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“Aprimorando o modelo de 

remuneração do SUS”... 
 

... é iniciativa do Instituto Oncoguia para discutir o 
atual modelo de remuneração dos prestadores de 

serviços de saúde do SUS. 
 



E o que o modelo de remuneração do SUS tem 
a ver com o acesso do paciente com câncer 
aos melhores procedimentos diagnósticos e 

terapêuticos? 



A gente te explica! 
 



Para garantir aos pacientes 
com câncer do SUS acesso aos 
melhores procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos, é 
essencial que haja uma justa 
remuneração dos prestadores 
de serviços de saúde 
vinculados ao SUS, bem como 
um rigoroso controle desses 
investimentos.  
 



Isso porque, na grande maioria dos tratamentos 
oncológicos, o hospital recebe um valor ‘X’ para garantir 
o tratamento do paciente. Será que nesse valor ‘X’ cabe 

o custo do exame ou do tratamento que o paciente 
precisa?  

 
 

 
Mais que isso, ainda que caiba,  
será que o hospital está mesmo  
garantindo ao paciente a  
realização desses procedimentos? 



Pensando nisso, o Instituto Oncoguia entende que já está mais do 
que na hora de colocarmos este assunto em pauta, de modo a 
viabilizar o aprimoramento do atual modelo, que tem recebido 

muitas críticas dos prestadores (pela suposto insuficiente 
financiamento dos procedimentos) e da sociedade em geral (pelo 

pouco controle na aplicação dos recursos públicos).  
 



Essa discussão envolve, por exemplo, saber se os 
hospitais habilitados em oncologia no SUS estão 
recebendo remuneração adequada para garantir 

ao paciente com câncer acesso aos melhores 
procedimentos diagnósticos e terapêuticos já 

incorporados ao SUS.  
Envolve também saber se a direção do SUS 

fiscaliza se o hospital está oferecendo ao paciente 
esses procedimentos de maneira adequada. 

 



Conversando com alguns gestores de hospitais, 
identificamos que há muita dificuldade de se 

garantir ao paciente, por exemplo, determinados 
medicamentos já incorporados ao SUS, uma vez 
que o valor repassado pelo SUS ao Hospital não 

comporta sua aquisição, e consequente 
disponibilização ao paciente. 

 



 
Exemplificando... 
 



Em 2013, o Ministério da Saúde incorporou no 
SUS os medicamentos Gefitnibe e Erlotinibe para 
o tratamento de pacientes com câncer de pulmão 
que apresentam algumas mutações do gene 
EGFR. 
 



 
 

Tendo em vista que os preços destes 
medicamentos são muito mais altos (mais 
de R$ 3.000) do que aquilo que o SUS paga 
aos hospitais pelo tratamento de câncer de 

pulmão metastático (R$ 1.100), vários 
hospitais podem estar deixando de ofertá-

los. 
 



Pensando nisso, o Instituto Oncoguia 
solicitou via Lei de Acesso à Informação que o 
Ministério da Saúde esclarecesse o que seria 

feito nesses casos.  
 



Ou seja, quem PAGARÁ ESSA CONTA? E quem 
está fiscalizando o hospital, para saber se ele, 

de fato, está disponibilizando esses 
tratamentos ao paciente? 

 



Em resumo, o MS nos disse que, como uma pequena 
parcela dos pacientes com câncer de pulmão são 

elegíveis para o tratamento com estes medicamentos 
(mais caros), a outra parcela que faz uso da 

quimioterapia paliativa (com custo inferior ao 
repassado pelo SUS) compensaria a diferença de 

valores. 
 



 
 

Essa resposta nos pareceu muito simplória e contraria o 
que afirmam os hospitais.  

 
 

Como saber quem está 
certo?  

 



Para saber quem está certo, entendemos ser 
imprescindível uma avaliação mais aprofundada 

e, sobretudo, uma fiscalização efetiva sobre 
quem presta serviços ao SUS. 

 



Nem mais por menos, 

Nem menos por mais!!!  

Entendemos ser 
indispensável também 
a remuneração justa, 
devidamente 
fiscalizada.  



Este foi apenas um 
exemplo! 

  
* E para outros procedimentos?  

 
* A conta fecha? 

 
* A remuneração é justa?  

 



É por isso que o Instituto Oncoguia está se 
propondo a promover uma ampla 

discussão, incluindo levantamento de 
materiais, reuniões com steakholders e 

outras atividades para bem contextualizar 
o problema e propor soluções sustentáveis 
e responsáveis para que sejam realizadas 

as transformações necessárias no  
 

Modelo de Remuneração do SUS. 
 



Participe! Acompanhe as ações de advocacy 
e os informes sobre esta iniciativa! 

 




