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Pautas de discussão e pactuação – SAES:

>> Minuta de portaria que redefine os critérios e parâmetros para a 

habilitação de estabelecimentos de saúde na alta complexidade em 

oncologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 

>> Minuta de portaria que define, para o exercício de 2020, a estratégia de 

acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS) 



Critérios e parâmetros
para habilitação na alta

complexidade em oncologiaPrincipais pontos:

>> Objetivo à uniformizar os parâmetros e adequar inconsistências da Portaria 

SAS/MS nº 140/2014

>> “Considerandos” com ênfase em Resoluções da CIT, como as nº 23/2017, nº 

37/2018 e nº 41/2018 à Planejamento Regional Integrado e cuidados paliativos

>> Considerando a necessidade de se atualizar os parâmetros assistenciais para a 

organização da rede de atenção e levando em conta os modelos internacionais e 

nacionais para o diagnóstico e tratamento do câncer

>> Considerando a importância da integração dos serviços especializados para a 

assistência de alta complexidade em oncologia no SUS, bem como os critérios 

técnicos necessários para o seu bom desempenho e melhoria dos resultados 

terapêuticos



Critérios e parâmetros
para habilitação na alta

complexidade em oncologia

Principais pontos:

>> Planejamento para o diagnóstico e o tratamento do câncer na Rede de Atenção à 

Saúde

>> Parâmetros referenciais para o planejamento regional

>> Caracterização dos estabelecimentos de saúde e serviços oncológicos 

especializados

>> Dos serviços da assistência especializada em oncologia

>> Das competências e responsabilidades

>> Do monitoramento, controle e avaliação



Estratégia de acesso 
aos procedimentos 

cirúrgicos eletivos
Principais pontos:

>> R$ 250 milhões FAEC para as UF

>> Pactuação em CIB à alocação dos recursos

>> Meta física de produção mensal com o teto MAC

>> Complementação dos valores da Tabela do SUS em até 100%

>> Rol de procedimentos contemplados

>> Efeitos financeiros à janeiro a dezembro de 2020
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