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Conflito de Interesses
Nenhum conflito de interesse relacionado a esta apresentação.

APAC e suas origens

Série Histórica

SIH

SIA

Década 1990

SIH

SIA

2003

UNIFICAÇÃO

SIGTAP

2007-2008

Objetivos das tabelas

Tabelas distintas

Controle administrativo-financeiro
= perspectiva contábil

Processo de
Unificação

Planejamento, programação e
avaliação em saúde =
perspectiva gerencial

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
Portaria GM/MS nº 321 de fevereiro de 2007
Portaria GM/MS nº 2.848 de novembro de 2007

Fonte: https://wiki.saude.gov.br/sigtap/index.php/Página_principal

Estrutura de Codificação da Tabela de Procedimentos

Instrumentos de Registro

SIH/SUS

Autorização Internação
Hospitalar – AIH
Principal/Secundário/
Especial

SIA/SUS
Solicitação/Autorização
Procedimento
Ambulatorial – APAC
Principal /Secundário

Boletim de Produção
Ambulatorial – BPA

BPA-C/BPA-I

A ONCOLOGIA NO SIA-SUS E SIH-SUS

Estrutura da tabela
GRUPOS

NOME

01

AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE

02

PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA

03

GRUPO 03. Procedimentos
PROCEDIMENTOS
CLÍNICOS clínicos

04

SUB-GRUPO 04... CIRÚRGICOS
Tratamento em Oncologia
PROCEDIMENTOS

05

TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS e CÉLULAS

06

GRUPO 04. Procedimentos Cirúrgicos
MEDICAMENTOS

07

ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS

08

AÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO À SAÚDE

SUB GRUPO 16... Cirurgia em Oncologia

A Cirurgia Oncológica é uma especialidade reconhecida pelo CFM. Os procedimentos
cirúrgicos de câncer não se resumem ao G04 SG 16, pois os há em todas as demais
especialidades cirúrgicas, classificados como de média complexidade.

PROCEDIMENTOS
CLÍNICOS
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA
exigem habilitação em oncologia e os respectivos
serviços específicos

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
TRATAMENTO EM ONCOLOGIA
SUB-GRUPO 4
03.04.01.xxx-x

Radioterapia

03.04.02 a 07.xxx-x

Quimioterapia

03.04.08.xxx-x

Quimioterapia - Procedimentos Especiais

03.04.09.xxx-x

Medicina Nuclear - Terapêutica Oncológica

03.04.10.xxx-x

Gerais em Oncologia

PROCEDIMENTOS
CIRÚRGICOS
CIRURGIA EM ONCOLOGIA
exigem habilitação em oncologia e os respectivos
serviços específicos

FORMAS DE ORGANIZAÇÃO PROCEDIMENTOS
CIRURGIA EM ONCOLOGIA
SUB GRUPO 16
04.16.01.xxx-x – Urologia
04.16.02.xxx-x – Sistema linfático
04.16.03.xxx-x – Cabeça e Pescoço (*)
04.16.04.xxx-x – Esôfago-gastro duodenal e vísceras anexas e outros
órgãos intra-abdominais
04.16.05.xxx-x – Colo-proctologia
04.16.06.xxx-x – Ginecologia
(*) Para esta FO migraram os procedimentos indevidamente incluídos na FO 04.16.13.xxx-x –
Otorrinolaringologia, que foi excluída (Portaria GM/MS 2.947/2012, republicada em 11/07/2013).

04.16.07.xxx-x – Oftalmologia (1)

04.16.08.xxx-x – Pele e Cirurgia Plástica
04.16.09.xxx-x – Ossos e partes moles (2)
04.16.10.xxx-x – Neurocirurgia (3)
04.16.11.xxx-x – Cirurgia Torácica

04.16.12.xxx-x – Mastologia
(1) FO unificada com as da Oftalmologia (04.05.xx.xxx-x) em seus diversos procedimentos
compatíveis com a habilitação em Oncologia. Portaria SAS 288, de 19/05/08.

(2) Todos os procedimentos e habilitações compatíveis com CID de câncer, hoje existentes no sub
grupo da Ortopedia (04.08.xx.xxx-x) são também compatíveis com a habilitação em Oncologia.
(3) Unificada com a Neurocirurgia (04.03.xx.xxx-x) em seus diversos procedimentos compatíveis com
a Oncologia. Portaria SAS 723, de 28/12/07, repub. em 18/03/08 (procedimentos comuns NeuroOrto-Onco e com sequenciais).

O que são atributos?
 São características inerentes aos procedimentos constantes da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e OPME do SUS e estão relacionados diretamente:
ao próprio procedimento;
ao estabelecimento de saúde através do SCNES;
ao usuário do SUS;
a forma de financiamento definidas nas Políticas de Saúde do SUS;
A observância de todos os atributos dos procedimentos oncológicos, inclusive as
descrições dos procedimentos, orienta as decisões de autorização.

Atributos dos procedimentos
Código - Procedimento

Instrumento de Registro

Origem

Média de Permanência

Descrição

Pontos

Modalidade

Admite longa permanência

Complexidade

Admite permanência a maior

Tipo de Financiamento

Cirurgias Eletivas

Valor Ambulatorial AS

CNRAC

Valor Ambulatorial Total

Inclui valor da anestesia

Valor Hospitalar SH

Permanência por dia

Valor Hospitalar SP

CBO

Total Hospitalar

Especialidade do Leito

Incremento

Serviço / Classificação

Idade Mínima

CID

Idade Máxima

CID Secundário

Sexo

Habilitação

Quantidade Máxima

Grupo de habilitação
AIH5
CNS

OPM

Autorização (APAC)
Conceitos
 Valor fixo independente do medicamento.
 Procedimento por CID-10 e estágio clínico.
CAPÍTULO C + D37 – D48

 Respeito à prerrogativa e responsabilidade do médico pela própria prescrição.
 Lógica oncológica mais evidente do que a mercadológica.
 Responsabilidade do estabelecimento de saúde pelo fornecimento.
 Base conceitual: finalidade, indicações terapêuticas e planejamento terapêutico global.

Autorização (APAC)
Conceitos
 Solicitação a partir de laudo médico (APAC - Formulário).
 Autorização prévia pela respectiva secretaria de saúde gestora.
 Duração prevista do doente dentro do sistema.

 Sistema informatizado com compatibilidades mínimas (APAC-Magnética).
 Sistema de informações oncológicas e gerenciais.

APAC-ONCO
Dificuldades de Interpretação
O medicamento não é a base do sub-sistema

A duração da quimioterapia
Valor mensal e não por ciclos
Estadiamento tumoral – sequência de linhas

A APAC é um sub-sistema de informações médicas e gerenciais, e não só um mecanismo de
cobrança e pagamento

Ressarcimento
por produção

Orçamentos
públicos

Investimentos

Dupla porta
(SUS e não
SUS)

Fontes de
Financiamento

Captação
social
(Pronon)

Incentivos e
Incrementos

Beneficência
Filantropia
(Proadi-SUS)

Emenda
Parlamentar

Finalidades da APAC-ONCO
Cobrança e Pagamento de
Procedimentos

Estimativa da
demanda atendida e
reprimida

Produção
Científica/Avaliação
de Resultados

Epidemiologia

Controle e
Avaliação/Auditoria

Consultoria à
Distância/Pareceres

Planejamento e
Programação

APAC: vantagens
•
•
•
•
•
•
•
•
•

O medicamento não é a base do sub-sistema.
Respeito à prerrogativa e responsabilidade do médico pela própria prescrição.
Importante fonte de informações oncológicas e gerenciais.
Duração prevista do doente dentro do sistema.
Sequência de linhas definidas.
Controle da assistência prestada e contribuição para ações de vigilância epidemiológica.
Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas – DDT e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT.
Acompanhamento e análise da evolução de gastos com a oncologia.
Fonte de informação referente à produção ambulatorial de alta complexidade nos
estabelecimentos de saúde habilitados em oncologia.
• Planejamento, programação, regulação, avaliação e auditoria.

APAC: desvantagens

• Passível de fraude
• Processo de registro manual (laudo de solicitação/autorização).
• Viés de faturamento.

• Seleção de procedimentos.
• Seleção de doenças.

• Perda da integralidade assistencial.
• Dificuldade para regulação, controle e avaliação.

Processo Autorizativo: Papel do Autorizador

Portaria SAS/MS nº 346, de 23 de Junho de 2008
Art.1º § 1º - Os autorizadores deverão ser profissionais de nível superior da área da saúde,
devidamente treinados para tal função, não vinculados ao SUS como prestadores de serviços
oncológicos ou como profissionais que atuem nos estabelecimentos de saúde
credenciados/habilitados em Oncologia com serviço de radioterapia, de oncologia clínica, de
hematologia ou de oncologia pediátrica.

§ 2º - Fica dispensada para os autorizadores médicos a exigência de habilitação em oncologia
(cirurgia oncológica, radioterapia, oncologia clínica, hematologia ou oncologia pediátrica) para
compor o corpo de profissionais autorizadores.

O Processo de Autorização
• A autorização, o controle e a avaliação de qualquer processo pressupõem que haja normas claras
e recursos humanos devidamente treinados para exercerem as suas atividades específicas.
• A autorização de procedimentos deve verificar a compatibilidade com a real existência de
respectivos equipamentos e instalações, a habilitação dos estabelecimentos e seu cadastro
atualizado no Sistema Nacional de Estabelecimentos de Saúde - SCNES.
• A observância de todos os atributos dos procedimentos oncológicos, mormente as descrições dos
procedimentos, orienta as decisões de autorização
• No processo de autorização de um procedimento de quimioterapia ou radioterapia, vários itens
são observados, como, por exemplo, as compatibilidades dos atributos do procedimento
solicitado. Mas também é fundamental, no processo autorizativo, a observância a diretrizes ou
protocolos terapêuticos publicados em portarias.
É de responsabilidade dos gestores estaduais e municipais, dependendo das prerrogativas e
competências compatíveis com o nível de gestão, efetuarem o acompanhamento, controle,
avaliação e auditoria que permitam garantir o cumprimento das normas e regulamentações do
SUS.

DDT x PCDT
PROTOCOLAR significa estabelecer critérios, parâmetros e padrões, com
base em evidências que garantam a segurança, a efetividade e a
reprodutibilidade do que se protocola.
PROTOCOLAR não significa disponibilizar o que existe e está disponível, mas
o que se assume como dever prioritário de disponibilizar.

ESTABELECER DIRETRIZES significa orientar o que é válido e não válido
técnico-cientificamente, com base em evidências que garantam a segurança, a
efetividade e a reprodutibilidade, para orientar condutas e protocolos.
DIRETRIZES estabelecidas não significam a obrigação de se protocolar o que
é técnico-cientificamente válido.

INSTRUÇÕES GERAIS PARA PREENCHIMENTO
 Deve ser preenchido corretamente, todos os campos, com letra legível, sem rasuras
 CID10 compatível com localização primária tumoral.
 Cópia do laudo diagnóstico cito- ou histopatológico é exigida de todos os casos, para a primeira
autorização
 Também, exige-se cópia do laudo de exame específico, dependendo do diagnóstico e do
procedimento solicitado.
 Preencher com a descrição do (s) tratamento (s) anterior(es) - (nome da cirurgia – terapêutica,
não biopsia -, quimioterapia, hormonioterapia ou radioterapia).
 Após ser autorizado deve ter o arquivamento de via no prontuário do doente para ficar à
disposição de setores de regulação/avaliação

Normas gerais de autorização
Prestador
solicita a
autorização
Retém o Laudo
solicitação APAC
Autorizador
analisa o
laudo

Relatório
dos motivos
de recusa

Recusa o
Procedimento

Consultoria
Técnica

Libera o
procedimento

Distorções mais comumente encontradas
• Cobrança de procedimentos de maior valor.
• Documentos médicos ilegíveis, incompletos ou com rasuras.

• Ausência de exames diagnósticos e complementares.
• Internações indevidas, irregulares, como pagamento de procedimento cirúrgico realizado em

regime ambulatorial, porém pago na modalidade hospitalar.
• Cobrança indevida de procedimentos sequenciais.
• Divergência entre o laudo, descrição cirúrgica e a AIH.
• Mudança de procedimento sem solicitação e autorização.
• Cobrança de procedimento em quantidade superior ao realizado ou não comprovado.

Papel do Autorizador
• Papel essencial na construção da informação.
• Autoriza ou não procedimentos, não tratamentos.
• Avalia e autoriza ou não a solicitação de APAC ou AIH, com base nas normas técnicas ou

operacionais.
• Questiona com base em pareceres técnicos do Instituto Nacional de Câncer/MS ou, diretamente,

do Ministério da Saúde.

GASTOS FEDERAIS COM SERVIÇOS ONCOLÓGICOS NO SUS
Brasil - 1999 – 2018 – Em milhões de Reais

Ano
1999
2006
2007
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Cirurgia
Oncológica
87,00
146,00
159,0
172,8
173,2
173,9
176,1
399,4
698,96
823,71
866,85
906,11
929,66

Radioterapia Quimioterapia
77,00
306,00
146,50
966,80
147,0
1.000,0
163,7
1.228,4
209,5
1.473,6
349,5
1.630,5
363,8
1.718,3
391,3
1.840,0
396,74
2.121,04
407,87
2.043,03
480,90
2.008,25
437,41
2.392,03
453,51
2.474,54

Iodoterapia do
CDT
0,05
1,50
2,3
4,1
4,6
4,8
5,5
5,9
5,53
5,64
4,95
4,36
4,62

TOTAL
470,05
1.260,80
1.308,30
1.569,00
1.860,90
2.158,70
2.263,70
2.636,60
3.222,27
3.280,25
3.360,95
3.739,91
3.862,33

Fonte: SAES/Ministério da Saúde /2019

GASTOS FEDERAIS COM SERVIÇOS ONCOLÓGICOS NO SUS
BRASIL 1999 – 2009 – 2018
1999

2009

2018

Cirurgia Oncológica

R$ 87 milhões

R$ 172,81 milhões

R$ 929.657.220,71 1

Radioterapia

R$ 77 milhões

R$ 163,72 milhões

R$ 453.508.742,42 2

Quimioterapia

R$ 306 milhões

R$ 1.228,41 milhões

R$ 2.474.542.907,04 3

Iodoterapia

R$ 0,048 milhão

R$ 4,15 milhões

R$ 4.625.928,11 4

Total

R$ 470,5 bilhões

R$ 1,6 bilhão

R$ 3.862.334.798,28

(*)

De janeiro a dezembro de 2018, em 26/02/2019.
do Subgrupo 0416 e o procedimento 0415020050 PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA.
2 Procedimentos registrados na forma de organização 03.04.01 (SIA e SIH) – Radioterapia.
3 Procedimentos registrados nas formas de organização 03.04.02 – Quimioterapia paliativa – adulto; 03.04.03 – Quimioterapia para controle temporário de doença – adulto; 03.04.04
– Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora) – adulto; 03.04.05 – Quimioterapia adjuvante (profilática) – adulto; 03.04.06 – Quimioterapia curativa – adulto; 03.04.07 –
Quimioterapia de tumores de criança e adolescente; 03.04.08 – Procedimentos especiais; e valores gastos com medicamentos oncológicos no total de R$ 527.863.505,18.
4 Procedimentos registrados na forma de organização 03.04.09 (SIA e SIH)- Medicina Nuclear - terapêutica oncológica.
Não foram computados os gastos federais no ano de 2017 com:
•
Procedimentos cirúrgicos não registrados no Subgrupo 0416 e o procedimento 0415020050 PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA em hospitais habilitados e não
habilitados em alta complexidade em oncologia (R$ 244.000.720,58).
•
Gerais em oncologia (R$ 186.956.686,39).
•
Transplantes de esclera, fígado e células-tronco hematopoéticas para tratamento de câncer (R$ 92.097.847,99).
1 Procedimentos

TOTAL GERAL – 2018: R$ 4.385.390.053,24

O CÂNCER NO
SIA-SUS E NO SIH-SUS

Exemplos de procedimentos na assistência de câncer
01 AÇÕES DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO EM SAÚDE
01.01.01.002-8 - ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
02 PROCEDIMENTOS COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA
02.03.02.006-5 - EXAME ANATOMOPATOLOGICO DE MAMA – BIOPSIA
02.03.02.008-1 - EXAME ANATOMO-PATOLOGICO DO COLO UTERINO – BIOPSIA
03 PROCEDIMENTOS CLÍNICOS
03.02.02.001-2 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO DE PACIENTE COM CUIDADOS PALIATIVOS
04 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS
04.13.04.009-7 - PREPARO DE RETALHO
05 TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS, TECIDOS e CÉLULAS
05.05.01.001-1 - TRANSPLANTE ALOGENICO DE CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS DE MEDULA OSSEA – APARENTADO
06 MEDICAMENTOS
06.03.05.003-4 - ESTREPTOQUINASE 250000 UI
07 ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS
07.01.01.021-5 - CADEIRA DE RODAS (ACIMA 90KG)
08 AÇÕES COMPLEMENTARES DA ATENÇÃO À SAÚDE
08.02.01.002-4 - DIARIA DE ACOMPANHANTE CRIANCA/ADOLESCENTE C/PERNOITE

Desafios para o futuro

 Controle e avaliação = organização e replanejamento do próprio sistema.
 Maior sustentabilidade dos serviços.
 Estimular a oferta de serviços.

 Continuar possibilitando a adoção de novos terapias de comprovada efetividade.
 Melhorar as regulação e avaliação da assistência prestada.

 Melhorar a qualidade da informação e prevenir distorções de codificação.

Obrigada
arnt@inca.gov.br

