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1. LEGISLAÇÃO RELACIONADA  

 

Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento 

de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início. 

 

Portaria nº 1.083/SAS/MS, de 2 de outubro de 2012, que aprova o Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica; 

 
Portaria GM nº2. 947, de 21 de dezembro de 2012 atualiza, por exclusão, inclusão e 
alteração, procedimentos cirúrgicos oncológicos na Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS. 
 

Portaria GM nº 252, de 19 de fevereiro de 2013, institui a Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas.   

  

Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer nas Redes de Atenção à 

Saúde no âmbito do SUS pactuada na CIT de dezembro de 2013, aguardando 

publicação. 

 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO TEMA 

A Lei 12.732, de 22/11/12 no seu artigo 1º refere que o paciente com neoplasia 

maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde (SUS), todos os 

tratamentos necessário e estabelece um prazo de até 60 dias contados a partir do 

dia em que for firmado o diagnóstico em laudo para se submeter ao primeiro 

tratamento no SUS com a realização de terapia cirúrgica ou radioterapia ou 

quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica que o caso requer.    

       Para tanto as terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista e 

atualizada sempre que se fizer necessário e, além disso, os pacientes com 

manifestações  de dor  consequentes à doença deverão ter tratamento privilegiado e 

gratuito, quanto às prescrições e dispensação de analgésicos opiáceos ou 

correlatos.  
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          A lei prevê que os estados que apresentarem grandes espaços territoriais sem 

serviços especializados em oncologia deverão possuir planos regionais de 

instalação deles, para superar essa situação e esta entrará em vigor em 180 (cento 

e oitenta) dias de sua publicação.  

        Considerando a aplicação da lei dentro do prazo previsto, o MS apresentou no 

GT de Atenção da CIT do dia 13 de março uma minuta de portaria com proposta de 

pactuação na CIT de 21/03/2013 e está anexada  a esta NT.   

 

3. PROPOSTA DE PORTARIA APRESENTADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

     A minuta da portaria do Ministério da Saúde dispõe sobre a aplicação da Lei nº 

12.732/2012 para o início do primeiro tratamento cirúrgico, ou quimioterápico ou 

radioterápico no prazo de até 60 dias. 

     Os pacientes fora de possibilidades terapêuticas antitumorais deverão ter acesso 

a cuidados paliativos, incluindo-se o controle da dor crônica conforme contemplado 

na portaria SAS/MS nº 1.083 de 2 de outubro de 2012, que aprova o Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica. 

       O prazo máximo 60 (sessenta) dias fixado pela Lei nº 12.732, de 2012, contar-

se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente, não sendo 

aplicáveis aos casos de câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e 

espinocelular; câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos 

de alto risco e casos sem indicação de tratamento. 

Para a realização do primeiro tratamento deverá ser observado segundo a portaria o 

seguinte fluxo: 

 Atendimento do paciente no SUS; 

 Registro do resultado do laudo patológico no prontuário do paciente no 

serviço do SUS; e 

 Encaminhamento para unidade de referência para tratamento oncológico, 

incluindo a realização do plano terapêutico estabelecido entre a pessoa com 

câncer, o médico responsável e a equipe de saúde. 
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O médico e/ou equipe de saúde do serviço de saúde o qual foi referenciado o 

paciente registrará no Sistema de Informação do Câncer (SISCAN), as seguintes 

datas: 

 Data que foi firmado o diagnóstico de neoplasia maligna em laudo patológico; 

 Data de registro do exame no prontuário do paciente; e 

 Data do primeiro tratamento. 

No artigo 8º da minuta estão definidas as competências do MS, SES e SMS, 

cabendo aos estados:  

 Definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com 

vistas à elaboração de planos regionais; 

 Realizar o diagnóstico da capacidade instalada com vistas a identificar os 

espaços territoriais sem serviços de saúde especializados em oncologia; 

 Pactuar regionalmente, por meio da Comissão Intergestores Regional (CIR), 

da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e do Contrato Organizativo de Ação 

Pública (COAP), todas as ações e os serviços necessários para a prevenção 

e controle do câncer; 

 Promover o apoio necessário à organização da prevenção e controle do 

câncer nos Municípios; 

 Garantir o financiamento tripartite para a prevenção e controle do câncer de 

acordo com suas responsabilidades; e 

 Garantir e monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que 

trata o art. 2º e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo 

com suas responsabilidades. 

          Estão definidos no artigo 10, que o “planejamento e programação das ações e 

os serviços para atender a população, operacionalizar a contratualização dos 

mesmos e pactuar na respectiva Comissão Intergestores quando não existir 

capacidade instalada no próprio município” como competência apenas das SMS.  

          A lei e a minuta de portaria determinam a elaboração de planos regionais nos 

estados que possuírem grandes espaços territoriais desprovidos de serviços em 

oncologia e pactuação nas respectivas Comissões Intergestores Bipartites e, se 

houver Comissões Intergestores Regionais para superar essa situação, com 
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posterior envio à Comissão Intergestores Tripartite para conhecimento a fim de 

garantir a assistência integral à pessoa com câncer.  

            Além disso, no paragrafo único do artigo 14 define que “os estados e os 

municípios não estão eximidos de cumprir o prazo de 60 (sessenta) dias 

estabelecido na Lei durante o tempo em que os planos regionais não estiverem 

efetivamente implantados e deverão, garantir o tratamento adequado e oportuno por 

meio de serviços de referência” e 0 descumprimento do disposto na portaria está 

sujeita  às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e, se 

agente público, às penalidades disciplinares cabíveis 

 

4. SUGESTÃO DE ENCAMINHAMENTO  

 

Pontos para discussão e encaminhamentos junto a CIT:                                  

 

           Segundo a lei, os estados que apresentarem grandes espaços territoriais sem 

serviços especializados em oncologia deverão produzir planos regionais de 

instalação desses para superar essa situação. 

           A minuta de portaria estabelece que esses planos deverão ser enviados à 

Comissão Intergestores Tripartite para conhecimento com a finalidade de garantir a 

assistência integral à pessoa com câncer. 

            Além disso, os estados e os municípios não estão eximidos de cumprir o 

prazo de 60 (sessenta) dias  estabelecido na Lei durante o tempo em que os planos 

regionais não estiverem efetivamente implantados e deverão, portanto, garantir o 

tratamento adequado e oportuno por meio de serviços de referência. 

             O descumprimento do disposto nesta minuta de portaria sujeita quem lhe 

deu causa às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e, se 

agente público, às penalidades disciplinares cabíveis. 

           

         Panorama da situação do câncer no Brasil:  

          Na CIT de fevereiro de 2013 o secretário da SAS, Helvécio Miranda, 

apresentou um panorama da situação da atenção ao câncer no Brasil.  
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           A prevenção e controle do câncer de colo de útero: A despeito de existir no 

Brasil 1.382 laboratórios, 1.193 desses (80,6%) realizam < que 15.000 exames/ano, 

sendo que 774 laboratórios realizam < que 5.000 exames/ano. 

 Principais desafios: A necessidade de qualificar e aumentar o nº de exames 

citopatológicos para o diagnóstico do câncer de colo uterino.  

         Com relação ao diagnóstico de câncer de mama, a meta nacional é 

aumentar o nº de mamografias de rastreamento para atingir  65% das mulheres 

na faixa de 50 a 69 anos, o que significa a produção de 4 milhões de exames 

mamografias para rastreamento/ano. A produção de mamografias em 2012 foi de 

2,3 milhões (SIA/SUS /dezembro de 2012), o que significa um longo trajeto a ser 

percorrido para atingir a meta de 65% no Brasil, considerando os percentuais em 

2012: região Norte 46,5 %, região Nordeste 47,8%, região Centro – oeste 52,7% 

, região sudeste 53,4%  e região sul,  52,2%.  

 Principais desafios: a expansão do acesso, a realização dos exames de 

mamografia na faixa etária (50 a 69 anos) e a qualificação da imagem. 

  

          Serviços de Alta Complexidade em Oncologia: A analise mostrou a disposição 

insuficiente e desigual dos serviços de oncologia (CACON e UNACON) no Brasil e 

nas regiões, e principalmente o déficit de serviços de radioterapia, a despeito da 

proposta do MS de expansão dos serviços de radioterapia em todo país. 

        Com relação aos procedimentos cirúrgicos oncológicos, estes foram objetos de 

revisão e pactuação na CIT de dezembro de 2012, sendo publicada a portaria GM nº 

2. 947, de 21 de dezembro de 2012 que atualizou, incluiu novos procedimentos e 

alterou os  procedimentos cirúrgicos oncológicos na Tabela de Procedimentos  do 

SUS. 

 Principais desafios: disposição e expansão dos serviços de radioterapia em 

estados e municípios e incorporação de novos tratamentos quimioterápicos 

para garantir o acesso. 
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           Com relação às competências dos entes, conforme estabelecido no artigo 5º 

da Politica Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer pactuada na CIT de 

dezembro de 2012 e aguardando a publicação, as responsabilidades desses 

deverão ser  pactuadas nas respectivas comissões, não cabendo nessa minuta as 

especificações das competências dos três entes. 

          A Politica de Controle do Câncer prevê que a organização das linhas de 

cuidados e dos componentes serão objetos de normas especificas a serem 

publicadas pelo MS.  

          Além disso, o planejamento e a programação das ações e serviços de saúde 

não são de responsabilidades exclusiva das SMS, como está no artigo 10 dessa 

minuta, e sim de todos os entes conforme estabelecido pelo Decreto nº 7.508/2011. 

           

       Como superar esta situação no curto prazo estabelecido pela lei?  
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MINUTA DE PORTARIA Nº XXXX, DE XX DE XXXXXX 2013 
 
 

Dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito do 
primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

 
                     O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os 
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

 
Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, de 19 

de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o 
primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu 
início; 

Considerando o Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe sobre a 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e sobre o processo administrativo para 
incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo SUS e dá outras providências, 

Considerando a Portaria nº XXXX/GM/MS que institui a Política Nacional para a 
Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde ás Pessoas com Doenças Crônicas; 

Considerando a Portaria nº 1.083/SAS/MS, de 2 de outubro de 2012, que aprova o 
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica; e 

Considerando a necessidade de orientar e coordenar a ação conjunta das Secretarias de 
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para atender, diagnosticar e iniciar o 
tratamento de paciente diagnosticado com neoplasia maligna no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, 
resolve: 

 
Art. 1º Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 

2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no 
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 
Art. 2º Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o primeiro 

tratamento da neoplasia maligna comprovada com: 
I – realização de terapia cirúrgica; 
II – início de radioterapia; ou 
III – início de quimioterapia. 
 
Parágrafo único.  Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais descritas 

nos incisos I a III do “caput” devem ter acesso a cuidados paliativos, incluindo-se entre estes o 
controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde. 

 
Art. 3º O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 2012, para 

fins do primeiro tratamento cirúrgico ou quimioterápico ou radioterápico do paciente no SUS, contar-
se-á a partir do registro do diagnóstico no prontuário do paciente. 

§ 1º O prazo previsto no “caput” poderá ser reduzido por profissional médico 
responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. 

§ 2º Não se aplica o prazo previsto no “caput” aos seguintes casos de neoplasia 
maligna: 

I – câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular; 
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II – câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto risco; 
e 

III – casos sem indicação de tratamento descritos no artigo 2o, desta portaria. 
§ 3º  Os casos de neoplasia maligna especificados no parágrafo anterior observarão 

protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e notas técnicas justificativas publicadas pelo Ministério da 
Saúde e disponibilizadas por meio dos sítios eletrônicos http://www.saude.gov.br e 
http://www.inca.gov.br. 

 
 
Art. 4º Para efetivação do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna 

comprovada, observar-se-á o seguinte  fluxo: 
I – atendimento do paciente no SUS; 
II – registro do resultado do laudo patológico no prontuário do paciente no serviço do 

SUS; e 
III – encaminhamento para unidade de referência para tratamento oncológico , 

incluindo a realização do plano terapêutico estabelecido entre a pessoa com câncer , o médico 
responsável e a equipe de saúde. 

 
Art. 5º Cabe aos serviços de saúde dos diferentes níveis de atenção observar o fluxo 

disposto no art. 4º e prestar assistência adequada e oportuna aos usuários com diagnóstico comprovado 
de neoplasia maligna de acordo com as responsabilidades descritas na Política Nacional de Prevenção 
e Controle do Câncer de que trata a Portaria XXXX, de XX de XXXXXX de XXXX. 
 

Art. 6º  O médico e/ou equipe de saúde registrará no Sistema de Informação do Câncer 
(SISCAN), além de outros dados, as seguintes datas: 

I – em que foi  firmado o diagnóstico de neoplasia maligna em laudo patológico; 
II – de registro do exame no prontuário do paciente; e 
III – do primeiro tratamento conforme o artigo 3º. 
Parágrafo único.  A data de que trata o inciso III deste artigo será registrada pelo 

serviço de saúde para o qual o paciente foi referenciado, após a efetiva realização do primeiro 
tratamento contra a neoplasia maligna comprovada. 

 
Art. 7º Compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a assistência 

oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários comprovadamente 
diagnosticados com neoplasia maligna para o cumprimento do disposto nesta Portaria e em 
consonância com definições e dispositivos da Política Nacional para a Prevenção e Controle do 
Câncer. 

Parágrafo único.  No caso de  encaminhamento do usuário para serviços de saúde 
situados em outro ente federado ou região de saúde, o fluxo de referência de que trata o “caput” será 
pactuado previamente na respectiva Comissão Intergestores e divulgado para todos os serviços de 
saúde. 

 
Art. 8º  Compete ao Ministério da Saúde: 
I – prestar apoio e cooperar tecnicamente com os gestores dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios para organização dos serviços de saúde a fim de cumprir o disposto nesta 
Portaria; 

II – garantir o financiamento tripartite para a prevenção e controle do câncer, de 
acordo com as suas responsabilidades; 

III – elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, relacionados ao tratamento 
de  neoplasias malignas,; 

IV – definir diretrizes para a organização das linhas de cuidado na prevenção e 
controle do câncer; e 
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V – monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 2º e 
tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo com as suas responsabilidades. 

 
Art. 9º Compete às Secretarias Estaduais de Saúde: 
I – definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com vistas à 

elaboração de planos regionais ; 
II – realizar o diagnóstico da capacidade instalada com vistas a identificar os espaços 

territoriais sem serviços de saúde especializados em oncologia; 
III – pactuar regionalmente, por meio da Comissão Intergestores Regional (CIR), da 

Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e do Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), todas as 
ações e os serviços necessários para a prevenção e controle do câncer ; 

IV – promover o apoio necessário à organização da prevenção e controle do câncer 
nos Municípios; 

V – garantir o financiamento tripartite para a prevenção e controle do câncer de acordo 
com suas responsabilidades; e 

VI – garantir e monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o 
art. 2º e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo com suas responsabilidades. 

 
Art. 10.  Compete às Secretarias Municipais de Saúde: 
I – planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a população, 

operacionalizar a contratualização dos mesmos e pactuar na respectiva Comissão Intergestores quando 
não existir capacidade instalada no próprio município; 

II – pactuar regionalmente, por meio da Comissão Intergestores Regional (CIR), da 
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e do Contrato Organizativo de Ação Pública (COAP), todas as 
ações e os serviços necessários para a prevenção e controle do câncer ; 

III – garantir o financiamento tripartite para a prevenção e controle do câncer, de 
acordo com suas responsabilidades; e 

IV – garantir e monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o 
art. 2º e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo com suas responsabilidades. 

 
Art. 11.  Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos 

Municípios. 
 
Art. 12.  Compete aos laboratórios públicos e conveniados ao SUS que realizam 

exame citopatológico ou histopatológico disponibilizar o laudo para: 
a) o usuário ou seu representante legal; 
b) o médico responsável pela solicitação; e 
c) a unidade de saúde de referência do usuário; 

 
Art. 13  A solicitação de exame citopatológico ou histopatológico conterá, 

obrigatoriamente as informações descritas no Anexo desta portaria.  
Parágrafo único. As informações exigidas nos termos deste artigo não substituem as 

informações obrigatórias dos formulários já padronizados no âmbito do SUS de solicitação de exame 
citopatológico ou histopatológico em caso de suspeita de neoplasia maligna do colo do útero ou de 
mama. 
 

Art. 14.  Os Estados que possuírem grandes espaços territoriais sem serviços 
especializados em oncologia elaborarão planos regionais mediante pactuação prévia no âmbito das 
respectivas Comissões Intergestores Bipartites e, se houver, Comissões Intergestores Regionais para 
superar essa situação, com posterior envio à Comissão Intergestores Tripartite para conhecimento a 
fim de garantir a assistência integral a pessoa com câncer.  
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Parágrafo único.  Os Estados e os Municípios não estão eximidos de cumprir o prazo 
de 60 (sessenta) dias  estabelecido na Lei regulamentada nesta Portaria durante o tempo em que os 
planos regionais não estiverem efetivamente implantados e deverão, portanto, garantir o tratamento 
adequado e oportuno por meio de serviços de referência. 

 
Art. 15.  O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeita quem lhe deu causa às 

penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e, se agente público, às penalidades 
disciplinares cabíveis. 

 
Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
 
 
                                                       ANEXO 
 

A solicitação de exame citopatológico ou histopatológico conterá, obrigatoriamente, as 
seguintes informações: 
 
I – da unidade de saúde requisitante: 

a) nome; e 
b) código do Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

(SCNES). 
II – do paciente: 

a) nome completo; 
b) data de nascimento 
c) nome completo da mãe; e 
d) número do cartão SUS. 

III – dados do caso: 
a) tipo de exame solicitado; 
b) localização da lesão; 
c) acometimento de linfonodos; 
d) procedência do material enviado; e 
e) tipo de tratamento anterior, se realizado. 

IV – do médico requisitante: 
a) nome completo; 
b) número de inscrição no Conselho  Regional de Medicina ( CRM); e 
c) data da requisição do exame. 
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LEI Nº 12.732, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2012. 

 
Dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente 
com neoplasia maligna comprovada e estabelece 
prazo para seu início.  

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 
eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1o O paciente com neoplasia maligna receberá, gratuitamente, no Sistema Único de Saúde 
(SUS), todos os tratamentos necessários, na forma desta Lei. 

Parágrafo único. A padronização de terapias do câncer, cirúrgicas e clínicas, deverá ser revista 
e republicada, e atualizada sempre que se fizer necessário, para se adequar ao conhecimento 
científico e à disponibilidade de novos tratamentos comprovados. 

Art. 2o O paciente com neoplasia maligna tem direito de se submeter ao primeiro tratamento no 
Sistema Único de Saúde (SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do dia em que 
for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou em prazo menor, conforme a necessidade 
terapêutica do caso registrada em prontuário único. 

§ 1o Para efeito do cumprimento do prazo estipulado no caput, considerar-se-á efetivamente 
iniciado o primeiro tratamento da neoplasia maligna, com a realização de terapia cirúrgica ou com o 
início de radioterapia ou de quimioterapia, conforme a necessidade terapêutica do caso. 

§ 2o Os pacientes acometidos por manifestações dolorosas consequentes de neoplasia 
maligna terão tratamento privilegiado e gratuito, quanto ao acesso às prescrições e dispensação de 
analgésicos opiáceos ou correlatos.  

Art. 3o O descumprimento desta Lei sujeitará os gestores direta e indiretamente responsáveis 
às penalidades administrativas. 

Art. 4o Os Estados que apresentarem grandes espaços territoriais sem serviços especializados 
em oncologia deverão produzir planos regionais de instalação deles, para superar essa situação. 

Art. 5o Esta Lei entra em vigor após decorridos 180 (cento e oitenta) dias de sua publicação 
oficial. 

Brasília, 22 de novembro de 2012; 191o da Independência e 124o da República. 

DILMA ROUSSEFF 
José Eduardo Cardozo 
Alexandre Rocha Santos Padilha 
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PORTARIA Nº XXXX, DE XX DE XXXXXX 2013 

 

 

Dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que versa a respeito 

do primeiro tratamento do paciente com neoplasia maligna comprovada, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe 

conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e 

 

Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que altera a Lei nº 8.080, 

de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de 

tecnologia em saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 

Considerando a Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o 

primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para 

seu início; 

Considerando o Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, que dispõe 

sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e sobre o processo 

administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em saúde pelo SUS e dá 

outras providências, 

Considerando a Portaria nº 1.083/SAS/MS, de 2 de outubro de 2012, que 

aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Dor Crônica; e 

Considerando a necessidade de orientar e coordenar a ação conjunta das 

Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para atender, 

diagnosticar e iniciar o tratamento de paciente diagnosticado com neoplasia maligna no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, resolve: 
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Art. 1º  Esta Portaria dispõe sobre a aplicação da Lei nº 12.732, de 22 de 

novembro de 2012, que versa a respeito do primeiro tratamento do paciente com neoplasia 

maligna comprovada, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

Art. 2º  O prazo de 60 (sessenta) dias fixado no art. 2º da Lei nº 12.732, de 

2012, para fins do primeiro tratamento do paciente no SUS, contar-se-á a partir do registro do 

diagnóstico no prontuário do paciente. 

§ 1º  O prazo previsto no “caput” poderá ser reduzido por profissional médico 

responsável, conforme a necessidade terapêutica do caso registrada em prontuário único. 

§ 2º  Não se aplica o prazo previsto no “caput” aos seguintes casos de 

neoplasia maligna: 

I – câncer não melanótico de pele dos tipos basocelular e espinocelular; 

II – câncer de tireoide sem fatores clínicos pré-operatórios prognósticos de alto 

risco; e 

III – casos sem indicação de tratamento antineoplásico imediato. 

§ 3º  Os casos de neoplasia maligna especificados no parágrafo anterior 

observarão protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e notas técnicas justificativas 

publicadas pelo Ministério da Saúde e disponibilizadas por meio dos sítios eletrônicos 

http://www.saude.gov.br e http://www.inca.gov.br. 

 

Art. 3º  Para fins desta Portaria, considerar-se-á efetivamente iniciado o 

primeiro tratamento da neoplasia maligna comprovada com: 

I – realização de terapia cirúrgica; 

II – início de radioterapia; ou 

III – início de quimioterapia. 

Parágrafo único.  Os pacientes sem indicação das terapêuticas antitumorais 

descritas nos incisos I a III do “caput” devem ter acesso privilegiado a cuidados paliativos, 

incluindo-se entre estes o controle da dor crônica, conforme protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas do Ministério da Saúde. 

 

Art. 4º  Para efetivação do primeiro tratamento do paciente com neoplasia 

maligna comprovada, observar-se-á o seguinte  fluxo: 
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I – atendimento do paciente no SUS; 

II – registro do resultado do laudo patológico no prontuário do paciente no 

serviço do SUS; e 

III – encaminhamento do paciente para realização do plano terapêutico 

estabelecido entre este, o médico responsável e a equipe de saúde. 

 

Art. 5º  A solicitação de exame citopatológico ou histopatológico conterá, 

obrigatoriamente, as seguintes informações: 

I – da unidade de saúde requisitante: 

a) nome; e 

b) código do Sistema Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

(SCNES). 

II – do paciente: 

c) nome completo; 
d) data de nascimento 
e)  
c) nome completo da mãe; e 

d) número do cartão SUS. 

III – dados do caso: 

a) tipo de exame solicitado; 

b) localização da lesão; 

c) acometimento de linfonodos; 

d) procedência do material enviado; e 

e) tipo de tratamento anterior, se realizado. 

IV – do médico requisitante: 

a) nome completo; 

b) número de inscrição no Conselho  Regional de Medicina ( CRM); e 

c) data da requisição do exame. 

§ 1º  O modelo indicativo de formulário de solicitação de exame citopatológico 

ou histopatológico de que trata o “caput” deste artigo encontra-se no Anexo que também 

inclui informações complementares. 

§ 2º  As informações exigidas nos termos deste artigo não altera as 

informações obrigatórias e os formulários já padronizados no âmbito do SUS de solicitação 
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de exame citopatológico ou histopatológico em caso de suspeita de neoplasia maligna do colo 

do útero ou de mama. 

 

Art. 6º  O médico e/ou equipe de saúde registrará no Sistema de Informação do 

Câncer (SISCAN), além de outros dados, as seguintes datas: 

I – em que foi  firmado o diagnóstico de neoplasia maligna em laudo 

patológico; 

II – de registro do exame no prontuário do paciente; e 

III – do primeiro tratamento conforme o artigo 3º. 

Parágrafo único.  A data de que trata o inciso III deste artigo será registrada 

pelo serviço de saúde para o qual o paciente foi referenciado, após a efetiva realização do 

primeiro tratamento contra a neoplasia maligna comprovada. 

 

Art. 7º  Compete aos Estados, Distrito Federal e Municípios organizar a 

assistência oncológica e definir fluxos de referência para atendimento dos usuários 

comprovadamente diagnosticados com neoplasia maligna para o cumprimento do disposto 

nesta Portaria. 

Parágrafo único.  No caso de  encaminhamento do usuário para serviços de 

saúde situados em outro ente federado ou região de saúde, o fluxo de referência de que trata o 

“caput” será pactuado previamente na respectiva Comissão Intergestores e divulgado para 

todos os serviços de saúde. 

 

Art. 8º  Compete ao Ministério da Saúde: 

I – prestar apoio e cooperar tecnicamente com os gestores dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios para organização dos serviços de saúde a fim de cumprir o 

disposto nesta Portaria; 

II – garantir o financiamento tripartite para a prevenção e controle do câncer, 

de acordo com as suas responsabilidades; 

III – elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, relacionados ao 

tratamento de  neoplasias malignas,; 

IV – definir diretrizes para a organização das linhas de cuidado na prevenção e 

controle do câncer; e 
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V – monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 

2º e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo com as suas 

responsabilidades. 

 

Art. 9º  Compete às Secretarias Estaduais de Saúde: 

I – definir estratégias de articulação com as gestões municipais do SUS com 

vistas à elaboração de planos regionais ; 

II – realizar o diagnóstico da capacidade instalada com vistas a identificar os 

espaços territoriais sem serviços de saúde especializados em oncologia; 

III – promover o apoio necessário à organização da prevenção e controle do 

câncer nos Municípios; 

IV – garantir o financiamento tripartite para a prevenção e controle do câncer 

de acordo com suas responsabilidades; e 

V – monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 

2º e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo com suas 

responsabilidades. 

 

Art. 10.  Compete às Secretarias Municipais de Saúde: 

I – planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a 

população, e operacionalizar a contratualização dos mesmos e pactuar na respectiva Comissão 

Intergestores quando não existir capacidade instalada no próprio município; 

II – pactuar regionalmente, por meio da Comissão Intergestores Regional 

(CIR), da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) e do Contrato Organizativo de Ação Pública 

(COAP), todas as ações e os serviços necessários para a prevenção e controle do câncer ; 

III – garantir o financiamento tripartite para a prevenção e controle do câncer, 

de acordo com suas responsabilidades; e 

IV – monitorar o cumprimento do prazo de 60 (sessenta) dias de que trata o art. 

2º e tomar as providências cabíveis, quando necessário, de acordo com suas 

responsabilidades. 

Art. 11.  Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e 

aos Municípios. 
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Art. 12 .  Compete aos laboratórios públicos e conveniados ao SUS 

disponibilizar o laudo do exame citopatológico ou histopatológico para: 

a) o usuário ou seu representante legal; 

b) o médico responsável pela solicitação; e 

c) a unidade de saúde de referência do usuário; 

 

Art. 13.  Cabe aos serviços de saúde dos diferentes níveis de atenção observar 

o fluxo disposto no art. 4º e prestar assistência adequada e oportuna aos usuários com 

diagnóstico comprovado de neoplasia maligna de acordo com as responsabilidades descritas 

na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer de que trata a Portaria XXXX, de 

XX de XXXXXX de XXXX. 

 

 

Art. 14.  Os Estados que possuírem grandes espaços territoriais sem serviços 

especializados em oncologia elaborarão planos regionais para sua implantação mediante 

pactuação prévia no âmbito das respectivas Comissões Intergestores Bipartites e, se houver, 

Comissões Intergestores Regionais para superar essa situação, com posterior envio à 

Comissão Intergestores Tripartite para conhecimento. 

Parágrafo único.  Os Estados e os Municípios não estão eximidos de cumprir o 

prazo de 60 (sessenta) dias  estabelecido na Lei regulamentada nesta Portaria durante o tempo 

em que os planos regionais não estiverem efetivamente implantados e deverão, portanto, 

garantir o tratamento adequado e oportuno por meio de serviços de referência. 

 

Art. 15.  O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeita quem lhe deu 

causa às penalidades previstas na Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, e, se agente público, 

às penalidades disciplinares cabíveis. 

 

Art. 16. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA 
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