam o processo de acesso 
aos serviços de saúde, com conseqüente 
privilégio para alguns, sem considerar a 
prioridade assistencial.  
 



AVANÇAMOS? 
 As necessidades assistenciais do usuário são 

analisadas sob a lógica da equidade, visando 
responder da melhor forma, a quem mais 
precisa, com decisões baseadas na utilização 
de protocolos clínicos e operacionais para a 
tomada de decisões assistenciais.  

 O usuário se beneficia com este processo, 
uma vez que seu acesso se dá de forma 
adequada e segura, com a garantia de 
recursos para o seu atendimento.  

 



AVANÇAMOS? 
 Informações>>> 

 Subsídios para integração e interlocução entre 
entre gestores e as várias áreas de atenção à 
saúde. 

 Possibilidade de resposta mais qualificada a 
outras entidades, entre elas: o Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde, Conselhos de 
Saúde, Ministério Público, Conselho Regional de 
Medicina com reflexos no processo de 
planejamento global e definição das prioridades 
da política de saúde, em cada região e adesão 
dos atores envolvidos. 

 



PORÉM AINDA TEMOS 
INÚMEROS DESAFIOS: 
 A regulação de acesso é uma ação complexa 

atravessada por múltiplos interesses, sendo o 
maior desafio a compreensão dos diferentes 
cenários, sujeitos e ações.  

 A estruturação das unidades é muito diferente em 
cada estado ou mesmo em diferentes regiões de 
um mesmo estado. 

 Dificuldades na qualidade do processo regulatório 
–nem sempre são respeitados protocolos clínicos 
e operacionais. 

 Relação prestador do SUS – Corpo Clínico  - 
Gestão Pública e processos de contratualização. 
 



Auditoria do TCU: Out/2012 



TEMPESTIVIDADE: 



OPINIÃO DOS ONCOLOGISTAS: 



OPINIÃO DOS ONCOLOGISTAS: 





Auditoria do TCU: Out/2012 

... TCU, Sala das Sessões Ministro Luciano Brandão Alves 
de Souza, em 25 de outubro de 2011. 
JOSÉ JORGE 
Relator                              ” 







Regulamentações Recentes: 
 Portaria GM 874 de 16/05/2013, que institui a Política 

Nacional para Prevenção e Controle  do Câncer na 
Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças 
Crônicas. 

 

  Portaria GM 875 de 16/05/2013, que estabelece regras e 
critérios de apresentação e aprovação de projetos no 
âmbito do Programa Nacional de Apoio à Atenção 
Oncológica (PRONON) e do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD) 



HOSPITAL ERASTO GAERTNER 



HOSPITAL ERASTO GAERTNER 
 

Pacientes triados em 2012: 
Tempos Médios: 
Entre triagem e consulta: 7 dias 
Entre consulta e anátomo: 8 dias 
Entre anátomo e tratamento: 60 dias 
Entre triagem e tratamento: 91 dias 
Total de casos 1297 

  
  
Atualmente a média de início da radioterapia é de 14 dias após a consulta de avaliação 
com o radioterapeuta. 
  
Tempo de espera para consulta  com a Oncologia Clínica: atualmente a media é de 15 dias 
para a primeira avaliação. 
  
Após esta consulta, com indicação de tratamento, temos o prazo médio de  10 dias até a 
liberação do tratamento junto a SMS. 



HOSPITAL ERASTO GAERTNER 
 Paciente triados em 2013- até 30/4/2013 

Tempos: 
Entre triagem e consulta: 5 dias 
Entre consulta e anátomo: 4 dias 
Entre anátomo e tratamento: 42 dias 
Entre triagem e tratamento: 50 dias 
Total de casos: 180 



E QUANTO A SOBREVIDA? 

FONTE: RHC HEG 2005 A 2009 



O QUE MAIS NOS PREOCUPA: 
 O que acontece antes do paciente chegar ao hospital. 

 A preocupação com a equidade no acesso pode produzir  
atraso na chegada de casos mais graves e que precisam 
ser priorizados. 

 A formação da maioria dos generalistas inclui pouca , ou 
nenhuma oncologia . 

 Poucos profissionais nas unidades básicas de saúde 
preparados para o diagnóstico precoce. 

 Desmotivação de equipes. 

 Dificuldade de acesso tempestivo a exames diagnósticos. 



“NÃO SOMOS RESPONSÁVEIS APENAS PELO QUE 

FAZEMOS, MAS TAMBÉM PELO QUE DEIXAMOS 
DE FAZER.” 

(MOLIÈRE, DRAMATURGO FRANCÊS) 

 

Obrigada 

analuizawiermann@uol.com.br 

 


