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Declaração de conflitos 

 
 

• Financeiro: Nenhum  
 

• Posições 
– Chefe do Serviço de Radioterapia do Instituto Nacional de 

Câncer. 
– Coordenador Médico do Centro de Oncologia Rede D´Or 
– Presidente  Conselho Superior da Sociedade Brasileira de 

Radioterapia 



Sítios mais frequentes no Brasil  
(estimativas de casos novos para 2012) 

Brasil-MS-INCa. Estimativa de incidência de Câncer no Brasil para 2012 MS-INCA:RJ, 2012. 
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Radioterapia utilizada em cerca de 70% dos casos 
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Braquiterapia 

Teleterapia  



Simulador RX ( 2D) Linac 



Vieira AML, Bittencout G, Viégas CMP , Ventura RM, Daher R, Araujo CMM. Comparação de técnicas de tratamento em câncer de 

pélvis: Convencional, Conformacional, IMRT e Arco Volumetrico. Dados do serviço de RXT, 2012 ( ainda não publicados) 

Diferentes técnicas 

Par oposto Box = 4 campos 

IMRT 
Arco Volumétrico 



O que o paciente acha que está 
comprando 

O que o paciente está levando... 

Se conseguir levar....... 

Planos de saúde 
 SUS 



Disponibilidade de Aparelhos de Radioterapia no Brasil 
 
 

Oferta de serviços – Incompativel 
com a demanda de pacientes 
Esfera: Publica ou privada 

ARAUJO, cmm, Viegas CMP. Cap 1-A História da Radioterapia no Brasil. IN: Salvajoli , JV, Souhami, L &.  Faria , S. Radioterpaia em ONnologia. 

2nd ed. São Paulo: Medsi, 2013, No prelo. 



Serviços com Radioterapia Modulada (IMRT) 



Relatório do TCU 

Auditoria operacional 

 

• Política Nacional de Atenção Oncológica.  

– Carências estruturais na rede de atenção oncológica.  

– Falta de tempestividade no acesso á atenção oncológica.  

– Falta de atualização das condutas terapêuticas utilizadas 
no combate ao câncer pelo SUS.  

– Recomendações.  

– Remessa de cópia aos órgãos interessados.  

Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU). Auditoria operacional. Política nacional de atenção oncológica. Brasilia, 2011.  



Relatório do TCU 

Concluiu-se que :  

 

• Investimentos governamentais e os mecanismos existentes para a 
estruturação da rede de atenção oncológica não têm sido suficientes para 
atender a demanda por tratamento.  

 

• Prejuízo ou mesmo inviabilização ao acesso dos tratamentos de câncer 
para contingentes consideráveis da população brasileira  

 

• O elevado tempo de espera para diagnóstico e tratamento de câncer 
podem gerar conseqüências graves para os pacientes, como diminuição 
das suas chances de cura e do tempo de sobrevida. 

Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU). Auditoria operacional. Política nacional de atenção oncológica. Brasilia, 2011.  



Relatório do TCU 

Recomendações :  

 

• Desenvolvimento de um plano para sanar de forma efetiva a insuficiência da  estrutura da 
rede de atenção oncológica, que preveja  a ampliação da oferta de serviços até a completa 
solução das carências existentes;  
 

• Adoção de medidas  que assegurem a efetividade do RHC, que contemplem o cálculo e a 
divulgação de indicadores nacionais de tempestividade dos atendimentos e de sobrevida 
dos  pacientes;  
 

• Estabelecimento de sistemática para a promoção da formação dos profissionais que atuam 
na  assistência aos pacientes de câncer;  
 

• Estabelecimento de mecanismos para discussão das condutas terapêuticas mais adequadas 
aos pacientes oncológicos, que possibilitem a divulgação de diretrizes para os casos de 
câncer mais prevalentes;  
 

• Atualização periódica dos procedimentos custeados pelo SUS com a incorporação dos 
avanços observados na medicina validados pela comunidade científica. 

Brasil. Tribunal de Contas da União (TCU). Auditoria operacional. Política nacional de atenção oncológica. Brasilia, 2011.  



Plano de Expansão da Radioterapia 

MS:       R$ 

 Investimento para ampliar acesso á RXT  505 milhões 
Recursos aplicados em infraestrutura  e 

 Compra de Aceleradores lineares   325    milhões 

 Outras necessidades     180    milhões 

 

Serão adquiridos 80 aceleradores no período de cinco anos 

Expansão de acesso para mais 48.000 pacientes, anualmente.  

Brasil. MS. INCA. Ministério da Saúde vai investir R$ 505 milhões para ampliar acesso à radioterapia. Agência de notícias. Portal do INCA. 

Rio de Janeiro, 2012. 



Plano de Expansão da Radioterapia 

Brasil. MS. INCA. Criado grupo para executar Plano de Expansão da Radioterapia no SUS 
. Agência de notícias. Portal do INCA. Rio de Janeiro, 23/01/2013   



Plano de Expansão da Radioterapia 

Brasil. MS. INCA. Criado grupo para executar Plano de Expansão da Radioterapia no SUS 
. Agência de notícias. Portal do INCA. Rio de Janeiro, 23/01/2013   

Grupo de trabalho: 

• Definido cronograma de expectativas 

• Prioridades 

• Necessidade de Recursos Humanos (físicos, médicos, técnicos) 

• Definição de características de aparelhos 

• Incorporação de novas tecnologias  

• Implantação de fábricas no Brasil 

• Contingenciada verba para pagamento de tratamentos 

• Adequação de tabelas existentes á realidade nacional, com 
rol de procedimentos atualizado 



Planos de saúde 

 

– ANS define uma lista de procedimentos 
 

– Rol de Procedimentos 
 

– Obrigatório  oferecimento básico 
• planos contratados a partir de 02/ jan /1999, os chamados planos novos.  
• válida também para os planos contratados antes dessa data, mas somente 

para aqueles que foram adaptados à Lei dos Planos de Saúde.  
 

São produtos e devem ser considerados como tal 

ANS. O que o seu plano deve cobrir. 

Disponível em : http://www.ans.gov.br/index.php/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/o-que-o-seu-plano-deve-cobrir 



Beneficiários de planos de saúde (milhões) 

Crescimento linear 

ANS. Foco Saúde Suplementar. Dezembro de 2012. Disponível em : http://www.ans.gov.br/ 



Planos de saúde x PIB 
 

Variação anual do PIB e do número de beneficiários de planos coletivos novos 

(Brasil - 3º trimestre/2010-3º trimestre/2012) 
 

Diretamente proporcionais 

ANS. Foco Saúde Suplementar. Dezembro de 2012. Disponível em : http://www.ans.gov.br/ 



Alguns números de planos de saúde 

 

Clientes       48,7 milhões 
 
2012  
Planos faturaram      R$ 83 bilhões 
Arrecadação Federal no Brasil (nov)   R$ 83 bilhões 
 
 
Crescimento desde 2003     50,6% 
 

Custo de planos mais baratos           R$ 90,00 
Estimativa para cobertura mínima aceitável R$ 500,00 

Gaspari, Elio. Um pacote de veneno para a saúde. Folha de São Paulo, 3/3/2013. 

 

Disponível em : http://www1.folha.uol.com.br/colunas/eliogaspari/1239791-um-pacote-de-veneno-para-a-saude.shtml 

Viabilidade? Ás custas do SUS 



Endividamento de planos de saúde 

Maior alta já apresentada  na história 

ANS. Foco Saúde Suplementar. Dezembro de 2012. Disponível em : http://www.ans.gov.br/ 



Internações de beneficiários de  
planos de saúde no SUS 

 

Beneficiário leva gato por lebre 

ANS. Foco Saúde Suplementar. Dezembro de 2012. Disponível em : http://www.ans.gov.br/ 



Reclamações contra planos de saúde 

Crescimento exponencial 

ANS. Foco Saúde Suplementar. Dezembro de 2012. Disponível em : http://www.ans.gov.br/ 



Negativas de autorizações 
 
RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 319, DE 5 DE MARÇO DE 2013 

 

     75.916 reclamações  
 
Negativas de cobertura   75,7%   

    (57.509 reclamações)  
 
Se negativa de  autorização  
– Comunicação por escrito em até 48 hs 

• Em linguagem clara, indicando a cláusula contratual ou 
o dispositivo legal que a justifique.  

       

ANS. Operadoras de planos terão de justificar por escrito as negativas de cobertura . 5 de março de 2013 

 

 

Disponível em : http://www.ans.gov.br/index.php/a-ans/sala-de-noticias-ans/consumidor/1952-operadoras-de-planos-terao-

de-justificar-por-escrito-as-negativas-de-cobertura- 

 
      Multa (R$) 
Deixar de informar por escrito  30.000 
Não cumprimento em caso de Urgência  100.000 
 
 



Conclusões 
• Câncer 

– + meio milhão de casos 
– RXT em cerca de 70%  dos casos 

 
• RXT moderna 

– Efetiva 
– Segura 

 

Planos de saúde 

 Diferenças na essência, Aplicação, Distribuição 

ANS 

 Escudeira junto aos planos 

 Ferramenta em defesa da população 

Garantia de acesso ao tratamento rápido e de qualidade: a melhor saída contra a judicialização? 
 
RXT pode ser um tratamento rápido e de boa qualidade, porém nem sempre há saída contra a 

judicialização 



Garantia de acesso ao tratamento rápido e de 
qualidade: a melhor saída contra a judicialização 

 
 

Carlos Manoel Mendonça de Araújo 

 

cmmaraujo@inca.gov.br 

cmmaraujo@globo.com 
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Ionização 

e -    livre  

radical 

livre 

efeito biológico efeito químico 

efeito  

físico 



Radioterapia moderna 

Multi-leaf 



Radiocirurgia 



Serviços com Radiocirurgia 



Fórum Regional de Políticas de Saúde 
Instituto Oncoguia 

 

 

Rio de Janeiro, 14 de março de 2013 



Planos de saúde 

Ou não entregues, ou não existentes, ou sem cobertura.... 


