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Resumo 

 

Introdução: A rede de atenção oncológica no Estado de São Paulo surge como um 

arranjo organizativo que visa a aprimorar o acesso ao diagnóstico e tratamento com 

vistas à redução da mortalidade por câncer. Seu funcionamento guarda uma série 

de peculiaridades e a forma como essa rede é percebida pelos seus atores, em 

especial pela operacionalização do seu protocolo de acesso, pode ser muito 

variável, distanciando-se na prática do desenho proposto. Objetivos: Analisar o 

processo de implementação da rede de oncologia na Região Leste da Cidade de 

São Paulo, o modelo de regulação de acesso adotado e seus efeitos na gestão do 

cuidado oncológico. Verificar se, em pacientes oncológicos, os múltiplos itinerários 

previstos pelas RAS se operacionalizam de fato; analisar os efeitos assistenciais do 

modelo vigente de regulação do acesso, em especial quanto às dimensões de 

regionalização e porta de entrada preferencial do sistema, bem como analisar, de 

forma comparativa e qualitativa, o funcionamento dessa rede na perspectiva dos 

gestores, trabalhadores e usuários.  

Percurso metodológico: Foi realizado um estudo de caráter quali-quantitativo com 

adoção de múltiplas técnicas para a produção e análise de dados. Utilizou-se 

indicadores epidemiológicos para analisar a evolução da capacidade instalada, 

acesso ambulatorial e hospitalar, regulação assistencial e mortalidade. A presença 

do tema no planejamento dos gestores foi investigada nos planos de saúde. A 

perspectivas de gestores, trabalhadores e usuários sobre essa rede foi também 

analisada a partir de 24 entrevistas.  Resultados: A análise dos indicadores 

epidemiológicos demonstrou que houve avanços no acesso ambulatorial e hospitalar 

relacionados ao câncer, associados a um incremento e melhor adequação da 

capacidade instalada na região, repercutindo, dentre outras coisas, na redução das 

taxas de mortalidade padronizadas por idade. Percebe-se, no entanto, que ainda 

restam grandes assimetrias entre as regiões e entre grupos oncológicos específicos, 

bem como oportunidades de melhoria quanto ao planejamento.  Os gestores 

possuem uma perspectiva heterogênea e crítica sobre o processo, sendo o 

desfinanciamento da rede oncológica um dos principais problemas apontados. A 
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perspectiva dos trabalhadores se torna mais crítica conforme seu grau de 

especialização, sendo mais críticos os que atuam nos hospitais . Os protocolos de 

acesso são bem avaliados pelos trabalhadores da Atenção Básica, porém muito 

criticados pelos dos hospitais. Os usuários desconhecem os protocolos e os 

desenhos formais da rede e operam seus mapas de cuidado de forma autônoma, 

muitas vezes compondo com o uso do setor privado e apoio de profissionais do 

SUS. Conclusões: O estudo demonstrou avanços importantes na rede de câncer na 

região, porém não há de fato gestão em rede do fluxo da assistência ao câncer. 

Observam-se significativas assimetrias entre as regiões. Diversos problemas, como 

o financiamento insuficiente do cuidado oncológico no SUS, bem como a alta 

fragmentação da gestão e do relacionamento entre os serviços permanecem muito 

além do desejável, o que se expressa em oportunidades de melhoria de acesso 

tanto para o diagnóstico quanto para tratamento. Tais fatos contribuem, dentre 

outras consequências, para um acesso pouco regionalizado e com forte viés pelas 

portas de urgência. Como esperado, as perspectivas dos atores são heterogêneas e 

demonstram baixa institucionalidade dessa rede no cotidiano, sendo ignorada por 

usuários e simplificada por trabalhadores, que a tratam como sinônimo da regulação 

de acesso. 

 

Descritores: Oncologia; Redes de Atenção; Rede de Atenção Oncológica, Câncer; 

Rede Hebe Camargo; Regulação do Acesso; Protocolos de Acesso; Microrregulação 
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Abstract 

 

Introduction: The oncology care network in the State of São Paulo emerges as an 

organizational arrangement that aims to improve access to diagnosis and treatment 

with a view to reducing cancer mortality. Its functioning has a series of peculiarities 

and the way in which this network is perceived by its actors, in particular by the 

operationalization of its access protocol, can be very variable, distancing itself in 

practice from the proposed design. Objectives: To analyze the implementation 

process of the oncology network in the eastern region of the city of São Paulo, the 

adopted access regulation model, and its effects on cancer care management. Check 

whether, in cancer patients, the multiple itineraries provided by the RAS are 

operationalized; analyze the care effects of the current model of access regulation, in 

particular regarding the dimensions of regionalization and the system's preferred 

gateway, as well as analyze, in a comparative and qualitative way, the functioning of 

this network from the perspective of managers, workers and users. 

Methodological path: A qualitative-quantitative study was carried out with the 

adoption of multiple techniques for the production and analysis of data. 

Epidemiological indicators were used to analyze the evolution of installed capacity, 

outpatient and hospital access, care regulation and mortality. The presence of the 

theme in the planning of managers was investigated in health plans. The 

perspectives of managers, workers and users about this network were also analyzed 

based on 24 interviews. Results: The analysis of epidemiological indicators showed 

that there were advances in outpatient and hospital access related to cancer, 

associated with an increase and better adequacy of the installed capacity in the 

region, resulting, among other things, in the reduction of age-standardized mortality 

rates. It is noticed, however, that there are still large asymmetries between regions 

and between specific cancer groups, as well as opportunities for improvement in 

terms of planning. Managers have a heterogeneous and critical perspective on the 

process, and the lack of funding for the oncology network is one of the main 

problems identified. The perspective of workers becomes more critical according to 

their degree of specialization, with those who work in hospitals being more critical. 

Access protocols are well evaluated by primary care workers but are highly criticized 

by hospital workers. Users are unaware of the protocols and formal designs of the 
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network and operate their care maps autonomously, often using the private sector 

and the support of SUS professionals. Conclusions: The study demonstrated 

important advances in the cancer network in the region, but there is in fact no 

network management of the flow of cancer care. There are significant asymmetries 

between regions. Several problems, such as insufficient funding for cancer care in 

the SUS, as well as the high fragmentation of management and the relationship 

between services, remain far beyond what is desirable, which is expressed in 

opportunities to improve access for both diagnosis and treatment. Such facts 

contribute, among other consequences, to poorly regionalized access and with a 

strong bias towards emergency doors. As expected, the actors' perspectives are 

heterogeneous and demonstrate low institutionality of this network in everyday life, 

being ignored by users and simplified by workers, who treat it as synonymous with 

access regulation. 

Keywords: Oncology; Health Care Networks; Cancer Care Networks; Cancer; Rede 

Hebe Camargo; Access regulation; Referral pathways; microrregulation 
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1  I N T R O D U Ç Ã O  

 



I n t r o d u ç ã o 2 

 2 

1.1 Análise de Implicação 

 

Antes de iniciar a apresentação do estudo em si, é fundamental que se 

compreenda que este trabalho não se posiciona em um campo de neutralidades. A 

análise do objeto de estudo em si, a rede de atenção oncológica, traz consigo uma 

implicação decorrente da minha trajetória profissional, o local onde hoje atuo e, em 

particular, minha formação como médico, gestor em saúde e, em especial, militante 

da concepção da saúde enquanto direito social, universal, integral e equitativo, e 

defensor, portanto, do Sistema Único de Saúde.  

Dessa forma, inicio esse trabalho para posicionar você, leitor, a partir de uma 

descrição sucinta da minha biografia e trajetória profissional quanto às minhas 

implicações enquanto trabalhador-pesquisador, com fundamento na 

problematização proposta por Merhy(1) e sua forma de analisar tal cenário: 

 

“(...) Para melhorar a discussão voltei a falar da insuficiência da noção de 

pesquisador interessado, dizendo que todo pesquisador, como já está 

consagrado pelas discussões sobre o “fazer ciência”, é, além de sujeito 

epistêmico, ou seja, portador de teorias e métodos que lhe permitem se 

debruçar e estudar certos objetos da ciência, um sujeito ideológico, um 

sujeito “cultura”, ou seja, um sujeito interessado que dá valor a certas coisas 

e não outras, que tem certas opções e não outras, que tem certas 

concepções ideológicas e não outras. 

Porém, eu disse este não é o todo do seu problema. O seu problema é que 

além de sujeito interessado você é um sujeito implicado. Você é o 

pesquisador e o pesquisado. E, assim, o analisador e o analisado.” (p. 2) 

(...) 

Por isso, trazemos para o debate estas as investigações e o desafio que 

colocam para se operar validações de conheceres militantes, tendo como 

pressuposto que o encontro para isso não se dá a priori entre sujeitos 

epistêmicos, mas entre sujeitos implicados, que podem se reconhecer ou se 

negar, no outro. O desafio, então, fica pela possibilidade de operar a 

produção de saberes que são verdades militantes, que fazem sentido para 

certos coletivos e não outros (para agrupamentos que também estão 

instituídos, mas não no território oficial do científico), mas que permitem aos 

sujeitos implicados agir sobre o mundo e determiná-lo, na direção de rumos 
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nem sempre previstos, não necessariamente subsumidos às lógicas dos 

poderes, das ideologias e dos afetos instituídos.  

Inclusive, este desafio alarga- se, na medida em que devemos imaginar que 

a produção da validação de um saber militante, como conhecimento 

legítimo e saber para os outros, passa também pela própria exposição dos 

interlocutores acadêmicos ou científicos nas suas implicações, não só nos 

seus interesses. Estes devem assumir como uma necessidade comunicativa 

(na linha habermasiana) que o processo de validação ocorrerá pelos 

diálogos das várias implicações em jogo, que se reconhecerão dando 

sentidos entre si, mesmo que se oponham, posicionando- se no espaço 

público quanto a este processo de validação do saber e de suas 

consequências. (p. 6) 

 

Benevides, citada por Merhy(1), defende que, posto que implicado sempre se 

está, se impõe a necessidade da análise das implicações com as instituições na 

situação a que se está se expondo e explorando. Recusar a neutralidade do 

analista/pesquisador é, segundo eles, uma forma de tentar romper os limites entre o 

sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido.  

Tive minha trajetória caracterizada por uma inquietação constante. Justiça 

seja feita à minha mãe, que, em um exemplo de superação, graduou-se em 

pedagogia já depois dos filhos formados e atuantes profissionalmente. Durante toda 

minha formação educacional caracterizei-me por ser filho de pais que não tiveram a 

oportunidade de cursar o ensino superior. A partir de uma trajetória de luta e 

sacrifício familiar, cursei o ensino fundamental e médio em maioria em escola 

pública, tendo trabalhado para custear um curso pré-vestibular, que me possibilitou 

acessar, após três anos de tentativas, o curso de medicina em uma universidade 

pública (UNIFESP-EPM), em uma época na qual não havia políticas afirmativas que 

pudessem garantir esse acesso de outra forma.  

Durante o curso médico, fui percebendo que o exercício da medicina que me 

ensinavam nos bancos da faculdade se distanciava da prática e da necessidade da 

maioria das pessoas que recebiam nossos cuidados. Salvo raras exceções, o que 

mais experimentávamos eram histórias que se resumiam a exemplos de casos de 

doenças, com seus ricos detalhes biomédicos, enquanto as histórias sociais, os 
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determinantes sociais do adoecimento e a experiência pessoal e familiar com tais 

situações mantinham-se distantes, como um cenário desconfortável que 

convivíamos, mas até certo ponto, até atrapalhavam o estudo das doenças como 

‘deveriam’ se apresentar.  

Ao finalizar o curso, senti maior identificação com a pediatria, até pela própria 

perspectiva social e comunitária dada pelos docentes ao curso. Minha motivação 

esteve em muito moldada, entre outras coisas, pelo sentimento de que as crianças 

eram as que mais sofriam no cenário de inequidades que vivenciei. Nesse momento, 

julgo ser importante relatar minha experiência de atuação em alguns serviços 

privados. Nesses serviços percebi grandes diferenças em relação ao serviço público, 

seja no perfil de acesso, na organização do serviço e no relacionamento entre 

profissionais e pacientes. Com uma centralidade na entrega de um determinado tipo 

de assistência enquanto produto superficial, bonito, palatável ao consumo, mas que 

não encontrava fluxos ágeis para as condições graves ou abertura para responder 

às diferentes vulnerabilidades sociais. 

Tal vivência serviu para aumentar ainda mais minha inquietude a ponto de 

decidir realizar uma outra residência médica, agora em Medicina Preventiva e Social, 

com ênfase em administração hospitalar e de sistemas de saúde, no Programa de 

Estudos Avançados em Administração Hospitalar e de Sistemas de Saúde, fruto da 

parceria entre a Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas da Faculdade 

de Medicina da USP e a Escola de Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas (PROAHSA-HCFMUSP/EAESP-FGV/FMUSP). O curso 

proporcionou a mim uma formação sólida em administração em saúde, com forte 

viés social, devido ao fato de ter em minha turma preceptor e colegas com alto 

compromisso com a saúde pública, que foram influenciados e me influenciaram na 

defesa do Sistema Único de Saúde e da saúde como direito, amigos que 

permaneceram, como Daniel Beltrammi, José Alexandre Buso Weiller e Thiago 

Sacoman, entre outros. 

Se a trajetória descrita até aqui influencia minha implicação pessoal enquanto 

perspectiva e base ideológica, sigo para descrever pontos da minha trajetória 

profissional que influenciam minha implicação enquanto gestor no tema da 

dissertação. Enquanto cursava a residência do PROAHSA, já pediatra, recebi o 
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convite para atuar como preceptor assistencial do PS de Pediatria do Hospital São 

Paulo aos finais de semana. Tal desafio permitiu que vivenciasse uma nova faceta 

da assistência, agora responsável, ainda que pontualmente apenas durante meu 

plantão, pela porta de urgência de um dos serviços pediátricos quaternários da 

cidade, e um dos principais do país. Foi atuando nessa função que tive a 

oportunidade de perceber, pela primeira vez, de maneira clara, como os fluxos 

formais se borravam com a prática e como as múltiplas facetas de regulação e, 

principalmente, o agir profissional e leigo(2) eram muitas vezes os principais 

instrumentos efetivos de regulação. Ficava evidente que as tentativas de regular o 

sistema ‘à força’ não eram entendidas pelo serviço como algo integrado, necessário 

e salutar e, portanto, muitas vezes, resultavam, na prática, não em cuidado 

integrado, mas sim em todo tipo de resistência dos profissionais da rede e do 

hospital. Mais que isso, não raramente, tais fluxos regulatórios tinham um resultado 

comum: a insatisfação de profissionais, familiares e do gestor hospitalar. 

Após o término da minha segunda residência médica, recebi o convite para 

participar da gestão da Atenção Hospitalar e da Urgência e Emergência da 

Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo/SP, município com cerca de 800 

mil habitantes na Região do ABC, na Região Metropolitana de São Paulo. Atuei 

inicialmente como assessor de diretoria, e, na sequência, como Diretor de 

Departamento. Inundado com conhecimentos teóricos de gestão de viés 

gerencialista e da lógica assistencial médica enquanto pediatra, essa oportunidade 

me possibilitou ampliar a visão para um espectro de gestão muito mais amplo do 

SUS. Nessa experiência pude observar claramente que os serviços de urgência 

eram, na prática, o acesso sempre possível ao usuário, e, por essa razão, recebiam 

um volume de pacientes incompatível com sua estrutura, com problemas cuja causa 

raiz não estava necessariamente nos serviços de urgência. Entretanto, era um 

cenário que se retroalimentava, pois não se conformavam naturalmente itinerários 

de cuidado adequados para que o paciente obtivesse acesso adequado aos demais 

pontos da rede a partir da sua busca de urgência, em especial quando se tratava de 

demanda de um cuidado especializado, de média e alta complexidade.  

Decorrente da avaliação positiva feita pelos gestores à época, recebi o 

convite para assumir, via Fundação do ABC, em parceria com a Secretaria de Saúde 

do Município, a direção do Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, um hospital de 
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200 leitos na cidade de Mauá/SP, município com cerca de 450 mil habitantes, 

também na Região do ABC paulista, Região Metropolitana de São Paulo. Tal 

experiência me possibilitou a primeira oportunidade de gerenciar um hospital em 

todos os seus aspectos, e pude, na medida do possível, tentar desenvolver um 

projeto de integração com a rede de saúde e revitalização de um hospital com 

histórico de muitos problemas. Tal vivência me proporcionou a percepção clara de 

como os hospitais podem exercer um papel importante na rede quando se colocam 

como parte de um contínuo de cuidados, cujo centro não se encontra neles, mas sim 

no paciente, em seu território. Contudo, demonstrou-me de forma inequívoca os 

limites financeiros vivenciados por grande parte dos serviços hospitalares do país, o 

desafio de conciliar as diferentes corporações que convivem no hospital e de lidar 

com as múltiplas instituições que convivem, consomem, influenciam e atravessam o 

cotidiano desse serviço e, de certa maneira, lhe dão vida própria. 

Nesse interim, recebi o convite para acumular uma função consultiva junto ao 

Ministério da Saúde como apoiador matricial do SOS Emergências, projeto cuja 

função era apoiar a reorganização das principais portas de urgência e emergência 

do país, com vistas à ampliação do acesso e redução da superlotação por meio de 

ações de Gestão da Clínica. Nesse projeto, além das discussões teórico-conceituais 

de que participei, tive a oportunidade de acompanhar de perto dois serviços muito 

relevantes: o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio Pereira Machado, principal porta 

do trauma no Estado do Amazonas, em Manaus-AM; e o Hospital Saúde Santa 

Marcelina, hospital filantrópico localizado na Região Leste da cidade de São Paulo, 

um dos hospitais terciários/quaternários e estruturantes da rede hospitalar não 

apenas da cidade, mas de toda Região Metropolitana de São Paulo e do próprio 

Estado. Foi extremamente impactante perceber que, em todo o país, os problemas 

se assemelhavam com dimensões e contornos próprios. A fragmentação, o 

isolamento e a falta de preocupação em garantir um contínuo de cuidados em rede 

jogava o paciente em um emaranhado insuficiente de serviços, que culminava em 

diagnósticos tardios em regime de urgência. Era lamentável também perceber que o 

paciente, ao acessar o hospital, encontrava, muitas vezes, um uso inapropriado, 

devido a processos insuficientes, fragmentados e desconectados da realidade do 

paciente em sua vida, seja pela ausência de arranjos que transpassavam os limites 

do serviço garantindo efetividade pela coordenação de cuidado, seja pela própria 
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limitação estrutural, financeira e orçamentária para seu funcionamento de internação 

ou de retaguarda ambulatorial. Essa experiência foi altamente relevante na minha 

análise de implicação, haja vista que foi por meio dela que tive a oportunidade de 

atuar, atualmente, na OSS Santa Marcelina, na Atenção Primária à Saúde. 

Ainda quanto à trajetória, atuei, na sequência, como chefe de gabinete da 

Autarquia Hospitalar Municipal, entidade da administração do Município de São 

Paulo responsável pela gestão de todos os hospitais municipais que não estavam 

sob contrato de gestão, em um total de dez hospitais, dentre eles o Hospital 

Municipal Prof. Dr. Alípio Corrêa Netto, em Ermelino Matarazzo; Hospital Municipal 

Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, no Jabaquara; o Hospital Municipal Dr. Cármino 

Caricchio, no Tatuapé; e o Hospital Municipal Dr. Fernando Mauro Pires da Rocha, 

no Campo Limpo. Atuando em uma função mais administrativa no maior município 

do país, pude perceber, em uma outra perspectiva, o peso dos limitadores 

estruturais, dos entraves burocráticos na produção de iniquidades e como estas não 

conseguem ser superadas por ações gerenciais isoladas, fragmentadas. Ficou ainda 

mais claro na minha perspectiva que apenas esforços coordenados e integrados, 

com foco na simplificação dos processos e, principalmente, no cuidado do paciente, 

podem de fato produzir o cuidado mais efetivo. Em outras palavras, vivi na prática, 

de outra forma, mais um exemplo de quanto mais fragmentado e burocratizado for o 

processo de cuidado e de gestão desse cuidado, mais ineficiente ele será. 

Ao me desligar da Autarquia Hospitalar Municipal fiz uma opção de transitar 

em uma oportunidade de gestão na rede de serviços, em especial em uma 

Organização Social de Saúde, mais especificamente, a APS Santa Marcelina.  

Nesse serviço, atuo, atualmente, junto à Coordenação, mais especificamente 

na área de Gestão Médica. Como Supervisor na área, tenho uma função de 

fomentar a pesquisa institucional, concretizando parcerias e apoiando a realização 

das pesquisas aprovadas no âmbito dos serviços municipais sob Contrato de 

Gestão. Atuo, também, como referência médica nos processos de atenção 

especializada, articulando, do ponto de vista médico, os serviços especializados sob 

gestão da APS Santa Marcelina, inclusive nos processos de regulação ambulatorial 

de acesso às especialidades. Ademais, realizo ações de supervisão médica pontual 

na região do Itaim Paulista e Guaianases, faço apoio à gestão estratégica dos 
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médicos da instituição e participo, em situações pontuais, da construção do 

planejamento estratégico institucional. 

Nesse sentido, faço parte de alguns coletivos institucionais importantes e que 

se relacionam com minha implicação com o tema. O primeiro coletivo que participo é 

o do Time Regulação, ação institucional da APS Santa Marcelina que visa ao 

aprimoramento dos processos internos de regulação, capacitação profissional e de 

gestão com vistas ao uso mais eficiente possível dos recursos disponíveis. O 

segundo coletivo importante no que tange à minha análise de implicação é o coletivo 

da Oncorrede Santa Marcelina. Esse grupo foi constituído desde 2018 para 

aproximar as referências oncológicas do hospital com o intuito de aprimorar 

resultados assistenciais para o câncer no serviço e na região. Fui convidado a 

participar pela então diretora técnica da instituição, Irmã Monique, por meu 

conhecimento em gestão de redes, representando a APS Santa Marcelina. Nesse 

coletivo possuo reconhecimento dos colegas especialistas, que em espírito 

colaborativo, cooperam para construções que beneficiem o aprimoramento de fluxos 

e processos visando à ampliação de acesso ágil nas diferentes especialidades. 

Eventualmente, no exercício dessa função, represento o coletivo oncorrede e a APS 

Santa Marcelina em reuniões sobre oncologia com a gestão municipal e estadual e 

outros parceiros do hospital. 

Dessa forma, em breve síntese, no Santa Marcelina, possuo uma função de 

representar a APS Santa Marcelina e apoiar a sua diretoria para a integração em 

rede com os diferentes serviços, propiciando uma forma mais integrada de 

funcionamento da rede como um todo, incluindo a oncologia.  

Em minha atribuição atual, percebo claramente que minhas inquietações 

anteriores aparentemente se sustentam na realidade da assistência à saúde na 

capital paulista, em especial em oncologia. As dificuldades quanto à gestão das filas 

de espera dos pacientes, os diferentes casos oncológicos que surgem em 

estadiamento avançados, o sofrimento das famílias e dos profissionais quando 

vivenciam os limites assistenciais nessa linha permitem inferir que há justificativa 

plausível para que transite sobre o tema, procurando soluções e novas perguntas.  

Uma preocupação que pode se tornar uma questão nessa análise de 

implicação diz respeito aos múltiplos estatutos que represento e como eles podem, 
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de certa forma, traduzir certas dificuldades em transitar livremente pelas eventuais 

questões que surgirem dos relatos dos entrevistados, em especial quanto à minha 

vinculação ao Hospital Santa Marcelina. Para evitar uma eventual interdição de 

certos assuntos na análise dos conteúdos coletados, contei com o papel do meu 

orientador, da apresentação dos materiais previamente na disciplina de seminários 

epistemológicos do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva e das 

devolutivas do Seminário Compartilhado, parte final do presente projeto.  

Finalmente, como minha análise de implicação demonstrou relações com 

diferentes atores, julgo importante fazer breve descrição de algumas relações 

inerentes da minha trajetória e momento de carreira.  

Devido a maior parte do meu tempo estar dedicado a processos internos de 

gestão médica dos serviços ambulatoriais da rede municipal sob contrato de gestão 

com o Santa Marcelina, não possuo proximidade relevante com o corpo assistencial 

e corpo gerencial, seja do hospital, seja da APS Santa Marcelina, não havendo 

situação de subordinação posta. Há, no entanto, de se reconhecer que o nível de 

convivência e de compartilhamento de projetos, em especial nos processos médicos 

da APS Santa Marcelina e na relação com as especialidades oncológicas, pode ter 

importado em algum nível de confusão de papéis no trato com os gestores do Santa 

Marcelina e corpo gerencial. Além disso, na mesma direção, o fato de ser 

reconhecido atualmente como parte do corpo técnico dessa Organização Social e 

membro da Coordenação da UNA-SUS UNIFESP, pode ter acarretado algum grau 

de repercussão na relação junto aos gestores municipais e estaduais e junto ao 

grupo condutor da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer.  

Além disso, reforça-se que pela minha trajetória na gestão em saúde, em 

especial na área hospitalar e vínculos de amizade, possuo relação com gestores e 

corpo técnico de alguns serviços como o Instituto do Câncer do Estado de São 

Paulo, o Hospital São Paulo e na própria Secretaria de Estado da Saúde de São 

Paulo. No entanto, fazem parte de atravessamentos possíveis, que me constituem 

como pesquisador/gestor/trabalhador do SUS implicado com o objeto e o campo que 

pretendo estudar, e que não necessariamente produzirão efeitos negativos, uma vez 

que o conhecimento prévio acerca desses atores e desse campo me proporcionam, 



I n t r o d u ç ã o 10 

 10 

em contrapartida, uma visão diferenciada e posicionada do tema, permitindo produzir 

relações e análises que não seriam possíveis de outro lugar.  

Em resumo, é necessário reconhecer de antemão que o desenho desta 

pesquisa não foi feito de um lugar neutro, tido pela linha dominante das pesquisas 

quantitativas como ideal para se obter legitimidade científica. Mais que isso, essa 

pesquisa reconhece que não há, em essência, neutralidade no fazer de qualquer 

profissão, e que quando me coloco como pesquisador em campo, minhas visões 

enquanto militante e profissional podem se confundir. Entretanto, essas confusões 

inerentes da mistura dos múltiplos estatutos que carrego de forma inseparável 

podem também produzir potências interessantes pelo saber prévio diferenciado que 

apenas a vivência desses lugares é capaz de entregar.  

O desenho metodológico, portanto, tentou reduzir a influência da minha 

implicação no campo, permitindo que fosse possível uma análise crítica e apesar de 

não totalmente isenta por ocorrer sob uma perspectiva ideológica implicada e 

militante, rigorosamente compromissada na apresentação dos múltiplos olhares, 

analisando suas potências e limitações de forma propositiva e compromissada com 

a ciência e a saúde. 

1.2. SUS: desfinanciamento, integralidade e universalidade 

 

O SUS é uma das maiores políticas públicas do país e um dos maiores 

sistemas nacionais de saúde do planeta. Suas premissas de universalidade, 

integralidade e equidade visam a garantir muito mais do que apenas atendimento 

médico, pois ousa reconhecer uma dimensão civilizatória que reafirma direitos 

fundamentais da humanidade(3). 

No entanto, é fundamental que se reconheça que sua adequada 

operacionalização esbarra nas dificuldades do mundo real. Não obstante alguns 

resultados altamente expressivos e incontestáveis, como o aumento da expectativa 

de vida, a importante redução da mortalidade materno-infantil, o maior programa de 

imunizações do mundo, a política de transplantes e a política de enfrentamento da 

AIDS, entre outras exitosas conquistas, em muitos aspectos e cenários, ainda 

apresenta enormes dificuldades para sua plena efetivação.  
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Diversos fatores, como a baixa institucionalidade, a dinâmica político-

partidária brasileira marcada pelo clientelismo e seu excesso de cargos 

comissionados sem envergadura técnica necessária, as relações público-privadas 

predatórias, a cultura hospitalocêntrica herdada desde os tempos do INAMPS, o 

subfinanciamento crônico, a baixa profissionalização dos gestores, a judicialização 

da saúde, a baixa capacidade de municípios pequenos em exercer a gestão 

adequada do sistema e a dificuldade para estados assumirem seu papel na 

coordenação e indução das políticas, exercendo apoio técnico e financeiro ao 

processo de gestão e, em especial, na regionalização do SUS, influenciam para que 

haja em alguns lugares uma diferença quase abissal entre o que preconiza a política 

e o que se verifica de fato, resultando em uma heterogeneidade operacional e de 

resultados(4–7). 

Esse cenário de preocupação encontra um momento epidemiológico 

marcante no país, no qual se experimenta a carga tríplice de doenças, com 

manutenção da importância das doenças infectocontagiosas e crescimento do 

impacto das condições crônicas e das repercussões das causas externas de 

morbimortalidade(8).  

Não bastassem os elementos já explicitados, soma-se a tal equação o 

subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde. Se tal preocupação já se 

constituía como um “calcanhar de Aquiles” do sistema, o cenário foi muito agravado 

pela Emenda Constitucional 95, resultado da política de austeridade vigente no país, 

que manterá os gastos públicos congelados por 20 anos, incluindo os gastos em 

saúde. Os efeitos dessa medida para as políticas sociais são ainda desconhecidos 

quanto à sua magnitude, mas já é possível inferir que, se mantida, nos levará a um 

cenário não mais de subfinanciamento, mas sim de desfinanciamento, cujos 

resultados podem inclusive colapsar o próprio sistema, acarretando perdas de 

conquistas históricas na atenção à saúde brasileira(4,7).  

Não obstante o desfinanciamento da saúde ser por si só uma grande 

preocupação, em alguns cenários da atenção à saúde pode ter um efeito ainda pior, 

como é o caso da Rede de Atenção Oncológica. 
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1.3. As Redes de Atenção à Saúde e a organização do SUS 
 

O SUS é constituído por uma gama enorme de serviços. Cada um desses 

possui atribuições de cuidado que se complementam e se inter-relacionam em uma 

rede com foco de prover cuidados universais, integrais e equitativos à população.  

Com vistas a garantir esse complexo inter-relacionamento dos serviços, o 

SUS se organiza nas chamadas Redes de Atenção à Saúde (RAS), um arranjo 

organizativo no qual os diferentes serviços e ações devem se conformar de forma 

complementar, fornecendo para uma determinada população o acesso integral às 

suas necessidades de saúde, por meio de relações não hierarquizadas entre si, cujo 

centro do cuidado deve estar centrado no usuário, de forma contínua e integral(8).  

Para seu pleno funcionamento, pressupõe-se a existência de um sistema 

logístico ágil, que consiga traduzir em realidade os múltiplos itinerários possíveis, 

sendo a Atenção Primária à Saúde (APS) o nível de atenção coordenador do 

cuidado (6) 

Ainda que se reconheça que as discussões de rede para o SUS datem de 

desde a década de 90(9), e que sua previsão geral já constava desde sua lei 

orgânica(10), as Redes de Atenção à Saúde no âmbito do SUS se constituíram 

como uma política pública explícita apenas em 2010, por meio da Portaria GM/MS nº 

4.279/10(11), que as definem em relação a seu conceito, objetivos e caracterização 

como sendo:  

“(...) arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes 

densidades tecnológicas, que integradas por meio de sistemas de apoio 

técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. 

 O objetivo da RAS é promover a integração sistêmica, de ações e serviços 

de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do 

Sistema, em termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e 

eficiência econômica. 

Caracteriza-se pela formação de relações horizontais entre os pontos de 

atenção com o centro de comunicação na Atenção Primária à Saúde (APS), 

pela centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela 

responsabilização na atenção contínua e integral, pelo cuidado 



I n t r o d u ç ã o 13 

 13 

multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com 

os resultados sanitários e econômicos.”   

(11) p.1 

 

Visando à operacionalização desse conceito, desde 2010 o Brasil vem 

adotando RAS temáticas, tais como a Rede Cegonha, voltada ao cuidado materno 

infantil, a Rede de Urgência e Emergência (RUE), a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) e a Rede de Atenção Oncológica.  

1.4. Contexto histórico das Redes Regionais de Atenção à Saúde no 

Estado de São Paulo 
 

O processo de regionalização no Estado de São Paulo remonta de antes do 

SUS, desde o final da década de 60 até a de 80, período marcado pelo 

funcionamento da antiga Coordenadoria de Saúde da Comunidade e seus 

Departamentos de Saúde e Distritos Sanitários. Nesse processo histórico, o Estado 

passou pelos Departamentos Regionais de Saúde, movimento reforçado pelas 

Ações Integradas da Saúde (AIS) e pelos efeitos do Plano Metropolitano de Saúde. 

Juntos, marcaram a base para o que seria a proposta do Escritórios Regionais de 

Saúde (ERSA), desenho ainda muito marcado por um modelo de centralização da 

gestão, no qual todos os serviços estaduais (públicos ou contratados) de uma 

determinada região passaram a ser então subordinados a um ERSA. As atribuições 

desses escritórios ultrapassavam a esfera gerencial, tendo dimensões de 

planejamento e coordenação de toda a política de saúde daquela região e o 

monitoramento de seus resultados(12,13).  

Dos ERSA e da implantação do SUDS (Sistema Unificado e Descentralizado 

de Saúde), com posterior implantação das normas operacionais do SUS, passamos 

pelo esvaziamento dos ERSA e a criação de 24 Diretorias Regionais de Saúde 

(DIR). Com o advento da NOB 96, a municipalização se acentuou, em especial pela 

expansão da Atenção Básica sob gestão municipal, uma vez que os equipamentos 

especializados de média e alta complexidade permaneceram sob gestão estadual, 

mesmo para os que se habilitaram para a Gestão Plena Municipal, resultando em 

uma redução importante no percentual proporcional de participação dos repasses 

estaduais no total de recursos disponíveis aos gestores municipais para a gestão do 
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sistema. Tal decisão marca uma determinada forma peculiar paulista de gestão, com 

o Estado como prestador de serviços, o que de certa maneira pode ser interpretado, 

em alguns momentos, como uma confusão de papéis com os municípios. Tal 

singularidade contribuiu para a fragmentação da rede de serviços e das ações de 

saúde, muito agravadas pelas disputas políticas e divergências ideológicas, 

partidárias e eleitorais(13).  

Importante salientar que, no bojo dessa discussão de municipalização e das 

disputas ideológicas que influenciaram no desenvolvimento do SUS na capital 

paulista, o próprio processo de municipalização da cidade de São Paulo chegou a 

ser interrompido e foi prejudicado em muito pela aventura neoliberal paulistana do 

modelo cooperativado do Plano de Assistência à Saúde (PAS), entre 1996 e 2001. 

Tal modelo retirou da cidade os recursos advindos da esfera federal para a gestão 

do SUS nesse período, e resultou no atraso do seu início na cidade, o que veio a 

ocorrer apenas em 2002(14). 

Na sequência dos eventos que influenciaram o desenho da regionalização do 

Estado de São Paulo, a Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS), 

publicada em 2001, com republicação em 2002, introduziu a gestão plena ampliada, 

atribuindo maiores responsabilidades na gestão do sistema, em especial na Atenção 

Básica. A implantação da NOAS no Estado de São Paulo recuperou parte do 

desenho dos antigos ERSA, reorganizando o Estado em 65 microrregiões de saúde. 

Todavia, tal desenho não chegou a ser efetivado de fato, uma vez que a Comissão 

Intergestores Bipartite (CIB) à época refutou sua viabilidade devido às insuficiências 

de tetos financeiros, tendo, então, o Estado assumido a Gestão Avançada do 

Sistema estadual com os mesmos recursos federais disponíveis até então(13). 

O avanço da discussão da regionalização em saúde no Estado ocorreu no 

contexto das discussões do Pacto pela Saúde, em 2006, quando em uma nova 

reforma administrativa, a SES-SP transformou as 24 DIR em 17 Departamentos 

Regionais de Saúde e modificou a estrutura das Coordenadorias em âmbito central. 

Para o Pacto pela Saúde, as regiões foram então definidas a partir de critérios 

técnicos e culturais, sendo pactuados na CIB, com papel marcante do Conselho de 

Secretários Municipais do Estado de São Paulo (COSEMS-SP) para essa 

articulação. Um dos efeitos dessa pactuação foi a previsão dos Colegiados de 

Gestão Regional (CGR), constituídos como espaços regionais de pactuação(13). 
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Dessas discussões sucederam as pactuações do Pacto de Gestão e a conformação 

efetiva das Regiões de Saúde e o Plano Diretor de Regionalização, que 

contemplava 64 Regiões de Saúde, com seus respectivos Colegiados de Gestão 

Regionais, conforme Deliberação CIB/SP 153/2007(13). 

 

1.5. Contexto atual das Redes de Atenção à Saúde e das Redes 

Regionais de Atenção à Saúde no Estado de São Paulo 
 

O desenho organizativo de Redes Regionais de Atenção à Saúde no Estado 

de São Paulo (RRAS) surge do encontro do processo histórico de construção de 

redes e suas 64 regiões de saúde, com o contexto da política pública federal 

congênere preconizada pelo Ministério da Saúde, viabilizada pela aproximação 

efetiva dos entes federativos - com papel marcante do Conselho de Secretários 

Municipais de Saúde(15).  

Tais redes foram planejadas com o auxílio de ferramentas de 

georreferenciamento e de um estudo minucioso da população adstrita, capacidade 

instalada e uso da rede de serviços, sendo então estabelecido um Termo de 

Referência. Nesse documento ficaram estabelecidas as premissas para a 

construção das RRAS no Estado de São Paulo: 

 

• Entendimento da atenção básica como porta preferencial de entrada, 

ordenadora do cuidado e orientadora da rede; 

• Estímulo à lógica da necessidade e não da oferta do prestador; 

• Definição de base territorial por meio de georreferenciamento; 

• Fortalecimento das Regiões de Saúde e seus respectivos Colegiados de 

Gestão Regional; 

• Superação da fragmentação da gestão regional do território; 

• Fortalecimento do processo de regulação do acesso e co-gestão das redes 

de atenção 

• Descentralização da gestão de SES SP 

• Integração dos serviços de saúde localizados no município de São Paulo 

com os municípios da Região Metropolitana e com a SES SP      

 

(15), pg 4 
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Tal documento estabeleceu não apenas a lógica das redes e sua estrutura de 

governança, mas ofertou também as bases para oficinas regionais que incluíam 

todos os municípios, chegando-se ao desenho final de 17 Redes Regionais de 

Atenção à Saúde (RRAS) do Estado, conforme Deliberação CIB-SP nº 36, de 21 de 

setembro de 2011(16), que foram operacionalizadas quanto às diretrizes para a 

Regulação da Assistência no Estado de São Paulo pela Deliberação CIB-SP nº 06 

de 8 de fevereiro de 2012(17), como pode ser visto na Figura 1 e na Tabela 1. 

 

Figura 1- Mapa do Estado de São Paulo com as Redes Regionais de Atenção à Saúde (RRAS) e 
respectivos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) 

Fonte:  Retirado de (18) 
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Tabela 1- Lista das Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo 

RRAS 
no. 

Regiões ABRANGIDAS 

1 Grande ABC 

2 Guarulhos, Alto do Tietê 

3 Franco da Rocha 

4 Mananciais 

5 Rota dos Bandeirantes 

6 São Paulo 

7 Baixada Santista e Vale do Ribeira 

8 Itapeva, Itapetininga, Sorocaba 

9 Lins, Bauru, Jaú, Vale do Jurumirim, Polo Cuesta 

10 Adamantina, Tupã, Assis, Marília, Ourinhos 

11 
Alta Paulista, Extremo Oeste Paulista, Alta Sorocabana, Alto Capivari, Pontal do 
Paranapanema 

12 
Santa Fé do Sul, Jales, Fernandópolis, Votuporanga, São José do Rio Preto, José 
Bonifácio, Catanduva, dos Lagos do DRS II, Central do DRS II, dos Consórcios do DRS II. 

13 
Alta Mogiana, Três Colinas, Alta Anhanguera, Vale das Cachoeiras, Aquífero Guarani, 
Horizonte Verde, Centro Oeste do DRS III, Norte do DRS III, Central do DRS III, Coração 
do DRS III, Sul de Barretos, Norte de Barretos. 

14 Araras, Rio Claro, Limeira, Piracicaba 

15 Rio Pardo, Mantiqueira, Baixa Mogiana, Oeste VII, Campinas 

16 Bragança, Jundiaí 

17 Circuito da Fé, Região Serrana, Litoral Norte, Alto V. Paraíba 

Fonte: Deliberação CIB-SP nº 36, de 21 de setembro de 2011 

As RRAS foram desenhadas a partir da priorização de Redes Temáticas 

(urgência e emergência, materno-infantil, saúde mental, pessoa com deficiência, 

oncologia, entre outras) como pontos de atenção cujo objetivo de funcionamento 

articulado deve visar à promoção da integralidade do cuidado. Em outras palavras, 

as RRAS devem possuir capacidade instalada suficiente na atenção básica, média 

complexidade e, desejavelmente, em parte da alta complexidade, para serem 

capazes de exercer a missão de construir um caminho de integração efetiva dos 

serviços, a partir da organização de processos de trabalho, sistemas e fluxos de 

informações compartilhados.  

Compreender a conformação das RRAS no Estado de São Paulo é 

fundamental para compreender a conformação da rede de atenção oncológica e sua 

importância no contexto do câncer nessa unidade da federação. 
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1.6.  A importância epidemiológica das neoplasias 
 

No tocante às neoplasias, é sabido que são a segunda causa proporcional de 

câncer no país, sendo responsável, em 2017, segundo dados do DATASUS, por 

16,9% dos óbitos ocorridos no Brasil, correspondentes a 221.821 mortes (Tabela 2). 

No Estado de São Paulo, a sua relevância é ainda mais preponderante, 

correspondendo nesse mesmo ano a 18,8% dos óbitos totais (55.249 mortes). Na 

cidade de São Paulo, uma das Redes Regionais de Atenção à Saúde, a RRAS 6, 

correspondeu a 20,1% (15.368 mortes), conforme pode ser observado no Tabela 3. 

 

Tabela 2 - Óbitos no Brasil segundo Região de Residência e Capítulo CID-10 no ano de 2017 

Capítulo  
CID-10 N % NE % SE % S % CO % BR % 

IX. Ap. 
circulatório 

18.976 22,9 95.582 27,2 167.849 28,3 53.773 27,2 22.702 26,4 358.882 27,3 

II.  Neoplasias 
(tumores) 

11.473 13,8 49.296 14,0 104.604 17,6 41.983 21,2 14.465 16,8 221.821 16,9 

XX. Causas 
externas 

15.789 19,0 52.983 15,1 54.934 9,3 21.867 11,1 13.084 15,2 158.657 12,1 

X. Ap. 
respiratório 

8.052 9,7 36.149 10,3 77.599 13,1 23.814 12,0 10.006 11,6 155.620 11,9 

IV. Endócrinas 
nut. e metab. 

5.942 7,2 26.038 7,4 30.703 5,2 11.662 5,9 5.317 6,2 79.662 6,1 

XVIII. Sint sin. 
e ach. anorm. 

5.876 7,1 22.565 6,4 33.915 5,7 6.951 3,5 2.515 2,9 71.822 5,5 

Demais 
capítulos CID-
10 

16.875 20,3 69.432 19,7 124.088 20,9 37.743 19,1 18.061 21,0 266.199 20,3 

Total 82.983 352.045 593.692 197.793 86.150 1.312.663 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade/DATASUS/TABNET, acesso em 05/08/2019  
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Tabela 3 - Frequência absoluta e relativa dos óbitos no Estado de São Paulo e capital, segundo 
Capítulo CID-10, no ano de 2017 

Capítulo CID-10 RRAS 6 % Estado SP % 

IX.  Doenças do aparelho circulatório 24.203 31,7% 87.678 29,8% 

II.  Neoplasias (tumores) 15.368 20,1% 55.249 18,8% 

X.   Doenças do aparelho respiratório 10.719 14,1% 40.651 13,8% 

XX.  Causas externas de morbidade e 
mortalidade 

5.081 6,7% 21.948 7,5% 

XI.  Doenças do aparelho digestivo 4.155 5,4% 16.838 5,7% 

XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e 
laborat 

1.648 2,2% 13.731 4,7% 

IV.  Doenças endócrinas nutricionais e 
metabólicas 

2.895 3,8% 13.643 4,6% 

Demais capítulos CID-10 12.202 16,0% 44.538 15,1% 

Total 76.271 294.276 

Fonte: Sistema de Informações de Mortalidade/DATASUS/TABNET SES-SP, acesso em 05/08/2019 

 

A visibilidade do impacto de mortalidade não é maior que os invisíveis efeitos 

econômicos que a constituição efetiva da rede de oncologia traz consigo. Uma vez 

que há grande variedade na cadeia de custos entre os diferentes prestadores e os 

sistemas de informação existentes têm dificuldade na agregação de tais custos, 

podemos ter uma dimensão desse impacto levando em conta dados indiretos. Uma 

dessas formas é levantando os dados de faturamento do paciente oncológico no 

SUS. Segundo o Sistema de Informações Ambulatoriais e o Sistema de Informações 

Hospitalares do Ministério da Saúde (DATASUS), os pacientes com diagnóstico 

principal de neoplasias no Estado de São Paulo geraram procedimentos 

ambulatoriais e hospitalares, no ano de 2017, na ordem de 945 milhões de reais 

(Tabela 4), sendo a maior parte desse faturamento ambulatorial, oriundo dos 

tratamentos oncológicos, em especial a quimioterapia. Esse recurso corresponde a 

cerca de 15% do total faturado e de 20% de todo faturamento ambulatorial do 

Estado neste mesmo período.  
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Tabela 4 - Faturamento ambulatorial e hospitalar, em reais, aprovado no Estado de São Paulo e 
capital - Total e Diagnóstico principal Neoplasias, 2017 

 
RRAS 06 ESTADO DE SP 

 
Neoplasias Total Neoplasias Total 

BPA-I 
24.209.518,71 311.505.087,05 66.713.601,88 1.067.401.058,11 

APAC 
128.270.909,08 480.769.314,86 527.755.060,76 1.822.759.032,98 

Total 

Ambulatorial 
152.480.427,79 792.274.401,91 594.468.662,64 2.890.160.091,09 

Faturamento 

AIH 
90.962.124,91 842.749.557,59 350.592.784,03 3.268.403.101,28 

Faturamento 

Total 
243.442.552,70 1.635.023.959,50 945.061.446,67 6.158.563.192,37 

Fonte: Sistema de Informações de Hospitalares e Sistema de Informações Ambulatoriais 

/DATASUS/TABNET SES-SP, acesso em 05/08/2019 

 

1.7. Gestão do Cuidado e da Clínica como caminho para as redes 
 

Dado o exposto até aqui, para que as redes possam de fato ser constituídas 

por múltiplos itinerários de cuidado, coordenados por uma Atenção Primária à Saúde 

(APS) resolutiva, é necessário que se garanta uma forma bastante elaborada de se 

produzir cuidado em saúde.  

Se por um lado a lógica racionalizante de um sistema desfinanciado obriga os 

gestores a caminhar na direção de medidas que levem a uma maior racionalidade e 

custo-efetividade das práticas assistenciais, de outro lado, de forma quase 

antagônica, a lógica biomédica aponta para que se adotem práticas cada vez mais 

apoiadas em novas evidências, com vistas a ofertar “o que há de melhor para a 

população”. Tudo isso em um contexto em que concorrem as concepções do 

cuidado voltado às condições crônicas (que pressupõem coordenação de cuidado e 

longitudinalidade) e um desejo pela velocidade e imediatismo do mundo moderno, 

no qual se associam diversos interesses econômicos subjacentes que sustentam 

essa concepção.  

Se já não bastasse a complexidade do cenário apresentado, espera-se 

idealmente que o SUS não prescinda dos seus princípios e diretrizes, que 
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intencionam manter, em sua estrutura e concepção, uma postura inclusiva e 

humanista. 

É bastante claro que para se obter um cuidado tão elaborado é necessário 

que o conceito avance além da mera oferta de ações de saúde em um itinerário 

único, padronizado. São necessários, entre outras coisas, vários itinerários 

possíveis, todos eles sendo, de fato, a expressão da reafirmação dos atributos 

essenciais e derivativos(19) de APS, em especial quanto à garantia do acesso e da 

coordenação do cuidado.  

Uma vez que pairam sobre a Atenção Básica1 no SUS dúvidas sobre sua 

capacidade de exercer as atribuições que lhe estão delegadas(5), ao mesmo tempo 

que tais dúvidas concorrem com diversas críticas aos modelos racionalizantes de 

cuidado(20), talvez o caminho esteja no equilíbrio. Nesse sentido, a busca por uma 

combinação entre um funcionamento plural, democrático e territorialmente implicado 

com uma assistência calcada em um conceito mundialmente aceito e defendido, 

baseado na busca pelas melhores práticas baseadas em evidência em saúde, de 

forma economicamente justificada, gerenciada e racionalmente sustentada pode 

significar um dos poucos caminhos capazes de dar fôlego para essa concepção de 

redes e fortalecer uma APS possível. 

No entanto, ato contínuo à previsão dos múltiplos itinerários é a necessidade 

da existência de arranjos logísticos e de cuidados complexos e dinâmicos que tais 

itinerários demandarão.  

Tais arranjos devem ser capazes de entregar ao ato assistencial a informação 

e os meios para que se adense mais ou menos tecnologias de cuidados nos 

 
1 Há uma série de divergências que cercam os conceitos de APS e AB em suas dimensões técnicas e 

políticas. No entanto, é difícil não considerar que tanto uma AB, com viés mais ideológico, porém 
incapaz de gerenciar adequadamente seus resultados, quanto uma APS altamente gerenciada, 
porém desconectada do território e das premissas do SUS, produzem sensação de incompletude. 
Nesse sentido, é razoável, considerar que ambas as concepções podem conviver em consenso com 
vistas aos melhores resultados assistenciais. Tal consenso reafirmaria o equilíbrio de visões que se 
distanciam na ênfase, mas se aproximam no objeto e na intencionalidade para o paciente. Evita a 
perda de energia da busca da diferença conceitual para o ganho sinérgico de duas visões que em 
muito mais se complementam do que se distanciam. E, nessa direção, acabariam por reafirmar o 
reconhecimento da competência cultural e da orientação familiar e comunitária não apenas como 
atributos, mas como princípios, com peso de governança inclusive, tendo, a partir disso, uma Atenção 
Básica gerenciada, cientificamente embasada e socialmente implicada, com a responsabilidade 
lastreada pela coordenação do cuidado, longitudinalidade, integralidade e principalmente pela 
valorização do acesso de fato. 
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diversos pontos a partir de critérios de risco assistencial e de vulnerabilidade social 

de acordo com cada necessidade de saúde enfrentada.  

Ademais, tais arranjos devem coadunar o ato assistencial à configuração de 

uma rede de saúde e intersetorial, robusta e múltipla, com fluxos de forma orientada 

pela clínica, tanto quanto à tipologia de serviços e, quanto às missões de cada 

serviço. Devem, ainda, contribuir para um dimensionamento vivo e dinâmico de 

ofertas para que se obtenham as melhores relações entre volume e resultados 

assistenciais - haja vista a existência de diversos trabalhos associando o volume de 

casos, em especial cirúrgicos, com melhor qualidade e menor mortalidade(21–23).   

E, finalmente, devem ser arranjos que favoreçam a inserção desse cuidado 

no contexto de vida das pessoas, para que sejam ferramentas voltadas ao ganho de 

autonomia dos usuários, de forma centrada nas pessoas e em suas realidades de 

vida enquanto usuários-cidadãos2. Conformar, operacionalizar e gerenciar esse 

complexo conjunto de arranjos de cuidado são uma expressão clara de Gestão do 

Cuidado em Saúde. 

Nesse ponto cabe conceituar, ao que concerne esse projeto, o que está 

sendo chamado de Gestão do Cuidado em Saúde. Ainda que polissêmica, essa 

definição é aqui tomada como a utilização das tecnologias de saúde em 

consonância com as necessidades singulares de cada pessoa, de acordo com seu 

momento e história de vida, visando ao seu bem estar, segurança e autonomia e 

com o intuito de que aquela pessoa possa seguir com sua vida, o mais saudável e 

satisfeita quanto possível(20). Em outras palavras, a Gestão do Cuidado em Saúde 

pode ser considerada como o conjunto de ações que, congregando tecnologias em 

 

2 O termo usuário-cidadão é um conceito abordado no Brasil no contexto do final da década de 90, 

início dos anos 2000, quando no advento das discussões da Nova Gestão Pública. Tais discussões 
buscavam trazer um referencial da qualidade aos serviços públicos a partir da inspiração de modelos 
internacionais, em especial o inglês da década de 80, como resposta às críticas contra a busca por 
´eficiência´ em detrimento da real efetividade na prestação de serviços. Nesse sentido, segundo 
diversos autores, como Bresser-Pereira(24) e Nassuno(25), contribuem para um novo olhar no qual a 
busca por políticas que considerassem o usuário como consumidor e, principalmente,  foco das 
políticas públicas como sendo centrais para a recuperação de governança em um sistema, naquele 
momento, extenuado por uma lógica de estado minimalista.  Moebus, Merhy e Silva(26) ressignificam 
o termo a partir da lógica da autonomia do usuário e sua potencialidade de exercer um papel de guia 
no Sistema de Saúde, protagonista dos seus fluxos e realmente orientador dos itinerários reais e 
processos de cuidado a serem analisados, investidos e aprimorados. 
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saúde, visam à integralidade do cuidado de acordo com a singularidade de cada 

usuário.  

Dessa definição cabe reconhecer, ainda, que a integralidade enquanto 

objetivo das ações de saúde pressupõe um encontro entre duas pessoas: um 

trabalhador em saúde - com seus saberes, vivências e perspectivas pessoais - com 

uma outra pessoa, igualmente rica em saberes, sentimentos, vivências e práticas, 

cujo momento de vida proporcionou, por uma necessidade de saúde, uma interação 

entre elas. Tal interação pressupõe, claramente, a composição de um trabalho vivo 

em ato, com momentos de fala e, teoricamente, de escuta entre ambas, no qual o 

acolhimento, o vínculo, a cumplicidade podem ou não serem produtos desse 

encontro, mas que produzirão, independentemente da relação construída, efeitos 

para ambos(27,28). Mais que isso, a integralidade enquanto objetivo do cuidado 

molda e é moldada pelo conjunto de relações entre esse usuário-cidadão e a equipe 

de saúde e seus múltiplos fazeres, conforme descrito por Merhy e Cecílio (29): 

 

O cuidado de forma idealizada, recebido/vivido pelo paciente, é somatório 

de um grande número de pequenos cuidados parciais que vão se 

complementando, de maneira mais ou menos consciente e negociada, entre 

os vários cuidadores que circulam e produzem a vida do hospital. Assim, 

uma complexa trama de atos, procedimentos, fluxos, rotinas e saberes, num 

processo dialético de complementação, mas também de disputa, compõe o 

que entendemos como cuidado em saúde. 

 

(29) p.198. 

 

O encontro entre esse trabalhador e esse usuário cidadão não ocorre, 

igualmente, de forma aleatória. Está inserido num contexto de vida do usuário, com 

suas relações familiares e comunitárias, no contexto do funcionamento da unidade 

de saúde onde ocorre, com as relações pessoais entre os membros da equipe, a 

gerência local, a comunidade e toda a plêiade de atores que compõem o cotidiano 

da unidade. Além disso se submete, de igual maneira, a todo um regramento de 

gestão, com suas metas, formalidades e padrões de funcionamento, à própria 

perspectiva de sistema de saúde local, com seu desenho de rede e de governança 

e, finalmente, à própria perspectiva de sociedade, de valores maiores como o próprio 

reconhecimento de saúde como mercadoria ou como direito.  



I n t r o d u ç ã o 24 

 24 

Em cada um desses múltiplos atravessamentos podemos perceber 

dimensões de Gestão do Cuidado, que influenciam - e por vezes até determinam - 

padrões, limites e objetivos desse encontro(20). Reconhecer esse cenário não retira 

dos eventuais arranjos tecnológicos de gestão o potencial de organizar o cuidado e 

prover respostas mais efetivas. Ao contrário: insere como dimensão de análise os 

limites desse tipo de modelo e a necessidade de trabalhar mecanismos de avaliação 

mais vivos, que levem em conta a multiplicidade de fatores que atravessam e, de 

certa maneira, pautam relações que são, por definição, vivas e cheias de detalhes 

não expressos, tão ou mais importantes do que as próprias regras formais que 

pautam seu funcionamento regular. 

Tão importante quanto foi conceituar o que chamamos de Gestão do Cuidado 

em Saúde é, nesse momento, discutirmos, sucintamente, para o que aqui nos 

interessa, qual o conceito que será utilizado como tecnologias em saúde e os 

chamados ‘Arranjos Tecnológicos em Saúde’ e, mais que isso, discutir sucintamente 

sua inserção em um outro conceito – o da ‘Gestão da Clínica’. 

O conceito de tecnologia é muito amplo, com recortes específicos a serem 

realizados a partir da necessidade a ser discutida. O conceito atual de tecnologia, 

em contraposição ao senso comum que aponta apenas para equipamentos, 

softwares e instrumentos médicos ou de informática, amplia-se aos recursos 

materiais e imateriais dos atos técnicos e dos processos de trabalho. Refere-se a 

“algo que desenvolvido venha facilitar a realização de um trabalho, bem como 

viabilizar o entendimento e aplicação de uma ação”(30).  

Para tratar das tecnologias em saúde, utilizaremos o conceito de tecnologia 

em saúde como uma forma de intervenção usada para promoção, prevenção, 

diagnóstico ou tratamento de doenças; ou para promover a reabilitação ou cuidados 

a curto, médio e em longo prazo(30). 

  Uma vez que as tecnologias em saúde consistem em um conjunto muito 

amplo de formas de intervenção, será utilizada a classificação proposta por Merhy e 

Chakkour(31), que as definiam como:  

 

“(...) leve (como no caso das tecnologias de relações do tipo produção de 

vínculo, autonomização, acolhimento, gestão como uma forma de governar 

processos de trabalho), leve-dura (como no caso de saberes bem 

estruturados que operam no processo de trabalho em saúde, como a clínica 
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médica, a clínica psicanalítica, a epidemiologia, o taylorismo, o fayolismo) e 

dura (como no caso de equipamentos tecnológicos do tipo máquinas, 

normas, estruturas organizacionais)” 

 

(31) p.119 

 

Desse modo, consideraremos como ‘Arranjos tecnológicos’ as diferentes 

tecnologias em saúde (sejam elas leves, leve-duras ou duras) que, por meio de uma 

determinada forma de organizar o processo de trabalho, buscam facilitar a 

realização do trabalho em saúde ou aprimorar os resultados e, no caso específico do 

SUS, geralmente na direção de alcançar seus princípios. Como exemplos, podemos 

verificar em diversos pontos da rede a existência de arranjos tecnológicos de gestão 

do cuidado que vêm sendo adotados, como o Acolhimento como Classificação de 

Risco(32), um dispositivo de promoção da equidade das portas de urgência e 

emergência; o Acesso Avançado, uma estratégia de ampliação de acesso (33,34); 

os Projetos Terapêuticos Singulares no âmbito da Atenção Básica e Saúde 

Mental(35,36), em especial para casos complexos; as visitas guiadas por metas – 

KanBan – nos hospitais(37), estratégia garantidora de uso racional dos leitos e de 

coordenação de cuidado, em especial nas emergências, entre outras.  

Não obstante o exposto até aqui, não é possível não salientar que, por mais 

que avancemos nos arranjos de cuidado em todos os pontos da rede de serviços, o 

dimensionamento das ofertas dessa rede e suas regras de utilização, em geral, 

sempre se constituirão como um desafio.  

A experiência permite questionar que, eventualmente, os motivos que 

norteiam o uso das diferentes ofertas por usuários e seus prescritores podem não 

ser regidos exclusivamente pela lei de oferta e demanda. Outras razões podem 

influenciar a cena do cuidado em saúde, havendo potencial variabilidade significativa 

no padrão de solicitações e de utilização dos exames, consultas e procedimentos 

disponíveis.  

Seria esperado que os profissionais de saúde, em especial o médico, fossem 

em muito movidos pelo interesse legítimo pelo paciente, porém, nem sempre isso é 

uma realidade. Os profissionais são submetidos a múltiplos atravessamentos, 

intrínsecos do trabalho, das profissões e de seus interesses. A assimetria de 

conhecimentos e de informações entre os atores, a influência da academia e das 
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corporações profissionais e de especialidades, o papel da judicialização e da 

medicina defensiva resultante do medo dos processos judiciais possuem efeitos não 

desprezíveis na cena do cuidado em saúde. Sem mencionar o chamado ´Risco 

Moral´(38), via de regra oculto, e que se associa a interesses pessoais, financeiros e 

econômicos envolvidos nas ações prescritas e indicadas pelos profissionais (ou 

mesmo solicitadas pelos usuários), que resultam em solicitações de procedimentos 

além do necessário(2).  

Considerando a leitura que Mendes(8) faz sobre a Lei da Caneta do Médico, 

proposta por Dowling, na qual se sabe que das decisões desse profissional 

isoladamente decorrem a maior parte dos gastos em saúde, torna-se imperativo que 

haja meios que tentem balancear a utilização das ofertas na direção de garantir o 

devido acesso de forma universal, integral e equitativa.  

Sabe-se que a simples ampliação de oferta dos serviços não garante acesso 

adequado, haja visto o pressuposto da Lei de Roemer, que já dizia, há quase 60 

anos, que “se há leitos hospitalares disponíveis, eles tendem a ser usados, 

independentemente das necessidades da população”, e que se aplica à maioria das 

demais ofertas em saúde(39).  

É bem descrito também que com a mudança do perfil epidemiológico se 

agravou a chamada Lei da Concentração da Severidade das Doenças(40), na qual 

descreve-se que  

 

“Uma pequena minoria de portadores de condições de saúde muito 

complexas é responsável por uma grande maioria dos gastos de atenção à 

saúde. Esse padrão tem sido encontrado em todos os grupos de idade e 

tem se mostrado consistente ao longo do tempo” 

 

 Retirado de: Roos, Shapiro, & Tate, Does a 

small minority of elderly account for a majority 

of health care expenditures?: A Sixteen-year 

Perspective  (1989) p.347 

 

Além disso, a Lei dos Cuidados Inversos nos aponta que a disponibilidade de 

bons cuidados médicos tende a variar de forma inversamente proporcional à 

necessidade da população abrangida(41), isto é, quem mais precisa geralmente não 

consegue receber a devida atenção dos profissionais de saúde. Tal fato ocorre por 
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diversas razões, que vão desde as questões de mercado, até as de empatia, viés de 

comunicação e de produção de vínculo efetivo, o que eventualmente acaba 

direcionando o tempo da equipe na direção contrária aos mais vulneráveis, pessoas 

cujas situações de vida são comumente permeadas por inúmeros tabus, 

estereótipos e dilemas socioculturais de difícil verbalização e/ou com imensas 

barreiras para a comunicação efetiva por restrições de vocabulário, por exemplo.  

Dessa maneira, justifica-se considerar a adoção de arranjos tecnológicos que 

mitiguem tais riscos e cumpram um papel racionalizante, coadunando a busca pela 

eficiência com o reforço do compromisso com os princípios do SUS e com os 

atributos de Atenção Primária. O campo que estuda a proposição desses 

mecanismos de forma coordenada à Gestão do Cuidado é o da Gestão da Clínica. 

Nessa dissertação, assume-se como conceito de Gestão da Clínica o 

proposto por Mendes(8), inspirado pelo conceito do Institute of Medicine (2001): 

 

“A gestão da clínica é um conjunto de tecnologias de microgestão da clínica, 

destinado a prover uma atenção à saúde de qualidade: centrada nas 

pessoas; efetiva, estruturada com base em evidências científicas; segura, 

que não cause danos às pessoas usuárias e aos profissionais de saúde; 

eficiente, provida com os custos ótimos; oportuna, prestada no tempo certo; 

equitativa, de forma a reduzir as desigualdades injustas; e ofertada de forma 

humanizada”  

 

Retirado de: Mendes, Redes de Atenção à 

Saúde, (2011), p.368 

 

Ainda segundo Mendes, a gestão da clínica é composta por tecnologias 

derivadas de uma tecnologia principal, a diretriz clínica, e a partir dela desenvolvem-

se as tecnologias de gestão da condição de saúde, de gestão de caso, de auditoria 

clínica e de listas de espera. Dentro deste escopo, encontram-se diversos outros 

arranjos de gestão da qualidade, da segurança e do fluxo do paciente, que mais 

recentemente entraram em consonância com um objetivo comum: aprimorar os 

resultados dos serviços e dos sistemas de saúde para a geração de valor ao 

paciente.  

Segundo Porter e Teisberg(42), o valor na assistência é o resultado obtido, 

por unidade monetária dispendida. Nessa perspectiva, uma métrica de sistema de 
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saúde baseada em valor poderia acarretar, em teoria, em uma melhoria sistêmica de 

desempenho, contrária ao que se experimenta hoje, quando as métricas de 

avaliação se dão por meio da maximização de resultados decorrentes primariamente 

da redução de despesas e da transferência de responsabilidades sobre os custos. 

A partir do conceito de Porter e Teisberg, desdobra-se o princípio do Triple 

Aim(43), do qual se depreende que a equação perfeita para geração de valor se dá 

a partir do equilíbrio entre três metas: a saúde da população, entendida como a 

melhor assistência possível a ser realizada baseada em evidências; a melhor 

experiência possível para o paciente; e o menor custo per capita. Mais 

recentemente, percebendo que a busca pelo Triple Aim era trabalhosa e 

desgastante em demasia, em especial para a equipe assistencial, e isso repercutia 

nos resultados da estratégia, Bodenheimer e Sinsky(22) consideraram um quarto 

objetivo: a experiência do trabalhador, passando a denominar a estratégia como 

Quadruple Aim. 

Dessa forma, é possível concluir que a literatura internacional respalda uma 

visão integrada, na perspectiva de busca por valor a partir do equilíbrio entre a 

melhor assistência, a melhor relação de custo per capta, a melhor experiência dos 

que executam o trabalho e de quem recebe esse cuidado. Para se obter esse 

equilíbrio são, então, necessários esforços para que se produzam arranjos 

tecnológicos gerenciados e fluidos, proporcionando o melhor cuidado, de forma 

acolhedora, sem prejuízo de uma maior eficiência e custo-efetividade ou do 

adoecimento mental do trabalhador.  

Ante o exposto, acreditar na Gestão do Cuidado e da Clínica como um 

caminho a ser explorado para a viabilidade dos múltiplos itinerários previstos nas 

Redes de Atenção à saúde constitui hipótese plausível e que merece um olhar 

atento dos gestores e pesquisadores. 

Nessa direção, no que tange à assistência oncológica no país, o desafio é 

imenso, haja vista que se trata de um diagnóstico que envolve praticamente todas as 

especialidades médicas, com pacientes das mais diferentes idades e de ambos os 

sexos, demandando serviços de alta complexidade, internações e alto adensamento 

tecnológico em boa parte do diagnóstico, do tratamento e do seguimento.  
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O paciente oncológico mantém suas necessidades de saúde, intrinsecamente 

relacionadas com sua história de vida; é a mesma pessoa de sempre, que traz 

consigo suas opções, família, amigos, profissão e concepção de mundo. Passa, 

todavia, a partir do diagnóstico de câncer, também a vivenciar a experiência da 

doença, com novas demandas, apreensões e transformações, em um cenário 

marcado por preocupações, desconhecimento e dúvidas. 

Nesse sentido, a Gestão do Cuidado dessa pessoa será dependente da forma 

como ela e seu núcleo familiar (em um sentido amplo, compreendido não 

necessariamente pelos vínculos biológicos, mas pelos vínculos afetivos e reais da 

vida da pessoa) se relacionarão com o adoecimento, com a necessidade de 

cuidados e com a forma como se vincularão às equipes de saúde, inseridas em 

processos organizativos numa determinada concepção de sistema de saúde.  

Em outras palavras, estabelecer o Quadruple Aim para a equação perfeita de 

valor passa necessariamente por um arranjo no qual o paciente se sinta acolhido e 

cuidado, dentro de sua perspectiva singular, e consiga obter, sem percalços, os 

itinerários de cuidado para seu tratamento e retomada plena de vida. 

Dado que os recursos necessários para a rede de oncologia são 

extremamente custosos e se inserem em um sistema de saúde em constante 

aprimoramento, submetido a pressões de financiamento graves, em especial a partir 

das condições de desfinanciamento discutidas anteriormente, organizar os itinerários 

de cuidado nessa complexa teia de serviços por meio de critérios de prioridade e 

regras de utilização seria algo imperativo para garantia do acesso em um contexto 

das redes de atenção à saúde. 

Nesse sentido, é desejoso explorar o conceito de regulação do acesso e sua 

inserção enquanto arranjo tecnológico de Gestão da Clínica. 

 

1.7.1. Regulação do acesso enquanto dimensão de gestão da clínica e do 

cuidado 

 

Conforme discutido anteriormente, o padrão de utilização dos serviços de 

saúde não responde adequadamente ao que denominamos ‘lei da oferta e da 

demanda’, sendo um exemplo claro de “mercado imperfeito”. Dessa forma, admite-
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se a presença de um ente externo dotado de poder de polícia, no caso o Estado, 

capaz de estabelecer incentivos financeiros e regramentos específicos, gerenciá-los 

e fiscalizá-los, garantindo, em teoria, as correções necessárias advindas da 

operação real daquele setor de atividades. A esse papel dá-se o nome de 

regulação(38,44,45). 

As ações regulatórias no Brasil estão historicamente inseridas no contexto 

das políticas de saúde, na mediação entre os entes federados, e destes com o setor 

privado(45). Entretanto, foi a partir de 2008 que se estabeleceu oficialmente, de 

forma muito bem definida enquanto política pública, por meio da denominada 

Política Nacional de Regulação(46) a partir de três eixos: regulação dos sistemas, 

regulação da atenção à saúde e a regulação do acesso. 

Seus avanços foram muitos, dentre eles a instituição formal dos complexos 

reguladores, favorecendo que os gestores públicos das três esferas de governo 

pudessem organizar suas ações de regulação, ofertando a eles diretrizes estruturais. 

Além disso, para a estruturação das práticas regulatórias formais, houve o 

fortalecimento de uma estrutura central, que no caso da regulação de acesso se 

personificou nas centrais de regulação. Tais centrais, com características de área 

meio, guardavam certa externalidade à cena, favorecendo enquanto modelo, pelo 

menos do ponto de vista teórico, a equidade na produção do cuidado.  

Em outras palavras, a regulação estatal, formal, se devidamente operada, tem 

potencial de garantir estabilidade e uso teoricamente mais racional dos recursos 

existentes, corrigindo eventuais distorções de um mercado imperfeito (como o da 

saúde), visando à garantia de direitos da maior parcela possível de usuários.  

Apesar de, teoricamente, a regulação do acesso, também denominada 

microrregulação(45), ser um ato formalmente estatal, inerente da necessidade de se 

estabelecer regras transparentes para setores específicos da sociedade, seus 

resultados, na prática, se demonstram bastante heterogêneos(47). Nessa direção, 

em paralelo, é sabido que outros atores operam regramentos próprios a partir das 

necessidades experimentadas, vivências prévias e rede de contatos disponível, 

visando à obtenção de recursos que julgam necessários de forma extraoficial.  

Cecílio et al(2) conceituam as ações desses atores como ações de uma 

regulação profissional, paraestatal e de um agir leigo que geram efeitos práticos, 

corrigindo (ou construindo) lacunas e produzindo acesso e cuidado de outras 
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maneiras, não necessariamente às que são preconizadas pelos gestores, tornando o 

cenário real regulatório mais complexo, por vezes confuso e de muito difícil 

gerenciamento.  

Em resumo, na saúde, é possível afirmar que, no cenário atual, por mais que 

se construam regras racionalizantes e se normatizem processos, há um espaço vivo 

e, parcial ou totalmente oculto, ocupado pelos profissionais, pelos próprios usuários 

e seus familiares, e por outros atores estatais e paraestatais produzindo múltiplas 

realidades(2). 

Tais profissionais e atores estatais e paraestatais se relacionam com o 

sistema e com os serviços de saúde, “regulando” de fato a rede por meio de suas 

relações e entendimentos pessoais, promovendo novos (ou mantendo antigos) 

fluxos, com regras próprias e apoiados no interesse real e legítimo do paciente ou, 

eventualmente em seus próprios, promovendo encaixes, prescrições e ‘jeitinhos’ de 

acessar recursos que estavam, a princípio, ocultos ou distantes. Por conhecerem os 

meandros do sistema e os executores das práticas, manejam de forma não 

organizada um conjunto não desprezível de recursos, repercutindo, de forma ainda 

pouco mensurada, no acesso e no desenrolar das filas de espera resultantes dos 

processos regulares de regulação.  

Além deles, os usuários, na busca por suas concepções individuais do 

‘melhor cuidado’, fazem conexões com outros profissionais de saúde, com vizinhos, 

conhecidos, familiares e atores estatais e paraestatais para obtenção dos itinerários 

de cuidado de acordo com seu julgamento de adequação. Nesse ‘agir leigo’, 

produzem ‘atalhos’ para obtenção de uma determinada oferta ou cuidado que 

formalmente teriam mais dificuldade em obter.  

Além disso, podem exercer papel de “regulação” diversos outros atores, como 

parlamentares, conselheiros de saúde, veículos de imprensa, entre outros, que, por 

meio de pressões, contatos formais e informais, obtêm acesso diferenciado à rede 

de serviços para si ou para outrem, tornando o cenário regulatório extensamente 

povoado, com grande número de regras e compromissos invisíveis, resultando em 

cenário de muito difícil gerenciamento(2). 

Diversas razões podem contribuir para esse complexo gerenciamento, como 

o conflito de interesse público/privado inerente da Atenção Especializada no Sistema 

Único de Saúde(47), cujas raízes encontram-se na natureza do mix público-privado 
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que faz parte da estrutura do nosso sistema de saúde(48) e que tornou-se ainda 

mais complexo com o advento do crescimento das clínicas populares, por exemplo. 

Nesse novo segmento de assistência privada, o uso complementar dos serviços 

públicos ocorre de forma muito mais intrincada e vira regra, sendo necessário o 

encaminhamento dos usuários para o SUS como forma de garantir o acesso ao 

conjunto de necessidades de saúde e que não podem ser cobertas com recursos 

privados. Os processos assistenciais se misturam, pelos gargalos existentes ou 

presumidos existentes na rede de saúde. Os potenciais resultados dessa mistura 

são diversos e caminham desde questões assistenciais, como a velocidade do 

acesso a determinadas ofertas, a pressão no trabalho das equipes pelas 

necessidades de consumo advindas desse “prescritor externo” com viés privado, 

culminando até em uma mudança de perspectiva sobre o serviço público, cujo valor 

da “capacidade de pagar” por algo se sobrepõe ao direito coletivo de todos(49). 

A dificuldade para o gerenciamento não para aí. Ela passa também pela falta 

de estrutura para a realização do trabalho, seja no tocante à insuficiência do 

tamanho e do desenho da rede assistencial, seja frente às adaptações inerentes às 

falhas de abastecimento e de funcionamento dos serviços de apoio(50). Ou, ainda, 

pela heterogeneidade de conhecimentos e práticas nos diferentes pontos da rede e 

a própria dificuldade de gerenciamento das práticas inerente ao tamanho da rede e 

da autonomia dos trabalhadores enquanto sujeitos no processo de cuidado, entre 

outras possibilidades.  

Com certeza, se existe resposta para essa questão, provavelmente encontra-

se em um certo hibridismo de fatores. No entanto, aproximando-se da concepção de 

Gestão da Clínica de Mendes(8), é possível partir do pressuposto de que a 

orientação adequada do paciente na rede depende da interação entre conhecimento 

técnico para o diagnóstico correto, o reconhecimento das diferentes ofertas para 

complementariedade do cuidado e seus fluxos e a adesão dos trabalhadores e 

gestores à concepção adotada.  

Assim, é plausível que a ausência de diretrizes clínicas conhecidas e bem 

estabelecidas no nível do território, com baixo, ou nenhum nível de gerenciamento 

em rede, com resultados assistenciais não sendo medidos com métricas favoráveis 

e de certa forma, influenciada pela pressão por procedimentos que financiam os 

próprios serviços, possa ter um papel importante nessa equação. Um eventual 
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investimento em corrigir esse cenário nos diferentes pontos da rede se evidencia 

como uma boa aposta a ser explorada, em especial quanto à atenção ao câncer.  

 

1.8. Rede de Atenção Oncológica: histórico, operacionalização e 

considerações sobre o seu funcionamento no Estado de São Paulo  
 

No que tange à atenção oncológica, sua organização no país se inicia mesmo 

antes do advento do SUS. Ações do Ministério da Saúde, por meio do Instituto 

Nacional de Câncer (INCA) junto ao INAMPS, eram desenvolvidas de forma 

programática, apoiando a educação para o câncer, ações de controle da doença, 

aprimoramento de registros e de ações de diagnóstico precoce, em especial dos 

cânceres de mama e de colo uterino(51). 

Estudo que analisa a assistência oncológica e os 30 anos do SUS, em 1991, 

ainda ligado ao INAMPS, relata que as ações para o combate ao câncer ganharam 

corpo com o Programa de Oncologia (Pro-Onco), no âmbito da Campanha Nacional 

de Combate ao Câncer(51). Com a descentralização administrativa que fez parte da 

própria trajetória do SUS, as secretarias estaduais de saúde passaram a se 

estruturar para aprimorar, implantar ou implementar ações para o enfrentamento do 

câncer. A princípio, quatro áreas foram priorizadas: os programas nacionais de 

controle dos cânceres do colo do útero e de mama; o controle do tabagismo; os 

registros de câncer; e a capacitação para controle e avaliação em oncologia. Em 

especial à atenção oncológica, esse mesmo estudo considera que, suas normas 

específicas de organização, funcionamento e financiamento no âmbito do SUS 

tiveram em 1993 um marco inicial, com as portarias SAS/MS nº. 170 e nº. 171 

(assistência de alta complexidade cirúrgica oncológica hospitalar e seus respectivos 

procedimentos), até que em 1998 publicou-se a Portaria GM/MS nº. 3.535. Tal 

marco tratava da organização e habilitação de serviços na alta complexidade em 

oncologia, com critérios e parâmetros visando à integração dos serviços oncológicos 

– cirúrgicos, radioterápicos e quimioterápicos – e estabelecendo parâmetros 

objetivos baseados em série histórica de casos de câncer para, a partir deles, 

estabelecer estimativas de necessidade de tipologia de hospitais habilitados em 

oncologia – CACON I, II e III - por Estado, no Brasil. Além dela, publicou-se também 

a Portaria nº. 3.536, que atualizou e realizou uma grande expansão de serviços de 
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radioterapia e de quimioterapia nos 30 anos de SUS, com procedimentos únicos 

para o atendimento ambulatorial e hospitalar. 

Em que pesem algumas experiências prévias nessa direção, o Registro do 

Câncer iniciou-se formalmente no país, como abordado anteriormente, na década de 

90, e constituiu-se como um dos principais instrumentos de informação sobre o 

tema. Tal ferramenta consiste em duas modalidades de registro: o Registro 

Hospitalar do Câncer (RHC) e o Registro de Câncer de Base Populacional (RCBP). 

O RHC trata-se de uma plataforma que congrega o registro dos casos novos 

diagnosticados em cada hospital oncológico, propiciando informações extremamente 

importantes para o planejamento. São dimensões do RHC dados de 

morbimortalidade proporcional, bem como dimensões clínicas e assistenciais, como 

estadiamento, desfecho, porta de entrada, local de residência, entre outras 

informações básicas para o estabelecimento de programas e prioridades, sendo 

inclusive um dos principais instrumentos para os cálculos de incidência de câncer no 

país. Já o Registro de Câncer de Base Populacional possui uma perspectiva mais 

ampliada sobre o câncer. Tratam-se de “sistemas de informações em saúde, 

permitem a coleta, classificação e análise de todos os novos casos de câncer 

diagnosticados, a partir de uma data determinada, pertencentes a uma população de 

tamanho e características conhecidas e de uma área geográfica bem delimitada” 

(52) p.4. Seu objetivo é mapear o número de casos novos (incidência), sua 

distribuição no território e a tendência temporal na população pertencente ao 

território analisado. As informações produzidas pelos RCBP possuem alto potencial 

de subsidiar estudos epidemiológicos para identificação de populações de risco e 

avaliar programas de prevenção e controle do câncer. Sua operacionalização, 

todavia, pressupõe uma maior disponibilidade estrutural e de pessoal especializado, 

dificultando sua universalização(53).  

No Estado de São Paulo, a Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP) é a 

responsável pela coordenação e monitoramento do RHC, desde 2000. São ao todo, 

segundo dados da FOSP, 77 hospitais que realizam o Registro, sendo 75 habilitados 

como hospitais oncológicos no SUS e 2 serviços com status de voluntários. O RCBP 

é realizado apenas no âmbito do município de São Paulo, sob coordenação do 

Departamento de Epidemiologia da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 

São Paulo(53). 
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Historicamente presente como uma das condições de saúde mais prevalentes 

no país, com alto impacto de morbimortalidade e de custos para o SUS, a Oncologia 

fez parte importante na estruturação assistencial e administrativa do próprio sistema. 

Um exemplo disso foi que em 2005, publicou-se a Política Nacional de Atenção 

Oncológica, com ações voltadas à promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e cuidados paliativos, estabelecida pela Portaria GM/MS nº. 2.439/2005 

(revogada pela Portaria GM/MS nº. 874/2013), que, entre outras questões, 

reestabeleceu critérios e tipologias dos hospitais e centros especializados de 

oncologia(51).  

A referida portaria foi um marco importante para a atenção oncológica, na 

medida em que agregou esforços para todas as fases do câncer, desde a promoção, 

prevenção, diagnóstico, até tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. 

Desde a implantação da Política Nacional de Atenção Oncológica, consolidou-

se o que hoje conhecemos como as principais tipologias de equipamentos de alta 

complexidade em oncologia, cujos principais expoentes são os Centros de Alta 

Complexidade em Oncologia I, II e III, centros que abrangem de forma mais 

completa a cena do cuidado oncológico e as Unidades de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON). Esses últimos tratam-se de hospitais 

dedicados à assistência oncológica, mas que possuem obrigatoriamente apenas 

algumas das especialidades oncológicas (cancerologia cirúrgica, cirurgia geral, 

coloproctologia, ginecologia/mastologia e urologia), podendo contar ou não com 

oncologia pediátrica ou hematologia, habilitações tipificadas em separado.  

Além disso, foram estabelecidos parâmetros de produção mínima para cada 

tipologia de serviços e a existência de um Centro de Referência em Assistência em 

Alta Complexidade em Oncologia, um CACON para exercer a função de assessoria 

técnica ao gestor do SUS nas políticas de atenção oncológica, que na esfera 

nacional, é o próprio INCA(53). 

Mais recentemente, a Lei 12.732, de 22 de novembro de 20123, estabeleceu 

um prazo máximo de 60 dias para o início do tratamento dos pacientes com 

 
3 Já fora do escopo do período analisado nesse trabalho, foi publicada a Lei n.º 13.896/2019, que 

alterou o texto da Lei 12.732, de 22 de novembro de 2012 e estabeleceu que, caso haja uma suspeita 
de câncer, os exames de confirmação diagnóstica devem ser realizados em até 30 dias dessa 
suspeita. A Lei passou a vigorar a partir de 28 de abril de 2020 e motivou avanços importantes como 
a publicação da Deliberação CIB/CPS Nº 53, de 21 de maio de 2021, que aprovou a Nota Técnica 
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diagnóstico de câncer. Na sequência, de certa forma influenciado pela Lei 

mencionada(54), foi publicada a Portaria nº. 140, de 27 de fevereiro de 2014, que 

redefiniu os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, 

controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção 

especializada em oncologia e definiu as condições estruturais, de funcionamento e 

de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do 

SUS(53).  

Mais que uma simples mudança de parametrização, a nova portaria buscou 

aprofundar a inserção da atenção oncológica na perspectiva das Redes de Atenção 

à Saúde, prevendo a necessidade de elaboração de Planos de Ação das redes 

regionais, com inserção dos serviços habilitados e demais serviços e pontos de 

atenção, a saber a Atenção Básica, Atenção domiciliar – Melhor em Casa, Atenção 

Especializada Ambulatorial e Hospitalar, oncológica ou não, com seu respectivo 

papel nessa rede, bem como sistemas de apoio, regulação, sistemas logísticos e 

governança(53).  

Em outras palavras, estabeleceu uma mudança de paradigma da política de 

encaminhamentos descoordenados e sem regulação específica para uma lógica 

integrada e com forte componente regulatório presumido(51).  

Em relação aos critérios para a habilitação de estabelecimentos de saúde na 

alta complexidade em oncologia no âmbito do SUS, atualmente consta vigente a 

Portaria SAES/MS Nº 1.399, de 17 de dezembro de 2019. 

No Estado de São Paulo, essa portaria encontrou uma discussão já iniciada 

desde a década de 90, e que ganhou corpo com o desenvolvimento das próprias 

ações federais, que em âmbito local se consolidou a partir da criação, em 8 de 

março de 2013, da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer (RHCC)(55). Das 

discussões oncológicas no Estado e do desdobramento, em especial, da Portaria 

140, resultou a publicação de um Plano de Ação Regional, no qual constavam as 17 

RRAS, com as diretrizes organizacionais para prevenção e controle do câncer, 

sendo a cidade de São Paulo contemplada na RRAS 6(18,53). Complementarmente, 

em 28 de dezembro de 2016, o Decreto Estadual nº 62.394 instituiu oficialmente 

a RHCC e em 22 de junho de 2017 se publicou a Resolução SS 42, que aprovou o 

seu regulamento.  

 
CIB – Protocolo Estadual de Alta Suspeição em Oncologia e Diretrizes para a pactuação de Protocolo 
Regional de Acesso à Rede de Alta Complexidade em Oncologia, no estado de São Paulo. 
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Para se compreender o desafio regulatório do câncer, é importante 

resgatarmos um outro pressuposto, o da lógica de conformação da RHCC. Partindo 

da estruturação de um centro de referência em oncologia, o Instituto do Câncer do 

Estado de São Paulo (ICESP)4, o Governo do Estado de São Paulo capitaneou uma 

discussão de conformação de redes a partir do referencial técnico produzido nesse 

serviço e buscou trazer seus parâmetros para a conformação de uma determinada 

lógica, de uma diretriz operacional para todas as RRAS. A partir dessa lógica, 

estabeleceu por meio da FOSP um estudo individualizado de cada RRAS, com 

análise epidemiológica e de capacidade instalada, apoiando a conformação de 

relações de acesso a partir dessa capacidade instalada. Segundo Madi(53), para se 

atender aos padrões de excelência propostos pelo Ministério da Saúde, se a rede 

atingisse padrões de utilização compatíveis com os do ICESP, a capacidade 

instalada seria suficiente para acolher a demanda de casos novos de câncer. 

Segundo a autora,  

 

“Os recursos empregados na rede oncológica seriam melhor utilizados com 

a adoção de ferramentas de gestão, como a regulação de casos, por 

exemplo, que auxiliaria na distribuição dos casos de acordo com a 

demanda, competências instaladas e disponibilidade dos serviços”.  

(53) p.93 

 

Ocorre que os serviços possuem graus variados de aprimoramento de 

processos e, via de regra, não necessariamente terão à sua disponibilidade os 

recursos técnicos, físicos e financeiros para alcançar o nível de serviço do ICESP. 

Ademais, consoante a Deliberação CIB-SP no 6, de 8 de fevereiro de 2012, que 

aprova as Diretrizes para a Regulação da Assistência no Estado de São Paulo, o 

acesso deve ser priorizado dentro das próprias RRAS – embora ele suplante a 

própria regionalização na impossibilidade de garanti-lo (conforme subscrevo, com 

grifo próprio, abaixo). Nesse diapasão, é plausível questionar se a regionalização 

 
4 O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo trata-se de um dos principais centros de atendimento 

oncológico do Estado de São Paulo. Em sua implantação, o serviço contou com alto investimento, 
com apoio marcante da academia, no caso a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 
alcançando níveis ótimos de operação e resultados. Seu desenho foi muito inspirado em modelos de 
instituições internacionais como o M.D Anderson Câncer Center, no Texas, EUA, e na experiência de 
docentes da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e seu Hospital das Clínicas - 
HCFMUSP(56). 
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pode estar sendo perdida em um cenário tão difícil e, se estiver, qual a dimensão 

desses efeitos:  

 

“Os gestores municipais e estadual devem se organizar de maneira a ofertar 

a totalidade dos serviços, tanto aqueles financiados com recursos federais 

previstos Programação Pactuada e Integrada – PPI, quanto aqueles 

financiados com recursos próprios municipais e estadual, de acordo com os 

protocolos estabelecidos, além de realizar o referenciamento para outras 

RRAS, esgotada a capacidade da própria e devidamente pactuado, bem 

como efetuar a contrarreferência para que o município de origem possa dar 

continuidade ao cuidado prestado”. 

 

(17), pp. 25-26  

 

Mais que isso, uma vez que o desenho das RRAS e o papel dos diferentes 

CACONs nessas redes não correspondem necessariamente ao desenho municipal, 

mas sim a seu papel regional, é plausível que a dimensão territorial de uma cidade 

territorialmente macrossômica e marcada com problemas de mobilidade urbana, 

como São Paulo, possa também estar sendo colocada em segundo plano. O 

resultado dessa hipótese seria a disponibilização do acesso em locais 

operacionalmente muito difíceis ao usuário, que resultarão em maiores dificuldades 

para que se estabeleça um cuidado efetivo, principalmente se considerarmos as 

repercussões clínicas relacionadas ao tratamento quimioterápico e radioterápico, e, 

ainda mais difíceis capacidades de coordenação de cuidado com outros pontos da 

rede de atenção(57). 

Nesse contexto, o cenário de regulação oncológica conta com uma série de 

protocolos de acesso parametrizados pela Rede de Oncologia do Estado de São 

Paulo, conhecida como Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer do Estado de 

São Paulo. Em teoria, os protocolos estão baseados nas práticas oncológicas 

preconizadas pelo ICESP e se desdobram em protocolos de acesso. Tais 

protocolos, na cidade de São Paulo, se operacionalizam, no caso das ofertas 

ambulatoriais, por meio de uma lista de especialidades médicas, nas quais constam 

os códigos CID-10 relacionados às doenças oncológicas que pressupõem 

encaminhamento, seus pré-requisitos de encaminhamentos, profissionais 
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solicitantes e observações relevantes para o fluxo em cada tipo de referência, 

ambulatorial ou hospitalar, com algumas especificidades.  

Os protocolos oficializam também uma característica da cidade de São Paulo, 

que é a coexistência de dois complexos reguladores: um municipal, que regula as 

ofertas para os serviços sob gestão municipal, e outro estadual, responsável pelas 

ofertas dos serviços sob gestão do Estado. Nessa direção, em oncologia, está 

estabelecido que as ofertas estaduais existentes na cidade de São Paulo utilizam a 

Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde do Estado de São Paulo 

(CROSS-SP) e seu sistema (CROSS), enquanto os serviços municipais utilizam o 

Complexo Regulador Municipal, dentro do desenho de referências oncológicas 

pactuadas no Estado para a RRAS 6, operacionalizado principalmente por meio do 

sistema SIGA-Saúde(58). 

É sabido que fluxos de paciente mais enxutos tendem a aprimorar resultados, 

ou seja, a redução de etapas e a orientação técnica do processo aumentam a 

efetividade dos processos. Estatisticamente, se assumirmos que todas as tarefas de 

um determinado processo estão sendo executadas em um padrão de qualidade 

aceito em ensaios clínicos, isto é, com intervalo de confiança de 95% e o processo 

inteiro for constituído por 100 tarefas, teríamos a chance de acerto final calculada em 

0,59%, o que significa que menos de 6 em 1.000 ocorrências esse processo 

ocorrerá adequadamente(59). 

Dessa forma, surge como possibilidade de análise a existência de um cenário 

no qual o protocolo, mais simples, cumpre apenas um papel de proteção de ofertas e 

orientação de fluxos, mas não de potencializador de cuidados.  

Um protocolo que busca organizar o fluxo a partir de regras simples é algo 

desejável em premissas de gestão de fluxo. Porém, ao impor barreiras a partir de 

uma presunção de uma clínica homogênea por parte dos médicos, na prática, pode 

estar também gerando inadequações a montante do fluxo. Inadequações essas 

invisíveis ao gerenciamento do processo e que podem estar repercutindo nos 

tempos para obtenção de recursos diagnósticos e terapêuticos fundamentais para os 

desfechos adequados. Tal opção de protocolo simples impõe, em tese, a 

necessidade de investimentos em educação médica e no gerenciamento adequado 

desse protocolo.  
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Finalmente, como efeito secundário, o protocolo, da forma como ele está 

conformado, garante um certo nível de proteção legal aos gestores, impondo 

critérios por vezes difíceis de serem alcançados, transferindo aos profissionais da 

ponta e, no limite, aos próprios usuários, a responsabilidade pela busca do 

preenchimento de critérios que evidenciariam a necessidade de uma resposta 

legalmente embasada. No entanto, esse efeito colateral acaba por submeter a 

unidade de saúde e o próprio usuário a um número maior de etapas e, 

consequentemente, a maior chance de erros, com potenciais efeitos nos desfechos 

assistenciais.  

Em outras palavras, e é essa hipótese a ser analisada, apesar de 

aparentemente os protocolos terem o potencial de cumprir seu papel de 

organizadores de fluxos, sem o detalhamento e gerenciamento clínico necessários 

por todo o caminho desse usuário, desde o diagnóstico até a definição dos critérios 

de prioridade, há possibilidade de alguns usuários “se perderem” nesse processo, 

gerando um efeito inverso ao pretendido quando da sua conformação.  

Além disso, repercutiriam de maneira pouco favorável para o planejamento, 

pois - uma vez que os critérios clínicos não orientam a fila - o processo regulatório 

pode acabar por vezes se tornando burocratizado e distante da realidade das 

unidades de saúde, que poderiam passar a enxergar a regulação como uma trava, 

uma instância que existe apenas para dificultar o acesso aos serviços de saúde, o 

que encorajaria ainda mais fluxos regulatórios paralelos e extraoficiais, prejudicando 

ainda mais o acesso regulado.  

 

1.9. O Câncer, as Redes de Atenção à Saúde e o escopo do trabalho na 

Região Metropolitana e no Município de São Paulo 
 

Em breve síntese, sabemos que o câncer é a segunda causa de mortalidade 

no país e no Estado de São Paulo(60), com grandes repercussões econômicas e 

sociais que geram impactos diretos e indiretos muito expressivos para as famílias, 

para o Sistema de Saúde e para a sociedade como um todo.(61–63)  

Seu cuidado pressupõe um conjunto complexo de ações em saúde, que 

passa pela correta capacidade técnica em uma abordagem multiprofissional, e que 

vai desde a prevenção dos casos, passando pela adequada e oportuna capacidade 

diagnóstica e pela existência de fluxos ágeis para o tratamento curativo mais ágil 
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possível, culminando no acesso à reabilitação ou à paliação a depender do desfecho 

clínico. Tal conjunto de cuidados guarda o potencial de redução do número de 

casos, ou no limite, que a abordagem dos casos em estadiamentos iniciais, resultem 

em redução da morbimortalidade com ganho de anos potenciais de vida produtiva e 

de qualidade de vida para as pessoas e para a sociedade(64,65).  

Toda a discussão acerca da Rede de Oncologia, tem na Região Metropolitana 

de São Paulo uma complexidade específica relacionada ao seu tamanho, 

heterogeneidade e contingente populacional. Apesar de estar contida em uma 

mesma Diretoria Regional de Saúde (DRS), no caso a DRS1, para efeitos das 

RRAS, nesta região, onde vive metade da população paulista, estão contidas 6 

delas, sendo que a capital, sozinha, foi definida como uma delas, a RRAS 6.  

Cada uma dessas redes, por meio das estruturas de governança do SUS, 

pactuou regras de funcionamento específicas, contidas em seu respectivo plano de 

ação regional, tendo no governo estadual um ator importante para que houvesse 

acesso oncológico compatível com as premissas de redes previstas(66–68).  

Como um processo em constante construção, as redes de oncologia 

contaram com recebimento de investimentos federais e estaduais para aumento da 

capacidade instalada e aprimoramento de gestão. O incremento do rol de 

medicamentos por parte do governo federal também foi um fator importante, bem 

como os incentivos específicos por parte do governo estadual para a incorporação 

de medicamentos por meio da chamada APAC Paulista. Essa incorporação ocorreu 

por meio do Comitê Técnico dos Medicamentos Oncológicos, ligado à Comissão de 

Farmacologia da Secretaria de Estado da Saúde(69), em um processo que visava 

reduzir as judicializações em oncologia no Estado. No bojo das tentativas de 

aprimoramento em São Paulo, é possível citar o avanço da Regulação Oncológica, 

por meio da expansão da Rede Hebe Camargo, a partir de 2016. 

Ao analisarmos preliminarmente o percurso de implantação dessa política 

pública, percebe-se uma intencionalidade dos diferentes gestores em dar uma 

resposta efetiva no sentido do aprimoramento do cuidado ao câncer. Contudo, 

algumas perguntas permanecem em aberto, tais como as que se relacionam com 

um funcionamento alinhado ou não às premissas das redes de atenção e seus 

múltiplos itinerários, ou ainda se são de fato um esforço planejado e pactuado dos 

gestores ou apenas uma sequência de atos em resposta a uma doença de alta 
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repercussão? Ademais, quais teriam sido os reais efeitos de todas as ações que 

foram executadas acerca desse tema nos indicadores assistenciais?  

É natural que as ações pensadas pelos diferentes gestores se transformem, 

quando da sua execução e operacionalização no cotidiano do mundo do trabalho, 

que acaba sendo, por definição um campo de produção de subjetividades. Nesse 

campo, o trabalhador opera seu fazer cotidiano a partir dos seus preceitos éticos, 

morais e com base nos seus próprios entendimentos sobre o que lhe é transmitido e, 

no limite, sobre o que de fato acredita e deseja operar. O alinhamento entre um 

planejamento desejado pelos formuladores e o produto final planejado, bem como 

entre esse plano e a forma ele é transmitido, compreendido e executado não é 

óbvio, nem tampouco natural.  

Dessa forma, é plausível que, dos diferentes lugares de fala desse complexo 

inter-relacionamento de serviços, haja múltiplas vivências e entendimentos sobre o 

acesso oncológico, produzindo percepções e atos acerca do papel do seu respectivo 

trabalho nessa trama complexa de atos e procedimentos. Partindo de uma premissa 

que a soma da execução do trabalho cotidiano desses atores, no limite, resulta na 

rede de atenção oncológica concreta, compreender as perspectivas dos atores 

relacionados a ela guardam o potencial de apoiar uma compreensão mais integral 

do processo e de seus resultados, contribuindo para o aprimoramento de suas 

ações. 

Para estudar a implantação dessa política estabeleceu-se como campo de 

estudo a Região Leste da capital paulista no entorno de um dos principais CACONs 

da cidade e do Estado, o Hospital Santa Marcelina. Tal serviço está inserido na rede 

de serviços de saúde da Região Leste da capital paulista como referência 

terciária/quaternária nas principais redes propostas pelo SUS. Trata-se de um 

complexo hospitalar com cerca de 700 leitos, com área de abrangência que supera 

os contornos da Região Leste da capital, servindo de apoio hospitalar especializado 

para os municípios do entorno, partícipes de outras RRAS e como sobreposição de 

ofertas dentro da própria RRAS 6.  

Uma característica marcante que motiva a escolha dessa região é também o 

fato de a mesma instituição ser a parceira contratada pela Prefeitura de São Paulo 

para realizar a gestão da maior parte dos serviços de saúde ofertados sob gestão da 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste. Estão sob gestão do Santa Marcelina os 
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serviços das Redes Assistenciais das Supervisões Técnicas de Saúde (RASTS) 10 e 

11, em dois Contratos de Gestão, um para cada RASTS, que correspondem às 

Supervisões de Saúde de Itaim Paulista, São Miguel Paulista, Itaquera, Cidade 

Tiradentes e Guaianases, isto é, 5 de um total de 7 STS da Coordenadoria Leste. 

Esses contratos preveem a gestão de uma rede com mais de 100 serviços 

contratados, incluindo Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Pronto-

Atendimento, Prontos-Socorros e Prontos-Atendimentos, Equipes de Atenção 

Domiciliar, Centros de Atenção Psicossocial, Serviços Residenciais Terapêuticos, 

Ambulatórios de Especialidades, Hospital-Dia da Rede Hora Certa, entre outros. Tais 

serviços possuem uma população adscrita de referência de quase 2 milhões de 

habitantes, segundo a própria Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo, em área 

cuja cobertura de saúde suplementar é tradicionalmente baixa. Além dos dois 

contratos de gestão citados, o Santa Marcelina ainda detém contrato com um 

hospital municipal na região de Cidade Tiradentes e um hospital estadual na região 

do Itaim. Uma vez que uma quantidade muito grande de serviços está sob a tutela 

de um mesmo parceiro, torna-se, em tese, um fator facilitador para viabilizar uma 

análise de rede considerando múltiplos pontos e itinerários reais dos usuários. 

Para melhor compreensão dos dados que farão parte da análise desse 

estudo, o campo estará delimitado a uma fração dessa rede localizado na RMSP e, 

tal como num movimento da objetiva de uma máquina fotográfica, leva seu foco para 

regiões específicas desse território, até que finalmente alcance o território da CRSL.  

Os pontos analisados, portanto, partem da RMSP, com seus 39 municípios e 

mais de 20 milhões de habitantes, alcançam a cidade de São Paulo, com seus cerca 

de 11 milhões de habitantes e caminha lateralmente focalizando a RRAS 2, também 

conhecida como Região do Alto Tietê. Tal região abrange uma população de 

aproximadamente 2,7 milhões de habitantes e é composta por 11 municípios (Arujá, 

Biritiba-Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, 

Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis, Santa Isabel e Suzano), guardando íntima 

relação de proximidade e compartilhamento de serviços com a região leste 

paulistana, último foco de análise desse estudo. 
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Figura 2 - RRAS 2 - Alto Tietê 

 

 

O percurso metodológico para análise dessa rede nesse caminho do macro 

para o microrregional será esmiuçado no próximo capítulo.
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2  P E R C U R S O  M E T O D O L Ó G I C O  
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2.1 As perguntas da pesquisa 

 

A partir das percepções de vivência do pesquisador, em especial acerca da 

Rede de Atenção Oncológica, o presente trabalho partiu de duas grandes perguntas 

disparadoras: 

 

• Quais os arranjos de gestão do acesso e do fluxo do paciente estão previstos 

e em funcionamento na rede de serviços de saúde na Rede de Atenção em 

Oncologia – Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer, para a Região Leste da 

Cidade de São Paulo? 

 

• Como tais arranjos são operacionalizados e quais os efeitos dessa 

operacionalização no cuidado oncológico da região desde sua implantação na visão 

dos trabalhadores e gestores da Rede de Atenção à Saúde da Região Leste de São 

Paulo, dos gestores dessa rede e dos serviços hospitalares de maior relevância para 

a região, dos usuários que utilizaram serviços oncológicos e para o Grupo Condutor 

de Oncologia da Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer? 

 

2.2 Pressupostos 

 

Para responder às perguntas acima mencionadas, o trabalho partiu de alguns 

pressupostos: 

 

• Uma Linha de Cuidado não gerenciada, e cujo processo regulatório é 

executado a partir de um protocolo baseado em lista de diagnósticos e 

critérios de acesso que não necessariamente levam em conta os 

desenhos territoriais existentes, pode produzir inadequações em 

cascata, com potencial de ocasionar inclusive um distanciamento da 

missão que motivou a construção da Rede Temática, com consequente 

repercussão negativa para usuários, trabalhadores e gestores; 
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• A orientação adequada do paciente na rede depende da interação 

entre conhecimento técnico para o diagnóstico correto e o 

reconhecimento das diferentes ofertas para complementariedade do 

cuidado e seus fluxos. A inexistência ou desconhecimento do protocolo 

que norteia a linha de cuidado e a regulação do acesso, bem como a 

ausência de feedback dos seus resultados podem ser produtores de 

fluxos divergentes dos esperados, bem como sensação de ineficácia e 

inefetividade da rede por parte de usuários, trabalhadores e gestores; 

 

• O desenho operacional da Rede Hebe Camargo parte de pressuposto 

que há capacidade operacional suficiente para os casos novos de 

câncer no Estado a partir do referencial de um Centro Oncológico de 

alta resposta, o ICESP. Tal pressuposto, haja vista a crise de 

financiamento e gestão que o SUS está submetido e a 

heterogeneidade de funcionamento dos diferentes pontos da rede, 

pode ter produzido um desenho de rede insuficiente, gerando acessos 

não necessariamente regionalizados e, consequente, perda de 

eficiência da Rede de Atenção Oncológica, piores resultados 

assistenciais e outras repercussões para usuários, trabalhadores e 

gestores; 

 

• Fluxos de paciente mais enxutos tendem a aprimorar resultados. Se a 

redução de etapas e a orientação técnica do processo aumentam a 

efetividade dos processos, é possível que o contrário, processos 

multifacetados, com múltiplas instâncias regulatórias e executores não 

integrados entreguem um cuidado fragmentado, mais sujeito a erros e, 

consequentemente, com resultados piores, repercutindo negativamente 

na percepção de trabalhadores, usuários e gestores; 
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2.3 Objetivo geral 

 

Analisar o processo de implementação da rede de oncologia na Região Leste 

da Cidade de São Paulo, o modelo de regulação de acesso adotado e seus efeitos 

na gestão do cuidado oncológico  

 

2.4 Objetivos específicos 

 

a. Analisar os efeitos da implementação da rede de oncologia nas 

diferentes dimensões do acesso à saúde e sua correlação com o 

planejamento. 

 

b. Verificar se, em pacientes oncológicos, os múltiplos itinerários previstos 

pelas redes de atenção se operacionalizam de fato na rede de serviços 

da Região Leste. 

 

c. Analisar os efeitos assistenciais do modelo vigente de regulação do 

acesso, em especial quanto às dimensões de regionalização e porta de 

entrada preferencial do sistema. 

 

d. Analisar, de forma comparativa e qualitativa, o funcionamento dos 

arranjos de gestão de fluxo e de regulação de acesso oncológico e das 

estratégias de gestão do cuidado preconizadas, na perspectiva dos 

gestores, trabalhadores e usuários; 

 

2.5 O percurso desenvolvido 

 

O presente estudo tem caráter quanti-qualitativo, do tipo estudo de caso, e 

adota múltiplas técnicas para a produção e análise dos dados. Está dividido em duas 

partes que se complementam, visando a permitir um olhar detalhado sobre a Rede 

de Atenção Oncológica do Estado de São Paulo. A partir de um olhar que parte de 

um espectro macrorregional, chega-se a uma região de saúde da capital paulista, no 



P e r c u r s o  m e t o d o l ó g i c o  | 49 

 

 49 

caso a Região Leste, propondo-se a analisar o acesso e os resultados assistenciais 

entre 2011 e 2018.  

Para cumprir esse percurso, foi realizada uma aproximação inicial ao objeto 

em análise por meio de um estudo que utilizou indicadores epidemiológicos com 

vistas a comparar: a) a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP); b) a RRAS 2 – 

Alto Tietê, região de saúde que engloba os municípios de que se aproximam da 

cidade de São Paulo pela região leste da capital paulista; e c) a cidade de São Paulo 

como um todo. A análise comparativa considerou a capacidade instalada, o acesso 

ambulatorial e gravidade dos casos, as internações e a mortalidade relacionada aos 

casos oncológicos. Devido à restrição de disponibilidade de dados nas bases 

existentes para análises setoriais dentro de um único município, as dimensões das 

taxas de mortalidade foram analisadas apenas para o território de saúde da 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste (CRSL) da capital. Adicionalmente a essa 

etapa, a partir de documentos basilares para o processo de planejamento dos 

gestores estadual e municipal da capital paulista, buscou-se verificar o quanto a 

pauta referente ao acesso oncológico estava presente nos planos municipais e 

estaduais de saúde no período do estudo.  

Buscou-se, assim, verificar os avanços e desafios trazidos a partir da 

implantação da referida política e suas correlações com mortalidade, acesso e 

gravidade nessa região. Analisou-se, também, se há indícios de que os múltiplos 

itinerários previstos pelas redes de atenção se operacionalizam de fato na rede de 

serviços dessa região, bem como se as ações e efeitos percebidos encontram 

respaldo em macroações planejadas pelos gestores públicos em um dos seus 

principais marcos de planejamento. 

Por fim, procedeu-se à segunda etapa do trabalho, caracterizada por um 

estudo qualitativo, no qual foram realizadas e analisadas entrevistas com gestores, 

trabalhadores e usuários, intencionando perceber as diferentes perspectivas dos 

atores que fazem a rede de câncer acontecer no cotidiano, no que tange ao acesso 

oncológico e a outras dimensões que se relacionam com ele. 

Cada uma dessas análises, tanto as epidemiológicas, bem como aquelas 

relacionadas aos grupos de entrevistados no estudo qualitativo, estarão em seções 

específicas, para facilitar a compreensão e a leitura do material. Ao final de cada 

seção e capítulo, há uma breve discussão específica relacionadas ao tema. 
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Após o desenvolvimento de todos os capítulos citados, há um capítulo no qual 

são realizadas considerações transversais que levam em conta os achados e as 

discussões de cada parte a partir dos objetivos e pressupostos do trabalho. Por fim, 

o estudo se completa com as conclusões e considerações finais. 

 

2.5.1 Os indicadores epidemiológicos 

 

Tratou-se de um estudo observacional, realizado a partir de indicadores 

epidemiológicos, a partir dos quais se propôs a analisar e comparar, entre os anos 

de 2011 a 2018, os efeitos da implantação da Rede de Atenção Oncológica em uma 

determinada região de São Paulo. O estudo partiu de um olhar mais local, no caso a 

Região Leste da cidade de São Paulo, seguindo a um olhar que se amplia para a 

cidade de São Paulo, a RRAS 02 – Alto Tietê, que contempla os municípios do 

entorno da Região Leste, e culminando na Região Metropolitana como um todo. Os 

dados referentes à mortalidade de 2011 e 2018 foram então comparados com os 

dados nacionais, retirados do Sistema de Informação de Mortalidade do SUS, 

disponíveis nos sítios eletrônicos do Instituto Nacional do Câncer José Alencar 

Gomes da Silva – INCA, localizando os resultados dessas regiões frente àqueles 

obtidos nacional e internacionalmente. 

A intencionalidade desse desenho pretendeu verificar os potenciais efeitos 

locais e locorregionais que pudessem ser atribuídos de forma direta ou indireta ao 

arranjo descrito, contribuindo para o debate da construção de redes de atenção em 

oncologia. 

Os indicadores selecionados foram analisados para 6 grupos diagnósticos. O 

primeiro grupo engloba todos os tipos de câncer, os demais apontam para os 

agrupamentos diagnósticos com maior incidência ajustada para idade no Brasil(70). 

Os agrupamentos analisados, foram escolhidos a partir da Classificação 

Internacional de Doenças para Oncologia- CID O3 e convertidos para a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à 

Saúde – Décima Revisão – CID 10, utilizando-se da metodologia aplicada na 

análises de estimativas de incidência de câncer realizada pelo INCA(71). Dessa 

forma, foram analisados os agrupamentos diagnósticos conforme abaixo: 

1. Todas as neoplasias (C00-C97 e D46) 
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2. Mama feminina (C50) 

3. Traqueia, brônquio e pulmão (C33-C34) 

4. Cólon e reto (C18-C21) 

5. Próstata (C61) 

6. Colo do útero (C53) 

Uma vez que o presente estudo pretende analisar a política pública de forma 

mais abrangente, optou-se pela não segmentação por gênero, o que de certa forma 

gera algum impacto na disponibilidade de referenciais comparativos importantes, 

como no caso dos dados mundiais disponíveis no sítio eletrônico do Observatório 

Global de Câncer da Organização Mundial de Saúde (GLOBOCAN) ou mesmo do 

INCA.  

O primeiro conjunto de indicadores diz respeito à evolução da capacidade 

instalada em oncologia na região, no qual se tentou comparar o número de 

equipamentos e de habilitações em oncologia na RMSP, com ênfase nas regiões 

estudadas. Para essa finalidade foram usados dados extraídos do TABNET do 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da Saúde, entre 

dezembro de 2010, para se ter a dimensão da capacidade instalada disponível no 

ano de 2011, até dezembro de 2018. 

O segundo grupo de indicadores selecionados pretende lançar um olhar sobre 

as internações hospitalares. Esse grupo de indicadores buscou quantificar essas 

internações, bem como as taxas de internação hospitalar padronizada por idade, 

tendo como referência a população preconizada por Doll, et al(72) por câncer e por 

grupo diagnóstico nas diferentes regiões. Mais que isso, visou a determinar o perfil 

dessas internações no tocante ao caráter eletivo ou de urgência e o papel dos 

serviços com habilitação em oncologia e dos outros equipamentos da rede de 

saúde, incluindo os da rede de urgência e emergência como local de internação e 

com isso nos aproximarmos de um recorte sobre os itinerários de cuidado dessa 

rede.  

Além disso, essa dimensão pretendeu lançar um certo olhar sobre a 

suficiência da rede hospitalar de cada região por meio da análise da relação de 

suficiência e dependência (uso da rede por munícipes de outras localidades e de 

uso de rede externa a sua localidade de origem). Embora esse indicador não 

alcance uma medida suficientemente adequada para uma análise definitiva e plena 
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de suficiência local, aponta para sinais indiretos dela, na medida que permite um 

recorte de como essa rede alcança seu equilíbrio assistencial por meio da 

complementaridade de ofertas que nelas se inserem. A interpretação desse 

indicador demonstra que valores iguais a 1 denotam uma rede cujo volume de 

pacientes atendidos na região e fora dela se equivalem. Valores menores que 1 

demonstram uma menor importância regional e maior grau de insuficiência local, 

uma vez que mais pacientes são atendidos fora dos seus limites do que dentro 

deles. Já valores acima de 1 demonstram o inverso, uma rede cujos fluxos 

complementam as insuficiências externas, com maior número de pacientes de outras 

regiões sendo atendidos ali, do que pacientes da região sendo atendidos fora. 

Devido às limitações da disponibilidade dos dados das internações por local de 

residência, essa análise não avançou até o nível da CRSL, limitando-se às 3 outras. 

O terceiro grupo de indicadores selecionado procurou estabelecer um recorte 

sobre o acesso à rede de câncer. Primeiramente por um aspecto qualitativo acerca 

do perfil de gravidade no acesso à rede de câncer. A partir de dados do Registro 

Hospitalar de Câncer (RHC), levantou-se a evolução do número de casos e a 

evolução dos casos graves (percentual de casos em estadiamento III ou IV, sobre os 

casos totais), com vistas a verificar a evolução do nível de acesso e do padrão de 

gravidade dos casos que conseguem acessar os serviços oncológicos no curso do 

tempo como um todo e por tipo de câncer.  

Em segunda análise, buscou-se verificar o acesso ambulatorial ao tratamento 

por meio da evolução das emissões de Autorizações para Procedimentos 

Ambulatoriais (APAC) Quimioterapia nos diferentes serviços oncológicos segundo 

local de residência. A justificativa para tal escolha se apoia no fato de que cada 

procedimento ambulatorial de oncologia possui regras específicas de faturamento. 

Ampliar a análise para todos os procedimentos traz consigo um potencial gerador de 

vieses de análise que poderia resultar em erros de interpretação.  

Tais dados foram retirados do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

via TABNET da SES-SP, limitados aos procedimentos com forma de organização: 

030402 Quimioterapia paliativa – adulto; 030403 Quimioterapia para controle 

temporário de doença; 030404 Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora); 

030405 Quimioterapia adjuvante (profilática); 030406 Quimioterapia curativa; 030407 
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Quimioterapia de tumores de criança e adolescente; 030408 Quimioterapia – 

procedimentos especiais.  

O quarto grupo de indicadores selecionados pretendeu proporcionar uma 

análise sobre a implantação da regulação do acesso em oncologia, a partir da 

extração dos dados disponibilizados no TABNET sobre Regulação em Oncologia, no 

sítio eletrônico da SES-SP, tendo sido analisadas as dimensões de solicitações, 

consultas agendadas e percentual de agendamentos realizados. Os dados desse 

grupo estão disponíveis desde 2016. Para os três grupos, calculou-se a variação 

percentual entre o início e final da série histórica para apoiar a análise.  

O quinto e último grupo de indicadores selecionados se relaciona com os 

óbitos por câncer na região. A primeira onda de análise diz respeito à evolução 

absoluta e proporcional dos óbitos por câncer de munícipes das regiões estudadas 

segundo estabelecimento de saúde de ocorrência, com a finalidade de analisar o 

papel dos serviços com habilitação em oncologia quanto ao pior desfecho possível 

para a doença. Outra importante dimensão de análise desse grupo de indicadores 

diz respeito a escassez de sistemas de informações que permitam verificar a 

assistência à saúde em serviços privados. Assim, a participação percentual dos 

óbitos em serviços iminentemente privados buscou permitir que se alcançasse um 

certo grau de inferência acerca da participação desses serviços no conjunto de 

ações de enfrentamento ao câncer. Uma escolha metodológica realizada diz respeito 

à seleção exclusiva dos óbitos cujo sítio de ocorrência teria sido apenas o hospital. 

Analisando o banco de dados para as regiões no período, a distribuição percentual 

dos óbitos por tipo de estabelecimento de saúde era o mesmo selecionando o local 

de ocorrência hospital ou não selecionando, o que pode estar relacionado a uma 

fragilidade no registro desse campo nas declarações de óbito. Dessa forma, optou-

se por usarmos todos os registros que continham o nome de um estabelecimento de 

saúde. Outra opção metodológica foi de categorizar os óbitos ocorridos em serviços 

localizados em outros estados em uma categoria específica, sem excluí-los. Dessa 

forma, os óbitos foram então classificados entre hospitais habilitados na rede de 

oncologia, outros hospitais do SUS, óbitos ocorridos em serviços de urgência pré-

hospitalar, óbitos ocorridos em serviços de atenção exclusivamente privada, óbitos 

ocorridos em outros serviços de saúde, e óbitos ocorridos em outros estados. 
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A segunda onda de análise desse conjunto de indicadores diz respeito às 

Taxas de Mortalidade Padronizadas por idade nas regiões selecionadas, no Estado 

de São Paulo e no Brasil, tendo como referência a população preconizada por Doll, 

et al, segundo critério adotado pela OMS(72) e pelo INCA. Essa análise tem por 

finalidade verificar a evolução do desfecho óbito frente à implantação da Rede de 

Oncologia, traçando um referencial comparativo com os dados nacionais e 

internacionais sobre os grupos analisados. Para fins de benchmarking internacional, 

utiliza-se a estimativa de taxa de mortalidade padronizada por idade mundial do ano 

de 2020, segundo metodologia do GLOBOCAN.  

As bases de dados utilizadas para levantamento dos óbitos derivaram do 

Sistema de Informações de Mortalidade – SIM, a partir de tabulações disponíveis no 

sítio eletrônico do DATASUS, da SES-SP e da Secretaria Municipal de Saúde de 

São Paulo (SMS-SP), bem como de extrações via software TABWIN, a depender do 

recorte populacional desejado e tabulação disponível. Para a determinação da 

população das Região Metropolitana e RRAS 2 foram usadas as estimativas 

populacionais do Ministério da Saúde, disponível na tabulação do DATASUS, 

enquanto os dados da capital paulista e da CRSL foram retirados da tabulação 

disponível no site da SMS-SP, derivados de estimativas da Fundação SEADE. Para 

os dados nacionais e do Estado de São Paulo, foram usados os dados disponíveis 

no sítio eletrônico Atlas Online da Mortalidade por câncer no Brasil(73). Os dados 

mundiais foram retirados do sítio eletrônico do GLOBOCAN(70). Uma escolha 

metodológica importante feita diz respeito à necessidade de correção dos dados 

incorporando as causas mal definidas(74), o que para fins desse estudo não foi 

realizado, haja vista que o percentual geral dessas causas no período e nas regiões 

estudadas girou em torno de 1%. 

Para a determinação da natureza eminentemente privada, os serviços foram 

classificados de acordo com os dados de natureza jurídica, disponível no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), complementados por dados 

disponíveis na Internet, via pesquisa no buscador Google®. Para os casos nos quais 

restaram dúvidas, a determinação da natureza do estabelecimento ocorreu a partir 

do crivo do autor, com apoio do orientador, a partir do conhecimento fático dos 

serviços e sua inserção em seus sistemas locais de saúde. 
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Finalmente, pretende-se discutir, à luz dos instrumentos de planejamento do 

município de São Paulo e do Estado de São Paulo, em especial os planos 

municipais e estaduais de saúde, o quanto a evolução da rede do câncer foi uma 

ação planejada pelos gestores e o quanto as ações planejadas se relacionam com 

os resultados alcançados e os avanços da rede de câncer no período estudado. 

Para tanto, serão analisados os Planos Estaduais de Saúde de 2012 a 2015 e de 

2016 a 2019, bem como os Planos Municipais de Saúde de 2010 a 2013 e 2014 a 

2018, sendo analisadas as quantidades de vezes que os termos “oncologia”, 

“câncer” e “neoplasia” aparecem nos documentos, e as ações que estavam 

planejadas na direção da rede de oncologia, buscando verificar o grau de 

adequação entre o executado e o planejado. 

 

2.5.2 O estudo qualitativo – As entrevistas 

 

2.5.2.1 As entrevistas com gestores, trabalhadores e usuários 

 

Para fins da etapa qualitativa foi realizado um conjunto de entrevistas 

semiestruturadas com gestores, trabalhadores e usuários, com vistas a colher 

depoimentos que ilustrem as diferentes perspectivas desses atores que fazem, de 

fato, a rede de saúde, desde a sua formulação, passando por sua execução nos 

diferentes pontos dessa rede e culminando nos usuários, aqueles que no limite, são 

o alvo de toda a formulação que dá base a essa política pública. 

As entrevistas seguiram um roteiro pré-aprovado pelas comissões de ética da 

Unifesp e da SMS-SP para cada grupo, mas transcorreram como uma conversa 

livre, que permitiu, em diversos momentos, captar intencionalidades, resultados 

alcançados, desafios conhecidos e perspectivas específicas no caso de gestores e 

trabalhadores, bem como, no caso dos usuários, perceber sentimentos, ideias, 

estratégias de uso e outros aspectos que fizeram parte de suas histórias. 

Para cumprir esse percurso foram estabelecidos os seguintes grupos de 

entrevista: 
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2.5.2.1.1 Gestores 

 

Foram selecionados 7 gestores de saúde, de diferentes esferas de gestão e 

instituições, para discutir a rede de câncer a partir de suas perspectivas pessoais 

acerca de como percebem e reconhecem o acesso oncológico atualmente, seus 

desafios e oportunidades. Foram entrevistados:  

 

a) Responsável pela direção técnica de serviço de alta complexidade em 

oncologia na Região Leste; 

b) Responsável pela direção clínica de um dos principais serviços de alta 

complexidade em oncologia do Estado de São Paulo, e referência técnica 

para o Comitê de Oncologia do Estado de São Paulo – Rede Hebe Camargo; 

c) Responsável pelo Regulação Oncológica da SES-SP; 

d) Responsável pelo grupo condutor de doenças crônicas não-transmissíveis da 

SES-SP; 

e) Responsável pela área técnica de oncologia/grupo condutor da RAS Onco 

MSP, da SMS-SP 

f) Secretária Executiva do Conselho de Secretários Municipais do Estado de 

São Paulo – COSEMS-SP 

g) Responsável pela regulação regional no âmbito da Coordenadoria Regional 

de Saúde;  

 

2.5.2.1.2 Trabalhadores 

 

Foram selecionados 15 trabalhadores em saúde, de diferentes serviços 

localizados na Região Leste de São Paulo, com o intuito de avaliar seu grau de 

conhecimento do regramento que operacionaliza essa rede, compreender os 

itinerários conhecidos para o acesso do paciente na rede de serviços e sua relação 

com os formalmente instituídos. As entrevistas pretenderam também verificar as 

expectativas e os fluxos realmente experimentados, bem como a percepção de 

efetividade dos arranjos que vivenciam.  

Os profissionais foram selecionados pela coordenação da APS Santa 

Marcelina, tendo como pré-requisito os tipos de serviço que precisavam estar 



P e r c u r s o  m e t o d o l ó g i c o  | 57 

 

 57 

contemplados e por terem vivenciado o atendimento a casos oncológico na rede nos 

últimos 2 anos ou terem tido conhecimento de caso que passou em atendimento 

local e que resultou em caso oncológico sem receber o devido cuidado.  

 

Foram entrevistados:  

a) UBS com Estratégia de Saúde da Família – ESF no território da 

CRSL 

a. Médico 

b. Enfermeiro 

c. ACS 

d. Gerente 

 

b) UBS com Equipes de Atenção Básica – EAB no território da CRSL 

a. Médico  

b. Enfermeiro 

c. Auxiliar Administrativo da Regulação 

 

c) Unidade de Pronto-Atendimento 24 Horas no território da CRSL 

a. Médico 

b. Enfermeiro 

c. Assistente Social 

 

d) Hospital de alta complexidade em oncologia na Região Leste 

(CACON) 

a. Responsável pela coordenação administrativa do Ambulatório 

b. Responsável médico pela radioterapia 

c. Responsável médico pela oncologia clínica 

d. Responsável de enfermagem pela oncologia, radioterapia e 

TMO 

e. Responsável médico pelo serviço de Mastologia 

 

  



P e r c u r s o  m e t o d o l ó g i c o  | 58 

 

 58 

2.5.2.1.3 Usuários 

 

Realizou-se entrevistas com 2 usuários com diagnósticos oncológicos 

confirmados, selecionados pela equipe do ambulatório do Hospital Santa Marcelina, 

a partir dos seguintes critérios: 

a) um usuário que tenha acessado a rede de oncologia pela via 

ambulatorial formal, via regulação; 

b) um usuário que tenha acessado a rede de oncologia pela via de 

urgência e emergência (Pronto-Socorro do Hospital Santa Marcelina) 

O objetivo dessas entrevistas foi ter contato com histórias que ilustrassem as 

múltiplas formas de acesso, demonstrando alguns dos itinerários possíveis de serem 

percorridos, as estratégias de cuidado percebidas e vivenciadas, as diferentes 

tentativas de obtenção do acesso até que o atendimento oncológico ocorresse e as 

percepções sobre a rede de oncologia, os serviços que acessaram e todo o cuidado 

oncológico prestado no SUS para com esses usuários. 

 

2.5.2.1.4 Método de Análise 

 

A partir dessa perspectiva, foram realizadas 24 entrevistas, sendo 7 com 

gestores, 15 com trabalhadores e 2 com usuários, totalizando 15 horas e 49 minutos 

de gravações, conforme detalhado no quadro 1. Todo material foi transcrito e 

analisado conforme descrito anteriormente, resultando em recortes analíticos que 

levaram em conta prismas específicos dessa rede e de como ela é vivenciada, vista 

e operada por seus atores. Tais recortes objetivaram propiciar uma visão que amplia 

a percepção quanto aos resultados até aqui apresentados, contribuindo, portanto, 

para formulações futuras que intencionem aprimorar tal rede na perspectiva do 

acesso, da custo-efetividade e da geração de valor ao paciente. 

Uma vez que as entrevistas realizadas objetivaram um recorte qualitativo para 

análise da Rede de Atenção Oncológica, a modalidade de abordagem que definiu a 

metodologia de análise do material foi a de estudo de caso. Nesse tipo de 

abordagem, segundo Minayo(75), intenciona-se evidenciar as ligações causais entre 

as intervenções e as situações da vida real, considerando seu contexto, bem como 

seus rumos, sentidos e relevância nos resultados de uma determinada intervenção.  
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A partir do material obtido, buscou-se a conformação de categorias analíticas 

por similaridade temática, tal como preconizada por Bardin(76): “(...) o analista no 

seu trabalho de poda é considerado aquele que delimita as unidades de codificação, 

ou as de registro”.  Ainda segundo a autora: 

 

“Na análise qualitativa, é a presença ou ausência de uma dada característica 

de conteúdo ou de um conjunto de características num determinado 

fragmento de mensagem que é tomado em consideração.  

 

(76), p. 21 

 

Dessa forma, seguindo a proposta de análise temática, as entrevistas foram 

exaustivamente lidas, dentro de cada agrupamento (usuários, trabalhadores e 

gestores), com vistas a dar luz às semelhanças e diferenças internas de cada grupo. 

Tal desenho analítico intencionou captar o que as diferentes perspectivas guardam 

de relação entre si, e o quanto demonstram elementos da micropolítica das relações 

do trabalho, nem sempre explícitas ao observador externo no cotidiano.  

Para a análise das entrevistas das usuárias, foi escolhido o método biográfico, 

com a coleta das histórias de vida de usuários dos serviços de saúde em relação às 

suas vivências com o câncer.  

A escolha desse tipo de abordagem impõe o desafio da produção do 

conhecimento científico a partir da experiência de pessoas pari passu à construção 

de hipóteses que possam ser, em algum grau, generalizadas(2,77–79). 

Como relatos pessoais, as entrevistas dos usuários, mais ainda que as dos 

demais atores desse estudo, não podem ser generalizadas como expressão 

inequívoca de uma regra comum universal para compreender o acesso. Na verdade, 

consistem em um material rico para análise de itinerários possíveis e que, por isso, 

merecem atenção. De certa forma constituem-se como um convite a nos aproximar 

de situações analisadoras que possuem potencial de nos deslocar de uma 

normatização presumida para uma realidade mais concreta, mais viva. 

 

 

  



P e r c u r s o  m e t o d o l ó g i c o  | 60 

 

 60 

Quadro 1 – Lista de Entrevistados por grupo 

Entrevistas Realizadas 

Gestores Cargo/Função/Unidade 

G1 Responsável pela Regulação Regional – CRSL 

G2 Secretária Executiva do COSEMS-SP 

G3 
Responsável pela direção técnica de serviço de alta complexidade em oncologia na Região 
Leste 

G4 Coordenador do Grupo Condutor da RRAS 6 Onco – SMS-SP 

G5 
Responsável pela direção clínica de um dos principais serviços de alta complexidade do 
Estado de São Paulo e referência técnica da RHCCC para o Estado 

G6 Responsável pela Regulação Oncológica – RHCCC – SES/SP 

G7 Responsável pela Coordenação do Grupo Condutor de Doenças Crônicas da SES/SP 

Trabalhadores Cargo/Função/Unidade 

T1 
Responsável pela Coord. Administrativa do Ambulatório do serviço de alta complexidade 
em oncologia na Região Leste 

T2 Assistente Social – Unidade de Pronto-Atendimento em território da CRSL 

T3 Médico de Unidade Básica Tradicional – EAB – no território da CRSL 

T4 
Responsável médico pela Radioterapia do serviço de alta complexidade em oncologia na 
Região Leste 

T5 Enfermeira – Unidade de Pronto-Atendimento em território da CRSL 

T6 Gerente de Unidade Básica com Estratégia Saúde da Família – ESF – no território da CRSL 

T7 
Agente Comunitário de Saúde – ACS Unidade Básica com Estratégia Saúde da Família – 
ESF – no território da CRSL 

T8 
Enfermeira – Unidade Básica com Estratégia Saúde da Família – ESF – no território da 
CRSL 

T9 
Responsável médico pela Mastologia do serviço de alta complexidade em oncologia na 
Região Leste 

T10 
Auxiliar Administrativo de Regulação – Unidade Básica Tradicional – EAB – no território da 
CRSL 

T11 
Enfermeira responsável pela Oncologia do serviço de alta complexidade em oncologia na 
Região Leste 

T12 Médico de Unidade Básica com Estratégia Saúde da Família – ESF – no território da CRSL 

T13 
Responsável médico pela Oncologia Clínica do serviço de alta complexidade em oncologia 
na Região Leste 

T14 Supervisor médico de Unidade de Pronto-Atendimento em território da CRSL 

T15 Enfermeira de Unidade Básica Tradicional – EAB – no território da CRSL 

Usuários   

U1 
Usuária com câncer de colo uterino, cujo acesso se deu via PS do serviço de alta 
complexidade em oncologia na Região Leste 

U2 
Usuária com câncer de útero, cujo acesso se deu pela via regulada no serviço de alta 
complexidade em oncologia na Região Leste 
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 Devido a esse forte componente biográfico, com a intenção de agregar 

profundidade à análise, se optou por discutir as percepções dos usuários à luz das 

múltiplas dimensões da gestão do cuidado, referencial proposto por Cecilio(20) e 

que servirá de fio condutor para a análise das diferentes perspectivas, com seus 

respectivos achados e analisadores. 

 

 

Retirado de:  (20), pp. 589-599.  

 

 

2.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP) e da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo 

como centro coparticipante, registrado com os CAAEs 23741619.3.0000.5505 e 

23741619.3.3001.0086 respectivamente e Pareceres nº 3.900.876 e 4.057.361, de 

05 de março de 2.020 e 29 de maio de 2020, atendendo às exigências da Resolução 

nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde.  

Figura 3 - As Múltiplas Dimensões da Gestão do Cuidado 
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Todos os sujeitos da pesquisa leram e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido de forma online, em virtude das restrições de circulação de 

pessoas motivada pela pandemia COVID-19. Os nomes dos pacientes utilizados 

nessa dissertação são fictícios com o intuito de preservar suas identidades reais.  
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3  F A T O S  E  N Ú M E R O S  S O B R E  A  R E D E  

O N C O L Ó G I C A  D A  R E G I Ã O   
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3.1 Considerações iniciais 

 

Antes de iniciarmos a apresentação e discussão dos resultados aqui 

demonstrados, é desejoso que se mencione a dificuldade em se analisar a rede de 

atenção oncológica a partir exclusivamente de seus números.    

Essa dificuldade primeiramente se relaciona com o fato de que o câncer não 

se trata de uma única doença, mas sim um grupo constituído por centenas de tipos e 

subtipos diagnósticos, nas mais variadas topografias, acometendo os diferentes 

sistemas do corpo humano. O nome, comum a todas as doenças desse grupo, vem 

da característica comum de que todas elas se estabelecem a partir de um 

crescimento desordenado de células, capaz inclusive, de invadir tecidos adjacentes 

ou mesmo órgãos à distância.  

Nesse sentido, cada um desses diagnósticos possui uma história natural 

típica a partir dos sistemas do corpo humano que acometem, relacionando-se com 

grupos populacionais nos quais eles sejam mais prevalentes e relevantes. Tal 

situação gera, portanto, necessidades de saúde específicas, com diferentes 

especialidades médicas envolvidas, bem como diferentes exames, procedimentos, 

medicamentos e todo o arsenal de ações e serviços de saúde que se relacionam 

com cada um desses diagnósticos. 

O segundo ponto importante relacionado à dificuldade de se analisar tal rede 

diz respeito ao fato desse grupo de doenças ser, via de regra, uma doença crônica. 

As principais neoplasias têm em comum o fato de possuírem um início insidioso, 

muitas vezes assintomático. Nessa direção, é importante lembrar inclusive que 

quando os sintomas aparecem, muitas vezes a doença já não se encontra em seus 

estágios iniciais, o que por consequência aumenta a densidade de cuidados 

necessária para o tratamento.  

Além disso, após o diagnóstico e o tratamento, alguns pacientes demandarão 

reabilitação para a retomada de suas capacidades funcionais e, infelizmente, alguns 

desses pacientes terão suas vidas abreviadas pela doença, necessitando de 

cuidados paliativos que podem ocorrer tanto em hospitais, serviços residenciais 

terapêuticos ou mesmo no domicílio.  

Tais considerações nos leva a concluir que esse diagnóstico pode e estará 

presente em praticamente qualquer ponto da rede de serviços de saúde, desde as 
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Unidades Básicas de Saúde, porta de entrada preferencial do sistema de saúde, 

passando pelos ambulatórios de especialidades, hospitais, unidades de urgência e 

emergência, e, pelo largo espectro da doença, até mesmo serviços cuja missão em 

nada se aproxima ao câncer, como serviços de saúde mental, reabilitação, entre 

outros. 

Isto posto, finalmente nos cumpre salientar que, não obstante a importância 

das ações de promoção e de prevenção relacionadas ao câncer, seu alcance quase 

sempre será insuficiente no sentido de se evitar que um determinado grupo de 

pessoas adoeça devido à própria dinâmica de vida das pessoas. Tal cenário, haja 

vista o contexto demográfico e social, nos permite concluir que as neoplasias 

permanecerão como um conjunto de doenças com importância central na 

conformação dos sistemas de atenção à saúde no mundo e no Brasil. 

Dessa forma, um grande número de serviços e profissionais precisa estar 

alerta e articulado para “pensar em câncer”, para que suas ações sejam mais 

oportunas possíveis. Mais que isso, tais serviços precisam estar integrados, com 

itinerários claros de cuidado para que os tempos de investigação e de transição de 

cuidados não sejam por si só um problema no prognóstico dos pacientes.  

Portanto, analisar a rede de câncer passa, de certa forma, pelo desafio de 

“enxergar” o câncer nessa rede, uma vez que sua ocorrência partirá, não de um 

único lugar, específico a todas as fases da doença, mas de um lugar comum a todos 

os outros diagnósticos. E dessa constatação surge uma terceira dificuldade no caso 

específico do SUS, que é a ausência de um sistema informatizado de prontuário 

unificado e integrado nas unidades de saúde.  

A informatização do SUS é ainda um tanto quanto heterogênea e a 

disponibilidades das informações assistenciais em bases de dados públicas limitada. 

A maior parte das informações para tomada de decisão de gestão vem de bases de 

dados administrativos ou de indicadores de desfecho, como mortalidade por 

exemplo, o que dificulta um olhar mais criterioso do processo assistencial. 

Portanto, a tarefa de “enxergar” o câncer nessa rede, de certa forma passa 

por enxergar a própria rede e como a doença se apresenta nela. Nessa direção, 

esse trabalho optou por traçar um caminho analítico baseado em um conjunto de 

indicadores e ações de planejamento relacionados à doença e, a partir deles, 

produzir as diferentes análises e inferências conforme veremos a seguir. 
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3.2 A capacidade instalada 

 

A evolução da capacidade instalada em oncologia de alta complexidade 

segundo tipo de habilitação nas regiões analisadas e no Estado de São Paulo, entre 

dezembro de 2010 e dezembro de 2018, aponta um aumento no Estado na ordem 

de 24,8%, saltando, nesse período, de 101 para 126 serviços (tabela 5). Na RMSP e 

na capital, no entanto, esse aumento foi de magnitude menor, 3,0% e 4,8%, o que 

representa o aumento de apenas um serviço, em ambas as regiões, que saltaram de 

21 para 22 e de 33 para 34 serviços respectivamente.  

Já na RRAS 2, apesar da redução absoluta de um serviço, dada a escassez 

local de serviços oncológicos de alta complexidade, isso representou uma retração 

de 33,3% na capacidade instalada da região. Tal escassez contrasta com a ainda 

elevada concentração de serviços na RMSP, em especial na cidade de São Paulo. 

Muito embora tenha havido redução relativa da importância da participação dos 

serviços da RMSP (de 32,7% para 27,0%) e capital (de 20,8% para 17,5%) no 

Estado no período, tais números ainda demonstram o grande desequilíbrio de 

ofertas entre as RRAS que compõem o Estado e, que se expressa até mesmo 

dentro da RMSP.  

Para além dos aumentos e reduções de serviços, a tabela demonstra que, 

para as regiões analisadas, houve mudança de conformação da rede para um 

padrão mais resolutivo. Para efeitos de análise, as diferentes habilitações foram 

segmentadas em três subgrupos: Centros de Alta Complexidade em Oncologia 

(CACON); Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), compostos 

por todas as segmentações desses serviços na rede de oncologia; e um último 

grupo, denominado “Outros”, o qual constaram os demais serviços.   

Durante o período analisado, houve um aumento da participação de UNACON 

e CACON no conjunto de serviços, em detrimento da categoria “Outros” em todas as 

regiões analisadas. Na RMSP, um aumento de 16,7% no número de CACON e de 

14,3% de UNACON frente a uma redução de 15,4% nos demais serviços. Na cidade 

de São Paulo, um padrão similar foi percebido, tendo havido aumento de 11,1% nos 

UNACON e de 16,7% em CACON, frente a uma redução de 16,7% nos demais 

serviços. Devido à escassez de rede, essa mudança é mais representativa na RRAS 

2, que, apesar de seguir sem possuir CACON, contou com a subtração de todos os 



F a t o s  e  n ú m e r o s  s o b r e  a  r e d e  o n c o l ó g i c a  n a  r e g i ã o  | 67 

 

 67 

serviços habilitados no subgrupo “Outros”, ao passo que dobrou a oferta de 

UNACON (de 1 para 2). 

Tabela 6 – Evolução da capacidade instalada em oncologia nas regiões analisadas e no Estado de 
São Paulo – dez/2010 a dez/2018 

  

  

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Hospital geral com cirurgia oncológica 2 2 2 2 2 2 2 1 1

Cuid.prolong enferm oncologicas 3 3 3 2 4 4 4 4 4

Serviço isolado radioterapia 1 1 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal - Outros 6 29% 6 29% 5 24% 4 20% 6 27% 6 26% 6 26% 5 23% 5 23%

Unacon 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Unacon com Serviço de radioterapia 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Unacon com Serviço de hematologia 3 3 2 2 2 2 2 2 2

Unacon com Serviço de oncol.pediátrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Unacon exclusiva de oncologia pediátrica 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Subtotal - Unacon 9 43% 9 43% 9 43% 9 45% 9 41% 10 43% 10 43% 10 45% 10 45%

Cacon 1 1 3 3 3 3 3 3 3

Cacon com Serviço de oncol.pediátrica 5 5 4 4 4 4 4 4 4

Subtotal - Cacon 6 29% 6 29% 7 33% 7 35% 7 32% 7 30% 7 30% 7 32% 7 32%

 Total 21 21 21 20 22 23 23 22 22 4,8%

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Hospital geral com cirurgia oncológica 1 1 1 1 1 1 1 0 0

Cuid.prolong enferm oncologicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Serviço isolado radioterapia 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal - Outros 2 67% 1 50% 1 50% 1 25% 1 33% 1 33% 1 33% 0 0% 0 0%

Unacon 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Unacon com Serviço de radioterapia 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Unacon com Serviço de hematologia 0 0 0 1 1 1 1 1 1

Unacon com Serviço de oncol.pediátrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Unacon exclusiva de oncologia pediátrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal - Unacon 1 33% 1 50% 1 50% 3 75% 2 67% 2 67% 2 67% 2 100% 2 100%

Cacon 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cacon com Serviço de oncol.pediátrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subtotal - Cacon 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

 Total 3 2 2 4 3 3 3 2 2 -33,3%

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Hospital geral com cirurgia oncológica 6 6 6 6 6 6 6 4 4

Cuid.prolong enferm oncologicas 4 4 4 3 6 6 6 6 6

Serviço isolado radioterapia 3 2 1 1 1 1 1 1 1

Subtotal - Outros 13 39% 12 38% 11 34% 10 30% 13 37% 13 36% 13 36% 11 32% 11 32%

Unacon 5 5 5 6 6 6 6 6 6

Unacon com Serviço de radioterapia 3 3 3 3 2 3 3 3 3

Unacon com Serviço de hematologia 3 3 2 3 3 3 3 3 3

Unacon com Serviço de oncol.pediátrica 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Unacon exclusiva de oncologia pediátrica 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Subtotal - Unacon 14 42% 14 44% 14 44% 16 48% 15 43% 16 44% 16 44% 16 47% 16 47%

Cacon 1 1 3 3 3 3 3 3 3

Cacon com Serviço de oncol.pediátrica 5 5 4 4 4 4 4 4 4

Subtotal - Cacon 6 18% 6 19% 7 22% 7 21% 7 20% 7 19% 7 19% 7 21% 7 21%

 Total 33 32 32 33 35 36 36 34 34 3,0%

n % n % n % n % n % n % n % n % n %

Hospital geral com cirurgia oncológica 6 6 6 6 6 6 6 5 5

Cuid.prolong enferm oncologicas 12 13 12 11 16 17 17 18 19

Serviço isolado radioterapia 5 4 3 3 3 3 3 3 3

Subtotal - Outros 23 23% 23 23% 21 20% 20 19% 25 23% 26 23% 26 23% 26 21% 27 21%

Unacon 16 16 17 18 18 18 20 22 23

Unacon com Serviço de radioterapia 18 18 19 20 19 20 20 25 25

Unacon com Serviço de hematologia 16 16 16 17 17 17 17 19 20

Unacon com Serviço de oncol.pediátrica 10 10 11 11 11 11 11 11 9

Unacon exclusiva de oncologia pediátrica 3 3 4 5 5 5 5 5 6

Subtotal - Unacon 63 62% 63 62% 67 64% 71 66% 70 63% 71 63% 73 63% 82 66% 83 66%

Cacon 4 4 6 6 6 6 6 6 6

Cacon com Serviço de oncol.pediátrica 11 11 10 10 10 10 10 10 10

Subtotal - Cacon 15 15% 15 15% 16 15% 16 15% 16 14% 16 14% 16 14% 16 13% 16 13%

 Total 101 101 104 107 111 113 115 124 126 24,8%

Fonte: Cadastro Nacinonal de Estabelecimentos de Saúde - CNES
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3.2.1 Discutindo a evolução da capacidade instalada em oncologia 

 

A organização de uma rede de atenção oncológica constitui um desafio global 

comum na conformação de sistemas nacionais de controle de câncer (80–85). Tal 

desafio se configura por necessitar de um conjunto de recursos que, combinados, 

garantam o acesso integral à assistência oncológica, desde a promoção e 

prevenção, passando pelo diagnóstico, tratamento, reabilitação e paliação.  

No entanto, o cuidado oncológico pressupõe um conjunto de saberes 

especializados que requerem adensamento tecnológico para que possa ocorrer. 

Alguns desses saberes demandam apenas tecnologias leve-duras, baseadas em 

consultas e procedimentos cuja disponibilidade é ofertada em distintos pontos da 

rede de saúde para diversas outras condições de saúde. No entanto, uma parte 

desses saberes demandará uma estrutura altamente especializada, com 

disponibilidade de tecnologias duras específicas, cuja viabilidade depende de uma 

determinada economia de escala(8).  

Um ponto importante, sob o qual vale a pena realizar uma breve 

consideração, diz respeito a uma crítica necessária à premissa das redes de câncer 

no Estado de São Paulo. Não parece ser factível a perspectiva que considera que 

todas as redes regionais devam ser capazes de responder a todas as demandas 

oncológicas no âmbito dos serviços localizados nos limites de seus territórios. A 

configuração da rede não é uma “página em branco” em que se abre, fecha ou 

expande serviços a partir de uma almejada capacidade instalada. Ela se dá a partir 

dos serviços existentes, que possuem saberes, competências e trajetórias que os 

qualificam para tais atribuições, restando aos gestores a complementação dessa 

rede com novos serviços próprios ou pela indução negociada de expansão de 

serviços já existentes.  

Ainda que se ignore tal fato, em específico para a rede de câncer, há uma 

série de procedimentos inerentes ao cuidado oncológico que não possuem escala 

suficiente para serem mantidos em alta performance em múltiplos serviços. A 

descentralização pode levar a uma perda de eficiência e piores desfechos por não 

permitir a curva de aprendizagem e de qualificação inerente aos procedimentos de 

alta complexidade.(21,86) 
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A distribuição assimétrica dos serviços que compõem as redes de alta 

complexidade é conhecida, refletem de certa forma um determinado processo 

histórico de construção da atenção hospitalar no país e possuem um caráter que 

privilegia os grandes centros, em especial da Região Sudeste, e mais 

especificamente São Paulo(87).  

O Estado de São Paulo contém a maior rede de serviços oncológicos do país, 

concentrando, em setembro de 2021, segundo dados do CNES, 134 serviços de alta 

complexidade, o que corresponde a 22,2% do total de 604 serviços disponíveis no 

país. No entanto, a distribuição de serviços é proporcional ao contingente 

populacional, uma vez que segundo dados estimados do IBGE retirados do site do 

DATASUS, o estado concentra 21,7% da população brasileira. Essa distribuição, no 

entanto, esconde um certo vazio assistencial do câncer nas regiões Norte e 

Nordeste, que concentram respectivamente 8,8% e 27,4% da população brasileira, 

mas apenas 4,5% e 18% dos serviços oncológicos. 

Na análise dos dados paulistas é possível verificar que houve um franco 

processo de expansão, evoluindo de 101 serviços em dezembro de 2010 para 126 

serviços em dezembro de 2018, um crescimento de 24,8%, muito mais acentuado no 

interior do Estado, tendo havido uma redução do percentual de participação da 

RMSP e da capital no conjunto de serviços em 17,4% e 16,0%, respectivamente. Tal 

situação demonstra uma preocupação da política pública em reduzir a concentração 

dos serviços e está alinhada aos estudos que serviram de base à conformação da 

Rede de Atenção Oncológica no Estado(18,66). 

Essa mudança de conformação não foi suficiente para alcançar a RRAS 2, 

tendo havido para essa região uma retração de 1/3 da sua já tímida capacidade 

instalada.  

No entanto, é possível verificar que os movimentos de gestão de capacidade 

instalada qualificaram a assistência oncológica pela habilitação de um UNACON e 

um UNACON com serviço de hematologia, em detrimento da redução de serviços 

pouco especializados ou isolados. Tal movimento denota uma maior especialização 

desses centros, agregando em resolutividade oncológica para a região, não obstante 

ainda a clara dependência de ofertas externas, em especial da Cidade de São 

Paulo. 
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Esse mesmo movimento, de aumento da especialização refletido pelo 

aumento de serviços habilitados como centros ou unidades de alta complexidade em 

oncologia em detrimento da redução dos demais serviços, mostrou-se presente na 

capital e na RMSP, o que denota uma busca por maior resolutividade e ampliação 

de acesso em oncologia. 

Por fim, é importante ressaltar que a análise da capacidade instalada restrita 

exclusivamente ao número e tipos de equipamentos pode ser insuficiente para se 

determinar de forma completa a influência dessas expansões na capacidade de 

cuidado que proporciona. Alguns desses movimentos, em especial quando permitem 

ao serviço oncológico alcançar ampliação de habilitações junto ao Ministério da 

Saúde, podem ser visíveis pelos dados do CNES. No entanto, é possível que, 

mesmo quando geram aumento de procedimentos direcionados ao câncer, não 

modifiquem as habilitações existentes. Tal fato decorre de: (i)o serviço, mesmo com 

a ampliação, não alcança critérios mínimos para habilitação; (ii) o serviço já possui 

as habilitações que aquela melhoria se relaciona; (iii) o Ministério da Saúde, mesmo 

com os critérios técnicos teoricamente atingidos, não realiza ou não publica a 

portaria de habilitação. Nessa direção, essas mudanças de conformação seriam, 

portanto, invisíveis ao tipo de análise aqui praticada e necessitariam de novos 

estudos que lançassem um olhar mais refinado sobre a evolução dos procedimentos 

praticados a partir da capacidade instalada disponibilizada. 

 

3.3 O acesso ambulatorial 

 

Já na análise de acesso ambulatorial (tabela 7), nota-se um aumento global 

das emissões de APACs na RMSP na ordem de 38,6%. Esse aumento também é 

verificado na RRAS 2 e RRAS 6, porém em menor monta (9,3% e 29,5%). Há 

algumas considerações importantes a serem feitas no que tange aos números de 

emissão de APACs em geral e por agrupamento diagnóstico. A primeira é que o 

volume de emissões da RRAS 6 constitui-se como principal parcela das emissões da 

RMSP em todos os agrupamentos diagnósticos. A segunda é que o volume de 

APACs na RRAS 2 é menor na ordem de apenas 10% do volume de APACs na 

RRAS 6.  
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Já na análise de acesso (tabela 8), nota-se um aumento global das emissões 

de APACs na RMSP na ordem de 38,6%. Esse aumento também é verificado na 

RRAS 2 e RRAS 6, porém em menor monta (9,3% e 29,5%). Há algumas 

considerações importantes a serem feitas no que tange aos números de emissão de 

APACs em geral e por agrupamento diagnóstico. A primeira é que o volume de 

emissões da RRAS 6 constitui-se como principal parcela das emissões da RMSP em 

todos os agrupamentos diagnósticos. A segunda é que o volume de APACs na 

RRAS 2 é menor na ordem de apenas 10% do volume de APACs na RRAS 6.  

No tocante à análise da gravidade com que esses casos acessam a rede, 

utilizou-se a base do RHC. Inicialmente, cumpre reforçar que os dados do RHC são 

uma amostra do acesso ao câncer extraído a partir das notificações feitas por 

serviços oncológicos, não incluindo os dados de hospitais gerais, por exemplo. Além 

disso, os serviços possuem autonomia para determinar os ritmos de registro, 

podendo haver atrasos consideráveis na extração dos dados.  

Isto posto, segundo os dados extraídos do RHC houve um aumento do 

número de casos registrados, associado a um aumento da gravidade desses casos 

ao diagnóstico na maior parte dos agrupamentos e regiões estudadas. Esse 

aumento de volume de casos acompanhados ocorreu em todas as regiões para 

todos os tipos de câncer brônquios (42,3% na RMSP, 15,4% na RRAS 2 e 42,5% na 

RRAS 6), porém foi mais evidente para os tumores de pulmão, traqueia e brônquios 

(103,0% na RMSP, 51,7% na RRAS 2 e 97,1% na RRAS 6), e mama feminina 

(52,9% na RMSP, 9,7% na RRAS 2 e 54,5% na RRAS 6). Houve aumento do 

número de casos de câncer de colo uterino na RMSP e RRAS 6 (33,7% e 45,1%) 

com redução na RRAS 2 (-3,5%). Houve redução em todas as regiões apenas para 

o câncer de próstata (-18,7% na RMSP, -18,0% na RRAS 2 e -22,6% na RRAS 6).   

Quanto à gravidade em si, houve discreta piora do percentual de casos 

graves sobre o total de casos na RMSP (de 38,4% para 40,6%) e RRAS 6 (37,6% 

para 39,2%), com melhoria desse indicador na RRAS2 (de 45,7% para 336,7%). Na 

análise por agrupamento, para o Câncer de Mama, houve discreta melhora na 

RMSP (de 42,1% para 40,4%) e RRAS 6 (de 40,3% para 38,6%) e uma melhora 

mais significativa na RRAS 2 (de 51,7% para 33,5%). O câncer colorretal manteve 

um certo grau de estabilidade nas três regiões, tendo inicialmente reduzido sua 

gravidade e posteriormente recuperado parte ou todo tamanho do registrado em 
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2011 (de 61,6% para 61,2% na RMSP, de 66,3% para 58,6% na RRAS 2 e de 

60,4% para 60,5% na RRAS 6). Um destaque nos resultados apresentados está no 

percentual elevado de diagnósticos tardios para o câncer de pulmão, traqueia e 

brônquios, que em todas as regiões possui percentuais acima de 70%, porém com 

oscilação neutra (74,9% para 74,1% na RMSP e 72,6% para 72,2% na RRAS 6) ou 

negativa (93,1% para 68,2% na RRAS 2) no período analisado. Um destaque 

negativo nessa análise coube aos casos de câncer de colo uterino, que 

demonstraram maior gravidade em todas as regiões no período em análise (de 

24,4% para 49,7% na RMSP, de 38,6% para 65,5% na RRAS 2 e 23,7% para 44,8% 

na RRAS 6).  

 

Tabela 9 – Quadro Síntese do acesso ambulatorial do câncer segundo regiões estudadas (2011 a 
2018)

 

 

RMSP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)
Variação 

Absoluta 

Variação 

% 

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 212.252 232.005 251.110 237.382 283.013 275.748 298.703 294.273 82.021 38,6%

Cancer de Mama (mulheres) 120.327 133.179 145.610 135.180 162.270 156.799 176.175 175.934 55.607 46,2%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 3.954 4.450 4.655 4.489 4.993 4.751 5.017 4.553 599 15,1%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 12.526 14.356 14.222 13.117 14.740 14.837 14.777 15.306 2.780 22,2%

Cancer de Próstata (homens) 28.151 27.792 31.133 30.874 39.658 40.487 41.390 39.041 10.890 38,7%

Cancer de colo uterino (mulheres) 1.569 1.842 2.045 2.240 2.368 2.412 2.412 2.701 1.132 72,1%

(1) 9.833 13.950 18.143 20.279 19.350 19.064 17.713 13.992

(2) 38,4% 37,8% 38,9% 39,9% 39,6% 40,5% 40,0% 40,6%

(1) 1.369 2.368 3.063 3.448 3.064 2.894 2.494 2.093

(2) 42,1% 41,8% 38,2% 37,6% 36,5% 39,7% 40,0% 40,4%

(1) 439 691 933 1.123 1.052 1.125 1.050 891

(2) 74,9% 78,3% 78,9% 77,9% 77,0% 77,8% 77,0% 74,1%

(1) 916 1.143 1.433 1.614 1.608 1.645 1.613 1.277

(2) 61,6% 60,3% 60,9% 58,2% 63,5% 60,0% 60,3% 61,2%

(1) 1.442 1.832 2.184 2.722 2.009 1.704 1.799 1.173

(2) 30,2% 29,7% 36,2% 39,1% 40,8% 37,3% 36,6% 33,9%

(1) 430 716 860 865 860 834 742 575

(2) 24,4% 23,6% 29,7% 29,6% 30,5% 39,1% 43,0% 49,7%

RRAS 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)
Variação 

Absoluta 

Variação 

% 

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 21.062 14.353 13.498 15.737 20.966 20.704 25.251 23.028 1.966 9,3%

Cancer de Mama (mulheres) 12.698 11.674 13.076 12.848 15.943 15.138 17.547 15.397 2.699 21,3%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 289 403 357 380 454 491 457 324 35 12,1%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 1.409 1.354 1.113 1.176 1.426 1.332 1.353 1.468 59 4,2%

Cancer de Próstata (homens) 5.808 2.771 1.047 2.033 3.664 3.706 4.917 4.409 -1.399 -24,1%

Cancer de colo uterino (mulheres) 148 122 163 214 146 212 233 265 117 79,1%

(1) 1.033 1.396 1.559 1.865 1.588 1.622 1.555 1.192

(2) 45,7% 40,3% 39,9% 42,9% 37,8% 40,1% 36,1% 36,7%

(1) 207 278 303 366 331 357 320 227

(2) 51,7% 45,3% 37,3% 38,3% 33,8% 37,5% 33,4% 33,5%

(1) 29 56 51 74 80 63 56 44

(2) 93,1% 82,1% 84,3% 78,4% 73,8% 84,1% 73,2% 68,2%

(1) 89 90 109 128 109 132 146 111

(2) 66,3% 63,3% 58,7% 55,5% 53,2% 56,1% 54,8% 58,6%

(1) 172 305 257 362 174 168 218 141

(2) 31,4% 25,6% 38,9% 48,3% 42,0% 30,4% 29,8% 29,8%

(1) 57 66 89 93 75 74 62 55

(2) 38,6% 33,3% 36,0% 35,5% 36,0% 48,6% 45,2% 65,5%

RRAS 6 (São Paulo/SP) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)
Variação 

Absoluta 

Variação 

% 

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 146.197 161.927 169.760 156.822 185.475 179.983 191.219 189.395 43.198 29,5%

Cancer de Mama (mulheres) 85.897 94.932 98.272 88.086 105.860 102.633 114.257 115.055 29.158 33,9%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 2.928 3.225 3.381 3.192 3.348 3.143 3.359 3.076 148 5,1%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 8.138 9.462 9.444 8.811 9.748 9.692 9.478 9.749 1.611 19,8%

Cancer de Próstata (homens) 18.040 19.834 22.324 21.979 26.808 26.660 25.776 24.200 6.160 34,1%

Cancer de colo uterino (mulheres) 1.028 1.206 1.300 1.411 1.503 1.448 1.488 1.682 654 63,6%

(1) 6.402 9.177 12.231 13.295 12.919 12.492 11.407 9.124

(2) 37,6% 37,3% 38,2% 38,0% 37,5% 38,8% 38,6% 39,2%

(1) 858 1.539 2.023 2.266 1.905 1.748 1.581 1.326

(2) 40,3% 40,0% 37,1% 35,8% 35,6% 39,2% 40,4% 38,6%

(1) 314 473 667 762 717 760 678 619

(2) 72,6% 78,6% 78,4% 77,3% 76,3% 77,4% 76,5% 72,2%

(1) 611 762 968 1.082 1.058 1.070 971 832

(2) 60,4% 60,1% 61,9% 58,7% 62,8% 57,8% 59,7% 60,5%

(1) 898 1.058 1.338 1.603 1.290 1.144 1.044 695

(2) 32,3% 32,9% 36,5% 35,7% 38,9% 37,8% 34,7% 31,8%

(1) 257 459 582 608 588 548 510 373

(2) 23,7% 23,1% 26,6% 26,0% 27,0% 34,5% 38,6% 44,8%

Fonte: SIA-SUS via TABNET SES/SP e RHC

(*) Segundo FOSP, em seu TABNET da RHC, os dados 2017 e 2018 ainda podem sofrer alterações
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3.3.1 Analisando o acesso ambulatorial para o câncer 

 

Os resultados apresentados sobre o acesso ambulatorial na Rede de Atenção 

Oncológica representam um fragmento desse acesso e não constituem a totalidade 

das dimensões relacionadas a tais fluxos. Tal acesso, na verdade, se inicia a partir 

da Atenção Básica e, portanto, se faz necessário lançar um olhar sobre o quanto 

essa cobertura se relaciona com o modelo preferencial adotado pela Política 

Nacional de Atenção Básica no país, a Estratégia de Saúde da Família.  

A AB deve ser o lócus preferencial dos cuidados primários e sítio ordenador e 

coordenador do cuidado dos múltiplos itinerários previstos nas Redes de atenção. A 

expansão da AB no Brasil está ligada a diversos avanços do sistema de saúde 

brasileiro com impactos em diferentes indicadores sociodemográficos e 

epidemiológicos do país, tais como a expectativa de vida, a mortalidade materno-

infantil, as taxas de hospitalizações por condições evitáveis, entre outros(4,88–91). 

No entanto, apesar de todos os avanços, é mister reconhecer que há 

limitações importantes na consolidação da AB no país e tais limitações guardam 

interface direta com o acesso ambulatorial oportuno para o câncer. 

Segundo dados retirados do portal e-gestor do Ministério da Saúde(92), a 

cobertura de atenção básica no município de São Paulo oscilou de 57,9% em janeiro 

de 2011, para 60,95% em dezembro de 2018, com vales próximos de 55% em 2015 

e pico de 62,75 em outubro de 2018. Nesse mesmo período, o modelo de ESF 

apresentou cobertura que oscilou de 29,64% em janeiro de 2011 para 34,5% em 

RMSP 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)
Variação 

Absoluta 

Variação 

% 

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 212.252 232.005 251.110 237.382 283.013 275.748 298.703 294.273 82.021 38,6%

Cancer de Mama (mulheres) 120.327 133.179 145.610 135.180 162.270 156.799 176.175 175.934 55.607 46,2%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 3.954 4.450 4.655 4.489 4.993 4.751 5.017 4.553 599 15,1%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 12.526 14.356 14.222 13.117 14.740 14.837 14.777 15.306 2.780 22,2%

Cancer de Próstata (homens) 28.151 27.792 31.133 30.874 39.658 40.487 41.390 39.041 10.890 38,7%

Cancer de colo uterino (mulheres) 1.569 1.842 2.045 2.240 2.368 2.412 2.412 2.701 1.132 72,1%

(1) 9.833 13.950 18.143 20.279 19.350 19.064 17.713 13.992

(2) 38,4% 37,8% 38,9% 39,9% 39,6% 40,5% 40,0% 40,6%

(1) 1.369 2.368 3.063 3.448 3.064 2.894 2.494 2.093

(2) 42,1% 41,8% 38,2% 37,6% 36,5% 39,7% 40,0% 40,4%

(1) 439 691 933 1.123 1.052 1.125 1.050 891

(2) 74,9% 78,3% 78,9% 77,9% 77,0% 77,8% 77,0% 74,1%

(1) 916 1.143 1.433 1.614 1.608 1.645 1.613 1.277

(2) 61,6% 60,3% 60,9% 58,2% 63,5% 60,0% 60,3% 61,2%

(1) 1.442 1.832 2.184 2.722 2.009 1.704 1.799 1.173

(2) 30,2% 29,7% 36,2% 39,1% 40,8% 37,3% 36,6% 33,9%

(1) 430 716 860 865 860 834 742 575

(2) 24,4% 23,6% 29,7% 29,6% 30,5% 39,1% 43,0% 49,7%

RRAS 2 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)
Variação 

Absoluta 

Variação 

% 

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 21.062 14.353 13.498 15.737 20.966 20.704 25.251 23.028 1.966 9,3%

Cancer de Mama (mulheres) 12.698 11.674 13.076 12.848 15.943 15.138 17.547 15.397 2.699 21,3%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 289 403 357 380 454 491 457 324 35 12,1%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 1.409 1.354 1.113 1.176 1.426 1.332 1.353 1.468 59 4,2%

Cancer de Próstata (homens) 5.808 2.771 1.047 2.033 3.664 3.706 4.917 4.409 -1.399 -24,1%

Cancer de colo uterino (mulheres) 148 122 163 214 146 212 233 265 117 79,1%

(1) 1.033 1.396 1.559 1.865 1.588 1.622 1.555 1.192

(2) 45,7% 40,3% 39,9% 42,9% 37,8% 40,1% 36,1% 36,7%

(1) 207 278 303 366 331 357 320 227

(2) 51,7% 45,3% 37,3% 38,3% 33,8% 37,5% 33,4% 33,5%

(1) 29 56 51 74 80 63 56 44

(2) 93,1% 82,1% 84,3% 78,4% 73,8% 84,1% 73,2% 68,2%

(1) 89 90 109 128 109 132 146 111

(2) 66,3% 63,3% 58,7% 55,5% 53,2% 56,1% 54,8% 58,6%

(1) 172 305 257 362 174 168 218 141

(2) 31,4% 25,6% 38,9% 48,3% 42,0% 30,4% 29,8% 29,8%

(1) 57 66 89 93 75 74 62 55

(2) 38,6% 33,3% 36,0% 35,5% 36,0% 48,6% 45,2% 65,5%

RRAS 6 (São Paulo/SP) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018(*)
Variação 

Absoluta 

Variação 

% 

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 146.197 161.927 169.760 156.822 185.475 179.983 191.219 189.395 43.198 29,5%

Cancer de Mama (mulheres) 85.897 94.932 98.272 88.086 105.860 102.633 114.257 115.055 29.158 33,9%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 2.928 3.225 3.381 3.192 3.348 3.143 3.359 3.076 148 5,1%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 8.138 9.462 9.444 8.811 9.748 9.692 9.478 9.749 1.611 19,8%

Cancer de Próstata (homens) 18.040 19.834 22.324 21.979 26.808 26.660 25.776 24.200 6.160 34,1%

Cancer de colo uterino (mulheres) 1.028 1.206 1.300 1.411 1.503 1.448 1.488 1.682 654 63,6%

(1) 6.402 9.177 12.231 13.295 12.919 12.492 11.407 9.124

(2) 37,6% 37,3% 38,2% 38,0% 37,5% 38,8% 38,6% 39,2%

(1) 858 1.539 2.023 2.266 1.905 1.748 1.581 1.326

(2) 40,3% 40,0% 37,1% 35,8% 35,6% 39,2% 40,4% 38,6%

(1) 314 473 667 762 717 760 678 619

(2) 72,6% 78,6% 78,4% 77,3% 76,3% 77,4% 76,5% 72,2%

(1) 611 762 968 1.082 1.058 1.070 971 832

(2) 60,4% 60,1% 61,9% 58,7% 62,8% 57,8% 59,7% 60,5%

(1) 898 1.058 1.338 1.603 1.290 1.144 1.044 695

(2) 32,3% 32,9% 36,5% 35,7% 38,9% 37,8% 34,7% 31,8%

(1) 257 459 582 608 588 548 510 373

(2) 23,7% 23,1% 26,6% 26,0% 27,0% 34,5% 38,6% 44,8%

Fonte: SIA-SUS via TABNET SES/SP e RHC

(*) Segundo FOSP, em seu TABNET da RHC, os dados 2017 e 2018 ainda podem sofrer alterações

A
P

A
C

s
 E

m
iti

d
a
s
 -

  
  
  
 

F
o
n
te

 S
IA

-S
U

S

A
P

A
C

s
 E

m
iti

d
a
s
 -

  
  
  
 

F
o
n
te

 S
IA

-S
U

S

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 5,7%4.159

Cancer de Mama (mulheres) 724 52,9%

Cancer de Próstata (homens) -269 -18,7%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 452 103,0%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 361 39,4%

Cancer de colo uterino (mulheres) 145 33,7%

A
P

A
C

s
 E

m
iti

d
a
s
 -

  
  
  
 

F
o
n
te

 S
IA

-S
U

S

C
a
s
o
s
 T

o
ta

is
(1

) 
e
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

%
 C

a
s
o
s
 a

v
a
n
ç
a
d
o
s
 /
 C

a
s
o
s
 T

o
ta

is
 (

2
) 

- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
o
n
te

 R
H

C

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 159 -19,8%

Cancer de Mama (mulheres) 20

C
a
s
o
s
 T

o
ta

is
(1

) 
e
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

%
 C

a
s
o
s
 a

v
a
n
ç
a
d
o
s
 /
 C

a
s
o
s
 T

o
ta

is
 (

2
) 

- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
o
n
te

 R
H

C

9,7%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 15 51,7%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 22 24,7%

Cancer de Próstata (homens) -31 -18,0%

Cancer de colo uterino (mulheres) -2 -3,5%

C
a
s
o
s
 T

o
ta

is
(1

) 
e
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

%
 C

a
s
o
s
 a

v
a
n
ç
a
d
o
s
 /
 C

a
s
o
s
 T

o
ta

is
 (

2
) 

- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

F
o
n
te

 R
H

C

Todas as causas de câncer (ambos os sexos) 2.722 4,1%

Cancer de Mama (mulheres) 468 -4,3%

Cancer de Pulmão, Bronquios e Traqueia (ambos os sexos) 305 97,1%

Cancer de colo uterino (mulheres) 116 45,1%

Cancer de Colon e Reto (ambos os sexos) 221 36,2%
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dezembro de 2018, com pico de 38,09% em novembro de 2018 e vale de 29,54% 

em janeiro de 2014. 

Já na RRAS 2, esse acesso foi ainda menor durante todo o período, apesar 

do maior incremento na série histórica. A cobertura de atenção básica oscilou de 

37,85% em janeiro de 2011 a 44,04% em dezembro de 2018, com pico de 49,9% em 

abril de 2015 e vale de 37,05 em junho de 2011. Como parte desse montante, a 

cobertura de ESF oscilou de 14,89% em janeiro de 2011 para 25,3% em dezembro 

de 2018, com pico de 26,82% em abril de 2015 e vale de 14,11% em agosto de 

2011.  

Tais dados demonstram que a Atenção Básica não se encontra dimensionada 

de forma adequada e, portanto, não possui cobertura suficiente para acompanhar de 

forma apropriada a população adstrita ao território onde suas unidades estão 

inseridas. Tal fato, associado ao contexto real de funcionamento das Unidades 

Básicas de Saúde ajudam a compreender o gargalo de acesso às medidas de 

prevenção e promoção que são disparadoras dos cuidados dessa Rede. Nesse 

sentido, é importante lembrar o que problematizam Cecílio e Chioro(5) quando citam 

os desafios de uma atenção básica desfinanciada, subdimensionada, com 

contingente insuficiente de médicos (médicos esses que não se fixam nas unidades 

de saúde onde atuam(93)) e localizada perifericamente no ordenamento de forças 

do sistema de saúde:  

 

“Não adianta ficar repetindo como mantra que a “atenção básica à saúde 

deve ser a coordenadora do cuidado” se não forem pensadas estratégias 

objetivas para superar o fato de que a atenção básica à saúde não reúne, 

hoje, condições materiais e simbólicas para funcionar como o centro de 

comunicação entre os vários pontos que compõem as complexas redes de 

cuidado”  

Retirado de: (5), p 7 

Sendo o câncer não uma doença, mas várias, tais condições interferem na 

qualidade e abrangência de ações importantes que visam à prevenção e promoção 

de saúde quanto aos seus tipos. Nesse contexto, haja vista a alta especialização 

que tais diagnósticos demandam e as múltiplas outras agendas existentes em uma 

UBS, tais como o pré-natal, a imunização, as ações programáticas de doenças 

infectocontagiosas, como tuberculose e hanseníase, e o cuidado com as condições 
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crônicas, em especial a hipertensão e a diabetes, talvez esse “pensar em câncer” 

não se torne uma tarefa fácil ou tampouco natural.   

Mesmo as ações programáticas de rastreamento de saúde da mulher acabam 

fragmentadas em ações pontuais de equipe e, por isso, sujeitas à perda da 

capacidade de a unidade exercer para todas as mulheres o monitoramento 

adequado quanto à sua situação de rastreio. A conclusão dessa fragmentação é a 

oferta de rastreamento destinada às pessoas que utilizam frequentemente a 

unidade, como se os demais usuários que não frequentam a unidade não existissem 

ou não fossem ‘um problema’ e responsabilidade da AB (94).  

Mais que isso, “pensar em câncer” requer conhecimentos especializados da 

equipe multiprofissional, em especial da equipe médica, que nem sempre está 

presente em um contexto tão heterogêneo de provimento e qualificação do médico 

na AB(93,95–98). Tomando por exemplo um exame de colonoscopia, percebe-se 

que a sua realização vai muito além de uma indicação. Há necessidade de uma 

compatibilização do risco clínico e adequado preparo para o exame, bem como a 

disponibilização de estruturas específicas para a sua realização, como um médico 

anestesista para guiar a sedação, por exemplo. Tal médico necessita de 

equipamentos para monitoramento e materiais de intervenção para o suporte à vida. 

Isso tudo distancia a Unidade Básica da possibilidade de oferecer esse cuidado. 

Isso sem levar em conta a heterogeneidade relacionada à disponibilidade de 

exames de apoio diagnóstico disponíveis e os tempos de espera para sua realização 

no contexto da AB, o que por si também pode contribuir para uma menor efetividade 

dessas equipes em relação ao câncer(94,99). 

E, por fim, há uma questão da esfera do compromisso, da postura ética 

necessária para que se execute o trabalho da forma mais responsável, o que por 

vezes também não é uma realidade em determinadas unidades de saúde(94). 

É relativamente comum o relato de profissionais a respeito de uma 

sobrecarga de trabalho em UBS. Há também, por diversas razões, uma grande 

heterogeneidade na formação desse médico, sendo que muitos profissionais 

apresentam déficit de formação ou deficiências técnicas importantes. Além disso, a 

assistência médica na AB ocorre em cenários heterogêneos, porém é comum 

encontrarmos grandes pressões assistenciais relacionadas ao volume de casos ou 

simplesmente pela interação viva que existe entre uma UBS e a vulnerabilidade 
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social do território onde se insere(93,100). Desse modo, é plausível perceber que o 

câncer pode escapar do eixo de preocupações da unidade, se tornando uma sombra 

de cenário que se apresenta em fragmentos como procedimentos isolados, 

expressos em metas de mamografia, de coletas de papanicolau ou pela taxa de 

imunização para HPV. 

Não obstante o papel da AB, é importante salientar que desse primeiro 

atendimento segue-se um conjunto de outras ofertas ambulatoriais especializadas, 

que acabam por cumprir o papel ordenador da terapêutica específica para o câncer, 

e, portanto, são uma medida mais específica para mensurar o acesso à rede 

oncológica. 

Nesse sentido, as APACs exercem um papel importante para auxiliar a 

compreensão desse acesso. Todos os serviços habilitados em oncologia devem 

faturar seus procedimentos contra o SUS a partir da emissão de APACs. Tal 

emissão está relacionada à sistemática de faturamento que faz parte da cadeia de 

financiamento das ações em oncologia no âmbito do SUS, possuindo regras 

específicas que viabilizam avaliação e controle por parte dos gestores. O volume de 

emissão de APACs, portanto, é uma medida indireta de tratamentos aprovados e 

realizados pelos centros de oncologia, sendo, portanto, uma medida do acesso.  

No entanto, é importante salientar um limitador analítico da metodologia 

escolhida. Segundo as regras do faturamento ambulatorial de alta complexidade, as 

APACs, em geral, não podem ser emitidas livremente pelos diferentes prestadores e 

gestores. Há um teto pactuado com o Ministério da Saúde para seu faturamento, o 

qual estabelece um determinado limite de procedimentos realizáveis. A partir desse 

limite, não há cobertura por repasses federais, onerando a gestão estadual ou 

municipal ou mesmo, no limite, o próprio prestador. Esse estudo não alcançou as 

pactuações das regiões estudadas e, portanto, não é capaz de alcançar essa 

dimensão de análise. 

Outro ponto importante que não pode ser deixado de lado é que as APACs 

envolvem o processo ambulatorial específico da oncologia, em especial a 

quimioterapia e a radioterapia, não envolvendo os procedimentos hospitalares em 

regime de internação, que seguem outro rito de avaliação e controle ligado às 

habilitações hospitalares e procedimentos faturáveis nas AIHs. Dessa forma, a 
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metodologia escolhida não trata de todo o acesso ao câncer, apenas uma fração 

dele, o ambulatorial. 

Metodologicamente, optou-se pela medida da emissão de APACs de 

procedimentos de quimioterapia, e não de todos os procedimentos ambulatoriais 

relacionados ao câncer. Tal escolha impõe também um olhar que precisa ser 

singularizado para o câncer haja vista que, se por um lado a maior emissão de 

APACs pode ser interpretada como aumento do acesso, por outro, pode também ser 

sinal de um acesso não necessariamente maior, mas sim mais grave, haja visto que 

para uma parte significativa dos diagnósticos oncológicos, os tratamentos de excisão 

dos tumores em estadiamentos mais precoces são curativos e não demandadores 

de ações de quimioterapia ou radioterapia. 

Isto posto, verifica-se que no período analisado, o volume de emissões de 

APACs teve aumento em todas as regiões estudadas, alcançando quase 300 mil 

tratamentos na RMSP em 2018. Tal aumento foi mais proeminente na RMSP e na 

capital, localidades onde há maior concentração de serviços de alta complexidade 

habilitados em oncologia.  

A busca por verificar o perfil de gravidade dos casos para apoiar a análise do 

aumento de emissão de APACs encontra uma limitação relacionada à ausência de 

um prontuário eletrônico único no SUS e de uma base de dados integradora dos 

dados clínicos dos pacientes. Essa ausência de prontuário poderia ser contornada 

se houvesse a disponibilização dos dados clínicos preenchidos de forma obrigatória 

nas APACs. No entanto, tais dados não estão disponíveis nos tabuladores TABNET 

da SES/SP ou do DATASUS.  

Nesse sentido, apesar das controvérsias sobre a consistência de seus dados 

em território nacional(101–103), o Registro Hospitalar de Câncer tenta agregar 

informações importantes para a compreensão de questões específicas do cuidado 

oncológico hospitalar, dentre eles o perfil de gravidade dos casos. No caso 

específico do Estado de São Paulo, a Fundação Oncocentro de São Paulo possui 

um papel de gestora do RHC e monitoramento da integridade dessa base de dados. 

Ainda que considere eventuais fragilidades no RHC, em especial nas dimensões de 

qualidade, a FOSP considera o registro um instrumento importante e valida sua 

utilização para as tomadas de decisão de planejamento quanto ao câncer(104,105). 
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Não obstante as limitações apresentadas, ao se analisar os dados levantados 

no RHC, verifica-se um incremento dos casos novos registrados no RHC (chega a 

praticamente dobrar em 2016), e um aumento percentual de casos avançados sobre 

o total de casos registrados é, via de regra, alto.  

Lançando um olhar para cada grupo de tumores, a análise da evolução da 

taxa de incidência ajustada para idade para o câncer de mama em São Paulo 

demonstra uma discreta redução. Segundo dados do Ministério da Saúde, extraídos 

e disponibilizados pelo INCA, entre 2001 e 2005, a taxa era de 70,10 casos para 

cada 100 mil mulheres(106). Em 2020, essa incidência foi de 65,42 casos para cada 

100 mil mulheres(71). 

Apesar da redução da incidência, em relação ao acesso ambulatorial para 

esse câncer houve aumento do número de tratamentos e de casos de câncer 

acompanhados nas diferentes regiões. 

Algumas considerações são importantes para a análise desse cenário. A 

primeira é que o câncer de mama é uma neoplasia na qual o rastreamento está bem 

estabelecido no âmbito do SUS. Ainda que se pese a controvérsia sobre os critérios 

etários para realização de mamografia de rastreamento para o câncer de 

mama(107–109), a disponibilidade de acesso à mamografia no SUS bem como às 

demais ações diagnósticas e terapêuticas estão bem estabelecidas, tendo diretrizes 

consolidadas no âmbito do SUS(109). Nessa mesma direção, é justo lembrar que 

diversas ações vêm sendo feitas pelos gestores para aumentar a captação dessa 

mulher, visando ao diagnóstico do câncer, incluindo um amplo e contínuo esforço de 

comunicação na mídia sobre esse tumor. No entanto, apesar de todo esse contínuo 

investimento para ampliação do acesso aos exames de rastreio, com a manutenção 

das campanhas todos os anos em múltiplos veículos de comunicação, a 

consolidação de taxas de cobertura segue como um desafio difícil de ser alcançado, 

em especial para a população mais vulnerável(110,111)  

Em consonância com a alta estimativa de incidência desse tumor e a 

importância que a sociedade e o poder público dedicam a esse tumor, pode ser até 

certo ponto esperado que o maior incremento absoluto de APACs emitidas tenha 

ocorrido para o câncer de mama. Tal fato poderia representar uma medida de 

sucesso no alcance do aumento do acesso oncológico para essa neoplasia.  
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O volume total de APACs para essa neoplasia totalizou mais da metade das 

emissões de APACs em todas as regiões, tendo chegado a praticamente 70% na 

RRAS. Essa relação percentual permaneceu relativamente estável na RMSP e na 

cidade de São Paulo, girando em torno de 40% dos casos.  

Quando analisamos a gravidade dos casos a partir dos dados do RHC, o 

maior destaque está no desempenho da RRAS 2, na qual o percentual de casos 

avançados cai de 51,7% em 2018 para 33,5% em 2018, o que pode ter relação com 

a habilitação do UNACON na região, bem como mudanças na dinâmica regulatória. 

Chama a atenção também uma redução da gravidade dos casos na cidade de São 

Paulo entre 2014 e 2015, ainda que na sequência os números voltem ao seu 

patamar anterior. 

Dessa forma, apesar dos avanços na ampliação do acesso e na redução da 

mortalidade, como veremos mais à frente, é razoável atribuir, pelo menos de forma 

parcial, os altos índices de pacientes em estadiamentos avançados às barreiras 

relacionadas à cobertura do rastreamento para o diagnóstico precoce. Tais barreiras 

vão desde a baixa indicação dos profissionais para a realização do exame, a 

ausência de sintomas em estágios iniciais, a falta de empoderamento da mulher 

para seu autocuidado e baixa percepção de seu corpo, dificuldades de entendimento 

ou de acesso de populações vulneráveis ao cuidado que origina o pedido ou mesmo 

ao local onde o exame é realizado, passando pelo efetivo monitoramento da 

população alvo para o rastreamento por parte dos serviços de saúde e o 

enfrentamento das diferentes outras barreiras pessoais, sociais e sistêmicas 

relacionadas ao tema(110,112).  

Outro ponto importante que se depreende sobre a questão do rastreamento é 

sobre as mulheres que escapam da idade de rastreamento. Sem entrar no mérito da 

discussão da idade de rastreamento e das controvérsias que envolvem o tema, é 

desejável que, ainda que não se modifique a idade de rastreamento, se aprofundem 

os estudos sobre estratégias de captação dos casos que fogem às idades-alvo, em 

especial em mulheres jovens. E, finalmente, é necessário que se acompanhe a 

evolução da acurácia dos exames de mamografia com apoio de inteligência 

artificial(113) e dos testes genéticos voltados à detecção precoce de pacientes com 

maior risco associado para o desenvolvimento de câncer de mama(114,115). 
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Em segundo lugar em importância no volume de emissões de APACs 

encontra-se o câncer de próstata. Ainda que consideremos a queda na taxa de 

incidência ajustada pela idade para São Paulo (78,06 para cem mil homens entre 

2001 e 2005 e 53,43 em 2020 (71,106)), é fundamental que se reforce que ainda se 

trata do tumor com maior incidência na população masculina no Brasil(71) e 

segundo no mundo(63), além da quarta principal causa de mortes por câncer em 

homens no mundo(63).  

Apesar de todos os esforços de comunicação feitas pelas sociedades 

médicas e órgãos públicos, ainda existem desafios importantes para seu 

enfrentamento adequado. Por ser a principal neoplasia que acomete homens, 

precisa se relacionar com um contexto de sociedade marcada por um modelo 

hegemônico de masculinidade “machista”. Nesse modelo, no qual há a renúncia da 

dimensão de autocuidado em virtude de uma autodeclaração de força e 

autossuficiência, os homens acabam sendo mais acometidos por doenças crônicas 

do que as mulheres. Além disso, homens enfermos buscam menos os serviços de 

saúde, seja pelo medo de se reconhecerem doentes, seja pela vergonha em expor o 

próprio corpo. O câncer de próstata encontra um tabu associado ao exame de toque 

retal, o que afasta vários homens dos consultórios médicos todos os anos, em todo o 

mundo(116). 

Os esforços para o diagnóstico precoce desse tumor obtiveram status de 

política pública em 2009, com a publicação da Política de Política Nacional de 

Atenção à Saúde do Homem (PNAISH) pelo Ministério da Saúde do Brasil(117). O 

diagnóstico precoce do câncer de próstata guarda em si controvérsia conceitual 

relevante. As sociedades médicas advogam por políticas de rastreamento pela 

dosagem do antígeno prostático específico (Prostate-specific antigen - PSA) e o 

toque retal para homens a partir de 50 anos(118). Entretanto, desde 2011, a partir 

de uma criteriosa revisão de literatura, a US Preventive Taskforce se posicionou 

contrária ao rastreamento do câncer de próstata a partir de um entendimento que, 

por ser esse tumor na maior parte das vezes indolente, tal detecção precoce por 

vezes acarreta mais dano que benefício ao paciente, e que, portanto, não há 

necessidade de rastreamento populacional, apenas um olhar atento para as 

intervenções oportunas a partir de preditores epidemiológicos e sinais e sintomas 

característicos(119,120). Controvérsias a parte, quando há a necessidade do 
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diagnóstico, em geral, a investigação é feita a partir de exames de imagem, e a 

confirmação pela biópsia transretal guiada pela ultrassonografia.  

Em relação aos dados analisados no presente estudo, houve ampliação do 

número de APACs emitidas na RMSP e na cidade de São Paulo, e redução na 

RRAS 2. Em relação ao número de casos no RHC, houve inicialmente um aumento 

de casos em todas as regiões, com tendência de estabilidade após 2016, com um 

perfil de gravidade igualmente estável, sendo maior na RMSP como um todo, onde 

esse valor girou em torno de 35%. 

Nesse sentido, é relevante ressaltar que dentre os tumores analisados, os de 

próstata foram os que apresentaram menor padrão de gravidade na entrada. Outro 

destaque é que conforme os casos aumentaram, houve aumento também do 

percentual de casos avançados sobre o total. A partir de 2016, os casos registrados 

recuam e ocorre a retomada do patamar anterior. Tal fato pode estar ligado à 

incompletude dos dados de 2017 e 2018 no RHC, mas também podem significar um 

impacto das ações de regulação de acesso para esse câncer.  

O pior cenário relacionado à gravidade dos casos encontra-se com os 

cânceres de pulmão, traqueia e brônquios, nos quais os casos avançados 

constituem cerca de 75% dos casos na RMSP e na capital, chegando a 

corresponder mais de 90% dos casos na RRAS 2 em 2011. Importante salientar, no 

entanto, a melhora nessa região na qual em 2018 os casos avançados 

corresponderam a 68,2%.  

Internacionalmente, nota-se redução da incidência desses tumores no curso 

do tempo, marcada em geral por uma redução mais acentuada nos homens e 

aumento entre as mulheres, motivados pela relação com o tabagismo, que reduziu 

de forma global, mas acentuou-se entre as mulheres(121–123). No Brasil, observa-

se a mesma tendência de redução do tabagismo, com declínio de prevalência em 

todas as capitais brasileiras entre 2006 e 2017, o que impactou na incidência desse 

tumor em São Paulo. Segundo dados do Ministério da Saúde, extraídos e 

disponibilizados pelo INCA, entre 2001 e 2005, a incidência ajustada por idade 

desse grupo de neoplasias na capital paulista era de 11,49 em 100 mil mulheres e 

29,08 em 100 mil homens(106). Em 2020, a incidência ajustada pela idade esperada 

desse câncer na cidade era de 11,42 para 100 mil mulheres e 11,40 para 100 mil 

homens. 
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Tais tumores constituem um desafio para o diagnóstico precoce uma vez que 

não há no país política de rastreio populacional preconizada pelo poder público. Há 

evidências fora do país sobre a realização de exames de rastreamento a grupos 

específicos. A US Preventive Taskforce preconiza a realização de exames de 

rastreio com TC de baixa dose desde 2013 para pacientes com alta carga tabágica 

(acima de 30 anos-maço) entre 55 e 80 anos(124–126). Mais recentemente, já em 

2021, a mesma instituição atualizou suas recomendações para carga tabágica de 20 

anos-maço, na faixa etária dos 50 aos 80 anos, fumantes atuais ou pregressos nos 

últimos 15 anos. No Brasil, o INCA igualmente não adotou o rastreamento 

populacional, embasando-se na inexistência de evidências que demonstrassem mais 

benefícios do que riscos para a estratégia. Ainda que cite a possibilidade de 

diagnóstico precoce com uso da TC de baixa dose, não se posiciona quanto à 

recomendação, deixando-a a cargo da relação médico-paciente, caso a caso(127). 

É importante ressaltar que, ainda que bem fundamentada do ponto de vista 

de saúde populacional, o posicionamento do INCA acaba por restringir acesso às 

tecnologias de diagnóstico precoce para os pacientes submetidos à alta carga 

tabágica. Uma vez que a programação de ofertas do SUS responde – de certa forma 

ainda parcial e incompleta – apenas às demandas com lastro de previsão no 

sistema, pacientes que dependem exclusivamente da oferta pública de serviços não 

terão acesso a certos exames que poderiam colaborar na mudança do cenário do 

câncer de pulmão. Em outras palavras, a ausência bem fundamentada do 

rastreamento populacional não deveria ser justificativa para a inexistência de 

critérios - com incentivos financeiros específicos - para adoção de práticas que 

favoreçam o diagnóstico precoce direcionado a grupos de maior risco. Sem tal 

previsão, em um contexto de desfinanciamento do SUS, estratégias de diagnóstico 

precoce (tais como a adoção da TC de baixa dose), não alcançam meios para se 

tornarem viáveis para a maioria dos gestores e, consequentemente, aos usuários. 

Em relação especificamente aos dados de resultado do estudo, nota-se em 

relação ao câncer de pulmão, que apesar da redução da sua incidência, há na 

verdade, uma pequena variação positiva no total de APACs emitidas na RMSP na 

ordem de 15,1%, sendo um pouco menor na capital (5,1%). O volume é 

consideravelmente menor que os demais grupos girando em torno de 4.500 APACs 

por ano aproximadamente.  
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O perfil de gravidade de ingresso é alto, dado que 70% a 80% dos casos 

acessam os serviços em estadiamentos avançados. O pior cenário encontrava-se na 

RRAS 2, região na qual em 2011, 93,1% dos casos eram de estadiamento 

avançado. No entanto, foi a região na qual essa realidade mais se alterou, tendo em 

2018 apenas 68,2% dos casos nessa condição. 

Tais números apontam que há uma provável melhora discreta de acesso. 

Porém, existe, aparentemente, ainda um caminho relativamente grande a ser 

percorrido para viabilização de itinerários mais seguros e adequados, visando ao 

diagnóstico precoce e à redução da morbidade relacionada a esse grupo de 

neoplasias. 

Quanto aos casos de câncer colorretal pode-se dizer que atualmente 

constituem-se como uma das maiores preocupações dos gestores públicos no país 

devido à importância de sua incidência e mortalidade associadas. Os dados do 

Ministério da Saúde, extraídos e publicados pelo INCA, para São Paulo apontam 

que a incidência desse grupo de tumores era de 31,75 casos para 100 mil homens e 

de 23,59 para 100 mil mulheres entre 2001 e 2005(106). Em 2020, a estimativa de 

incidência desse tumor foi de 23,29 para 100 mil homens e 23,50 para 100 mil 

mulheres(71), mostrando uma redução da incidência no período.  

Apesar desse tendência de redução de incidência, sua importância continua 

sendo acentuada sendo o segundo tipo de tumor mais incidente na região 

sudeste(71) e o quarto mais incidente e o quinto que mais mata no mundo(63). A 

inquietude em relação a esse tumor se assenta também no fato de haver métodos 

de rastreamento populacional previstos para o diagnóstico precoce. 

Segundo dados do INCA, o rastreamento do câncer colorretal no país deve 

ser primariamente realizado por uma triagem com pesquisa do sangue oculto nas 

fezes, seguido de exame complementar confirmatório por meio de sigmoidoscopia 

ou colonoscopia, para identificação e retirada da lesão ou de um fragmento de 

biópsia para seu diagnóstico(128). Tais ações devem priorizar grupos populacionais 

específicos, em especial quanto à idade (acima de 50 anos) ou condições de mais 

alto risco, como presença de história familiar que de câncer colorretal, doença 

inflamatória intestinal ou suspeita de Síndrome de Lynch ou Polipose Adenomatosa 

Familiar.  
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Tais recomendações encontram, no entanto, um conjunto de barreiras 

importantes para a consolidação do rastreio populacional no Brasil e no mundo. 

Honein-Abou Haidar(129), em revisão sistemática do tema, compilou as barreiras 

para a participação em testes de rastreamento para esse câncer em fatores 

relacionados a:  

 

• falta de conhecimento sobre o rastreamento e sua finalidade; 

• visões negativas do câncer, tais como o medo da doença ou de saber 

que se tem a doença, ou crenças religiosas associadas ao destino das 

pessoas; 

• atitudes negativas em relação às modalidades de rastreamento, tais 

como lidar com fezes, ou aversão ao preparo dos exames de 

colonoscopia, ou tabus relacionados à área do corpo sob investigação; 

• falta de motivação para a triagem devido à priorização de outros 

aspectos da vida, incluindo compromissos de trabalho, familiares ou 

outras questões de saúde; 

• barreiras culturais ou de gênero, relacionadas a crenças que 

medicamentos naturais ou dietas específicas podem prevenir o câncer, 

ou que a realização do exame fere de alguma maneira a masculinidade 

do paciente, ou que seria uma doença restrita a um determinado 

gênero; e finalmente 

• barreiras socioeconômicas, tais como a necessidade de se ausentar do 

trabalho e o medo de ser desligado do emprego, as dificuldades com 

transporte, as dificuldades de compreensão relacionadas à baixa 

escolaridade, e as dificuldades com a língua. 

 

As dificuldades em consolidar o rastreamento desse tipo de neoplasias 

motivam a investigação de novos métodos diagnósticos que possam facilitar a 

adesão e o reconhecimento desse câncer com boas perspectivas, ainda que boa 

parte das barreiras são inerentes à investigação da área acometida(130,131). 

Especificamente quanto aos dados do acesso ambulatorial desse estudo, 

percebemos inicialmente um aumento em todas as regiões do número de casos e 

das APACs emitidas, de forma que, tal como em outros tumores, a explicação para 
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esse fato pode estar relacionada tanto a um maior acesso especializado ao 

tratamento desses tumores, bem como à maior gravidade ao diagnóstico dos casos.  

Nesse sentido, a análise da gravidade de entrada demonstra que cerca de 

60% dos casos alcançam o serviço com estadiamentos de doença avançada. Tal 

fato indica que uma parte dessas APACs emitidas, de fato, podem estar 

relacionadas a esse pior perfil de pacientes, haja vista que uma parcela dos casos 

em estadiamentos iniciais se resolve com cirurgia oncológica sem necessidade de 

quimioterapia associada.  

Finalmente, quanto ao câncer de colo uterino destaca-se o seu caráter de 

doença prevenível, uma vez que sua ocorrência está intimamente ligada à infecção 

por sorotipos específicos de HPV, cujas vacinas já se encontram disponíveis para 

utilização na rede de saúde do SUS. Mais que isso, trata-se de tumor que se inicia 

com lesões percursoras diagnosticáveis por meio de exame citopatológico disponível 

na rede básica do SUS há décadas. Tais considerações acabam por proporcionar 

um certo grau de surpresa ao nos depararmos com os seus ainda altos índices de 

incidência e mortalidades associados. 

A incidência do câncer de colo uterino caiu nos últimos anos em São Paulo. 

Em 2001 a 2005, segundo dados do Ministério da Saúde extraídos e publicados pelo 

INCA, a incidência desse tumor era de 16,47 casos por 100 mil mulheres(106). Em 

2020, as estimativas apontavam para uma incidência de 6,80 casos por 100 mil 

mulheres(71), cerca de pouco mais de 1/3 da incidência do período anterior.  

Os dados do estudo apontam, no entanto, para um aumento do volume de 

APACs emitidas e de casos no RHC no curso do período analisado. Os motivos, tais 

como em outros casos, podem se estar relacionados a uma ampliação de acesso 

bem como a um aumento da gravidade dos casos. 

A análise da gravidade dos casos aponta para um perfil ascendente em todas 

as regiões, alcançando ao final do período quase 50% de casos avançados na 

RMSP e mais de 65% na RRAS2. Tal fato denota que podem estar havendo falhas 

nas estratégias de prevenção e detecção precoce do tumor. 
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3.4 As internações 

 

Esse aumento de capacidade instalada encontrou um paralelo em um 

aumento das internações em geral e nas relacionadas ao câncer, porém com maior 

volume nas oncológicas na RMSP e na RRAS 2, conforme se verifica na tabela 7. 

NA RMSP o aumento absoluto de internações foi de 32.508 internações, sendo um 

aumento de 11.799 nas internações oncológicas, representando um aumento 

percentual de 3,0% e 26,0% respectivamente. Já na RRAS 2, o aumento de 

internações foi de 10.271 e nas oncológicas de 2.488, o que representou um 

aumento percentual ainda mais expressivo, na ordem de 7,1% e 49,2% 

respectivamente. Na RRAS 6, no entanto, houve um aumento inicial das internações 

em geral até 2016, porém houve uma mudança de tendência a partir de então, 

fechando o final do período analisado com retração de -1.121 internações, 

representando queda percentual de -0,2% no volume de internações. Não obstante 

essa retração de internações em geral, observou-se a mesma tendência de aumento 

de internações oncológicas (5.606 internações, representando incremento de 20,4% 

no volume desse tipo de internação). 

 

Tabela 10 - Quadro Síntese das Internações por local de residência segundo regiões estudadas 
(2011 a 2018) 
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Quando se verifica o caráter das internações, percebe-se que na RMSP e na 

RRAS 6 manteve-se um perfil de internações em caráter de urgência, enquanto na 

RRAS 2 o perfil é mais equilibrado. No entanto, na análise da série histórica de todas 

as regiões houve um aumento sustentado da participação relativa das internações 

de urgência sobre as internações eletivas.  

Na análise das taxas de internação por 100.000 habitantes padronizadas por 

idade segundo população mundial(72), observa-se inicialmente que a RRAS 6 

apresenta, durante praticamente toda a série histórica (exceto em 2018, quando é 
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superada pela RMSP), as maiores taxas de internação dentre as regiões analisadas 

para todos os tipos de câncer. No entanto, quando essa análise é fracionada por tipo 

de câncer, a RMSP possui números mais expressivos, ainda que muito próximos 

aos da RRAS 6. Tal situação ocorre para os cânceres de próstata, colorretal e 

pulmão, sendo exceções os cânceres de colo uterino e de mama. Um ponto 

importante a ser destacado nessa análise inicial é que, com o passar do tempo, há 

uma tendência de aproximação das taxas padronizadas por idade de internação na 

maior parte dos agrupamentos estudados entre as regiões analisadas, como se 

pode observar na taxa relacionada a todas os grupos, que salta na RMSP de 221,7 

para 240, enquanto na RRAS 2 de 205,0 para 244,7 e na RRAS 6 de 222,5 para 

237,9 internações por 100.000 habitantes. Na RRAS 2 houve aumento das taxas 

padronizadas por idade de internação para todos os grupos, na RMSP houve 

redução apenas para o câncer de próstata, enquanto na capital houve redução para 

câncer de pulmão, brônquios e traqueia, colorretal e próstata.  

Não obstante ao já explicitado, nota-se também que a taxa de internação para 

todos os grupos de câncer agrupadas aumentou em todas as regiões, sendo esse 

fenômeno mais importante na RRAS 2. No entanto, esse aumento não foi 

homogêneo nos grupos específicos, tendo sido mais importante para as internações 

por câncer de mama em mulheres (23,4% na RMSP, 41,4% na RRAS2 e 19,5% na 

RRAS 6), enquanto para câncer de colo uterino houve um aumento bem menor 

(3,6% na RMSP, 1,6% na RRAS2 e 3,0% na RRAS 6). Alguns grupos apresentaram 

aumento em uma região e retração em outra, como no caso das internações por 

câncer de pulmão, brônquios e traqueia, que tiveram um incremento de 50,1% na 

RRAS 2, e de 1,6% na RMSP e retração de -1,6% na RRAS 6; o câncer colorretal, 

com aumento de 20,6% na RRAS 2 e de 4,6% na RMSP e retração de -1,7% na 

RRA 6; ou ainda o de próstata, com aumento de 10,7% na RRAS 2 e retração de -

6,3% na RMSP e de -7,8% na RRAS 6. 

Ainda no tocante às internações, observou-se um aumento discreto das 

internações em hospitais com habilitação em oncologia em todas as regiões (0,5% 

na RMSP, 2,8% na RRAS2 e 0,7% na RRAS 6), com redução importante das 

internações em outros serviços de internação, como unidades de urgência e 

emergência por exemplo (-20% na RMSP, -93,1% na RRAS 2 e -33,2% na RRAS 6). 

Nesse ponto, importante salientar que em todas as regiões há alta participação 
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relativa dos serviços com habilitação oncológica no conjunto de internações por 

câncer. No entanto, até 2016, houve acréscimo na participação relativa desses 

serviços em todas as regiões, tendo retornado em 2018 a valores próximos aos do 

início da série histórica nas três regiões. 

Finalmente, no que tange à análise da relação suficiência/dependência, os 

resultados mostram perfis muito diferentes nas regiões estudadas. Os dados 

mostram que na RMSP e na RRAS 6 houve um aumento na relação 

suficiência/dependência para as internações em geral, de 1,3 para 2,2, 

representando um incremento percentual na ordem de 65,6% na RMSP e de 3,5 

para 4,0, representando 12,6% de incremento na RRAS6. Tais dados demonstram 

um fluxo maior e crescente das internações denominadas como de “suficiência” 

sobre as denominadas como “dependência”.  

Por outro lado, na RRAS 2, houve certa estabilidade nesta relação, com 

manutenção do indicador em 0,2 durante toda a série histórica, porém, com 

discretíssima retração percentual de -1,3%. A estabilidade da relação em 0,2 

associada à redução percentual verificada pode causar um certo estranhamento à 

primeira aproximação. Entretanto, cumpre lembrar que o indicador relacional 

apresenta arredondamento de uma casa após a vírgula, o que pode esconder 

pequenas variações dessa natureza.  

No entanto, para as internações oncológicas as diferenças de perfil são mais 

marcantes. Na RMSP a relação suficiência/dependência oscila por volta de 9, tendo 

havido uma pequena redução percentual dessa relação no período (-2,7%). Na 

RRAS 2, essa relação oscila de 0 para 0,1 (com aumento percentual de 222,9%). Já 

na RRAS 6 houve um aumento inicial da relação suficiência/dependência até 2014, 

com manutenção dos níveis em 2015 e retração nos anos subsequentes, finalizando 

o período com relação de 20,8, o que demonstra ainda uma participação importante 

dos serviços dessa região para usuários de outras regiões. 

 

3.4.1 Discutindo o acesso hospitalar para o câncer 

 

O conjunto de doenças que compreende o diagnóstico, em dado momento, 

demanda cuidados hospitalares em regime de internação relacionados com a 



F a t o s  e  n ú m e r o s  s o b r e  a  r e d e  o n c o l ó g i c a  n a  r e g i ã o  | 90 

 

 90 

realização de exames e procedimentos para diagnose e terapêutica em caráter 

eletivo ou de urgência. 

Idealmente, as intervenções eletivas guardam melhor prognóstico, uma vez 

que permitem abordar o paciente, geralmente, em situações clínicas mais favoráveis 

e de maneira programada. Além disso, programar a intervenção traz benefícios 

quanto à previsibilidade do procedimento, incluindo a disponibilidade de materiais e 

medicamentos, disponibilização da melhor estrutura de equipe e acomodação e 

monitoramentos previamente organizados.  

Nas internações de urgência há sempre uma parcela de desconhecido, de 

não programado, que pode acarretar, em cadeia, uma série de outras adaptações 

que podem, no limite, ter repercussão em desfechos. E, caso se opte por um 

adensamento de estrutura de prontidão, há um grande desafio de eficiência dado 

pela necessidade de se equilibrar os custos por essa disponibilidade de equipes de 

alta performance em prontidão. Mais que isso, há também um desafio de escala, 

pois, pelas características habituais relacionadas à formação técnica dessas 

equipes, não se tratam de profissionais, em geral, tão disponíveis para conformação 

de escalas de trabalho tão abrangentes.  

É sabido que a morbidade por câncer apresenta tendência de alta no Brasil e 

no mundo(132). Nas regiões estudadas notou-se um aumento expressivo no volume 

das internações por câncer e em relação ao percentual dessa doença no montante 

das internações. Tal aumento de volume ocorreu na ordem de 20% na capital, 26% 

na RMSP e 49% na RRAS 2, mas não foi proporcional ao aumento do volume de 

internações em geral, cujos números permaneceram relativamente estáveis na 

cidade de São Paulo (RRAS 6) e discretamente maiores na RMSP (3,0%) e RRAS 2 

(7,1%). O percentual das internações oncológicas sobre o total das internações 

subiu em todas as regiões, sendo na capital de 4,2% para 5,2%, na RRAS 2 de 

3,5% para 4,9% e na capital de 4,7% para 5,6%, demonstrando maior relevância do 

incremento relativo dessa carga de doenças no case mix de internações da cidade 

de São Paulo. 

O primeiro ponto que pode justificar o aumento absoluto das internações por 

câncer pode estar relacionado primeiramente ao avanço das terapias sistêmicas e 

seus impactos na mortalidade de pacientes que anteriormente não resistiam ao 

câncer. Estudo recente de Saxena et al(133) analisou mais de 400 milhões de 
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internações por câncer ocorridas nos EUA entre 2005 e 2016 e demonstrou que as 

terapias sistêmicas, apesar de contribuírem para melhores desfechos na oncologia, 

contribuíram para o surgimento de eventos adversos como insuficiência renal, 

anemia e neutropenia, o que acaba por repercutir em maior ocorrência de 

internações clínicas, especialmente as decorrentes de quadros infecciosos como as 

septicemias. 

Além disso, a perspectiva do aumento do acesso oncológico também tem seu 

papel no aumento de internações, em especial nas em caráter de urgência. Assim, 

tal como demonstrou Cecílio et al(2), é esperado que pessoas com sinais e sintomas 

compatíveis com o câncer, sabendo que em determinados serviços há acesso para 

o seu tratamento, busquem meios de obtê-lo. Sendo a internação um caminho para 

acessar os centros oncológicos, seja de maneira autodeterminada ou apoiada em 

atores da rede de serviços de saúde, os usuários tendem a construir seus próprios 

fluxos mirando obter tais tratamentos. Nessas tentativas, no entanto, antes de se 

obter o acesso desejado no centro de maior resolutividade, em diversos casos pode 

ocorrer peregrinação na rede em diversas internações clínicas inespecíficas, 

advindas de complicações do processo neoplásico, tais como uma pneumonia, uma 

infecção urinária ou mesmo uma anemia aguda, que em estando tratadas ou 

estabilizadas, motivam a alta hospitalar do paciente para retomada da sua 

investigação em regime ambulatorial. 

Eventualmente, em havendo um cenário de acesso constrito, haveria uma 

tendência desses fluxos provocarem pressão por entrada nessa rede de oncologia 

por meio das internações de urgência. Tal hipótese parece se sustentar na análise 

dos resultados demonstrados, uma vez que em todas as regiões há um aumento do 

percentual das internações de urgência em relação às eletivas, sendo esse aumento 

na ordem de 20% para a RMSP e cidade de São Paulo. 

Os dados demonstraram também que em todas as regiões, as internações 

oncológicas ocorrem preferencialmente em hospitais com habilitação em oncologia, 

de maneira relativamente constante. No entanto, a disponibilidade de capacidade 

instalada parece interferir nessa distribuição relativa, uma vez que esse percentual 

gira em torno de 90% na RMSP e na capital, enquanto na RRAS 2, os números 

ficam por volta dos 80%, com maior importância dos hospitais gerais não habilitados 

em oncologia. 
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Ademais, ainda nesse sentido, reforça-se que o aumento do número de 

serviços especializados em oncologia também concorre com o aumento das 

“invasões” por parte de usuários residentes em outras localidades. A 

heterogeneidade da rede no país provoca um deslocamento natural de pessoas que 

diariamente acessam os serviços da RMSP por via formal ou informal, pelas 

diferentes vias, muitas vezes tendo os prontos-socorros como porta de entrada para 

suas queixas. Apesar de uma muito discreta retração na RMSP e na cidade de São 

Paulo, a relação suficiência/dependência permanece muito alta. Os dados indicam 

que permaneçam na ordem de 9 a 10 casos recebidos em relação a cada um cedido 

para outras regiões na RMSP, tendo chegado a 28,1 para cada caso cedido na 

cidade de São Paulo.  

Importante salientar que em 2016 houve a implantação dos protocolos de 

acesso em oncologia nas RRAS da RMSP, em especial na cidade de São Paulo, 

parte dos Planos de Ação Regional de Oncologia e que pode justificar uma mudança 

nessa relação, já que entre 2011 e 2015 tanto a RRAS 6 quanto na RMSP 

apresentavam números ascendentes e, a partir de 2016, houve queda importante 

nesse indicador. 

Outro ponto importante que marca o padrão de acesso à internação em redes 

tão diferentes quanto à conformação de leitos especializados em oncologia de alta 

complexidade diz respeito ao percentual de internações que ocorrem em serviços 

hospitalares não habilitados em oncologia. Na RRAS 2, onde o número de serviços 

de alta complexidade são reduzidos, esse percentual oscila na ordem dos 20%, 

enquanto na capital e na RMSP como um todo, esse percentual gira em torno da 

metade disso (10%). Isso demonstra que, em sendo o câncer uma doença grave, 

cujas necessidades assistenciais demandam conhecimentos e tecnologias altamente 

especializadas, as internações preferencialmente ocorrerão em serviços de alta 

complexidade. Porém, em não havendo acesso facilitado a esses serviços, é 

possível que a internação ocorra em outros serviços não especializados, não sendo 

possível, no entanto, afirmar se na mesma intensidade ou não. Em sendo essa 

premissa verdadeira, é possível que a qualidade e principalmente a resolutividade 

da assistência não consigam atingir os patamares ideais com potenciais 

repercussões negativas quanto ao desfecho clínico do caso.  
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As considerações anteriormente realizadas ganham novo significado quando 

analisamos as taxas de internação por câncer padronizadas por idade. Na RRAS 2, 

onde há uma rede hospitalar especializada para o câncer de tamanho mais reduzido 

(inclusive com número total de serviços menor), porém que recebeu o incremento de 

um UNACON, houve impacto na taxa de hospitalização na ordem de 10,2%, 

saltando de 205 internações por 100 mil habitantes em 2011 para 226 em 2018. Tal 

fato não denota necessariamente uma maior gravidade local, mas pode representar 

na verdade um certo potencial de atração e fixação dessas internações na região. 

Essa justificativa ganha força quando se analisam o aumento do acesso ambulatorial 

já discutido e a redução das taxas de mortalidade padronizadas por idade, como 

veremos adiante. Outro ponto favorável a essa análise diz respeito a uma questão 

consolidada na literatura, segundo a qual, para essa rede, a resolutividade e 

capacidade de entrega de múltiplos processos de cuidado em um centro 

especializado, com alto volume e tecnologias associadas, constituem-se como fator 

importante para um acesso de qualidade(21,23,86,134–136).  

Quando verificamos as taxas de internação padronizada por idade segundo 

neoplasias específicas percebemos que, apesar das diferenças de capacidade 

instalada, cada grupo possui, entre si, nas diferentes regiões, números muito 

próximos. Não há elementos suficientes para se afirmar as razões desse ocorrido, 

porém é hipótese plausível associar tal fato ao encontro de um perfil de adoecimento 

que se associa a certos cânceres com um determinado modelo de atenção 

oncológica, comum às três regiões.  

De maneira mais pormenorizada, observa-se que as taxas de internação por 

câncer de mama são as mais elevadas dentre todos os tipos de câncer analisados, 

em todas as regiões. Isso é compatível com a importância epidemiológica dessa 

neoplasia enquanto causa de maior incidência no país(71). Em segundo lugar, 

encontramos o câncer de próstata, com um padrão muito parecido com as 

neoplasias mamárias, porém com queda mais proeminente após 2016 na RMSP e 

capital. Em terceiro, encontramos as neoplasias colorretais, seguidas pelas de colo 

uterino e pulmão.  

Alguns destaques são importantes nessa análise. O primeiro é que se nota 

um fenômeno que se repete na maior parte dos grupos de tumores e regiões (em 

especial para todos os grupos, mama e próstata). Há um incremento inicial da taxa 
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de internações no período entre 2011 e 2015, seguido por um período de 

arrefecimento e leve queda. Tal situação pode ser explicada em parte pela 

implantação dos protocolos de acesso para o câncer que normatizaram o processo 

no Estado de São Paulo, em especial na capital paulista. É possível, no entanto, que 

apenas o protocolo não seja capaz de explicar tal situação, podendo haver outras 

questões associadas, tais como as próprias dificuldades de financiamento do SUS, 

que tiveram um agravamento importante à época, no contexto da grave crise política 

e econômica que se estabelece no país a partir do processo de impeachment da 

Presidente da República, Dilma Rousseff, e o desfinanciamento da saúde advindo 

do fortalecimento das políticas de austeridade, em especial a EC 95, propostas por 

seu sucessor, o Presidente Michel Temer(7). 

Em relação ao câncer de pulmão, brônquios e traqueia, são necessárias duas 

considerações. A primeira relacionada a uma tendência internacional na redução da 

incidência desse tipo de câncer no curso do tempo, marcada em geral por uma mais 

acentuada redução nos homens e aumento entre as mulheres, intimamente 

relacionada com a relação com o tabagismo, como discutido anteriormente. Não 

obstante, há uma segunda consideração que precisa ser feita. É possível que, os 

números das hospitalizações também reflitam o cenário de constrição de acesso 

ambulatorial para esse grupo de diagnósticos de câncer, com perdas de 

oportunidades diagnósticas, o que levaria a um subdimensionamento do problema. 

Além disso, o alto grau de gravidade que os pacientes são diagnosticados é uma 

dimensão que não pode ser desconsiderada. 

A literatura relacionada ao tema descreve um cenário de dificuldades em se 

estabelecer um diagnóstico precoce para o câncer de pulmão (124), bem como os 

números da regulação, como veremos adiante, e do acesso ambulatorial 

demonstram uma menor capacidade de absorção pela rede ambulatorial para esse 

tumor. A perda de oportunidade diagnóstica, por vezes, acarreta que a descoberta 

do tumor ocorra em momentos mais tardios, quando já há doença metastática e 

redução de horizonte terapêutico, havendo uma possível perda de casos registrados 

como outras causas de mortalidade, em especial os CIDs C80 (neoplasias malignas 

sem especificação de localização), C78 (neoplasias malignas secundárias a órgãos 

respiratórios e digestivos) e C79 (neoplasias malignas secundárias de outras 

localizações). 
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Analisando o comportamento da taxa dessa neoplasia nas diferentes regiões, 

nota-se que, apesar do aumento ocorrido no período cuja hipótese mais provável 

gira em torno da incorporação do novo UNACON, na RRAS 2 ainda permanece a 

mais baixa taxa de internações dentre os grupos de tumores estudados, bem como 

percebemos uma variação percentual negativa no período para a capital e RMSP. 

Considerando a incidência esperada do tumor(71) e os números de óbitos por esse 

grupo, fica evidente que o cenário de acesso ao diagnóstico e tratamento desse 

tumor possui um grande horizonte de melhoria. Para se exemplificar essa situação, a 

estimativa de casos novos em 2020 girava para a capital paulista em torno de 7.000 

casos novos por ano(71), enquanto durante toda a série histórica, o número absoluto 

de APACs abertas para esse diagnóstico girou em torno de 3.000 autorizações e o 

número de internações girou em torno de 1.200, segundo dados do Sistema de 

Informações de Mortalidade via TABNET da SMS-SP. Mais que isso, verifica-se, em 

diversos anos e em todas as regiões, registros nos quais as taxas de hospitalização 

por cem mil habitantes são inferiores às taxas de mortalidade.  

Para o câncer colorretal produziu-se um padrão de acesso às internações 

hospitalares um pouco diferente em relação ao padrão observado para os cânceres 

de mama e próstata. Tal como em outros grupos, houve aumento do acesso na 

RRAS 2. Porém, ao contrário de outros tumores, não há uma tendência bem 

definida, com oscilação que alcança até uma discreta redução até 2016, quando há 

uma retomada até os níveis máximos da série histórica.  

Uma explicação pode residir na característica desse grupo de tumores em 

demandar um maior componente de cirurgia oncológica, que atua em uma primeira 

intervenção cirúrgica e posterior encaminhamento a serviços de oncologia clínica e 

radioterapia. Uma vez que o acesso para esse componente está pulverizado em 

mais serviços e ocorre, geralmente, a partir de uma demanda clínica identificada em 

situações de urgência, os fluxos de rede impactam menos nas necessidades de 

internação clínica, havendo, portanto, apenas as oscilações decorrentes da busca 

pelo acesso pelos usuários. Isto explicaria, de certa forma, as oscilações em uma 

mesma faixa de valores.  

Finalmente, quanto ao câncer de colo uterino reside uma preocupação 

bastante grande por se tratar de uma neoplasia cujos números de morbimortalidade 

encontram-se em declínio no mundo devido ao extenso conhecimento acumulado 



F a t o s  e  n ú m e r o s  s o b r e  a  r e d e  o n c o l ó g i c a  n a  r e g i ã o  | 96 

 

 96 

acerca das ações preventivas por imunização e de diagnóstico precoce, conforme já 

discutido nesse estudo. As taxas de hospitalização por câncer de colo uterino 

permaneceram altas durante todo o período, por volta de 10 para cada 100.000 

mulheres, tendo oscilado inicialmente para cima até 2015, e redução a patamares 

pouco mais baixos que o início da série histórica nas regiões estudadas  

Para analisarmos esse perfil de internação por câncer de colo uterino é 

necessário que se recorde o perfil ascendente de gravidades dos casos em todas as 

regiões e o aumento importante, na ordem 70%, no número de APACs abertas para 

essa neoplasia, denotando uma ampliação do acesso que pode ser explicada por 

uma perda de oportunidade diagnóstica precoce que leva à necessidade de 

tratamentos complementares com quimioterapia e radioterapia e, 

consequentemente, maior necessidade da retaguarda hospitalar. Nesse sentido, são 

necessários estudos sobre a cobertura da vacinação para o HPV e sobre a 

efetividade das ações de controle e detecção precoce desse câncer no âmbito da 

APS, bem como fluxos ágeis e resolutivos para acesso oportuno ao componente 

ambulatorial especializado com vistas à melhoria dos desfechos de 

morbimortalidade em números compatíveis com países desenvolvidos(63,137). 

 

3.5 A regulação do acesso 

 

O quarto grupo de indicadores pretendeu realizar um recorte sobre a 

regulação do acesso oncológico nas regiões estudadas, sendo que seus resultados 

estão sintetizados na tabela 11. 
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Tabela 12 - Implantação de Regulação de Oncologia no Estado de São Paulo - 2016 a 2018 

 

Em primeiro lugar, quando se analisa a regulação do acesso, cujos dados 

estão disponíveis a partir de 2016, nota-se um aumento de solicitações e de 

consultas agendadas em todos os grupos de ofertas oncológicas, exceto nas vagas 

de oncologia. É possível notar também o aumento mais acentuado na cidade de São 

Paulo, tendo uma variação de 113,1% nas solicitações e de 92,0% nas consultas 

agendadas.  

Quanto às especialidades, destaque para o aumento muito acentuado de 

solicitações e de agendamentos para a mastologia e ginecologia em todas as 

regiões estudadas. O percentual de agendamentos realizados em geral é maior que 

70%, sendo superior a 50% em todas as especialidades, em todos os anos, 

alcançando percentuais superiores a 90% em algumas especialidades. No entanto, 

a análise do percentual de agendamentos mostra uma variação negativa para todas 

as especialidades, tendo sido mais expressiva na cidade de São Paulo (-9,9%). A 

linha com maior redução no percentual de agendamentos foi a de cirurgia do 

aparelho digestivo na RRAS 2 (- 21,0%), seguida de oncologia (- 20,8%), da 

oncologia clínica na capital (-20,5%) e na RMSP (18,9%). 

RMSP 2016 2017 2018 Var % 2016 2017 2018 Var % 2016 2017 2018 Var %

Total 17.143 23.381 28.467 66,1% 14.067 18.709 21.313 51,5% 82% 80% 75% -8,8%

Oncologia 5.009 5.990 4.147 -17,2% 3.869 4.569 2.746 -29,0% 77% 76% 66% -14,3%

Oncologia Clínica 3.380 4.180 5.402 59,8% 2.973 3.196 3.853 29,6% 88% 76% 71% -18,9%

Oncologia - Radioterapia 2.452 3.783 4.588 87,1% 2.317 3.606 4.301 85,6% 94% 95% 94% -0,8%

Oncol. Cir. - Mastologia 421 1159 2350 458,2% 316 957 1629 415,5% 75% 83% 69% -7,6%

Oncol. Cir - Tórax 253 369 383 51,4% 172 244 219 27,3% 68% 66% 57% -15,9%

Oncol. Cir - Ap.Digest + Cir.Geral 1.523 2.135 3.172 108,3% 1.135 1.570 2.089 84,1% 75% 74% 66% -11,6%

Oncol. Cir - Urologia 1.754 1.856 3.287 87,4% 1.596 1.606 2.564 60,7% 91% 87% 78% -14,3%

Oncol. Cir - Ginecologia 474 1097 1363 187,6% 328 830 1041 217,4% 69% 76% 76% 10,4%

RRAS 2 2016 2017 2018 Var % 2016 2017 2018 Var % 2016 2017 2018 Var %

Total 4.952 5.582 6.800 37,3% 4.257 4.686 5.527 29,8% 86% 84% 81% -5,5%

Oncologia 455 171 171 -62,4% 373 130 111 -70,2% 82% 76% 65% -20,8%

Oncologia Clínica 1.555 1.729 1.766 13,6% 1.406 1.402 1.469 4,5% 90% 81% 83% -8,0%

Oncologia - Radioterapia 1.058 1.373 1.608 52,0% 1.003 1.312 1.550 54,5% 95% 96% 96% 1,7%

Oncol. Cir. - Mastologia 194 277 523 169,6% 154 252 369 139,6% 79% 91% 71% -11,1%

Oncol. Cir - Tórax 55 83 98 78,2% 37 55 63 70,3% 67% 66% 64% -4,4%

Oncol. Cir - Ap.Digest + Cir.Geral 436 512 612 40,4% 350 378 388 10,9% 80% 74% 63% -21,0%

Oncol. Cir - Urologia 504 483 718 42,5% 430 447 572 33,0% 85% 93% 80% -6,6%

Oncol. Cir - Ginecologia 198 280 418 111,1% 149 209 316 112,1% 75% 75% 76% 0,5%

RRAS 6 2016 2017 2018 Var % 2016 2017 2018 Var % 2016 2017 2018 Var %

Total 6.727 11.233 14.332 113,1% 5.508 8.875 10.577 92,0% 82% 79% 74% -9,9%

Oncologia 1.965 2.615 1.804 -8,2% 1.522 1.960 1.140 -25,1% 77% 75% 63% -18,4%

Oncologia Clínica 1.136 1.639 2.226 96,0% 990 1.237 1.542 55,8% 87% 75% 69% -20,5%

Oncologia - Radioterapia 1.011 1.958 2.361 133,5% 944 1.856 2.192 132,2% 93% 95% 93% -0,6%

Oncol. Cir. - Mastologia 150 582 1322 781,3% 109 476 926 749,5% 73% 82% 70% -3,6%

Oncol. Cir - Tórax 119 216 177 48,7% 84 131 102 21,4% 71% 61% 58% -18,4%

Oncol. Cir - Ap.Digest + Cir.Geral 674 1.190 1.896 181,3% 495 830 1.221 146,7% 73% 70% 64% -12,3%

Oncol. Cir - Urologia 640 1.010 1.841 187,7% 591 840 1.449 145,2% 92% 83% 79% -14,8%

Oncol. Cir - Ginecologia 197 520 642 225,9% 137 396 477 248,2% 70% 76% 74% 6,8%

Fonte: TABNET - SES/SP

Solicitações Consultas Agendadas Percentual Agendamentos
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3.5.1 Discutindo a regulação do acesso ambulatorial para o câncer 

 

A regulação do acesso ambulatorial no âmbito das Redes de Atenção 

Oncológica no Estado de São Paulo está ancorada em pactuações locorregionais 

localizadas nos Planos de Ação Regional (PAR) de cada RRAS. 

A operacionalização dessa dimensão de regulação parte das unidades de 

saúde, que reconhecem o caso e acessam centrais de regulação do município. 

Estas, a partir das pactuações previstas no PAR, direcionam os casos para as 

referências pactuadas a partir de um protocolo. 

No entanto, no curso da história da conformação das RRAS em oncologia no 

Estado de São Paulo, foi publicado o Decreto 62.394, de 28 de dezembro de 2016, 

que instituiu a Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer (RHCCC), seguido pela 

Resolução SS 42(67) que aprovou o seu regulamento. 

A RHCCC é definida por essa resolução como: 

 

“o conjunto de unidades de diagnóstico e/ou especializadas no tratamento 

de câncer, situadas no Estado de São Paulo, habilitadas pelo Ministério da 

Saúde, que prestam assistência integral, de qualidade e resolutiva ao 

paciente com câncer, atuando de forma integrada à rede de saúde e às 

diretrizes do SUS.”  

Retirado de: (67), p.1 

 

Na mesma resolução, a RHCCC declara como objetivos o aprimoramento do 

modelo de atenção às pessoas com câncer, a integração dos serviços de 

diagnóstico e tratamento do câncer, a organização do acesso com vistas à redução 

do tempo entre diagnóstico e tratamento.  

Dessa forma, a RHCCC opera tal qual uma estrutura apartada dos complexos 

reguladores municipal e estadual, exercendo um papel de regulação de acesso a 

partir da adesão dos serviços às suas regras, nas quais há, entre outras coisas, o 

compromisso de compartilhar as vagas ambulatoriais para serem visualizadas e 

operadas por reguladores através do portal CROSS, da SES-SP. 

Em outras palavras, o processo regulatório da investigação diagnóstica que 

ocorre até o preenchimento dos critérios constantes nos protocolos de acesso (e 
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eventualmente até o acesso ao tratamento) corre a critério e autonomia das 

regulações municipais. Para os municípios que aderirem à RHCCC, serão 

disponibilizadas vagas para que possam exercer papel de referência oncológica. 

Dessa forma, a RHCCC por meio do portal CROSS não necessariamente disporá de 

todas as ofertas diagnósticas e terapêuticas relacionadas ao câncer, podendo haver 

ofertas operadas exclusivamente pelos municípios de acordo com o seu respectivo 

PAR.  

Assim, a análise da regulação do acesso ocorrida pela RHCCC é uma parte 

do processo regulatório, não correspondendo a todo o processo. Ainda que parcial, 

no entanto, permite ampliar a discussão do trabalho para uma dimensão de 

demanda por consultas especializadas, o que pode contribuir para uma melhor 

compreensão acerca do tema do acesso. 

Uma limitação do estudo consiste no fato de que as ações regulatórias da 

SES-SP, e que depois ficaram a cargo da RHCCC, tiveram seus dados 

disponibilizados apenas com referência do início no ano de 2016, sendo, portanto, 

impossível avaliar a regulação por todo o período estudado. No entanto, 

considerando a implantação dos protocolos de acesso no âmbito do Estado de São 

Paulo, em especial na capital (ocorrida em 2017)(58), tal análise permite olhar para 

seus efeitos e limites, sendo útil para melhor compreendermos os fluxos 

ambulatoriais do câncer nas regiões.  

Os dados do estudo apontam um aumento da importância da regulação de 

acesso da SES-SP via RHCCC no âmbito das regiões. A variação de casos totais 

solicitados na RMSP ocorreu na ordem de 66%, na capital, de 113,1% e na RRAS2, 

um pouco menor, 37,3%. 

O aumento de solicitações de vagas à regulação não foi homogêneo para as 

especialidades reguladas. Enquanto Mastologia, por exemplo, uma especialidade 

importante no contexto do acesso do câncer de mama, apresentou aumento de 

458,2% na RMSP, saindo de 421 solicitações em 2016 para 2350 em 2018, e de 

781,3% na capital, saindo de 150 solicitações para 1322 em 2018, o acesso à 

Cirurgia do Tórax aumentou “apenas” cerca de 50% na capital e na RMSP, 

alcançando 383 casos na RMSP em 2018. O volume de agendamentos efetivados 

também seguiu tendência crescente, com praticamente todas as especialidades com 

variação positiva em relação ao exercício anterior. A única exceção a essa tendência 
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de aumento tanto paras as solicitações quanto para o agendamento foi a 

especialidade de Oncologia. Os motivos para essa redução não estão explicitados 

no portal, mas é possível que se relacione com o perfil inespecífico dessa vaga 

frente ao protocolo de acesso vigente, cujo critério é dado pelas topografias dos 

tumores(58). 

Mais importante do que se analisar o volume de solicitações e agendamentos 

é a análise do percentual de agendamentos, uma vez que tal visão permite verificar 

a real efetividade do processo regulatório. Nesse sentido, o índice geral é bastante 

alto, sendo globalmente superior a 70% em todas as regiões em todos os anos. 

Entretanto, é importante salientar que conforme o volume de solicitações aumentou, 

o percentual de agendamentos também caiu, porém em ritmo menor.  

Mas tal como as solicitações, o percentual de agendamentos também é 

heterogêneo. Em algumas especialidades o percentual de agendamentos em 

relação às solicitações é alto, como são os casos das vagas de Oncologia Cirúrgica 

de Urologia e de Ginecologia, que em 2018 tiveram percentual acima de 70% em 

todas as regiões. No caso específico da ginecologia trata-se da única especialidade 

em que houve aumento do percentual de agendamentos na série histórica.  

De outro lado, as vagas de cirurgia do tórax são as vagas que possuem os 

menores percentuais de agendamento, girando em cerca de 55% a 65% em 2018 

em todas as regiões. Tal achado se associa ao fato de a cirurgia torácica ser uma 

das especialidades em que ocorre o menor número de solicitações, não passando 

de 383 solicitações na RMSP, em 2018, maior marca da especialidade.  

Os principais motivos de não agendamento podem estar relacionados ao não 

preenchimentos dos critérios para a vaga, erros de preenchimento de solicitação ou 

ausência de vagas para a demanda solicitada. É possível que as dificuldades de 

acesso ambulatorial a exames e procedimentos e todas as barreiras discutidas nas 

seções anteriores possam ter relação com esses números. O motivo das negativas e 

seu respectivo percentual não estão disponível no TABNET da SES/SP.  

 

3.6 A mortalidade 

 

O quinto e último grupo de indicadores (Tabela 13) diz respeito à taxa de 

mortalidade padronizada por idade segundo grupo de câncer e segundo tipologia de 
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estabelecimento. Nos resultados da RMSP e suas regiões, apesar do aumento do 

número absoluto de casos no período, as taxas padronizadas por idade apresentam 

comportamento sustentado e progressivo de queda (-6,0% na RMSP, -13,5% na 

RRAS 2, -5,8% na RRAS 6 e -5,0% na CRSL), o que é dissonante do cenário 

nacional e do Estado, que apresentaram aumento de 8,1% e 4,0%, respectivamente. 

Tal fato fez com que as taxas nas regiões estudadas, que inicialmente eram 

superiores às do Estado (95,0) e do país (88,2), ficassem mais baixas do que no 

Estado (98,8) em 2018, sendo 96,3 na RMSP, 97,7 por cem mil habitantes na capital 

e 95,0 na CRSL. Não obstante todas as regiões ainda não terem alcançado a taxa 

de mortalidade nacional, isso parece em vias de acontecer, haja vista os números 

crescentes no país e decrescentes nas regiões estudadas. 

Quando se analisa cada grupo de câncer isoladamente, o primeiro ponto a se 

destacar é que as maiores taxas de mortalidade não são as mesmas nas regiões 

estudadas. Na RMSP, as maiores taxas em 2011 eram do Câncer de mama (15,7), 

seguido pelo câncer de próstata (13,1) e câncer de pulmão, brônquios e traqueia 

(12,8). Em 2018, o câncer de mama ainda era o principal câncer em termos de 

mortalidade (14,9), seguidos pelo câncer de pulmão, brônquios e traqueia (12,4) e 

próstata (12,3). Na cidade de São Paulo, mama (16,1) e próstata (12,6) ocupavam 

também o primeiro e segundo lugares em 2011, seguidos pelo câncer colorretal 

(11,7). Em 2018, houve redução em todas as taxas, com a mama ainda em primeiro 

lugar (15,6), seguido por pulmão, brônquios e traqueia, já próximo (15,1), e próstata 

(11,9 óbitos/100.000 habitantes). Já na RRAS 2, as três primeiras causas eram 

mama (14,8), próstata (12,9) e pulmão, brônquios e traqueia (10,3) em 2011. Em 

2018, o primeiro lugar ficou a cargo do câncer de próstata (13,5), seguido pela 

mama (12,8) e pulmão, brônquios e traqueia (12,1).   

Alguns destaques para as reduções percentuais ilustram melhor o ocorrido no 

decorrer do tempo analisado e nas diferentes causas. O primeiro destaque a ser 

feito é na redução das taxas relacionadas ao câncer de mama em todas as regiões 

estudadas, em especial na RRAS 2 (-13,5%). Outro ponto de importante destaque é 

que na RMSP (exceto quanto ao câncer colorretal) e na capital, todas as linhas 

apresentaram redução (com destaques para os cânceres de próstata na RMSP, -

6,2% e pulmão brônquios e traqueia, na capital -4,0%). No entanto, na RRAS 2, 

houve aumento em todas os grupos de tumores, sendo de 18,1% na taxa de 
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mortalidade por câncer de pulmão, brônquios e traqueia, de 15,5% no câncer 

colorretal, de 5,0% para os tumores de próstata e de 12,3% no câncer de colo 

uterino. 

Quanto ao local de óbito, percebe-se uma redução na participação dos 

hospitais com habilitações em oncologia como sítio de morte dos pacientes com 

câncer na RMSP e na capital (-2,9% para ambos, sendo 662 óbitos na RMSP e 325 

na capital), e aumento na RRAS 2, com 277 óbitos (3,6%). Houve paradoxalmente 

um aumento na participação dos demais hospitais como sítio de morte na RMSP, 

com 1098 óbitos (1,9%) e na capital, com 547 óbitos (1,5%), e redução na RRAS 2, 

com 135 óbitos (-0,8%). Houve uma leve tendência de redução do percentual de 

ocorrência de óbitos nos serviços privados na RMSP (952, -0,6%) e na RRAS 2 (50, 

-2,9%), e discreto aumento na capital (713 óbitos, +0,5%). Destaque para a menor 

participação global dos serviços privados na RRAS 2 (25%) em relação às demais 

regiões (35%). 
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Tabela 14 - Taxas de Mortalidade Padronizadas por idade (/100.000 hab) segundo grupo de câncer e 
% de óbitos por tipologia de estabelecimento 

 

 

Devido à escassez de dados nas dimensões anteriores, a análise da rede de 

câncer no âmbito do território da CRSL se restringiu à análise de mortalidade. Nessa 

região, nota-se, tal como em todas as demais analisadas, uma redução da taxa de 

mortalidade padronizada por idade para todas os grupos (-8,5%). O valor da taxa 



F a t o s  e  n ú m e r o s  s o b r e  a  r e d e  o n c o l ó g i c a  n a  r e g i ã o  | 104 

 

 104 

manteve-se abaixo do município e igual à RMSP, finalizando o período em 91,5 

óbitos por 100 mil habitantes. Na análise dos grupos de câncer, ao contrário da 

capital, nota-se um aumento na taxa de mortalidade por câncer colorretal, que em 

2011 era de 9,9, e em 2018 fechou em 10,5, um aumento percentual de 5,3%. Nos 

demais grupos, houve redução, sendo mais expressiva no câncer de colo uterino, 

que saiu de 4,3 para 3,0 óbitos por 100 mil mulheres (-31,1%), valor mais baixo entre 

todas as regiões analisadas.  

Quanto ao sítio de ocorrência de óbitos, nota-se a muito baixa participação 

percentual dos serviços privados em relação às demais regiões (na ordem de 11%), 

com redução de 12,2%, em 2011, para 11,1% em 2018. Além disso, tal qual na 

capital, houve redução na ocorrência dos óbitos nos serviços oncológicos (-3,0%) e 

aumento dos outros hospitais (+4,0%). 

 

3.6.1 Considerações sobre a mortalidade por câncer no contexto da rede

 de atenção oncológica 

 

É importante posicionar antes de iniciarmos a análise sobre essa dimensão 

que as mortes por câncer são um problema mundial de longa data. Segundo dados 

do GLOBOCAN, disponíveis em publicação de Mattiuzzi e Lippi(63), o câncer já era 

em 2000 a segunda causa de morte no mundo, respondendo por 13,4% dos óbitos. 

Atualmente mantém a segunda colocação, porém com participação de 15,8% das 

mortes, estando atrás apenas das doenças isquêmicas do coração, que respondem 

por 16,6% dos óbitos. Estima-se que em 2030 se tornará a principal causa de óbitos 

no mundo. A taxa de mortalidade padronizada por idade por câncer no mundo em 

2016 foi de 101,1 óbitos a cada 100 mil habitantes, e vem caindo em países 

desenvolvidos, como os EUA, e subindo em países em desenvolvimento.   

Segundo o mesmo autor, a taxa de mortalidade padronizada por idade por 

câncer de pulmão, brônquios e traqueia ocupa o primeiro lugar entre as causas de 

mortalidade, com 18,6 óbitos a cada 100 mil habitantes. O câncer de mama tem taxa 

de 13,0; o câncer de próstata, 7,6; o câncer de colo uterino, 5,9; e o câncer 

colorretal, 5,4 óbitos por 100 mil habitantes. 

Para efeitos desse trabalho, buscou-se comparar a taxa de mortalidade 

padronizada por idade iniciando-se pelas taxas nacionais, passando pela do Estado 
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de São Paulo, das regiões estudadas, porém acrescidas, para essa dimensão, 

também do território da Coordenadoria Regional de Saúde Leste, com vistas a 

perceber, no desfecho óbito, eventuais nuances do cenário do acesso oncológico. 

A primeira análise a ser feita a partir do material é que – ao contrário do 

cenário nacional e do Estado de São Paulo, que apresentam variação positiva na 

taxa de mortalidade padronizada por idade nos últimos anos – para as regiões 

estudadas, houve redução desse indicador, a ponto de que todas elas passaram a 

ter melhor desempenho que o país e o Estado de São Paulo.  

Tal fato não significa uma redução da quantidade de casos nas localidades, 

haja vista que houve aumento absoluto do número de óbitos por câncer, mas sim 

que, a partir da padronização da amostra, os indicadores se mostraram 

decrescentes, demonstrando melhora no cenário da mortalidade por câncer nas 

regiões estudadas. 

Nas regiões estudadas, os menores valores para a maior parte das causas 

agrupadas estão na RRAS 2 (exceto próstata e colo uterino), onde ocorreu a maior 

redução do indicador em relação ao início da série histórica. Tal indicador pode ser 

uma repercussão do conjunto de ações relacionadas à implantação da rede e 

ampliação do acesso para o tratamento do câncer, em especial o acesso hospitalar.  

Uma análise importante possível de ser realizada na dimensão de mortalidade 

é o papel da saúde suplementar no cenário da atenção oncológica. Nas dimensões 

anteriores, devido à ausência de uma base de dados para essa finalidade, a atenção 

oncológica privada permanece “invisível”. Contudo, segundo dados da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar(138), a cobertura da saúde suplementar oscilou, 

tomando como referência inicial o mês de dezembro de 2010 e final o mês de 

dezembro de 2018, na RMSP, de 49,7% a 46,4%, na capital de 55,1% a 50,3% e na 

RRAS 2 de 36,7% a 32,2%. Tais números possuem um papel relevante no processo 

assistencial da população das regiões estudadas e, se as dimensões assistenciais 

carecem de uma base de dados disponível e confiável para uma análise desse 

porte, as taxas de mortalidade proporcional segundo local de ocorrência são 

capazes de apoiar uma análise do peso desses serviços no cuidado oncológico na 

região. 

Nesse sentido, os dados demonstram que na RMSP e na capital, a despeito 

de uma cobertura de saúde suplementar de cerca de 50% da população, o 
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percentual de óbitos ocorridos em serviços eminentemente privados foi de cerca de 

20% na RMSP e 35% na capital. Na RRAS 2, região onde a cobertura é um pouco 

menor, o percentual de óbitos em serviços privados foi também menor, na ordem de 

25%. No entanto, a baixa participação dos serviços privados no percentual de óbitos 

por câncer é mais marcada para a região da CRSL. Para residentes dessa 

localidade, o percentual de óbitos ocorridos em serviços privados gira em torno de 

11%. Importante frisar, no entanto, que apesar da baixa cobertura presumida de 

saúde suplementar, não se verificam na CRSL as piores taxas de mortalidade 

padronizadas por idade dentre as regiões estudadas ou referenciais comparativos. 

As hipóteses que explicam a discrepância entre o percentual de óbitos em 

serviços privados e a cobertura de saúde suplementar podem girar em uma eventual 

melhor qualidade dos serviços privados, que, portanto, teriam mortalidade menor 

que os serviços públicos. Essa hipótese, apesar de não poder ser descartada, não 

parece tão provável, haja vista que a região da CRSL, onde há os piores indicadores 

de cobertura, não possui piores indicadores de mortalidade que as regiões onde 

essa cobertura é maior. No entanto, é plausível considerar uma eventual seleção 

adversa de carteira por parte das operadoras que, em virtude dos altos custos 

associados ao tratamento do câncer, dificultam acesso (em particular de idosos). 

Assim sendo, parte dessa clientela acaba sendo atendida no SUS, o que justificaria 

o percentual de óbitos menor do que a cobertura verificada. Considere-se, ainda, 

que para o caso da CRSL fica evidente o papel da alta vulnerabilidade social a qual 

acomete a maior parte dos seus territórios. Isso associa-se, ainda, à menor 

cobertura de saúde suplementar que o restante do município de São Paulo, bem 

como menor acesso a serviços hospitalares de referência para o tratamento 

oncológico privado.  

Outro ponto importante de se analisar é a influência de serviços de alta 

complexidade em oncologia na distribuição percentual dos óbitos. Na capital, 

localidade com maior densidade desses serviços, a participação percentual da 

ocorrência de óbitos nesses serviços é a mais alta, por volta de 40%, sendo o 

mesmo fenômeno observado na RMSP. Já na RRAS 2, apesar de a oferta desses 

serviços ser muito menor, o percentual não muda, sendo os serviços com habilitação 

em oncologia sítio dos mesmos 40% de óbitos. Nessa direção, na CRSL, a presença 

de um CACON em uma região de extrema vulnerabilidade exerce um papel 
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importante para definição do local de morte das pessoas com câncer, sendo sítio de 

50% desses óbitos.  

Tal situação demonstra que a especialidade do serviço provavelmente tem 

influência quanto ao local de morrer. Referido quadro pode estar relacionada aos 

fluxos de regulação hospitalar, que drenam os casos oncológicos atendidos em 

hospitais públicos para os serviços com essa habilitação, pela vinculação que esses 

serviços estabelecem com os pacientes que fazem tratamento ambulatorial em suas 

dependências. Devem ser considerados, ainda, os próprios fluxos produzidos pelos 

usuários, que buscam tais serviços com esperança de obterem o melhor cuidado 

oncológico possível para si ou seus familiares e amigos. 

Ao lançarmos o olhar para cada grupo de câncer, também podemos perceber 

questões interessantes quanto às diferenças regionais relacionadas às mortes por 

câncer.  

Ao contrário do que ocorre no Brasil e no Estado na série histórica aqui 

levantada, em que se verifica um aumento de mortalidade relacionada ao câncer de 

mama, percebe-se nas regiões do estudo uma redução dessa taxa. Os números vão 

ao encontro dos achados de Silva et al(139), que mostraram redução da mortalidade 

por câncer de mama nos estados do Sul e Sudeste e dos resultados de países 

desenvolvidos na Europa e dos EUA(140). Segundo ambos os trabalhos, tal 

circunstância pode ser justificada por conta da melhora do acesso ao tratamento e 

aos meios diagnósticos de rastreamento. 

Um aspecto que chama a atenção nas regiões estudadas foi que a maior 

redução ocorreu na RRAS 2, enquanto a menor ocorreu no território da CRSL, 

regiões contíguas e conurbadas, porém submetidas a Planos de Ação Regionais 

diferentes. Nota-se para esse grupo de câncer uma piora no indicador a partir de 

2017 no caso da CRSL, e em 2018 para a cidade de São Paulo e RMSP, na mesma 

época na qual houve melhora considerável dos indicadores da RRAS.   

A capital paulista e a CRSL apresentam os piores resultados para esse 

indicador, sendo que os números do município são inclusive piores que os do 

Estado, o que deve ser um sinal de alerta para os gestores da cidade de São Paulo 

para o avanço nas políticas de combate ao câncer de mama. Nesse sentido, 

importante lembrar a implantação no final de 2018 da estratégia dos Serviços de 

Referência de Mama, na qual se concentrava em serviços de atenção especializada 



F a t o s  e  n ú m e r o s  s o b r e  a  r e d e  o n c o l ó g i c a  n a  r e g i ã o  | 108 

 

 108 

uma cadeia de serviços disponíveis para o diagnóstico e tratamento das patologias 

mamárias, incluindo o câncer de mama. Essa estratégia trazia consigo 

recomendações de um protocolo de acesso em mastologia que modificou a 

indicação do acesso a esse especialista, restringindo os encaminhamentos, no caso 

de alterações mamográficas de rastreamento, apenas às de diagnósticos BIRADS 4 

e 5, dedicando às de diagnóstico BIRADS 3 ao cuidado nas UBSs da região. Os 

resultados dessa estratégia precisam ser avaliados para verificar se trouxeram 

impacto positivo no enfrentamento das mortes por câncer de mama. 

Ademais, ainda sobre os resultados da mortalidade por câncer de mama na 

capital, em especial na CRSL, é importante considerar que seriam necessárias 

informações adicionais relacionadas a eventuais problemas no funcionamento das 

referências oncológicas dessas localidades para se analisar as causas desse 

aumento. No entanto, uma hipótese plausível, no caso de não ter havido mudança 

significativa no funcionamento dos serviços que compõem essa rede, é que a 

execução da grade de referência para regulação de acesso aos serviços pode ter 

exercido um papel que modificou o padrão de acesso na região, privilegiando de 

certa forma as pacientes da RRAS 2 em relação aos pacientes da Região Leste. Em 

sendo essa hipótese verdadeira, seriam necessários aprimoramentos do protocolo 

de acesso com vistas a considerar a regionalização do acesso nas tomadas de 

decisão do regulador. 

Quarta causa de mortalidade relacionada ao câncer em homens no 

mundo(63), o câncer de próstata vem apresentando redução nas taxas de incidência 

e mortalidade na maior parte dos países no mundo(141). No Brasil, apesar do 

aumento da incidência e da mortalidade nos últimos 30 anos, muito relacionadas ao 

envelhecimento da população(142), há uma tendência de estabilização desse 

indicador nos últimos anos, assim como no Estado de São Paulo. 

As razões da queda de incidência e da mortalidade ainda são motivo de 

controvérsia no meio, uma vez que, apesar de consistentes, há dúvidas se ela deva 

ser atribuída aos métodos de rastreamento atuais, uma vez que há evidências que 

esse rastreamento possa na verdade apenas redistribuir as causas de morte. Os 

casos de câncer de próstata são, em sua maior parte, de progressão lenta e o 

investimento nos testes de PSA seriam, com efeito, promotores de iatrogenias pela 

realização de procedimentos desnecessários. O suporte a essa hipótese tem 
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ganhado mais força a partir de evidências que demonstraram a manutenção da 

queda das incidências e da mortalidade, apesar da redução do uso do 

rastreamento(120,143). 

Ao largo dessa digressão conceitual, nota-se nas regiões uma leve queda nas 

taxas de mortalidade por esse tumor, exceto na RRAS 2, onde permaneceu mais 

estável. Tais resultados precisam ser mais bem estudados. Esse tumor apresentou 

reduções também nas suas taxas de hospitalizações e aumento do acesso 

ambulatorial na RMSP e cidade de São Paulo expresso tanto pela expansão da AB 

como pelo aumento da emissão de APACs, além de ter sido um dos tumores com 

menor variação negativa nas taxas de sucesso de agendamento pela regulação da 

RHCCC. No entanto, houve oscilações quanto ao perfil de gravidade de entrada, o 

que pode estar associado a diagnósticos mais tardios para parte dos pacientes., Não 

obstante as considerações expostas e a necessidade de se aprofundar a avaliação 

pormenorizada desse achado analisando-se preliminarmente de maneira combinada 

os indicadores do estudo, é plausível atribuir como possível causa dos avanços 

quanto à redução da mortalidade aos esforços de organização da rede de câncer na 

região. 

Já o câncer colorretal, terceiro grupo mais comum de câncer no mundo e 

quarta causa de morte por câncer, tem apresentado aumento nas taxas de 

mortalidade no Brasil e no Estado de São Paulo, enquanto nas regiões estudadas os 

resultados são assimétricos, mas próximos de estáveis. Enquanto na RMSP e na 

capital houve estabilidade (+1,3% e -1,5% respectivamente), na RRAS 2 e na CRSL 

houve aumento na ordem de 15,5% e 9,3%, respectivamente. Tais dados precisam 

ser mais bem compreendidos, porém ao analisarmos o acesso ambulatorial medido 

pelo número de pacientes atendidos e APACs emitidas, a RMSP e a cidade de São 

Paulo apresentaram variação mais positiva que a RRAS 2, bem como menor taxa de 

internações que a RRAS 2 e menor variação negativa no percentual de 

agendamentos de regulação. É importante frisar que os territórios da CRSL e da 

RRAS 2 possuem, em média, maior vulnerabilidade social que a cidade de São 

Paulo e a RMSP como um todo, e é sabido que as barreiras para o rastreamento se 

impõem de maneira mais proeminente nesse contexto. Todavia, assim como no 

câncer de próstata, é plausível admitir que os arranjos de conformação da rede de 

câncer guardaram relação com a redução da mortalidade por esse grupo de câncer. 
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Já o câncer de pulmão, brônquios e traqueia trata-se do grupo com maior 

incidência e principal causa de morte relacionada ao câncer no mundo(63), apesar 

das tendências recentes de queda desse indicador associadas à redução da 

prevalência do tabagismo(126,144). No entanto, as taxas de mortalidade 

padronizadas por idade calculadas nesse estudo demonstram crescimento no Brasil 

e no Estado de São Paulo na ordem de 10% no período estudado. Em contraste, a 

mortalidade na RMSP, na cidade de São Paulo e na CRSL manteve certa 

estabilidade, enquanto na RRAS 2, os números foram ainda piores que o padrão do 

Estado e do país (incremento de 18,1%).  

As razões para esse resultado precisam ser mais bem avaliadas, mas é 

possível se verificar com as variáveis do estudo que, nas regiões onde houve 

redução desse indicador, também se notou a maior variação positiva dos casos 

atendidos segundo dados do RHC, bem como menores taxas de hospitalização por 

esse tipo de câncer. Apesar de todas as considerações feitas na discussão dos 

resultados desse trabalho sobre os gargalos presentes no enfrentamento desse 

grupo de tumores, é possível que haja correlação positiva entre o acesso, a redução 

das internações e a queda na mortalidade. 

Finalmente, quanto ao câncer de colo uterino, apesar dos avanços 

relacionados à prevenção, em especial após o advento da vacinação, permanece 

como um dos tumores mais incidentes e com maior taxa de mortalidade em 

mulheres no mundo, em especial em países subdesenvolvidos e em 

desenvolvimento(145). Os números do trabalho demonstram que houve piora nas 

taxas de mortalidade padronizada por idade para esse tipo de câncer no Brasil e no 

Estado de São Paulo na ordem de 12%, apesar de apresentarem a menor taxa 

dentre os tumores analisados. 

Nas regiões estudadas, as taxas de mortalidade para esse tumor 

apresentaram também números heterogêneos. Observou-se queda importante na 

CRSL (28,6%), queda mais discreta na RMSP (3,4%) e na cidade de São Paulo 

(1,6%), e aumento na RRAS 2 (12,3%), região que apresentou em 2018 os piores 

resultados dentre as regiões analisadas, sendo igual ao resultado do Estado. 

As razões para esse resultado precisam ser mais bem estudadas e avaliadas, 

provavelmente guardando interface com ações de Atenção Básica e de 

funcionamento da rede de serviços. Porém, analisando conjuntamente esse 
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indicador com os demais já analisados nesse trabalho, é possível fazer algumas 

considerações. Apesar do aumento de gravidade verificado em todas as regiões, a 

RMSP e a cidade de São Paulo apresentaram incremento no número de casos 

atendidos segundo dados do RHC, enquanto a RRAS 2, teve discreta queda. Não 

houve diferença marcante quanto ao percentual de casos agendados (apesar da 

variação percentual positiva mais acentuada na capital e na RMSP) ou quanto às 

taxas de hospitalização. 

 

3.7 O câncer e o planejamento 

 

 Como último ponto de análise acerca dos fatos e números sobre a rede 

oncológica na região, a partir dos documentos de planejamento da SES-SP e da 

SMS-SP, buscou-se reconhecer as ações direcionadas às políticas para o 

enfrentamento do câncer para a Região Metropolitana, RRAS 2, capital paulista 

(RRAS 6) e território da CRSL destinadas ao aprimoramento de gestão, aumento de 

capacidade instalada ou pactuação para aumento de produção.  

 O primeiro grupo de documentos analisados correspondeu aos planos 

estaduais de saúde do Estado de São Paulo (PES). Considerando o período do 

estudo, foram analisados dois documentos: o PES 2012-2015(146) e o PES 2016-

2019(147).  

 No PES 2012-2015(146), o termo “oncologia” aparece citado no texto três 

vezes; o termo neoplasia(s), 9 vezes; e o termo câncer, 16 vezes. Não foram 

computadas as inserções do termo dentro de tabelas e imagens. A maior parte das 

inserções em texto estavam relacionadas com a descrição do perfil de morbidade e 

de mortalidade, com considerações importantes acerca dos impactos da doença 

para o Estado de São Paulo. As demais inserções estavam relacionadas a 

referências bibliográficas ou lista de siglas. Na seção de responsabilidades do 

gestor, não há citação específica acerca do tema do câncer, ainda que se possa 

considerar que tal temática pode ser contemplada em ações de alta complexidade 

ou de assistência farmacêutica, por exemplo. Entre as prioridades de gestão do 

referido documento, constam a implementação da gestão regional descentralizada e 

a implantação das RRAS, passos importantes para a evolução da rede de câncer. 
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Além disso, de maneira mais específica, consta a prioridade de “aprimorar a atenção 

à saúde em oncologia”.  

O “Eixo I – Aperfeiçoamento e qualificação do acesso aos serviços e ações de 

saúde do SUS” registra como diretriz organizar a rede de oncologia em 100% das 

RRAS. Para a RMSP, o que ocorreu de fato foi que houve, sim, o reconhecimento 

dessas regiões a partir de um desenho de serviços habilitados já existentes, tendo 

sido construídos diagnósticos específicos para cada uma das regiões pela Fundação 

Oncocentro de São Paulo(18). Apesar das regiões terem sido sistematizadas e 

diversas ações terem sido implementadas nesse período, o Plano de Ação Regional 

das RRAS da RMSP foi formalizado e homologado em CIB apenas em 2016(68). 

No “Eixo II - Desenvolvimento de serviços e ações de saúde para segmentos 

da população mais vulneráveis, com necessidades específicas e riscos à saúde 

prioritários”, na diretriz de aperfeiçoamento da atenção à saúde bucal, consta a 

ampliação do acesso à atenção as pacientes com câncer bucal por meio da 

ampliação das ações de prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer 

bucal. Segundo dados extraídos do SIA-SUS, do TABNET da SES-SP, houve 

aumento de 56,2% nos procedimentos com finalidade diagnóstica no Estado, 

comparando-se 2018 a 2011 (na RMSP aumento de 48% e na capital de 36,7%). 

Todavia, até 2015, o Estado apresentou números estáveis, enquanto houve retração 

de 10,3% na capital, e 6,0% na RMSP.  

Finalmente, no “Eixo VI – Gestão da Educação e do Trabalho no SUS”, na 

diretriz VI que visava a aperfeiçoar os mecanismos de educação para qualificar 

profissionais do SUS, constava a ação de “Ampliar a proposição de formação técnica 

em saúde de nível médio pelas Escolas Técnicas do SUS/SP – ETSUS/SP”, cuja 

meta era a elaboração e aprovação de planos de cursos de especialização para 

técnicos de enfermagem em diversas áreas, incluindo a oncologia. Não se localizou 

bases de dados, relatórios ou publicações sobre essa dimensão, não sendo, 

portanto, possível apurar sua efetividade.  

No PES 2016-2019(147), o termo “oncologia” aparece quatro vezes 

mencionado nos textos, sendo duas vezes mencionada na apresentação da SES-

SP, uma na análise epidemiológica, e uma durante a explanação do Eixo 1 de 

planejamento. O termo “câncer” é mencionado 19 vezes, todas no perfil de 

morbimortalidade. Já “neoplasia(s)” aparecem no texto 23 vezes, sendo 19 no perfil 
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de morbimortalidade e 4 na lista de mapas, tabelas e gráficos. Novamente, não 

foram computadas as inserções do termo dentro de tabelas e imagens. Não há 

citação na seção de caracterização do SUS/SP, exceto por menções não 

comentadas em tabelas de produção ambulatorial sobre procedimentos em 

oncologia.  

Na parte final do documento, quando são explicitadas as ações, há uma 

menção ao ciclo 2012-2015 e a estruturação das redes temáticas de condições 

crônicas, dentre elas a oncologia, mas sem qualquer aprofundamento.  

Quanto às diretrizes, objetivos e metas, o tema do câncer é mencionado 

apenas no “Eixo II - Desenvolvimento de programas e ações para segmentos 

específicos da população”, na sua Diretriz 2, que trata de “Aprimorar a Atenção à 

Saúde da Mulher”, no 3º objetivo que trata sobre “ampliar o acesso das mulheres às 

ações de prevenção, detecção precoce e tratamento do câncer de colo de útero e de 

mama”. As metas de referido objetivo eram o atingimento da cobertura de 

rastreamento do câncer de colo uterino em 70% sobre 1/3 das mulheres da faixa 

etária de 25 a 64 anos e de 80% sobre 1/2 das mulheres na faixa etária de 50 a 69 

anos para o câncer de mama. Segundo dados da SES/SP(148,149), houve retração 

da cobertura de exames de rastreamento de colo uterino entre 2008 e 2018, na 

ordem de 32% na RMSP e 31,8% no Estado de São Paulo. Quanto ao rastreamento 

mamográfico, houve leve queda na cobertura no Estado, sendo que em 2015 

atingiu-se 74,1% da meta e em 2018, 70,6% da meta, correspondendo na verdade a 

uma cobertura de 49,6%. Na RMSP, o atingimento da meta foi levemente superior 

74,1%, correspondendo a uma cobertura, em 2018, de 51,8% da população-alvo. 

Quanto aos planos municipais de saúde de São Paulo (PMS), foram 

analisados os que diziam respeito aos períodos de 2010 a 2013(150) e 2014 a 

2017(151). No PMS 2010 a 2013, o termo “oncologia” aparece 8 vezes no corpo do 

texto, sendo duas vezes ligada a perfil de produção ambulatorial, uma vez na 

descrição das ações em curso, cinco vezes em ações e programas já em curso no 

município. O termo “câncer(es)” aparece(m) 19 vezes no corpo do texto, sendo uma 

vez no perfil de morbimortalidade e todas as demais em descrições de ações 

realizadas pela SMS. O termo “neoplasia(s)” aparece 4 vezes no perfil de 

morbimortalidade e uma na descrição das ações realizadas pela SMS.  
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Enquanto tema ou ação de planejamento, o câncer é abordado como 

compromisso do PMS no “Subeixo 1.3. Sistema Municipal de Regulação, Controle, 

Avaliação e Auditoria”, quando se assume o compromisso de “Revisar os protocolos 

de regulação de acesso aos serviços oncológicos do SUS em parceria com a 

Secretaria de Estado da Saúde”. Esta ação só foi ocorrer, de fato, em 2015, sendo 

revisada em 2016, quando se procedeu à harmonização de diferentes protocolos 

existentes e publicação do Protocolo de Acesso em Oncologia (58).  

O tema volta a aparecer no “Eixo 2 – Fortalecer a atenção integral ao 

usuário”, “Subeixo 2.3. Estratégias por Ciclo de Vida”, “Item 2.3.1 Saúde do Adulto”, 

no compromisso “5. Ampliar ações no controle e tratamento do câncer colorretal”. 

Neste assumiu-se o compromisso de rastrear e tratar neoplasias colorretais no 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz na população acima de 50 anos na STS 

Mooca/Aricanduva. No item 6 do mesmo item, constava o compromisso de “Avaliar e 

promover estratégias para mudança na forma de pagamento dos serviços de 

oncologia contratados pelo SUS” com uma ação de “Dimensionar os custos de 

neoplasias desde o diagnóstico até tratamento”. Segundo o Relatório de Gestão 

2013(152), houve sucesso no atingimento de ambas as metas, porém ambas seriam 

extintas em 2014, sendo que as ações do câncer colorretal seriam incorporadas na 

Rede de Oncologia a ser formatada e os custos com oncologia seriam mantidos na 

formatação vigente para seguir a legislação. Não é possível avaliar se de fato isso 

ocorreu nos documentos disponíveis.  

No item 2.3.3, sobre a Saúde da Mulher, foram firmados compromissos nos 

itens “4. Ampliar ações no controle e tratamento do Câncer de Mama”, “5. Implantar 

estratégias de rastreamento populacional para neoplasia de mama” e “6. Ampliar 

ações no controle do Câncer de colo uterino”. No item 4, foi proposta as ação de 

“Integrar a rede de Centros de Alta Complexidade em Oncologia na perspectiva de 

ampliar a porta de entrada para diagnóstico de BIRADS 4 e 5 na 

mamografia/ultrassom e lesões suspeitas”, cuja meta era ampliar em 10% o número 

de mulheres com diagnóstico de câncer da mama em estadiamento inicial. Também 

previu-se nesse item “Ampliar a cobertura de rastreamento de Câncer de mama em 

mulheres na faixa etária acima de 40 anos”, cuja meta era ampliar em 10% a oferta 

de mamografia. No item 5, foram propostas as ações de “Oferecer referências nos 

hospitais filantrópicos de rastreamento, diagnóstico e tratamento da neoplasia de 
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mama na STS M' Boi Mirim e Mooca / Aricanduva pelos Hospitais Albert Einstein e 

Hospital Alemão Oswaldo Cruz respectivamente e diagnóstico e tratamento no H. 

Sírio Libanês”, com meta de “Ampliar em 10% o número de mulheres com 

diagnóstico de neoplasia de mama em estádios iniciais”, “Ampliar para 70% a 

cobertura da mamografia nas mulheres acima de 40 anos nas STS envolvidas” e 

“Capacitar 100% profissionais das STS envolvidas na captação e acompanhamento 

da neoplasia de mama”. No item 6 foram propostas as ações de “Ampliar a coleta 

diária de Papanicolau na Atenção Básica”, com meta de aumentar a coleta diária em 

3%, nas mulheres na faixa etária de 25 a 59 anos. Segundo o Relatório de Gestão 

2013(152), nenhuma dessas metas foi totalmente atingida, sendo a maior parte 

delas por motivo não identificado. 

Finalmente, no PMS 2014 a 2017(151), não constam as descrições das áreas 

da SMS, sendo mais objetivo no sentido do tema do planejamento de metas. Nesse 

documento, fruto de uma outra metodologia de planejamento por parte da SMS-SP, 

não há uma parte que trate do perfil de morbimortalidade ou da capacidade 

instalada, não havendo, portanto, menção aos termos encontrados nos outros 

documentos no corpo do texto.  

Enquanto tema, meta ou ação de planejamento, o câncer é abordado 

enquanto compromisso do PMS no Módulo I, Áreas, Ciclo de Vida, Saúde da Mulher, 

no qual consta o objetivo “Ampliar ações para o controle e tratamento do câncer de 

mama e colo de útero”, com objetivo específico de “Reduzir a mortalidade por câncer 

de mama, por meio da intensificação das ações de rastreamento”. Analisando os 

resultados a partir dos dados disponibilizados no SIA-SUS via TABNET da SMS-SP, 

usando o código de procedimento “0204030188 Mamografia bilateral para 

rastreamento” e a população estimada pela Fundação SEADE, considerando a 

metade das mulheres em idade-alvo como população-alvo, os números de cobertura 

de mamografia oscilaram de 28,5%, em 2014, para 33,7% em 2017. Se 

considerarmos a população-alvo apenas a população sem cobertura de planos de 

saúde, essa cobertura sobe para 59,3%, em 2014, e 66,1%, em 2017, acima da 

meta preconizada pelo plano. Para a cobertura de citopatológicos foram 

contabilizados na mesma fonte de dados os procedimentos com códigos 

“0203010019 exame citopatológico cérvico-vaginal/microflora” e “02.03.01.008-6 - 

exame citopatológico cérvico-vaginal/microflora – rastreamento”, com uma 
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população-alvo considerada de um terço, em alinhamento ao preconizado pelas 

diretrizes de rastreamento desse tipo de câncer, demonstrando-se uma cobertura 

para a população geral de 40,5% em 2014, caindo para 38,4% em 2017. Se 

considerarmos apenas a população-alvo sem plano de saúde, a cobertura cai de 

161,4%, em 2014, para 132,5%, em 2017, em ambos os casos não atingindo a meta 

preconizada no PMS. 

Quanto à Saúde Bucal, no objetivo “Objetivo geral: Ampliar o acesso da 

população e aperfeiçoar a qualidade das ações e serviços de saúde bucal” foram 

acrescidos os objetivos específicos de “Realizar triagens de risco para câncer bucal 

durante a campanha de vacinação contra gripe” e “Firmar cooperação técnica com 

instituições de ensino superior para capacitação e aprimoramento de profissionais da 

rede de serviços de saúde bucal e para integrar ensino e serviços”. Estes 

indicadores não puderam ser verificados pela ausência de base de dados. 

Para o objetivo “Reduzir a morbidade, incapacidade e mortalidade causadas 

pelas DCNT, por meio de um conjunto de ações preventivas e promocionais de 

saúde, associadas à detecção precoce e tratamento oportuno, e ao reordenamento 

dos serviços de saúde a partir da Atenção Básica e da participação social”, da 

subcategoria temática da saúde da pessoa com doenças crônicas não 

transmissíveis, foi acrescido um objetivo específico de “Implantar as ações da 

Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde 

das Pessoas com Doenças Crônicas no MSP, conforme Portaria Nº 874 de 

16/05/2013, visando requalificar o acesso da população aos recursos de tratamento 

do câncer”. A meta deste consistia na elaboração de linhas de cuidado para os cinco 

tipos de câncer mais frequentes à época, no município: mama, próstata, colorretal, 

colo do útero e pulmão. As Linhas de Cuidado para os referidos cânceres foram 

aprovadas conforme Deliberação CIB no 71/2016, fazendo parte dos esforços de 

implantação da implantação da RAS ONCO, em 2016. 

O tema do câncer também constou na diretriz de aprimoramento da 

capacidade gestora, com objetivo de “Ampliar e diversificar produtos analíticos para 

subsidiar a gestão das Políticas de Saúde na SMS/SP”. Não foi previsto um objetivo 

específico para o câncer, mas este apareceu como meta estratégica quando se 

pretendia realizar estudos sobre o seguimento e itinerário das mulheres com 

diagnóstico de câncer de colo de útero na rede municipal de saúde, além da meta de 
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produzir, anualmente, informações de casos de câncer diagnosticados na cidade, 

mantendo uma base de dados atualizada. Não foi possível localizar registro de tais 

produções no sítio eletrônico da SMS-SP ou nos relatórios de gestão da SMS, sendo 

um indício de que talvez não tenham ocorrido. 

O câncer bucal em idosos também foi alvo de um objetivo no PMS para a 

CRSL, na qual estavam contidas várias ações, sendo: “1 - Realizar avaliação 

odontológica nos idosos durante a Campanha de Vacinação contra Influenza”, “2 - 

Encaminhar casos alterados aos serviços terceirizados”; “3 - Melhorar as práticas e 

controles de biossegurança nas unidades de saúde”; “4 - Atualizar as equipes de 

saúde bucal em relação ao uso dos sistemas de informação”; “5 - Aprimorar o 

registro dos dados no SIGA/SMS”; “6 - Diminuir os encaminhamentos inadequados 

aos CEO; atualizar a atenção básica no que se refere às especialidades 

odontológicas.” As metas para verificação passavam pelo aumento de idosos 

examinados nas campanhas de vacinação, capacitação e sensibilização dos 

trabalhadores para o diagnóstico precoce, e processos de biossegurança, uso dos 

sistemas de informação e protocolos de especialidades. Houve também 

preocupação com a prevenção pelos sorotipos presentes na vacina quadrivalente 

contra o HPV para redução dos casos de câncer de colo uterino e verrugas genitais 

no âmbito da CRSL, cujo objetivo era proporcionar vacinação em meninas de 11 a 

13 anos em 2015 e 9 a 11 anos em 2016. Não foram encontrados registros capazes 

de atestar o atingimento dessas metas. 

Foi objetivo também reduzir o número de óbitos em mulheres por câncer de 

colo uterino no âmbito da CRSL, o que já ficou demonstrado na seção mortalidade 

dos resultados. Houve citação de ações para ampliação diagnóstica de neoplasias 

pulmonares, mas não foi detalhada meta compatível. 

Houve também metas de câncer em outras coordenadorias regionais de 

saúde, que enfrentavam problemas de capacidade instalada, como instalação de 

mamógrafos ou aumento de especialistas, ações comuns que também foram 

pensadas no âmbito da CRSL, mas restritos sempre aos cânceres de mama, de colo 

uterino, colorretal, de próstata e de boca. 
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3.7.1 Um breve olhar sobre o planejamento e a rede de atenção 

oncológica 

 

A primeira dimensão a ser considerada é que os planos municipais e 

estaduais de saúde constituem elemento importante da gestão do SUS. Ele tem o 

potencial de subsidiar o planejamento, monitoramento e avaliação das ações de 

saúde por um período de quatro anos, fazendo composição com demais elementos 

do planejamento da gestão pública como o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e as Leis Orçamentárias Anuais. Sua construção advém de espaços 

colegiados que, ainda que mais ou menos democráticos, garantem, pelo menos em 

tese, a representação de usuários, trabalhadores e gestores em uma pactuação que 

oficializa e legitima prioridades de gestão(153). Assim, analisar tais documentos é, 

de certa forma, realizar um mergulho nessas pretensões e prioridades dos coletivos 

ali representados e, no limite, na própria gestão. 

Não obstante a importância desses documentos, é mister observar que as 

ações de planejamento de gestão dos entes federativos no âmbito do SUS não se 

circunscrevem aos planos de saúde. Há outros instrumentos de planejamento que 

podem e rotineiramente são utilizados para esse fim. Com o advento das Redes de 

Atenção à Saúde, as pactuações advindas da constituição das diferentes redes em 

âmbito locorregional devem ser formalizadas em Planos de Ação Regionais. Após 

aprovado, cada plano deve ser publicado em diário oficial como um instrumento 

oficial a ser usado como norteador da constituição daquela rede. Os Planos de Ação 

Regionais da RMSP foram publicados em Diário Oficial (68). Porém, ainda que, de 

certa maneira, seja um instrumento potencialmente mais adequado que os planos de 

saúde, não foi possível analisá-los uma vez que a íntegra de tais documentos, com 

seus respectivos anexos, não foi localizada nos sítios eletrônicos do Diário Oficial do 

Estado, da SES/SP ou nos buscadores de legislação em saúde disponíveis. Dessa 

forma, a análise aqui realizada restringiu-se aos planos de saúde. 

Nessa direção, percebeu-se que os planos de saúde, municipal ou estadual, 

consideram o câncer como prioridade, reconhecendo sua importância 

epidemiológica. Tal fato demonstra que os gestores percebem a importância das 

neoplasias na carga de doenças e seus impactos, o que aponta, pelo menos em 
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tese, para um cenário favorável na implantação de medidas para redução de sua 

ocorrência e de seus efeitos.   

Um ponto importante a ser considerado é que não há referências cruzadas 

entre os planejamentos analisados, isto é, os planos municipais e estaduais não 

articulam entre eles as ações planejadas anteriormente.  

Importante salientar que, na lógica de planejamento do SUS, os diferentes 

gestores deveriam construir seus planejamentos locais ascendentes, percorrendo 

um percurso de construção de um Plano Municipal de Saúde, que serve de base 

para a o planejamento regional e, a partir destes, o Plano Estadual de Saúde e o 

Plano Nacional de Saúde. Todas essas etapas possuem como atores fundamentais 

os respectivos conselhos de saúde e se operacionalizam por meio de Programações 

Anuais de Saúde(154).  

No caso dos Planos Estaduais de Saúde analisados, há menção da 

construção coletiva via Conselho Estadual de Saúde. Porém, haja vista a 

importância da capital paulista no conjunto de serviços que compõem a Alta 

Complexidade do Estado, é de se estranhar que não haja qualquer menção ao 

Plano Municipal de Saúde ou a ações compartilhadas para o câncer nos dois 

documentos. Tal situação demonstra um certo grau de fragmentação na gestão e 

organização dos serviços e ações do SUS, com potenciais prejuízos à obtenção de 

resultados mais sustentáveis. 

No que tange à análise entre os planos de mesmo ente federativo, esse 

achado pode ter um significado bastante preocupante. Uma das metodologias mais 

clássicas de aprimoramento de processos e que influencia uma boa parte dos 

desenhos metodológicos e do raciocínio de planejamento é o chamado PDCA, que 

consiste no planejamento da ação (P), seguido pela execução (do inglês, Do – D), 

checagem (C) e avaliação com vistas a novo ciclo de planejamento(155). Haja vista 

que a ação não é retomada pelo gestor no plano seguinte como ponto de partida 

para uma nova ação, infere-se que, do ponto de vista de planejamento, atribui-se um 

caráter de nova ação. Tal caráter pode deslegitimar um conjunto de ações em curso, 

com seus acertos e erros, levando a uma perda potencial quanto à consolidação de 

conquistas relacionadas ao planejamento anterior.  

No caso da gestão municipal de São Paulo, um dos fatores que podem ajudar 

a compreender tal fato correlaciona-se à alternância partidária no poder, haja vista 
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que a gestão do ciclo 2012-15 foi do prefeito Gilberto Kassab, do PSD, cuja base de 

governo era diferente do seu sucessor, Fernando Haddad, do PT. A descontinuidade 

das políticas de governo na alternância de governos é um fenômeno comum no 

Brasil, bem como seus prejuízos estão muito bem documentados na literatura (156–

158). No entanto, ao nos depararmos com a complexidade do tema da rede 

oncológica, apesar de esperado, é de se lamentar a falta de articulação entre 

diferentes governos para consolidação de uma Política de Estado que ultrapasse as 

políticas de governos específicos. 

Quanto à análise dos temas trabalhados, percebe-se que os planejamentos 

da SES-SP, e, de certa forma alinhada ao preconizado pela lógica de planejamento 

do SUS, possui um conjunto de ações mais estruturantes para a concepção de 

redes. Dentre as ações que exemplificam essa postura podemos citar o desejo 

expresso no PES 2012-2015 de se organizar 100% da rede de oncologia. Esta ação, 

para as regiões estudadas apesar do atraso de execução, foi levada a cabo pelos 

gestores a partir da construção dos Planos de Ação Regional para a RMSP e suas 

seis RRAS.  

Outro ponto trabalhado no PES 2012-2015 diz respeito a ações de ampliação 

do acesso aos pacientes com câncer bucal por meio do incremento das ações de 

prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação do câncer bucal. Tal conduta está 

eminentemente ligada, em sua maior parte, a ações primárias, cujo sítio de 

ocorrência é a Unidade Básica de Saúde ou os Centros de Especialidades 

Odontológicas, ambas de atribuição municipal. Importante salientar que a ampliação 

do acesso em saúde bucal se deu, nacionalmente, pela atenção primária. No 

entanto, houve uma expansão considerável da rede de atenção especializada em 

saúde bucal e das ações relacionadas ao câncer bucal em âmbito ambulatorial e 

hospitalar em contexto nacional(159). Nesse sentido, por ausência de dados e do 

detalhamento das ações do Estado quanto ao atingimento dessa meta, não foi 

possível atribuir ao governo estadual o aumento da frequência dos procedimentos 

de finalidade diagnóstica no Estado, bem como a retração desses procedimentos na 

capital e na RMSP. 

No entanto, no ciclo de planejamento 2016-2019 não houve desdobramento 

da ação de conformação da rede de câncer, sendo as preocupações deslocadas 

para outras prioridades do cuidado oncológico. Foi dado atenção especial às ações 
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de rastreio e diagnóstico precoce, atribuições essas que estariam mais ligadas às 

gestões municipais, dado que seu lócus prioritário de execução são as Unidades 

Básicas de Saúde. As ações planejadas pelo Estado para atingir esse objetivo não 

são declaradas no plano, porém por seus indicadores infere-se que se baseiem em 

aumento de oferta de exames. Sendo correta a inferência, no caso das 

mamografias, considerando que um eventual problema na relação de oferta desse 

exame não constitui uma das principais barreiras relacionadas à efetiva realização 

desse método de rastreamento(107,112), o resultado parcial no atingimento da meta 

não surpreende – embora esteja distante do desejável enquanto política pública. 

Quanto aos exames citopatológicos, não há como o governo estadual ampliar 

a oferta do exame, haja vista que a realização do método é procedimento realizado 

no cotidiano das UBS, nas quais a influência das ações do governo estadual – sem 

uma ampla articulação e pactuação com as secretarias municipais de saúde – é 

bastante limitada. Dessa forma, é pouco plausível atribuir quaisquer resultados, 

sejam eles positivos ou negativos, às diretrizes do plano. A ausência de diretrizes 

que ataquem de fato as barreiras para a realização dos exames – como o 

treinamento dos profissionais, a excessiva rotatividade médica no contexto das UBS 

(93) –, associada a uma baixa capacidade para organizar programas bem 

estruturados em nível estadual– com ampla divulgação na mídia, com o objetivo de 

contribuir para o engajamento das mulheres e profissionais–, diz muito mais sobre 

os resultados (não) alcançados.  

Quanto aos PMS, no documento 2010-2013, a única ação com vistas à 

conformação de um atributo de redes foi a de revisão dos protocolos de regulação 

do acesso. Essa meta não foi concluída durante a gestão, sendo na prática 

retomada pela gestão seguinte no bojo das discussões do Plano de Ação Regional 

da RRAS 6. Nesse documento, há um conjunto de ações voltadas ao câncer com 

características pontuais e que, mesmo quando atingidas, não se perpetuaram 

enquanto política pública. Algumas delas, notoriamente de responsabilidade da 

atenção básica, não foram atingidas sem nenhuma justificativa no relatório de 

gestão 2013.  

É mister relembrar, antes de qualquer consideração acerca de uma eventual 

desvinculação de abordagem do tema de rede de atenção oncológica com o referido 

documento, que o advento das RAS no âmbito do Ministério da Saúde e todas as 
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discussões de conformação das redes de câncer ocorreram em data posterior ao 

ciclo do planejamento. Dessa forma, não é correta a expectativa de correlação direta 

entre as premissas da política e os achados do PMS.  

Não obstante tal fato, a forma como o PMS aborda, de forma pontual, o tema 

denota uma certa desvinculação do planejamento do câncer enquanto condição 

crônica por parte da gestão municipal à época. Com efeito, depreende-se que não 

teve da gestão municipal a centralidade desejável perante o cenário epidemiológico 

descrito no início do documento. 

O PMS 2014-2017 possui uma metodologia diferente dos demais planos aqui 

analisados. Nesse sentido, não é possível verificar a importância do tema do câncer 

a partir das considerações iniciais sobre cenário de morbimortalidade, inexistente no 

documento. No que tange às diretrizes, objetivos e ações, no entanto, trata-se do 

maior documento dentre os analisados, talvez por ser fruto de um planejamento 

ascendente participativo, com desdobramentos ao nível das coordenadorias de 

saúde(151). 

Nesse documento constava um objetivo específico estruturante da Rede de 

Atenção Oncológica, cuja meta consistia na elaboração das linhas de cuidado para 

os cinco grupos de câncer mais prevalentes do município, tendo sido concluída com 

sucesso. Tal objetivo consiste num marco importante para o município, uma vez que 

reconhece formalmente as redes de atenção como prioridades de gestão, 

estruturando um determinado caminho de cuidados para os usuários. 

Além desse progresso, o PMS 2014-2017 avançou na previsão de 

sistematizar uma determinada forma de intervenção com vistas ao enfrentamento do 

câncer bucal. Organizou uma série de ações voltadas para população idosa, extrato 

populacional cuja incidência é mais elevada desse tipo de câncer(160), bem como 

aprimorou o uso dos sistemas de informação e a qualificação dos encaminhamentos 

para a atenção ambulatorial especializada.  

Outro ponto importante se relaciona com a meta de vacinação de 

adolescentes para o HPV. Esta se mostrou compatível com as metas do Programa 

Nacional de Imunizações, que intenciona a imunização de 80% da população-alvo 

brasileira para esse imunizante, com vistas à redução da incidência de cânceres 

relacionados com sua infecção, em especial o de colo uterino(161).  
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Apesar da efetividade das ações não terem sido ser verificadas por ausência 

de dados disponíveis para tanto, a mera previsão desse detalhamento no PMS já 

pode ser considerado um avanço pelo compromisso que representa. No entanto, 

seriam necessários mais estudos para verificar o alinhamento entre o planejado e o 

que foi executado, com vistas a avaliar o alcance dessas ações e seus efetivos 

resultados. 

De maneira geral, depreende-se da análise dos PES e PMS que o tema do 

câncer vem assumindo um papel cada vez maior no planejamento dos gestores, 

tendo havido alguns avanços importantes no período. O reconhecimento das redes e 

sua operacionalização em linhas de cuidado reguladas são, de fato, um marco 

fundamental para o avanço no sentido da consolidação dessa nova forma de fazer a 

gestão do cuidado para o câncer.  

No entanto, ainda que consideremos que os gestores ampliaram sua atenção 

para essa dimensão, ainda não aparece de maneira central a necessidade de 

integração de redes, bem como não constam de maneira explícita nesses 

documentos um fortalecimento das dimensões de gestão da clínica e do cuidado no 

âmbito das redes de atenção à saúde, em especial da rede do câncer.  

Ainda que consideremos os documentos constantes dos Planos de Ação 

Regional como os instrumentos específicos que tratam dessa dimensão, a pauta da 

gestão do cuidado do câncer no contexto das redes de atenção ainda não ocupou o 

devido espaço no planejamento. Há, portanto, necessidade de maiores 

aprofundamentos sobre o tema para os gestores envolvidos.   
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4.1 Considerações iniciais 

 

A construção da rede de atenção oncológica no Estado de São Paulo, como 

pudemos verificar até aqui, fez parte de um cenário de modificações do acesso ao 

diagnóstico e tratamento do câncer que, de alguma maneira, contribuiu para a 

redução das taxas de mortalidade padronizadas por idade por câncer na RMSP e 

demais regiões estudadas. Tal arranjo, no entanto, demonstrou-se heterogêneo e 

com resultados potencialmente geradores de múltiplas questões para melhor 

compreensão acerca de seu funcionamento. 

Estudos avaliativos tradicionais poderiam nos ajudar a compreender aspectos 

quantitativos, bem como verificar quais ações realizadas tiveram maior ou menor 

impacto para cada uma das regiões estudadas. No entanto, independentemente da 

metodologia avaliativa escolhida, poder-se-ia considerar as simplificações advindas 

do modelo teórico-conceitual escolhido, abrindo espaço para questionamentos sobre 

o paradigma estrutural-funcionalista acerca das organizações e seus respectivos 

modos de funcionamento(162). 

Nesse sentido, produzir dizibilidade às pessoas que vivenciam essa rede 

todos os dias, em diferentes papéis, foi a forma encontrada de trazer uma faceta de 

concretude, em busca de pistas para alargar a compreensão acerca dos resultados 

aqui apresentados e para outros estudos adicionais sobre essa rede.  

Os recortes que as entrevistas proporcionaram para esse estudo trazem as 

perspectivas desses atores, a partir dos seus respectivos lugares de fala. São, por 

definição, respostas incompletas de um cenário complexo. 

Essas diferentes percepções estão marcadas tanto entre os grupos quanto 

intragrupos, o que demonstra que essa rede é percebida e institucionalizada de 

forma distinta a partir de cada olhar, de cada vivência. Para compreender a 

institucionalização que está sendo discutida nesse estudo, resgatamos os conceitos 

advindos do ‘movimento institucionalista’, em especial aqueles defendidos por 

Lourau (163) e Barbier (164), segundo os quais uma instituição trata-se de um 

conceito vivo, que se modifica a partir do momento em que os “indivíduos vão se 

tornando sujeitos da história e da construção social”(165).  

Segundo tal linha de pensamento, as instituições são constituídas por um 

momento de universalidade, orientado por um sistema de normas e valores que a 
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sugerem enquanto algo da ordem do instituído. Em paralelo, seguem os momentos 

de particularidade, no qual a realidade das determinações materiais e sociais negam 

o momento da universalidade, constituindo-se como força instituinte de uma visão 

específica daquela instituição, e de singularidade, momento em que se nega a 

particularidade. Nesse segundo momento, reafirmam-se as normas de uma 

determinada organização, ou de um arcabouço jurídico, ou até mesmo de regras 

anônimas embasadas em concepções advindas de habitualidades e que se 

constituem como uma determinada forma para se atingir um objetivo ou uma 

finalidade, sendo portanto, o momento da institucionalização(163,165). 

Em diversos momentos, nas falas dos entrevistados, são expressas ideias e 

expectativas cujo lastro não se encontra, de fato, na política pública das redes, mas 

em conceitos relacionados com dificuldades, visões e expectativas calcadas em uma 

percepção de mundo e de ‘como deveria ser’. São, portanto, expressões da visão 

particular que cada um tem sobre essa rede. 

Ora, nessa direção seria sedutor entender a rede como a somatória das 

percepções desses indivíduos-tipo e, portanto, a análise pormenorizada dos 

achados das entrevistas seria fundamental para a compreensão integral da rede e 

seus resultados. No entanto, seria reducionista crer que suas visões sejam a síntese 

das visões dos demais atores, sendo, portanto, ainda que amplas, igualmente 

incompletas. 

Para localizar a importância dessas entrevistas é importante que se 

reconheça que as experiências aqui compartilhadas trazem elementos da 

operacionalização de uma política pública em múltiplos cenários. Tais elementos 

expressam uma concretude que não pode ser vista a partir da análise do texto do 

referencial normativo que a embasa ou dos indicadores que a ela se relacionam. 

Nesse sentido, não haveria espaço para idealizações baseadas em uma 

lógica na qual sua mera publicação seria elemento definitivo para sua existência 

real, homogênea, com a materialização de todos os preceitos ali contidos. Há um 

espaço entre a formulação e a implementação no qual se impõe o concreto. Nesse 

concreto se estabelece o encontro dessa política enquanto norma com o trabalho tal 

como ele é realizado pelas pessoas, a partir do que elas compreendem, acreditam, 

vivenciam e de fato conseguem executar a partir do que depreendem do texto e das 

diretrizes nele contidas, bem como do contexto no qual se inserem e, no qual há, ao 
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mesmo tempo, uma inumerável quantidade de atravessamentos advindos de 

instituições, regras e concepções. É desse imbricado contexto que se estabelecem 

as forças instituintes que constituem, em última análise, a rede enquanto instituição. 

Nesse sentido, depreende-se que não há de fato uma rede única. Existem, 

com efeito, múltiplas facetas de uma mesma rede, como em um multiverso de 

perspectivas, nas quais se exercem práticas assistenciais e de cuidado que 

compõem um conjunto de resultados, o qual analisamos até aqui. 

Importante frisar que as análises realizadas a partir das 24 entrevistas 

realizadas, descritas em detalhe no capítulo 2, não pretendem avaliar as diferentes 

visões sobre o tema da atenção oncológica. Mais do que apenas escapar de uma 

abordagem positivista segundo a qual haveria uma ‘verdade cientificamente 

corroborada’, a análise pretende demonstrar que visões incompletas, por vezes 

antagônicas, coexistem nessa rede, conformando um cenário complexo e 

heterogêneo de práticas assistenciais e de cuidado, que no limite, compõem o que 

denominamos como “rede”. 

Nos próximos capítulos cada um desses recortes é apresentado, contendo os 

trechos mais significativos dentro das respectivas dimensões que estão contidos, a 

partir dos quais procuramos analisar e discutir os principais achados. Os recortes 

estão agrupados inicialmente por grupo, sendo na sequência realizada uma breve 

discussão com as considerações que correlacionam as percepções entre os 

diferentes grupos.  

 

4.2 Os usuários 

 

As duas usuárias entrevistas possuem histórias bastante distintas até o seu 

acesso ao serviço de oncologia, sendo que ambas parecem possuir uma perspectiva 

positiva do acesso ao cuidado oncológico. A primeira, que será designada U1, trata-

se de uma mulher de 24 anos, enfermeira que atua no mesmo hospital oncológico 

no qual conseguiu seu atendimento via pronto-socorro. Esse hibridismo em sua 

condição trabalhadora x usuária concorreu com as ofertas existentes, produzindo um 

itinerário bastante específico. No entanto, tal história permite verificar diversas 

situações que demonstram o quanto o processo assistencial se correlaciona com 
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outras forças, que não apenas aquilo concebido e formalizado nas portarias e 

demais textos legais que conformam as políticas públicas. 

A segunda usuária, denominada aqui de U2, trata-se de uma senhora, do lar, 

de 72 anos, moradora de Mogi-Guaçu, município que dista 166 Km da cidade de 

São Paulo e que pertencente à RRAS 15, região que contempla as DRS de 

Campinas e São João da Boa Vista. Ela concedeu a sua entrevista acompanhada de 

sua filha. Seu acesso ocorreu pela via regulada, mas nos convida a analisar uma 

série de aspectos quanto às múltiplas dimensões da gestão do cuidado e a 

construção de mapas de cuidado para obtenção do acesso à sua necessidade de 

saúde. Além disso, a história nos provoca sobre os potenciais efeitos que essas 

dificuldades impõem na produção do vínculo e na percepção de segurança e valor 

dos serviços de saúde. 

 

4.2.1 U1 – Quando o trabalhador adoece 

 

U1, 24 anos, enfermeira e colaboradora da UTI adulto do hospital oncológico, 

posiciona-se em sua entrevista como usuária do SUS desde à época em que residia 

em Santa Catarina. Sua história com a oncologia se inicia em 2019, com um exame 

citopatológico de colo uterino não valorizado e que culmina no seu acesso ao 

Pronto-Socorro do hospital em que trabalha: 

  

Eu já trabalho na área da saúde e a gente fica sempre meio que alerta, 

porém, eu sempre usava o sistema público, sempre usei! Eu nunca tive 

dificuldade. Na verdade, eu acho que o SUS que a gente tem às vezes 

funciona e é muito bom para quem não tem condições de convênio e essas 

coisas... Então sempre fazia o papanicolau e todo ano. Em 2019 eu fiz e 

não consegui levar o resultado para o médico. Em 2020 eu não consegui 

fazer, eu trabalhei muito! Demais! E quando foi por cerca de novembro eu 

comecei com sangramento estranho anormal... tipo assim... eu tava 

tomando anticoncepcional normalzinho, tem o período menstrual, aí fora do 

período menstrual eu comecei a apresentar uns sangramentos. Aí, no 

começo pouquinho, e começou a aumentar e foi aonde eu procurei PSGO 

(Pronto socorro ginecológico) no [hospital oncológico] passei com o doutor 

[D1]. (U1) 
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U1 então assume seu duplo estatuto de usuária-trabalhadora em saúde e 

constrói um itinerário de cuidados até a obtenção do que necessita. Esse itinerário 

utiliza aspectos formais, disponíveis a todos. Porém, em seu hibridismo enquanto 

usuária-trabalhadora, possui relações de amizade e de companheirismo que 

ampliam a rede de solidariedade local, apresentando caminhos e agilizando etapas. 

Isso fica evidente na forma como descreve o atendimento: 

 

Ele me examinou... falou que realmente tinha uma quantidade de 

sangramento muito grande, e falou que ele tinha observado uma lesão no 

colo do útero. Aí eu perguntei para ele o que ele poderia estar fazendo, e 

ele falou que ia me encaminhar para a colposcopia, porém ele já podia 

realizar uma biópsia. Ele me perguntou se podia, e eu autorizei. Falei para 

ele que o quanto mais rápido possível a gente fizesse era melhor. Colhi a 

biópsia, depois de quinze dias o resultado, aí deu que eu tava com um 

adenocarcinoma, uma neoplasia maligna de células claras. (...) Quando eu 

fiz esse diagnóstico, eles... nossa... me ajudaram bastante. Já entraram, já 

foram fazendo os exames de tomografia, todos os exames que ele pode 

adiantar para mim no dia que eu soube o resultado. Inclusive eu tava de 

folga, todas as tomografias, exame de sangue tudo que ele pode adiantar 

nessa parte, eles já foram adiantar para mim. Aí eu já entrei em contato com 

a equipe de oncologia, eles já começaram a me orientar referente ao que 

estava acontecendo, eu sempre solicitei muita informação porque eu fiquei 

um pouco apavorada... (...) E a equipe de oncologia me deu todo esse 

suporte em questão de orientação explicando qual que era o tratamento iria 

fazer, e que eu fizesse o quanto mais rápido possível, tanto é que eu 

descobri ali em dezembro e eu já operei em fevereiro, (...), eles me 

internaram uma semana antes fizeram todo pré-operatório, todos os exames 

que eu precisava fazer e me deram toda a orientação, e depois aí eu voltei 

no dia primeiro já para fazer a cirurgia a cirurgia. (U1) 

 

U1 reconhece que sua condição de trabalhadora do serviço pode ter 

colaborado com um acesso mais ágil. No entanto, relativiza a situação quando se 

recorda de quando sua avó e sua tia, em outra época (quando sequer era 

enfermeira), obtiveram acesso no serviço de oncologia do mesmo hospital. Em sua 

visão o acesso ocorreria da mesma forma, porém talvez não tão ágil. 

Ao avaliar o serviço de oncologia do hospital, U1 acredita que o serviço é 

muito bom, com profissionais qualificados e preocupados a todo tempo em 
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esclarecer, acolher e cuidar. No entanto, faz ressalva clara ao tempo de espera e 

superlotação do pronto-socorro e acaba por trazer um juízo de valor ao atendimento 

público: 

 

Tem algumas questões que acontecem em todos os hospitais, 

principalmente nos públicos, que é a questão da demora no atendimento 

quando você chega. Você fica um tempo, mais que já tá acostumado a usar 

o SUS sabe que é dessa forma porque o sistema está sempre superlotado, 

são poucos profissionais para um trilhão de pacientes, e eles trabalham com 

o que eles têm. Mais em questão do tratamento para o câncer, em questão 

do diagnóstico de orientação de correr atrás do que tem que correr, 

inclusive agora eles são muito bons, eu não tenho do que reclamar porque 

tudo que tem para orientar eles orientam, quando eu preciso de consulta, 

(...), mas até agora não tenho que reclamar, eu acho que por ser um 

sistema único de saúde, por ser um sistema público, foi até que rápido, foi 

bem rápido. (U1) 

 

Tal juízo de valor é marcado por uma certa ambiguidade. Por um lado, a 

usuária reconhece que teve acesso a um tratamento integral, incluindo exames 

diagnósticos, internação, cirurgia e cobertura de intercorrência pós-operatória, tudo 

de forma ágil e acolhedora, e sem necessidade de gastos pessoais: 

 

(...) mesmo que eu pagasse um convênio, tem convênio que você paga que 

não cobre esse tipo de cirurgia, que não cobre tais procedimentos. Eu tive 

uma intercorrência pós-cirúrgica fiquei vinte dias nos quais eu fiz 

procedimentos que eu nem imaginava que existia, fiz exame que eu falei, 

“Meu Deus, que tipo de exame é esse”, eu entrei na internet pesquisar para 

saber que tipo de exame que era aquele, como que era feito, porque eu 

nem fazia ideia que existia um tipo de exame para aquilo, então eu acho 

que é muito bom. (U1) 

 

Por outro lado, devido à experiência com a superlotação do pronto-socorro, 

ela mantém a percepção de que seria mais bem atendida em um serviço privado: 

 

Eu acho que o particular, ele sempre é mais pronto. Você vai, ele te atende, 

faz o que tem que fazer, porque você tá ali e você tá pagando! Não que no 

público não esteja, é só que o público é sempre mais superlotado (...). Eu 

acho que o (...) particular é melhor realmente, porque a gente sabe que 
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quando ele se propõe a fazer um serviço que você está pagando, eles vão 

trabalhar com o que eles têm, e se eles não tiverem, eles vão proporcionar 

para te dar aquele trabalho que ele se comprometeu com você, porque você 

está pagando. E o público, muita das vezes, ele vai te proporcionar um 

serviço, mas se não tiver ele vai tentar, no maior meio... do melhor meio 

possível, ele vai tentar suprir, às vezes ele consegue às vezes não, então é 

isso aí a gente já tem ciência... 

 

No entanto, fazendo um balanço final, quando se propõe a avaliar a rede de 

câncer a partir da mudança de papéis que enquanto enfermeira precisou se 

submeter ao adoecer, U1 demonstra gratidão ao SUS. Nesse momento, reconhece a 

potência do sistema e, ainda que sem limites precisos entre o que é o serviço 

oncológico e o que é o sistema de saúde, avalia o acesso oncológico e a rede como 

muito bons: 

 

É com essa minha experiência... quando a gente vai para o outro lado, a 

gente vai como paciente (...) eu vi de forma que esse sistema é muito bom 

do câncer. Porque eles oferecem a cirurgia, as consultas, a quimioterapia, 

radioterapia, muita das vezes tratamento que você fala: “se eu não tivesse 

Sistema de Saúde, eu não teria acesso”, “se eu não tivesse um sistema 

público que fosse me dar esse acesso talvez eu nem conseguiria” (...) 

então, assim, eu acho maravilhoso! Porque tem muita gente que tem 

condição, mas tem gente que não tem condição nenhuma! Eu acho que só 

da gente ter acesso a esse tratamento, essa orientação e poder cuidar da 

nossa saúde sem ter custo nenhum... (...) 

 

 

4.2.2 U2 e a construção dos mapas singulares de cuidado na oncologia 

 

Em seu relato, U2 e sua filha, ambas sem planos de saúde, contam uma 

verdadeira odisseia até a obtenção do acesso regulado formal em uma UBS na 

região do hospital oncológico. Ao se deparar com uma queixa de sangramento 

vaginal aos 72 anos, muitos anos após sua menopausa, a usuária buscou o serviço 

de saúde da sua cidade. Lá, após uma investigação inicial com exames 

inconclusivos, a médica teria lhe dito que os exames não preocupavam e não lhe fez 

encaminhamento algum para ampliar a investigação. 
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Devido às festas do final do ano, U2 veio à São Paulo comemorar com a 

família de sua filha e permaneceu na capital até o início da pandemia, quando se viu 

em situação de não conseguir voltar à sua casa.  

Estando em São Paulo, a filha de U2, por não haver possibilidades de 

agendamento de consultas em virtude da pandemia de COVID-19, buscou 

atendimento em uma clínica popular. Nessa clínica fez uma série de exames até que 

recebeu o diagnóstico de uma suspeita oncológica. Nesse momento a médica, 

devido aos custos do tratamento, sugeriu que U2 buscasse uma UBS para que fosse 

referenciada a um centro de câncer: 

 

Aí eu levei ela no “Dr. Consulta”, porque devido à pandemia não estava 

tendo agendamento de consulta, então a gente foi para o particular, e foi 

fazendo os exames... A princípio eu achei que fosse algum problema 

hormonal, pela idade dela, setenta anos, até a médica falou: “Se for algum 

problema hormonal a gente vai dar uma medicação e vai ficar tudo ok”. Só 

que foi fazendo os exames, fez ultrassom, fez papanicolau, fez a 

histeroscopia... Na histeroscopia que deu suspeita de neoplasia, aí ela falou 

“Olha, agora vocês têm que ir para o SUS, porque agora é um tratamento 

longo, caro” (Filha de U2) 

 

Ao buscar a UBS próxima da residência da filha, U2 conseguiu o 

encaminhamento e, em menos de uma semana, estava passando em consulta no 

hospital oncológico.  

 

(...) aí eu vim aqui no posto de saúde que eu moro aqui em Itaquera, (...) 

falei com a assistente social, ela imediatamente, em um dia já agendou o 

ginecologista para minha mãe. (...) Aí, com três dias já foi chamada aqui 

para o [hospital oncológico] ... (Filha de U2) 

 

No hospital oncológico, U2 demorou ainda dois meses para realizar o 

procedimento cirúrgico, pois estava com anemia severa e com quadro de 

descompensação diabética. A usuária e sua filha referem que foram bem assistidas 

durante todo o tratamento, tendo feito todo o tratamento no ambulatório do hospital, 

inclusive a compensação da diabetes. A filha de U2 fala de forma admirada do 

esforço do serviço para realizar todos os exames de sua mãe, mesmo em contexto 

da COVID-19: 
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(...) Não saímos fora de lá, tudo lá, todos os exames tomografia 

anteciparam, porque devido à Covid, a tomografia tava especificamente 

para tomografia do tórax para tratamentos Covid-19, mas a médica pediu 

com urgência... ligou no setor, então minha mãe fez a tomografia em menos 

de uma semana, tomografia do tórax, abdome e pelve, fez todos os exames 

pré-operatórios, cardiologista, anestesista, exame de sangue, tudo direitinho 

(...) (Filha de U2) 

 

Após a compensação clínica, U2 obteve o tratamento cirúrgico e foi inserida 

imediatamente na quimioterapia do serviço, tendo sido já programada a radioterapia 

na sequência. 

U2 e sua filha demonstram imenso carinho e gratidão por todo o cuidado 

dispensado pelo serviço, a ponto de a filha ter feito caminho semelhante para 

obtenção do acesso oncológico no serviço para sua sogra: 

 

Eu quero deixar uma observação só para você entender como tem sido 

maravilhoso o processo que a gente está passando, o que acontece. A 

minha sogra agora foi em dezembro, ela tomando banho, ela também tem 

72 anos e tocando na mama ela sentiu um caroço (...) Eu e meu esposo já a 

levamos no médico particular, devido a isso de ser mais rápido (...) aí o 

médico falou, “Olha isso é câncer e é maligno, eu vou pedir os exames para 

comprovar”, aí pediu a punção, a biópsia, e foi comprovado que ela estava 

com câncer maligno grau dois, aí ele falou “O tratamento é caro então a 

senhora vai ter que ser encaminhada para o SUS”, aí eu fiz o mesmo 

procedimento. (...) Aí fiz o mesmo procedimento, eu vim aqui no posto de 

saúde, falei com a assistente social, a assistente social no dia seguinte 

falou, “Traz a sua sogra aqui que eu já vou encaixar ela com a 

ginecologista” (Filha de U2) 

 

A filha de U2 foi surpreendida positivamente com o nível de resposta do 

sistema para com sua sogra. Ao tentar o agendamento, após conseguir vaga no 

centro da cidade, fez uma reclamação a respeito da distância e a unidade conseguiu 

então uma vaga no hospital oncológico da região, tal qual sua mãe, tendo já sido 

solicitados todos os exames, assim como ocorreu com sua mãe: “quero salientar que 

graças a Deus o mesmo procedimento está sendo rápido com a minha sogra 

também” (filha de U2). 
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No entanto, U2 é taxativa quando o assunto é retornar ao cuidado da equipe 

de saúde de Mogi-Guaçu. Segundo a paciente e sua filha, o que ocorreu as 

deixaram com medo e a confiança foi quebrada. A intenção é realizar os 

acompanhamentos de saúde em São Paulo, no ambulatório do hospital: 

 

Entrevistador: A senhora tem medo de voltar para sua cidade e fazer o seu 

tratamento na tua cidade ou a senhora acha que lá eles cuidam bem da 

senhora, como que a senhora viu... [U2 interrompe a pergunta] 

U2: Não! Eu prefiro aqui. 

Filha de U2: Ela perdeu a confiança lá, tanto é que a médica daqui do SUS 

do [hospital oncológico] falou que é um tratamento de dez anos, aí pensa... 

ela mora em outra cidade... ela falou: não, mas as consultas são 

agendadas, a princípio de três em três meses, depois de seis em seis 

meses, depois uma vez por ano. Então dá pra ela vir e continuar aqui e a 

minha mãe quer continuar aqui... a minha mãe quer continuar aqui, ela não 

quer mais lá.      

   

4.2.3 As múltiplas dimensões da gestão do cuidado e as histórias das 

usuárias 

  

As entrevistas com as usuárias trouxeram inquietações importantes acerca da 

sua interação com a burocracia institucional, seus elementos rígidos de 

determinação de fluxos e a perspectiva do acesso.  

Haja vista que o escopo desse estudo é analisar a rede de atenção 

oncológica na perspectiva dos seus diferentes atores, é importante que se tente 

analisar tais inquietações advindas dessas perspectivas a partir de um fio condutor 

analítico. Tal linha nos permitirá caminhar em uma determinada trilha capaz de nos 

fazer refletir e buscar os achados analisadores dessa rede. E, no limite, são esses 

achados que nos permitirão ampliar a visão sobre o que pode estar ocorrendo na 

prática e, assim avançar na direção de melhorar os resultados dessa rede. Nessa 

direção, tal como explorado no percurso metodológico, a linha analítica seguirá o 

conceito das múltiplas dimensões da gestão do cuidado, de Cecilio(20). 

 

4.2.3.1 Dimensão individual 
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A primeira linha de análise das perspectivas das usuárias diz respeito ao 

reconhecimento (explícito ou velado) do seu próprio papel enquanto núcleo central 

das suas ações de cuidado em saúde, o autocuidado. Nesse sentido, percebe-se 

que o câncer não foi uma preocupação inicial para ambas as usuárias até que se 

firmasse o diagnóstico. 

U1, segundo suas próprias palavras, negligenciou sua responsabilidade para 

com o resultado do seu exame citopatológico - o qual já se apresentava alterado e 

que, se adequadamente tratado, poderia ter lhe abreviado em parte a cadeia de 

eventos que foi submetida: 

e tem que ter aquela questão do paciente também procurar, que eu fiquei 

um tempinho. Hoje eu penso... meu Deus! Aquele exame que eu fiz lá 

atrás... se eu tivesse feito eu teria diminuído... aí uma trajetória muito mais 

difícil que eu tive... quanto? dois anos depois desse exame, entendeu. (U1) 

 

A usuária apresenta uma visão crítica (e até certo ponto parcialmente injusta) 

acerca de sua postura enquanto responsável por sua saúde, uma vez que se nota, 

em seu discurso, diversas ações que demonstram que o autocuidado sempre esteve 

no seu campo de preocupações. Segundo ela, sempre manteve contato com a 

unidade de saúde para exames preventivos, sempre buscou as imunizações 

preconizadas e, no caso em questão, chegou a procurar o serviço para realização 

de exames de rotina de saúde da mulher. No entanto, ao ser tomada por dimensões 

da vida cotidiana e posteriormente pelas pressões profissionais em um ano de 

pandemia, deslocou seu o eixo de atenção da preocupação com o autocuidado, 

negligenciando a busca pelos resultados do exame que realizou e, por isso, 

apresentou discurso de auto culpabilização. 

A história de U2, ao contrário, mostra uma preocupação com o autocuidado 

desde à época em que residia em Mogi-Guaçu. Ao estranhar o surgimento de uma 

queixa incompatível com sua idade, a paciente busca a unidade de saúde com a 

qual possui vinculação atrás de respostas. Não as obtendo, divide a preocupação 

com sua filha, ampliando sua dimensão de cuidado para as redes de relacionamento 

que circundam e permeiam a vida do seu núcleo familiar estendido.  

Em ambos os casos, nota-se que a dimensão de autocuidado é presente até 

antes do diagnóstico oncológico. Tal constatação advém das manifestações de 

busca pelos serviços de saúde para ações de prevenção e diagnóstico precoce, 
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como transparece em diferentes momentos das falas de ambas as usuárias. No 

entanto, a preocupação com o câncer não apareceu em suas falas como algo real, 

concreto, antes do diagnóstico. Isso é ainda mais marcado em U1, que inclusive se 

esqueceu do exame de diagnóstico precoce para neoplasia cérvico-uterina que 

realizara na UBS. 

No entanto, esse senso de autocuidado se fortalece após o diagnóstico inicial, 

alcançando desde o processo de elucidação diagnóstica até o tratamento oncológico 

em si. Nesse sentido, é patente na perspectiva de ambas a ânsia por buscar o 

cuidado e de fazer tudo o que se pressupunha como suas atribuições para obter 

melhora clínica. 

 

4.2.3.2 Dimensão familiar 

 

O conceito de família adotado por Cecilio (20) em seu referencial das 

múltiplas dimensões da gestão do cuidado não se limita às relações de sangue. 

Trata-se, sim, de um conceito ampliado que abrange todas as pessoas que se 

relacionam com esse sujeito, conforme denomina o próprio autor, no chamado 

“mundo da vida”. Nesse quesito podem ser enquadrados não apenas as pessoas 

com vínculo familiar direto, mas também amigos, vizinhos, parentes e outras 

pessoas que, por relações de sangue, afeto ou solidariedade, interferem na 

capacidade individual de produzir cuidado. 

Ao ampliarmos o olhar a partir desse conceito de dimensão familiar para a 

gestão do cuidado, nota-se que ambas tiveram suporte familiar durante todo o tempo 

e que a participação dos familiares teve lugar fundamental nas percepções de 

cuidado. 

U1 relembra do carinho e cuidado que sua mãe sempre teve ao reportar a 

importância que essa dava para a manutenção da atualização da situação vacinal. 

U2, da mesma forma, fala sobre diversas oportunidades nas quais o cuidado, em 

especial da filha, foi importante para a realização de procedimentos de saúde. Em 

suas perspectivas, apesar de não explicitado, é possível depreender a importância 

desses atores na cadeia de cuidados que se estabeleceu entre o diagnóstico e o 

tratamento oncológico. 
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Nesse sentido, foi exatamente a dimensão familiar da gestão do cuidado que 

não aceitou a ‘porta fechada’ do sistema local de saúde de Mogi-Guaçu e 

transportou essa necessidade assistencial para a cidade de São Paulo. Foi 

exatamente esse suporte familiar que viabilizou o esforço pelo acesso, acionando o 

mix público privado por meio da clínica popular privada. 

A dimensão familiar no cuidado de U2 toma contornos ainda mais importantes 

quando o assunto é a perda do vínculo de confiança com a UBS de referência de 

Mogi-Guaçu e a reorganização familiar para manutenção do cuidado de U2 em São 

Paulo, visando ao tratamento oncológico em longo prazo. Mais que isso, demonstra 

o quanto essas relações familiares produziram redes que levaram a experiência de 

U2 como definidora do itinerário de cuidados da sogra de sua filha, igualmente 

residente de outra região. Tal modelo mental que se consolidou na perspectiva de 

U2 e sua família acabou por legitimar a produção do ‘jeitinho’, ou seja, falsas 

adequações documentais com vistas a viabilizar a entrada no fluxo preconizado pelo 

gestor público, garantindo assim o acesso ao cuidado que essa família acredita 

como melhor para si. 

 

4.2.3.3 Dimensão profissional 

 

Ao ampliarmos o foco das dimensões de gestão do cuidado, a próxima 

dimensão de análise é a profissional. Tal dimensão diz respeito às relações de 

cuidado particulares construídas a partir do contato entre dois sujeitos: o usuário e 

um profissional de saúde. Incluem-se nesse processo não apenas os diferentes 

médicos, mas toda a equipe multiprofissional que faz interface de cuidado com esse 

usuário. 

Segundo o autor, essa dimensão seria regida por três elementos principais: a 

competência técnica em seu núcleo de saber, a postura ética em mobilizar os 

recursos e meios necessários para apoiar o cuidado daquela pessoa e, finalmente, 

sua capacidade de construir vínculos com quem realmente precisa de seus cuidados 

(20). 

Nas histórias de U1 e U2, são diversos os pontos de interseção entre um 

profissional de saúde e as usuárias. Com efeito, destacam-se algumas dessas 
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interações, as quais tiveram destaque na perspectiva das usuárias por seus efeitos 

na cadeia de eventos que marcam suas histórias. 

O primeiro profissional que vale a pena destacar é o médico da UBS de Mogi-

Guaçu, onde U2 foi atendida com sua queixa de sangramento vaginal. A forma como 

a queixa foi conduzida na UBS, associada à perda do seguimento em virtude da 

pandemia COVID-19, produziu uma desconfiança na usuária e em sua família. Uma 

vez que se comprovou que a queixa era sim de maior gravidade, a relação de 

vínculo com os profissionais e com a própria unidade restou prejudicada. Não é 

possível aferir as condições de atendimento e o que de fato ocorreu do ponto de 

vista médico, porém é claro que a paciente não obteve o acesso considerado ideal. 

Mais que isso, ao sentir que sua queixa, de certa forma, foi deixada em segunda 

importância, resultando em atraso diagnóstico e piora clínica e prognóstica, a 

usuária sepulta a relação de confiança que deveria nortear sua relação com o 

profissional de saúde responsável pelo seu cuidado em nível de território.  

Tal analisador dispara uma provocação na construção dos processos de 

trabalho em APS no país. O crônico problema de provimento médico, a rotatividade 

profissional, o dimensionamento insuficiente e tantos outros fatores que influenciam 

a força de trabalho médico em atividade nas UBS em todo o país, em especial nas 

periferias e municípios distantes, trazem um grave problema de heterogeneidade 

assistencial, com uma quantidade significativa de profissionais com problemas em 

sua formação técnica(93), abrindo espaço para erros assistenciais e lacunas de 

cuidado. Tais situações podem, no limite, gerar reforço na percepção de menor valor 

que as unidades básicas têm por parte dos usuários e dos próprios trabalhadores 

em saúde, advindas de uma cultura medicocentrada e hospitalocêntrica. 

O segundo profissional que é importante que coloquemos em análise é a 

médica da clínica privada procurada pela usuária. Apesar de não estar norteada 

pelos princípios do SUS, durante toda a investigação diagnóstica mostrou-se 

preocupada, levando com seu conhecimento técnico a um aprofundamento da 

produção de vínculo, o que resultou em uma relação de confiança que se estendeu 

para além do tratamento de U2, mas também para a sogra de sua filha.  

Tal fragmento percebido pela usuária traz à baila um tabu na saúde pública 

brasileira que é a admissão de um relacionamento intrínseco e orgânico (ainda que 

informal) para a produção de cuidados entre o público e o privado. Ainda que pesem 
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todas as considerações (a maior delas bem fundamentadas técnica e 

historicamente) sobre os riscos da presença do ente privado na organização do 

cuidado, não parece ser mais razoável aos formuladores de política ignorarem a 

presença desses atores na realidade das cenas de cuidado. Mais que isso, em 

virtude do tamanho cada vez maior dessa oferta, abre-se de forma quase natural, 

em um cenário tão complexo de financiamento e gestão do SUS, o seguinte 

questionamento: até quando os gestores evitarão uma discussão regulatória que 

tente incidir de forma mais direta na relação entre os entes privado e os serviços 

públicos, que acabam compondo os mapas de cuidados de uma parcela significativa 

de brasileiros? 

Finalmente cumpre reforçar o papel dos profissionais do hospital oncológico, 

que trouxeram grande sensação de acolhimento e confiança a partir de uma postura 

técnica, ética e produtora de vínculos. Ainda que do ponto de vista sistêmico 

algumas posturas demonstram o enfraquecimento de uma dimensão de cuidado em 

rede, como a discutível estabilização de um quadro de diabetes de U2, 

aparentemente comum, em um ambulatório de especialidades, é inegável que para 

as usuárias esse cuidado integrado e responsável fez muita diferença na sensação 

de cuidado que tiveram em suas passagens no serviço. 

O analisador que se depreende dessa perspectiva fica no meio do caminho 

entre a dimensão profissional e organizacional do cuidado e diz respeito à 

reafirmação do acolhimento enquanto postura ética que deveria nortear a todos os 

profissionais e que foi um dos principais pilares da Política Nacional de 

Humanização (PNH) (166).  

Muito se debate sobre o lugar da APS no acolhimento do usuário, e o papel 

da humanização enquanto eixo norteador das RAS e de sua governança(167,168). 

Porém, tal como bem colocado por Nora e Junges(168), diversas questões podem 

interferir de maneira negativa no processo de implantação dos preceitos da PNH nas 

unidades de saúde, tais como as condições de infraestrutura física e material e os 

fluxos assistenciais e processos de trabalho.  

A complexidade das demandas relacionadas ao câncer pode não encontrar 

na APS processos de trabalho capazes de darem continência às necessidades do 

usuário. Em outras palavras, a UBS – em virtude de ter que lidar com pautas 

diversas que vão desde as ações programáticas, passando pelo cuidado das 
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condições crônicas cardiovasculares, atuar como porta das pequenas urgências, 

lócus de atuação de cuidados preventivos de determinados cânceres, dentre outras 

coisas –  pode não ser capaz de manejar adequadamente a suspeita e o tratamento 

concorrente ao câncer.  

Segundo as perspectivas das usuárias nesse estudo, especificamente 

durante as suas histórias relacionadas ao câncer, o acolhimento aparentemente só 

esteve presente na postura da UBS que fez o encaminhamento de U2 para o 

hospital oncológico da Região Leste. As dimensões acolhedoras que se pressupõem 

da relação do usuário com sua unidade de referência não foram capazes de 

monitorar o exame de U1 ou de prover acesso oportuno e continuado a U2, 

acarretando prejuízos assistenciais. Ao contrário, no hospital – centro conhecido por 

seu tecnocentrismo, ápice de reafirmação do modelo biomédico através de sua alta 

dependência de tecnologias duras de cuidado –, houve uma dimensão cuidadora 

que para as usuárias fez toda a diferença.  

Haja vista a potência de vínculo que o serviço oncológico é capaz de 

proporcionar, a partir da densidade técnica e postura vistas nesses casos, surge 

desse analisador o seguinte questionamento: o caminho não seria apostar em uma 

maior articulação do cuidado entre os centros oncológicos e as unidades de saúde? 

Em outras palavras, em um contexto de múltiplas possibilidades de interação que 

esses serviços possuem, o investimento em processos de trabalho que facilitem o 

‘pensar em câncer’ não seria capaz de produzir uma grande diferença nesse 

cenário? Mais que isso, a existência de interfaces mais orgânicas de relacionamento 

orientadas pela clínica e pelos casos com os serviços oncológicos não teriam o 

potencial de aprimorar resultados bilateralmente, uma vez que o contexto do 

paciente e do território poderiam apoiar a equipe especializada e a 

multiprofissionalidade especializada em câncer, trazendo robustez técnica para o 

cuidado de suporte que a UBS é capaz de prover? 

 

4.2.4 Dimensão Organizacional 

 

Ainda segundo Cecílio, a dimensão organizacional da gestão do cuidado se 

relaciona com o modo de funcionamento dos serviços de saúde com seus processos 

e divisões de trabalho. Podem ser enxergadas a partir de aspectos como a 
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organização dos fluxos de uma unidade de saúde, a adoção de protocolos, a 

definição de um modelo de agendamentos ou a adoção maior ou menor de 

dispositivos de compartilhamento de cuidado, entre outros (20). 

Na perspectiva das usuárias, essa dimensão fica de certa forma invisibilizada. 

Apesar de saberem se posicionar para conseguirem as diferentes ofertas, as 

referências utilizadas caminham de uma dimensão mais nuclear, entre o pessoal, 

familiar e profissional, para uma mais sistêmica, cujos olhares recaem sobre o 

sistema de saúde ou sobre a relação entre a medicina privada e o sistema público 

de saúde. 

Dessa forma, o principal analisador que essa dimensão organizacional da 

gestão do cuidado nos traz a partir das perspectivas das usuárias é exatamente 

essa invisibilidade. Tal situação é um achado dessa pesquisa que aparentemente 

ainda não havia aparecido em estudos anteriores realizados a partir desse 

referencial. Sendo assim, algumas perguntas poderão ser feitas a partir desse 

analisador, tais como: quais as razões que contribuem para essa invisibilidade? Uma 

vez que as regras gerenciais norteiam as decisões das unidades assistenciais e 

contribuem para seu desfecho, quais as razões que levaram as usuárias a não 

reconhecer de forma evidente o protocolo, a agenda, e o tempo de consulta como 

dimensões de seu acesso, deslocando essa visibilidade para questões de ordem 

mais nucleares ou de um campo tão macro, distante da realidade que vivem e 

experimentam?  

 

4.2.5 Dimensões sistêmicas e societárias 

A dimensão sistêmica diz respeito àquelas que se relacionam com as 

conexões formais entre os serviços de saúde e com a composição dos desenhos de 

redes de serviços de saúde ou linhas de cuidado. Trazem consigo um confronto 

entre uma dimensão racionalizadora, advinda do controle dos fluxos e da 

mensuração de resultados, em contraposição a um comportamento de profissionais 

de saúde (em especial dos médicos) e dos usuários em subverter tais regras. Tais 

subversões são motivadas pelos mais diferentes motivos e resultam em um vetor de 

composição de novas (ou manutenção das velhas) formas de garantia de acesso. 

Um exemplo claro de dimensão sistêmica da gestão do cuidado é a própria rede de 

atenção oncológica. 
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Já a dimensão societária diz respeito a questões mais do campo 

macropolítico, de como se dão as formulações de políticas públicas, o papel do 

Estado, as relações público-privadas, as noções de direitos e as relações de 

consumo.  

A partir das perspectivas das usuárias, o primeiro ponto de análise que 

necessita ser discutido é que, em nenhum momento, o termo rede de câncer ou rede 

de atenção foi citado pelas entrevistadas. Ao se referirem ao seu itinerário de 

cuidados, as usuárias tratam dos serviços de forma isolada, como se fossem 

serviços autônomos ou, quando fazem menções mais sistêmicas, utilizam o 

simplificador “SUS”.  

O segundo ponto a ser analisado diz respeito à relação público-privada que 

aparecem em ambos os casos.  U1 considera que há melhor disponibilidade de 

serviços pelo sistema privado, enquanto U2 complementa seus itinerários de 

cuidado consumindo serviços privados por custeio pessoal direto. Não há, portanto, 

por parte dos entrevistados, uma dimensão ideológica mais forte acerca do direito 

universal constitucionalmente garantido. Há, na verdade, um sentimento ambíguo de 

gratidão por um acesso sabidamente de alto custo, porém associado a uma 

perspectiva de cunho liberal no qual, em sendo possível, o pagamento por dispêndio 

direto pode garantir o acesso que o SUS não é capaz de garantir.  

 

4.2.6 Considerações finais sobre as percepções dos usuários 

 

Percebe-se na análise das histórias das usuárias que o processo de entrada 

nos serviços de alta complexidade possui meandros de trajeto específicos, 

confirmando os achados de Cecílio sobre a existência de um agir leigo que constitui 

verdadeiros mapas singulares de cuidado(2). Mais do que isso, as histórias 

evidenciam que nesses mapas o mix público privado ocorre de forma natural, 

vencendo obstáculos com vistas à garantia de acesso. 

 Outro ponto importante que se depreende das histórias é a relação que as 

usuárias constroem com o serviço oncológico e suas equipes. Apesar de toda a 

conceituação sobre a UBS enquanto lócus preferencial para coordenar e ordenar o 

cuidado na rede de saúde, de maneira paradoxal, houve nessas unidades erros ou 

perdas de seguimento que abalaram, em diferentes medidas, a confiança das 
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usuárias na capacidade de cuidar de algo tão grave quanto o câncer. Essa relação 

foi transferida ao hospital oncológico, que por meio de ações acolhedoras e acesso 

às tecnologias duras de cuidado, produziu a segurança necessária para que tais 

usuárias tivessem uma relação de gratidão para com o serviço e para com o SUS. 

 Tal relação invertida pode ser um analisador importante para corroborar o que 

Cecilio e Chioro problematizam sobre a Atenção Básica idealizada e não detentora 

de todos os meios para exercer o papel de ordenadora e coordenadora do cuidado 

em todas as situações(5). Talvez, para lidar com um tema tão complexo, novos 

arranjos de cuidado mais híbridos, cujo centro não esteja na Atenção Básica e sim 

na atenção especializada, mas com papéis claros e interfaces de cuidado bem 

definidas, sejam de fato uma aposta mais adequada para o futuro da atenção 

oncológica em rede. 

  

4.3 Os trabalhadores 

 

A análise das perspectivas dos trabalhadores que atuam nos diferentes 

pontos da rede de atenção oncológica traz consigo um desafio inicial que passa pelo 

reconhecimento de que tais pontos não são homogêneos entre si, muito pelo 

contrário. Há, na verdade, mesmo dentro da mesma tipologia de serviços, uma gama 

de profissionais que atuam de forma singular, segundo seus próprios entendimentos 

e, por mais padronizados que estejam os processos, a interação desses indivíduos 

com os determinantes sociais de um território e suas peculiaridades, valores e 

cultura singulares produzem um determinado tipo de cuidado que pode ser muito 

diferente do que o imaginado pelos gestores. 

Dessa forma, tal como se reforçou no capítulo dos usuários, aqui, mais ainda, 

é desejoso que se interprete os achados expostos não como expressão 

normalizadora, como se tais opiniões, posições e compreensões fossem conceitos 

universais, mas sim, como uma visão singular do processo tal como é percebido 

pelos atores entrevistados, que pode ajudar a captar elementos da prática que 

ajudem a compreender os indicadores relacionados a essa rede. 

Nesse sentido, as 15 entrevistas realizadas nos diferentes grupos de 

trabalhadores com atuação na rede de atenção oncológica nos variados pontos 

foram analisadas sobre o prisma central do acesso, da gestão da clínica e do 
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cuidado em saúde e de suas visões sobre os desafios e oportunidades que 

percebem nessa rede.  

 

4.3.1 Atenção Primária à Saúde: Percepções dos trabalhadores das 

Unidades Básicas de Saúde 

 

O primeiro grupo de trabalhadores que passamos a analisar faz parte da 

chamada porta de entrada de entrada preferencial do sistema de saúde, cujas 

funções de ordenar e coordenar o cuidado em nível de território habitam 

hegemonicamente os discursos sobre as redes de atenção à saúde. Por essa razão, 

esse grupo representa quase metade da amostra de entrevistados, entre gerente, 

médicos, enfermeiros, agente comunitário de saúde e assistente administrativo de 

apoio à regulação.  

 Em relação à visão sobre o cenário do acesso oncológico, o grupo 

demonstrou-se heterogêneo. Enquanto para o gerente e enfermeiros, seja de EAB 

ou da ESF, assim como também para os ACS, houve inegável melhora na 

organização e no acesso à oncologia, para a profissional administrativa da regulação 

e para o médico da ESF o acesso ainda é lento.  

 T6, gerente de unidade, faz contribuição importante sobre a piora do cenário 

em função da COVID-19:  

 

Atualmente a gente acaba recebendo o paciente já muito tardiamente então 

os poucos casos aqui que eu tive acesso durante esse período já chegaram 

pacientes que a gente precisava mandar um relatório, já de imagens 

extremamente sugestivas com massas grandes, com metástases, então eu 

acho que o que dificultou para eu ter uma visão mais ampla nesse momento 

foi a questão da pandemia mesmo (T6) 

 

 Os profissionais da APS, em geral, quando questionados sobre o seu papel 

no cuidado oncológico, apresentam discurso consonante, tratando as UBSs ora 

como porta de entrada preferencial do sistema, ora como primeira porta para as 

demandas de saúde.  
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Já os profissionais da EAB possuem um discurso que tende a um formato de 

UBS voltado às condições programáticas, de cunho preventivista. Essa concepção 

fica clara a partir da fala do médico T3: 

 

Bom, eu como médico tenho a obrigação de fazer os screenings, né? Pegar 

o câncer que é uma coisa que tem predisposição genética, né, e um fator 

ambiental também. Então, pegar o câncer no estadio inicial. É isso. A minha 

função é isso, né? (T3) 

 

Os que atuam em ESF, apesar de haver quem acredite nessa função mais 

preventivista, como o gerente T6, em sua maioria possuem um discurso um pouco 

mais alinhado à PNAB, estendendo as ações para além da prevenção, alcançando 

uma dimensão de coordenação de cuidado. Veja-se o caso do médico T12: 

 

(...) eu acredito que além de coordenar o cuidado, a grande maioria desses 

pacientes não tem somente câncer, tem uma comorbidade também que vai 

continuar sendo acompanhada por nós. Fazer o acompanhamento da 

família que muitas vezes entra em sofrimento, devido à condição desse 

familiar, tentar esclarecer da melhor forma possível já que em alguns 

momentos esses familiares não têm acesso às informações do tratamento... 

(T12) 

 

T12, no entanto, demonstra descontentamento com as referências 

oncológicas, que para ele dificultam essa função: 

 

(...) isso [função de coordenar o cuidado] acaba sendo um pouquinho 

dificultado já que a gente não tem essa contrarreferência, então muitas 

vezes o paciente vem ou familiar vem nos cobrar de alguma informação e a 

gente não tem como oferecer muitas informações, até porque a gente 

também não dispõe delas. (T12) 

 

Os profissionais demonstram um conhecimento bastante satisfatório acerca 

do fluxo oncológico no que tange à função da UBS. Praticamente todos souberam 

descrever a existência de um protocolo, de um fluxo de encaminhamento para 

consultas e exames que passa pela solicitação médica e seu encaminhamento via 

regulação da unidade à Regulação municipal para ‘pedir a vaga’. Entretanto, o 

conhecimento dos fluxos posteriores ao encaminhamento é praticamente 
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desconhecido por majoritariamente todos os profissionais. Ao serem questionados, a 

maioria respondeu com evasivas ou de maneira incompleta. Dos 7 entrevistados 

apenas o médico T6 e o auxiliar administrativo da regulação T10 conhecem o 

processo de captação de vagas, o papel de cada uma das regulações e o fluxo até o 

retorno da vaga. 

Quando questionados sobre o protocolo de acesso, apenas os médicos, o 

gerente e profissional da regulação demonstram conhecer de fato o documento. A 

fala da enfermeira de ESF, T5 ilustra essa situação: 

 

Sim, sim [quando questionada sobre o seguimento de um protocolo]. Eu não 

sei exatamente... do médico, né? Eu sei que passa na avaliação médica, ele 

vai fazer os exames, (...). vai tentar fechar o diagnóstico e fazer os 

encaminhamentos, né? na regulação. E cada, cada doença tem a sua 

especificidade, né? (T5) 

 

E T15, enfermeira da EAB, é ainda mais sintética: “É mais com os médicos 

mesmo”. 

Os profissionais desconhecem a existência de um processo de prestação de 

contas a respeito dos encaminhamentos. A única forma de controle existente citada 

por alguns dos entrevistados é uma ação interna às unidades desencadeada pela 

coordenação da OSS que as administra. Trata-se de um time local de regulação, 

responsável pela análise das filas de espera e qualificação dos encaminhamentos 

nas unidades. Segundo T15, a existência do time ajuda a unidade a manter o 

protocolo sempre vivo na cabeça das equipes: 

 

Rotineiramente acontecem as reuniões do time de regulação. Então essa é 

uma pauta que sempre ela é relembrava, né, porque às vezes tem um 

integrante novo no time (T15). 

 

Apesar da ausência de controles, a percepção geral é de que o protocolo 

funciona bem. A preocupação com a obtenção dessas vagas aparece em várias 

entrevistas como uma situação muito presente. Nesse sentido, T10, auxiliar 

administrativo da regulação, reforça que os profissionais solicitantes monitoram a 

obtenção das vagas, porém às vezes tal recurso não é disponibilizado de pronto. 
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Quando isso ocorre, T10 ressalta o espírito cooperativo com a gestão municipal para 

a obtenção dessas vagas: 

 

(...) a gente liga na supervisão, (...) pergunta como está o andamento, se 

tem algum responsável que possa nos ajudar em questão de prazo. (...) a 

gente se ajuda dessa forma. (T10) 

 

O problema, segundo alguns dos entrevistados são as inconsistências nos 

pedidos. Tais inconsistências são reconhecidas pelos entrevistados na direção de 

exames que não possuem referência no SUS ou preenchimento de solicitação em 

desacordo com o protocolo. Mesmo assim, eventualmente algumas vagas de 

exames e consultas especializadas demoram mais do que outras. Nesse sentido, 

novamente a fala de T12 nos ajuda a compreender melhor essa situação: 

 

(...) existem algumas situações em que, mesmo seguindo o protocolo, as 

indicações, esse encaminhamento ele acaba sendo barrado em algum 

ponto do processo e retorna para a gente, isso claro vai causar um 

problema para o paciente, porque acaba demorando um pouquinho mais, 

algumas vezes muito mais para se iniciar uma terapêutica, para se fechar 

um diagnóstico. Na grande maioria das vezes o que nós fazemos aqui, ao 

entrar e ver que aconteceu alguma situação dessa ou retornou de um 

regulador, ou de algum processo, houve alguma quebra no processo, seja 

Cid alguma coisa que não deu certo e esse encaminhamento voltou. A 

gente costuma entrar em contato com regulador e passar o caso e advogar 

pelo paciente, tentando claro esclarecer quaisquer dúvidas que surgiram no 

encaminhamento, ou no resultado dos exames visando a acelerar isso. Nem 

sempre isso é factível, muitas vezes até a rotina de atendimentos acaba 

fazendo com que a gente não consiga entrar em contato com regulador 

naquele mesmo dia, mas a gente tenta fazer isso da forma mais breve 

possível para auxiliar o nosso o paciente, mas de modo geral isso acaba 

impactando de forma bastante negativa no cuidado do paciente. (T12) 

 

T12 complementa que por vezes a vaga não sai, mesmo após o contato com 

o regulador, sendo necessário envio de e-mail para a regulação municipal, o que 

acaba atrasando ainda mais a obtenção dessa vaga. 

Quando questionados acerca da regionalização do acesso, as posições são 

um pouco divergentes. Alguns profissionais, como o caso do médico T3, não sabem 
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se ela existe ou não, pois essa informação não chega de forma rotineira com esse 

nível de detalhe. O monitoramento, segundo ele, se resume a acompanhar se a 

vaga saiu ou não. Para T6, gerente da unidade, a maior parte das ofertas são sim 

regionalizadas, em especial para o apoio diagnóstico, porém reconhece que os 

casos mais críticos não ficam necessariamente na região. Para T12, exceção feita 

ao câncer pediátrico, para os demais não há regionalização:  

 

Do câncer do adulto ela se perde um pouquinho tanto do ponto de vista 

diagnóstico como de tratamento, nós não temos uma regionalização muitas 

vezes ou melhor na grande maioria das vezes esses pacientes eles acabam 

sendo encaminhados para locais que são bastante distantes da região onde 

residem e isso também acaba impactando no tratamento pelas questões de 

acesso, e eu vejo que não existe uma diretriz de que os pacientes que são 

da região x deveriam majoritariamente estar naquela região recebendo o 

seu tratamento, não sei se existe essa diretriz, desconheço vou ser sincero, 

mas eu não vejo isso nos pacientes que nós atendemos aqui existem 

pacientes que estão aqui na zona leste, existem pacientes que estão na 

zona norte e espalhados por todo o município São Paulo. (T12) 

 

Apesar disso, o relato de T7, ACS, denota que, na imensa maioria das vezes, 

os pacientes não deixam de assumir as vagas de tratamento, demonstrando 

satisfação com a obtenção do cuidado que desejam. O mesmo já não ocorre nas 

ofertas de apoio diagnóstico, as quais por vezes os pacientes deixam de utilizar: 

 

mamografia às vezes sai muito longe. Aqui na Zona Leste às vezes a 

referência sai pra o Parque Dom Pedro. Então, eu tenho muitas que 

reclamam, né, da distância e acabam não indo fazer porque é longe. Mas as 

que já encontraram alguma, já têm o problema [falando sobre encontrar o 

câncer] não resiste tanto. Acaba indo porque vê como uma possibilidade; “é 

a única possibilidade que eu tenho, então eu vou”. Mas as que é para 

prevenção, por exemplo, já reclamam. A maioria reclama: “Muito longe; não 

pode ser muito mais perto? Por que que mandou a gente lá? Eu não vou”. 

Tem umas que resistem, reclamam e acabam não fazendo o exame porque 

acha que sai muito longe. (T7) 

 

T12, no entanto, compartilha que em sua experiência os efeitos dessa perda 

de regionalização não são desprezíveis: 
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Acaba impactando de forma negativa, nós temos que entender que 

atendemos uma região que tem uma alta vulnerabilidade social, e isso, faz 

com que esse paciente receba um tratamento muitas vezes em locais que 

são bastante distante da residência pode impactar muito no tratamento, em 

alguns momentos esse paciente terá condições chegar até lá em outros 

momentos não, então o segmento acaba sendo quebrado de certo modo... 

nós vemos muitas vezes pacientes, que falam não fui fazer o tratamento 

porque eu não tinha condições de chegar até lá. Outra questão é o 

deslocamento em si, muitas vezes existe a condição de chegar até o local, 

mas esse paciente tem que levantar super cedo para conseguir chegar no 

horário para fazer o tratamento, isso também acaba impactando, saindo até 

no período da madrugada da sua residência para fazer o tratamento. Claro 

que se esses pacientes tivessem esse tratamento mais próximo da residência 

deles isso seria mitigado eu acho que o tratamento seria feito de forma mais 

efetiva. (T12) 

 

Ao contrário do protocolo, os profissionais não reconhecem uma diretriz 

clínica para o tratamento oncológico, sendo citadas apenas as ações de 

rastreamento. A ausência de um referencial e, principalmente, a ausência de 

contrarreferência por parte dos serviços oncológicos são problemas notados. 

Quando questionados acerca dos desafios e oportunidades, há novamente 

perspectivas diferentes. Enquanto o ACS, auxiliar administrativo de regulação e as 

enfermeiras acreditam que o maior desafio encontra-se no desenvolvimento de uma 

maior consciência por parte dos usuários quanto ao seu autocuidado, T6, gerente de 

unidade, acredita que somado a isso há toda a problemática de ampliação de 

acesso.  

Já os médicos deslocam seu olhar para uma dimensão mais próxima da 

prática assistencial, nutrindo esperanças a partir de um melhor inter-relacionamento 

com as referências oncológicas, e o aumento do acesso a exames diagnósticos em 

oncologia. 

A finalização da entrevista convidava os trabalhadores a se recordarem de 

casos emblemáticos relacionados ao câncer. Nesse momento as perspectivas se 

dividiram em casos com desfecho favorável e desfavorável. Os casos desfavoráveis 

giram em torno de histórias de vida bastante tristes, geralmente associadas a uma 

peculiaridade do diagnóstico ou ao atraso do início do tratamento. Os casos 
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positivos giram em torno do funcionamento adequado da rede e da produção de 

vínculo com as equipes. Dentre as diferentes histórias, podemos citar o caso 

compartilhado por T12: 

 

Tenho uma paciente (...), ela tem setenta e três anos, mas há uns quatro 

anos atrás mais ou menos ela nos procurou com sangramento uterino 

disfuncional. (...) Iniciamos a investigação e (..) foi diagnosticada com 

câncer de endométrio. Ela foi encaminhada para o serviço de 

oncoginecologia, realizou o tratamento de quimio e depois programaram 

tratamento cirúrgico. Essa paciente, em um momento, ela me colocou, antes 

da cirurgia, que não queria fazer essa cirurgia, porque tinha bastante medo 

(...) pela questão da idade dela. Ela falou: “Olha eu passei por todo o 

tratamento, sofri bastante, mas eu não quero fazer essa cirurgia porque eu 

tenho medo de morrer na mesa de cirurgia”, e eu conversei bastante com 

ela tive assim, uma consulta bastante longa explicando toda a situação, 

coloquei algumas coisas no computador relacionados ao tipo de câncer que 

ela tinha e quais eram as opções de tratamento, (...) e os filhos também não 

queriam que ela fizesse a cirurgia com medo dela ficar na mesa de cirurgia. 

Acabei fazendo algumas visitas domiciliares, conversei com os filhos e por 

fim ela fez a cirurgia. Resumo da ópera: hoje ela está livre do câncer. Hoje 

ela veio em consulta para trocar uma receita e chegou a me comentar a 

respeito disso “Olá Doutor até ano que vem tal, se eu estiver viva”, eu falei 

“Mas dona [nome da usuária], a senhora está viva, a senhora lembra o que 

a senhora passou? A senhora está muito bem” e ela me falou, "Tô bem 

mesmo, tanto que agora se melhorar a questão da pandemia eu vou para 

Pernambuco para praia”, e era uma pessoa que estava super deprimida 

sabe? Estava morrendo de medo de fazer a cirurgia e que hoje tá bem, 

querendo aproveitar a vida... Eu acho que essa é a ideia. A gente pode 

contribuir de alguma forma, talvez não realizando o tratamento, não fazendo 

uma cirurgia, mas motivando, dando força para esses pacientes, apoiando a 

família para que isso possa ser levado de uma forma melhor, de uma forma 

mais leve já que é uma coisa superpesada, eu acho que a gente consegue 

fazer isso eu acho que essa é uma das nossas das nossas funções como 

médicos que acompanham essas famílias. (T12) 

 

Quando convidados a falar livremente sobre outras considerações relevantes, 

surgem provocações interessantes. Há sugestões para ações de educação 

permanente, grupos de mensageiros eletrônicos com a presença de especialistas 

para discussão de casos e de exames de apoio diagnóstico, dentre outras. No 
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entanto, as duas considerações que mais chamam a atenção foram as contribuições 

de T10 e de T6. 

T10 faz uma crítica contundente ao fluxo de encaminhamento à UBS de 

casos sabidamente oncológicos diagnosticados em outros pontos da rede ou que 

perderam seu seguimento em um serviço oncológico: 

 

Na maioria das vezes o paciente que está no hospital nesse estado delicado 

é encaminhado pra o UBS pra começar o tratamento, iniciar o tratamento. Ou 

muitas vezes ele faltou no seu tratamento lá no Hospital especializado e ele é 

indicado pra voltar pra UBS pra iniciar o tratamento novamente do zero. Isso, 

no meu ponto de vista, é errado. Porque, por exemplo, o hospital tinha que ter 

acesso a essas vagas. Porque é dificultoso, o paciente às vezes está 

debilitado, em estado de choque. Aí, ele [o paciente] vem até a UBS a gente 

tem que explicar... “o senhor vai passar agora por acolhimento, nessa 

consulta, o médico vai te avaliar, nós vamos mandar a solicitação...”. Muitas 

vezes eles não aceitam, choram, ficam tristes, brigam. Eu acho que esse 

acesso não deveria partir da UBS (...) quando eles já vêm com resultados dos 

exames....  É diferente de quando a gente realiza o diagnóstico na UBS, fez 

exame de papa, fez exame de sangue, diagnosticou tem alguma dúvida... é 

diferente. Esses já vêm da urgência e emergência [de um hospital], então 

acho que isso é difícil pra todos nós" (T10) 

 

Já T6 declara: “Nós nunca vamos conseguir andar com o mesmo compasso 

da rede privada..., mas está andando” demonstrando um certo grau de projeção a 

respeito de uma assistência privada de maior qualidade e um alto grau de 

resignação com as dificuldades do seu cotidiano como gerente de unidade básica de 

saúde na periferia de São Paulo. 

 

4.3.2 A Unidade de Pronto-Atendimento: Percepções dos trabalhadores 

da urgência e emergência pré-hospitalar 

 

Um dos pontos mais esquecidos no mundo quando se trata da rede de 

atenção oncológica trata-se do componente pré-hospitalar(169). Atualmente, essas 

unidades ocupam um espaço importante no cenário da atenção à saúde no país. 

Atuam como uma porta que serve de anteparo para as situações de urgência de 

menor gravidade ou de estabilização para casos graves, aliviando as portas das 
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emergências hospitalares e distensionando as portas de demanda espontânea das 

UBSs. Nessa missão, as UPAs atendem a milhares de pacientes diariamente no 

país e no estado de São Paulo, com as mais variadas demandas, incluindo 

pacientes com quadros de câncer.  

O conjunto de pacientes com câncer que potencialmente podem utilizar a 

UPA varia desde os primeiros sintomas, inespecíficos, antes da confirmação 

diagnóstica, até queixas tardias, relacionadas a dor ou outras intercorrências 

associadas ao tratamento ou à evolução natural da doença em estágios avançados. 

Os trabalhadores das UPAs, portanto, estão submetidos a uma responsabilidade 

cujos limites são pouco estudados e conhecidos. Há uma carga técnica e emocional 

ainda invisível, que demanda preparo e gera efeitos para os próprios trabalhadores, 

impactam nos resultados assistenciais dos usuários e no funcionamento da rede de 

saúde como um todo.  

Para capturar as percepções dos trabalhadores que atuam nessa tipologia de 

serviços foram realizadas 3 entrevistas, sendo um enfermeiro, um médico e um 

assistente social.  

A primeira dimensão que os entrevistados abordaram diz respeito às suas 

percepções sobre o acesso à rede de atenção oncológica. Nesse sentido, os dois 

profissionais que estão mais na linha de frente dos atendimentos, no caso o médico 

supervisor T14 e a enfermeira T5, possuem uma avaliação de um cenário 

complicado, com muita espera e dificuldades de continência da rede em, de fato, 

acolher e direcionar os casos. Segundo T5, os casos muitas vezes ao serem 

descobertos são liberados pelos diferentes serviços para casa, com orientações que 

o paciente busque atendimento. Segundo T5 isso promove um grande grau de 

estresse na família, que busca a UPA tentando acessar o hospital oncológico. 

A assistente social T2 tem uma visão um pouco menos negativa, acreditando 

que os pacientes não encontram, na capital, uma dificuldade grande ao buscar a 

UBS para entrada na rede de oncologia. Na cidade de São Paulo, segundo T2, o 

real problema é o nível de angústia que a maioria deles chega. Entretanto, essa 

realidade não se aplica aos municípios do entorno, como Mogi das Cruzes, Suzano, 

Ferraz de Vasconcelos, nos quais sente que há sim dificuldades de agendamento.  

Para os entrevistados, a função primordial da UPA é ser uma porta de entrada 

de urgência capaz de diagnosticar e promover conforto aos usuários com câncer. Há 
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um certo grau de frustração dos entrevistados associado a um desejo de poder fazer 

mais por tais pacientes. Segundo o médico supervisor (T14), a UPA lembra que o 

volume de pacientes demanda um número muito grande de médicos plantonistas, e 

tal fato, associado ao contexto de grande rotatividade desses médicos, dificulta a 

identificação do paciente com câncer e a padronização de condutas. T5 acrescenta 

que há grande dificuldade em lidar com a frustração dos pacientes que trazem uma 

expectativa de acessar um serviço oncológico e saem apenas com um 

encaminhamento para buscar a UBS: 

 

"E para a gente, no pronto-socorro, é excelente... assim, eles chegam, a 

gente consegue dar uma orientação... Só que a gente não consegue 

direcionar efetivamente esses pacientes. A gente não consegue falar, “Olha, 

a partir de amanhã você começa tratamento de câncer”, não! Eles saem de 

lá com encaminhamento para UBS, que é para onde a gente consegue 

encaminhar, e dali ele tem um mundo para ele seguir. Ele ainda tem muitas 

dificuldades para percorrer. Infelizmente não é a coisa que ele buscou 

quando chegou ali, não é o que querem... eles querem resolver o caso... ele 

queria sair dali com a quimioterapia marcada, é o desejo, o sonho deles. 

Queria que fosse assim realmente, mas não... ele dali, muitas vezes ainda 

para passar com o clínico numa UBS e é muito complicado. " (T5) 

 

Para T2, além do atendimento imediato às urgências, a UPA também possui 

um papel articulador importante com a atenção domiciliar para os casos em que há 

necessidade de propiciar conforto. Segundo ela, há muitos casos que chegam ao 

serviço já fora do horizonte terapêutico, e o paciente sequer chega a entrar no 

sistema para concorrer a uma vaga em um centro oncológico. Para casos assim ou 

aqueles que conseguiram o tratamento, mas encontram-se em estágios avançados, 

por vezes, o manejo da dor é um motivo de busca frequente das unidades. Nesse 

sentido, essa articulação com o serviço de atenção domiciliar é capaz de propiciar 

um acesso e permite que a UPA faça a diferença na vida dessas pessoas. 

O conhecimento sobre o protocolo de acesso é limitado e não é rotina 

manejá-lo no cotidiano. Há claro desconforto quando os trabalhadores falam sobre o 

assunto. É reforçado, em diversos momentos, que o fluxo preconizado para a UPA é 

o de encaminhamento às UBS, não havendo, portanto, um protocolo para o pré-

hospitalar. Segundo a equipe, os médicos da unidade não conhecem o protocolo 
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municipal, e em suas percepções, os pacientes também o desconhecem, pois 

muitas vezes sequer procuraram a UBS para tentar o acesso. Mesmo quando há 

necessidade de remoção, há pouca clareza sobre uma referência regional 

específica, e não há qualquer prestação de conta sobre esses encaminhamentos ou 

qualidade das ações frente ao câncer. 

Os dois profissionais assistenciais dão crédito ao serviço social da unidade 

para apoiar os casos oncológicos na obtenção do recurso que necessitam de forma 

mais ágil. Segundo eles, por vezes, os pacientes buscam a porta de urgência com 

exames advindos de clínicas populares ou de serviços hospitalares querendo ser 

encaminhados para uma internação de urgência no hospital oncológico mais 

próximo. Quando isso ocorre, salvo quando há instabilidade clínica que justifique a 

internação, é a assistente social que faz as articulações possíveis com o território e 

tenta pavimentar um caminho de cuidados para reduzir a ansiedade das famílias. No 

entanto, a própria assistente social refere que o seu conhecimento sobre o protocolo 

é consolidado na experiência do cotidiano, não sendo um material de consulta 

frequente. Segundo ela, a pergunta mais frequente que recebe das UBS é se o 

paciente já fez a biópsia, porém, em regra, não há obstrução e agendam a consulta 

com o clínico da unidade.  

Os profissionais avaliam de forma muito crítica o funcionamento do protocolo, 

em especial quanto à regionalização. T14 não reconhece uma regionalização 

efetiva. Na sua percepção, 50% dos pacientes que acessam a UPA só conseguem 

seu acesso longe de suas residências. O problema, segundo ele, ocorre tanto para 

pacientes de outras regiões que vem até Itaquera buscar o acesso ao serviço 

oncológico, seja porque já tratam no hospital ou porque querem esse atendimento, 

quanto para pacientes que moram na região, porém fazem seu tratamento 

oncológico em locais distantes e não possuem condições de alcançar o serviço de 

referência para a queixa que apresentam. Segundo relato da enfermeira T5, esse 

segundo grupo é menos representativo que o primeiro. Em sua impressão, os 

usuários se organizam para encontrar meios de obter o atendimento no seu serviço 

de referência.  

T2 acrescenta que os efeitos do não funcionamento do protocolo e da perda 

de regionalização são pesados para os usuários e suas famílias. Segundo T2: 
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Por exemplo, semana passada veio um senhor para cá, ele só tem um filho, 

ele é idoso e a esposa também idosa, ele acompanha em um Hospital, acho 

que Mogi, se eu não me engano, eu até liguei para o serviço, porque ela 

falou assim, “Olha para eu colocar ele no carro, ele sente muita dor, é muito 

difícil, e a aposentadoria a gente só está gastando com Uber”, então isso 

impactava no tratamento por que não era todo dia que ele disponibiliza do 

dinheiro para ir para lá, e aí ele falaram que não, porque ia ter que iniciar 

tudo pela UBS novamente, eu liguei lá “Vocês não conseguem mudar para 

cá? Ele é da região de Itaquera”, então impacta sim (T2) 

 

T14 vai além. Segundo ele, o câncer não possui sequer uma diretriz clínica 

bem definida para o contexto pré-hospitalar. Ele lembra que há linhas de cuidado 

preconizadas para esse nível de atenção para outras questões, como o Acidente 

Vascular Cerebral ou o Infarto Agudo do Miocárdio, e que tais arranjos fazem 

bastante diferença para nortear os trabalhos em contextos de unidades com grande 

volume, como é o caso da UPA. 

Quando questionadas sobre as oportunidades e desafios que percebem na 

rede de atenção oncológica, a enfermeira T5 e a assistente social T2 acreditam que 

deva haver um maior investimento em ações que promovam o diagnóstico precoce e 

a educação em saúde para a população. O supervisor médico T14 entende que a 

maior oportunidade está na construção de protocolos de urgência para o câncer que 

incluam o pré-hospitalar. Além disso, cita que deveria haver um reforço de formação 

e de suporte à tomada de decisão para um corpo de médicos que por vezes não tem 

sequer experiência com uma questão tão complexa. Segundo ele, falta acúmulo 

tanto para as questões clínicas quanto relacionais, e isso deveria receber maior 

atenção dos formuladores de políticas públicas. 

Tal como na APS, os trabalhadores da UPA foram provocados a lembrar de 

um caso que havia sido emblemático relacionado ao câncer e à rede de atenção 

oncológica. Ao contrário da APS, os três profissionais apontaram casos com 

desfecho negativo, em que a UPA buscou apoiar a pessoa e sua família, porém não 

foi possível evitar o desfecho óbito. Os três casos têm em comum o fato de não 

terem conseguido o acesso efetivo à rede de câncer. Todos evoluíram a óbito sem 

alcançar o tratamento oncológico, tendo no máximo conseguido uma consulta já em 

fase terminal, quando já se encontravam em um cenário de dor e sofrimento, em 
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relatos carregados de emoção. Segue o relato trazido por T2 que ilustra a montanha-

russa de emoções que alguns casos trazem aos profissionais: 

 

“(...) Foi muito triste pra mim... foi uma paciente de quarenta de seis anos, 

ela era oriental, ela tinha três filhos pequenos, morava com a mãe, e elas já 

chegaram aqui muito armadas. A mãe, eu acho que era de pâncreas o dela, 

ela tava com abdome bem grande, era bem magra, e a mulher já veio muito 

brava. Essa mãe dela, falando que ia chamar a Record, e que ia chamar a 

polícia, ela tava tão angustiada que ela não deixava a gente explicar o 

fluxo... Daí, a gente pediu para acomodar ela na observação, pra mim foi 

muito marcante esse caso, e quando eu consegui acalmar a avó, ela me 

explicou que o marido tinha falecido há pouco tempo, e que ela era filha 

única, que veio de um casamento muito triste. Ela tinha esses três filhos e 

ela não sabia como ela ia cuidar desses filhos em casa. Ela entendia o 

diagnóstico da filha, que ela demorou muito para procurar, que já estava 

muito avançado que não tinha o que fazer, que ela só não queria que a filha 

morresse em casa,” Eu sei que ela tem poucos dias de vida”, e ela falou 

assim, “Você pensa que pra mim é fácil ver meus netos acordarem e falar,” 

Bá, cadê a mamãe, Bá ela tá com dor”, e ela ficou aqui na observação e eu 

liguei no [hospital oncológico], conversei com o gerente: “vamos fazer 

alguma coisa”, (...) Então, eu consegui a consulta, ela foi para a avaliação, 

quando eu cheguei e ela não estava lá, eu até chorei, falei “Gente, que legal 

ela conseguiu",(...)  mas ai ela morreu em dois dias... (T2) 

 

4.3.3 O CACON: Percepções dos trabalhadores do hospital de alta 

complexidade em oncologia 

 

A rede de atenção oncológica tem como finalidade organizar um caminho de 

cuidados para o usuário em relação ao câncer, desde a promoção e prevenção, 

passando pelo diagnóstico oportuno, tratamento, reabilitação e paliação. Nesse 

sentido, os hospitais de alta complexidade em oncologia são o destino de um dos 

itinerários mais importantes desse desenho, que é o que diz respeito aos métodos 

diagnósticos de alta densidade tecnológica e aos tratamentos. 

O hospital, por característica, traz uma complexidade expressiva quanto à sua 

organização, uma vez que concentra uma grande gama de recursos, muitos deles 

de manejo altamente especializado e costumeiramente de alto custo. Por concentrar 

recursos de saber tão especializado, é frequente o conflito entre esse equipamento e 
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a rede de saúde. Trata-se de uma relação historicamente marcada pelo choque de 

concepções de valores que remontam desde os primórdios do desenvolvimento das 

escolas médicas, do surgimento do hospital como o conhecemos hoje e do confronto 

de modelos que tanto influenciaram a formação médica no mundo e no país(170). 

Compreender as percepções dos trabalhadores do hospital no contexto da 

rede de atenção, portanto, trata-se de um esforço de importância central para o 

amadurecimento e desenvolvimento de ações que possam aprimorar as interfaces 

com os demais equipamentos e os próprios resultados dessa rede. Nesse sentido, 

conforme visto no capítulo 2, o estudo entrevistou cinco trabalhadores do serviço, 

sendo eles: a responsável pela coordenação administrativa do ambulatório (T1), a 

médica responsável pela radioterapia (T4), a médica responsável pelo serviço de 

mastologia (T9), a enfermeira responsável pelos serviços de oncologia clínica, 

radioterapia e transplante de medula óssea (T11) e o médico responsável pelo 

serviço de oncologia clínica (T13). 

Quanto à percepção sobre o acesso oncológico, os trabalhadores 

entrevistados possuem uma visão muito crítica de todo o cenário. Em geral essa 

percepção é de que alguns pacientes continuam chegando muito tardiamente ao 

serviço. 

 Segundo praticamente todos os entrevistados, o hospital e o ambulatório 

recebem uma pressão assistencial advinda de municípios e serviços que buscam 

vagas no serviço tentando uma saída para seus pacientes com câncer, que limitado 

por questões de contrato, não consegue dar vazão a todos as solicitações. Os 

profissionais percebem que os fluxos se embaralham e os pacientes frequentemente 

buscam o acesso via pronto-socorro, que é uma porta aberta.  

T1, responsável pela coordenação administrativa do ambulatório do hospital, 

acredita que o maior problema é um descompasso entre oferta e demanda de 

serviços de oncologia. Segundo T1, apesar de todo investimento em tecnologia pela 

implantação dos sistemas de informação, o processo não dá conta do volume de 

casos e ainda não é suficientemente ágil e claro para dar conta, em especial, dos 

aspectos regionais dessa demanda. Isso levaria a uma pressão das portas de 

pronto-socorro e outros hospitais por uma entrada de urgência, desorganizando o 

sistema. 
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T1 complementa seu raciocínio reconhecendo a evolução do acesso 

regulado, porém problematiza que o alto grau de restrições ao acesso à alta 

complexidade não vem acompanhado de uma maior disponibilidade de ofertas 

diagnósticas. Estas acabariam por competir com o fluxo do hospital como um todo, 

gerando pressão no teto geral de produção contratualizado com o hospital, 

impossibilitando que o serviço dê conta de todas as demandas às quais é 

submetido, que se agravou em especial no contexto da pandemia COVID-19. 

Dentre os profissionais diretamente ligados à assistência, o cenário do acesso 

para os trabalhadores do hospital é mais pessimista conforme o seu grau de 

especialização. 

T9, responsável pela mastologia do serviço, faz críticas mais contidas ao 

acesso, reconhecendo que há na verdade heterogeneidade, com algumas pacientes 

de fato chegando rapidamente ao serviço, porém algumas em estágios muito tardios. 

Percebe que tal cenário de espera é pior para as pacientes de fora da cidade. 

Já segundo T4, responsável pela radioterapia do serviço, há na rede, em 

geral, uma espera muito prolongada para todas as fases, com casos que muitas 

vezes necessitam de complementação diagnóstica (o que é difícil para os serviços). 

No caso do seu serviço, os pacientes por vezes acabam sendo encaminhados para 

outros serviços muito distantes, no centro da cidade:  

 

Então, eu vejo uma dificuldade muito grande de acesso do paciente até 

chegar a nós. É uma saga para eles a realização do diagnóstico, dos 

exames para o diagnóstico, até chegar na especialidade da sua 

sintomatologia, e até a chegar na ponta ele já fez, realmente, uma grande 

viagem, frequentemente bastante demorada. Desde o caso mais simples, os 

tumores de pele, próstata, que são muito frequentes, até os mais 

complexos. Os mais complexo, então, nem se fala. A gente percebe uma 

certa dificuldade, para ele chegar a um diagnóstico (...). É difícil, o paciente 

até chegar aqui, às vezes ele bate no lugar certo, mas às vezes é uma 

grande dificuldade. (...) Há uma espera muito grande. Aqui no [nosso 

serviço], por exemplo, os departamentos frequentemente não dão conta até 

dos diagnósticos... Quando há diagnósticos, os pacientes, muito pacientes 

da nossa região terminam sendo encaminhados para outras referências 

distantes, (...). Aí, quando ele chega no local especializado, ele ainda tem 

exames a serem realizados. E fica muito difícil a gente conseguir cumprir 
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aquela lei dos sessenta dias. Uma vez feito o diagnóstico, o paciente ser 

tratado dentro de dois meses; é muito complicado. (T4) 

 

A perspectiva do acesso toma contornos bem mais críticos quando nos 

aproximamos do serviço de oncologia clínica, talvez, um dos pontos atualmente mais 

tensionados do sistema. Segundo T11, enfermeira responsável pelo setor de 

oncologia, oncohemato, radioterapia e transplante de medula óssea, há uma demora 

tanto interna quanto externa para os usuários obterem o acesso ao tratamento do 

câncer. Descreve com bastante franqueza as dificuldades do dia a dia, relacionando-

as, em sua forma de ver, com um excesso de demanda: 

 

Os pacientes demoram para chegar até nós (...)Só que hoje o paciente 

nosso que acaba fazendo alguma cirurgia oncológica, ele vai pra fila do 

Cross, ele não necessariamente fica aqui com a gente, por quê? Nós já 

temos uma demanda muito alta. Hoje, pra consulta na Oncologia   nós 

temos fila. Então paciente que hoje ele entra pela porta que necessita de 

uma cirurgia oncológica de urgência, esse paciente vai pra fila do Cross 

fazer a busca ativa do hospital para atender à demanda dele no tratamento 

de oncologia. (...) Eu vejo que ainda é muito dificultoso o paciente fazer o 

tratamento oncológico porque é demorado. (...) Muitas vezes quando ele 

chega até nós, ele já chega no estado que ele entra por tratamento e não o 

tratamento curativo, que é o que deveria acontecer. E isso que me deixa 

muito triste. (T11) 

 

T11 complementa sua crítica, considerando a piora do acesso no contexto da 

pandemia de COVID-19: 

 

O nosso sistema ainda é falho e, agora com a pandemia, eu percebi que a 

coisa piorou. Que muitos pacientes deixaram de vir na consulta por medo do 

vírus, ficaram um tempo sem tratamento, e isso fez com que o tumor 

crescesse. Ainda tem paciente que não vem em consulta, agora é que 

começou a normalizar que vão tomar vacina... poder está fazendo 

tratamento deles tranquilos.... (T11) 

 

A perspectiva de T13, responsável médico pela oncologia clínica do hospital, 

é ainda mais negativa, pois segundo ele a rede proporciona, na verdade, um grande 

atraso ao acesso do paciente: 
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Na verdade, o acesso oncológico na Rede Pública é bastante complicado, 

né? Você tem um encaminhamento, a partir de um diagnóstico, (...) pra uma 

Rede de Oncologia, a gente tá falando da Rede Pública, né?! (...) na 

verdade, tem, demora, tem um atraso no início do tratamento desde 

conseguir o diagnóstico do paciente até o início do tratamento... tem um 

atraso grande em relação à Rede Privada, né, porque tem que ir pra uma 

Rede de Câncer, buscar uma vaga, e dessa vaga, conseguir tratamento.  

(T13) 

 

Segundo T13, o acesso do paciente é facilitado quando ele consegue 

internação hospitalar em um centro de oncologia. Complementa sua visão do 

cenário, comparando o acesso público ao privado, trazendo estatísticas de sua 

vivência profissional quanto à sobrevida dos pacientes. Segundo sua visão, tais 

resultados são atribuíveis ao acesso a tratamentos indisponíveis na rede pública: 

 

(...) a gente que trabalha tanto na Rede Pública e Privada vê um abismo de 

diferença entre o tratamento. Por exemplo, sobrevida de câncer de pulmão 

na Rede Pública de São Paulo, média é em torno de 7 a 9 meses, 

chegando no máximo a 10 meses, sendo que o paciente na Rede Privada, 

muitos passam de 2 a 3 anos, assim, é uma diferença absurda. Então 

realmente, o número de opções terapêuticas é muito mais limitado, né?! 

(T13) 

 

Quando abordados sobre o conhecimento do protocolo de acesso, observa-se 

que é no componente hospital que residem as visões incompletas sobre o seu 

funcionamento. Não é possível delimitar o nível de conhecimento dos critérios 

técnicos por parte dos trabalhadores do hospital. As instâncias e o reconhecimento 

do desenho da rede aparentam ser as maiores dificuldades, haja vista a confusão 

que surge em alguns momentos quanto ao nome dos equipamentos de saúde e de 

origem de fluxo dos pacientes. 

Ainda assim os profissionais são capazes, regra geral, de fazer críticas ao 

processo regulatório fragmentado entre o portal SIGA-SAUDE da cidade de São 

Paulo e o portal CROSS do governo estadual. O cenário de múltiplas regulações e 

múltiplas entradas fica mais claro com a fala de T9: 
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A principal porta de entrada são as vagas colocadas no sistema CROSS e 

no sistema SIGA que é agendado via Posto de Saúde e ambulatórios de 

especialidade, né, os hospitais também que têm acesso ao CROSS. Eu não 

sei como é que funciona isso tecnicamente, não sei quais hospitais têm 

acesso a essas vagas, mas são vagas disponibilizadas pelo CROSS. (...) 

Outra porta de entrada é via Pronto Socorro, como interconsulta. E também 

as interconsultas de outras especialidades do ambulatório. (T9) 

 

O acesso via porta do pronto-socorro é um tema delicado para os 

trabalhadores do hospital. Segundo a maioria, o paciente – ao não encontrar seu 

caminho na rede – utiliza a porta de urgência com a expectativa de conseguir um 

acesso. Por vezes, esse caminho é inclusive facilitado por trabalhadores da rede de 

saúde, que – extraoficialmente ou até municiando o paciente com um relatório – 

encaminham os usuários para a busca do pronto-socorro, com intenção de viabilizar 

o acesso.  

Um outro ponto polêmico nesse acesso é o das chamadas vagas-zero. A 

vaga-zero, um artifício previsto desde a Portaria GM/MS 2.048 de 5 de novembro de 

2002, permite à autoridade sanitária, no caso o médico regulador, definir um destino 

ao paciente independentemente do aceite da referência hospitalar. Os trabalhadores 

do hospital referem ser bastante comum os casos de oncologia acabarem 

acessando o pronto-socorro do serviço por esse artifício, provocando dificuldades ao 

serviço. 

Além do exposto, T9 complementa a visão do cenário trazendo uma 

dimensão importante sobre o acesso na prática, aqueles que se dão de forma 

extraoficial: 

 

Essas são as vias legais de chegada ao ambulatório. Tem as extraoficiais, a 

pedido da diretoria médica, ou pedido da Secretaria da Saúde, via gerência 

do ambulatório, também acontece. A regulação da Leste pede vaga, em 

alguns casos via e-mail e aí, a gerência consegue autorizar isso, ou não.  

(T9) 

 

Os profissionais também desconhecem quaisquer mecanismos de prestação 

de contas externo sobre o protocolo de acesso. Há um controle interno, que parte da 

direção do serviço, mas que não se aproxima de dimensões de qualidade da 
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assistência, apenas dimensões quantitativas e de origem, e que por conta da 

pandemia, mesmo isso teria ficado fragilizado. 

Quando tratam sobre a regionalização os profissionais, em geral, não a 

reconhecem. Apesar de T1 e T9 trazerem alguns elementos de uma regionalização 

na prática, a partir de um maior número de pacientes do entorno. Todos possuem 

queixas de pacientes que vêm de lugares distantes e de conhecimento de casos da 

região do entorno do hospital que acabam tendo seu tratamento longe de suas 

casas. A fala de T9 é a que melhor ilustra esse cenário: 

 

Eu comentei até com os meninos essa semana, que às vezes vem ônibus, 

né? Vem ônibus de Interlagos, ônibus de Itapecerica da Serra, um ônibus 

de... que parece que... acho que, que é um regulador de vaga, ele fica lá 

sentado esperando abrir as vagas, e aí ele tá com vários casos né, e aí ele 

consegue, ele lança todo mundo naquele momento. É muito engraçado, que 

vem todo mundo daquela Unidade, naquele dia. Então, você percebe que, 

quem faz a regulação de vaga conseguiu inserir alguns pacientes que 

estavam a guardando essas vagas, entendeu? E você percebe que a 

paciente às vezes não tem dinheiro pra tá vindo tão longe pra poder fazer o 

tratamento, né? (T9) 

 

Quando o assunto é o reconhecimento de uma diretriz clínica, os profissionais 

esclarecem que não há um referencial único. O que existe na verdade é uma 

tentativa de padronização que ocorre pelo próprio componente de assistência 

farmacêutica e pelas lógicas de faturamento baseadas nas padronizações de 

APACs, conforme determinações do Ministério da Saúde a partir de determinações 

do INCA. Ainda assim, os serviços possuem autonomia de escolher os 

medicamentos que julgam mais adequados para sua prática clínica, desde que 

aprovados pela CONITEC e incorporados ao SUS. 

Quando abordam os desafios e oportunidades, os profissionais do hospital 

trazem alguns aspectos comuns aos demais pontos de assistência, como a 

necessidade de se investir no diagnóstico precoce, em ampliação das interfaces de 

comunicação efetiva entre a atenção especializada e o território para o diagnóstico e 

acompanhamento do paciente com câncer, e na educação em saúde com a 

população. No entanto, os profissionais abordam temas que não surgem nas outras 
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tipologias, como a gestão de fluxos, o desafio do financiamento em geral e a 

incorporação tecnológica, em especial de medicamentos. 

A oportunidade apontada de se investir na gestão do fluxo se apoia em uma 

experiência considerada exitosa por parte do serviço. Nessa experiência o serviço 

organizou junto à oncopediatria uma aproximação com a rede, realizando um 

processo formativo que incluiu mais de 200 médicos, criou um canal de 

comunicação entre as equipes por mensageiro eletrônico e viabilizou acesso ao 

ambulatório de triagem para os casos suspeitos.  

Quanto ao financiamento, a maioria dos trabalhadores o citam como 

insuficiente, mas é visto também por alguns como concentrado. Segundo eles, há 

necessidade de se investir de forma mais equilibrada na rede, ampliando acessos 

em regiões onde há vazio assistencial em detrimento ao perfil de concentração 

identificado historicamente.  

Há também um consenso por parte dos trabalhadores que o componente de 

assistência farmacêutica para o câncer não contém os fármacos necessários para 

que se preste a melhor assistência oncológica. Apesar do reconhecimento da 

importância do fluxo da chamada APAC Paulista (iniciativa do governo do estado de 

São Paulo que incorporou com regras próprias alguns medicamentos com alto grau 

de judicialização), ainda há um grande descontentamento sobre o rol de 

medicamentos disponíveis. A fala de T13 é talvez a mais elucidativa: 

 

a gente que trabalha tanto na Rede Pública e Privada, a gente vê um 

abismo de diferença entre o tratamento, a gente vê por exemplo, sobrevida 

de câncer de pulmão na Rede Pública de São Paulo, média é em torno de 7 

a 9 meses, chegando no máximo a 10 meses, sendo que o paciente na 

Rede Privada, muitos passam de 2 a 3 anos, né, assim, é uma diferença 

absurda, muitos pacientes né?! Então realmente, o número de opções 

terapêuticas é muito mais limitado, né?! (...) claro que algumas medicações 

são de altíssimo custo, e eu acho que tem que ter alguns critérios... o que a 

gente não pode também, é ver os pacientes que chegam pra gente, por 

exemplo com melanoma que a gente não tem o que fazer... não tem 

nenhuma medicação adequada no SUS que a gente possa fazer pra 

melanoma (T13) 

 

Além dos atrasos de incorporação, T13 critica os que ocorrem nas entregas 

por parte da gestão estadual: 
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porque há muitos atrasos né, principalmente na distribuição de drogas pela 

Secretaria de Saúde... Drogas que são aprovadas, de alto custo... (...) é feito 

todo o processo administrativo, aprovado já pela Secretaria, porém, em 

alguns momentos a gente vê um grande atraso no fornecimento de 

medicação. O paciente perde, deixa de fazer a aplicação nos períodos, nos 

intervalos adequados por falta de medicação, atraso na entrega de 

medicação. (T13) 

 

E, finalmente, quando convidados a relembrar um caso emblemático da rede 

de oncologia, os profissionais tiveram maior dificuldade em se recordar do que os 

colegas de outros pontos da rede. Dos entrevistados, um referiu não se lembrar de 

nenhum caso; outro se lembrou de um caso de mais de vinte anos atrás e que a 

família é grata ao serviço, mas cujos resultados não se relacionam com a rede de 

câncer; e um não tinha relação com o câncer, mas ilustrava a importância da 

aproximação entre o hospital e a rede. Dos dois casos restantes, ambos eram 

experiências negativas relacionadas a perda de oportunidade diagnóstica e acesso 

tardio. Para ilustrar essa dimensão, segue relato trazido por T9: 

 

Eu tenho um caso extremamente emblemático pra mim, porque é uma 

funcionária, de Unidade Básica, é uma agente de saúde (...). Paciente de 33 

anos, que chegou pra mim com metástase óssea. A queixa era um nódulo na 

mama... foi examinada, “não é nada, é nódulo benigno”. É o que é pra pensar 

mesmo, na idade dela... Não é pra pensar diferente... mas deixou de pelo 

menos encaminhar pra uma biópsia, né? E o tempo passou, e a doença em 

paciente jovem geralmente é um pouquinho mais agressiva, evoluiu 

rapidamente pra uma metástase. Ela chegou pra a gente em cadeira de roda, 

metastática. Esse caso pra mim é muito emblemático, porque é uma paciente 

inserida, dentro do serviço de saúde... Então, esses casos que eu acho que o 

paciente de dentro do serviço de saúde, acontecer, eu fico muito chocada... 

(T9) 

 

4.3.4 Breves considerações sobre as perspectivas dos trabalhadores em 

relação à rede de atenção oncológica 

 

Analisando o conjunto de serviços e suas percepções sobre o acesso do 

câncer é possível tecer algumas considerações. A primeira, e mais evidente, é a de 
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que quanto mais distante do acesso especializado, maior a percepção de melhoria 

do acesso oncológico.  

Nas UBSs há um olhar de maior reconhecimento sobre a utilidade do 

protocolo e sobre os efeitos da rede no sentido da melhoria do acesso oncológico. 

No entanto, mesmo dentro dessas unidades, os médicos – profissionais que lidam 

de forma mais direta com a queixa em si e, portanto, recebem a pressão mais direta 

pelo encaminhamento – são os que possuem percepção menos positiva do sistema.  

As percepções dos profissionais das UBSs, ainda que de modalidades 

diferentes, mostraram-se muito próximas. Com exceção da visão do médico da ESF, 

do médico de família e comunidade e do preceptor do programa de residência 

médica do hospital oncológico, todos os demais profissionais possuem uma visão 

mais preventivista do papel da UBS. Nesse sentido, acabam por atribuir, em especial 

os enfermeiros, uma responsabilidade grande ao usuário em relação ao seu 

autocuidado. A perspectiva captada culpabiliza o usuário por não se portar 

adequadamente ou por não consumir um serviço que supostamente é disponível no 

território. 

O comportamento desses trabalhadores desvirtua o processo bilateral de 

assunção de responsabilidades pelo cuidado em uma lógica dialética e madura de 

reconhecimento de limites, ideias, funções e expectativas(166,168,171). Reafirma-se 

um determinado posicionamento de defesa das práticas, em um comportamento 

“guardião” de práticas que Cecílio denominou como de “trabalhador moral”(172). 

Compreender a relação bilateral de responsabilidades a partir das múltiplas 

dimensões do cuidado pode ser o caminho para o aprimoramento de alguns 

resultados assistenciais nessas unidades. Por isso, a fala destoante do médico T12 

leva a uma percepção mais próxima do que se pressupõe papel de uma UBS. 

Conduz, ainda, automaticamente, a vários questionamentos sobre as razões dessa 

dissonância e sobre como trazer essa perspectiva para um campo majoritário de 

visões no contexto das unidades analisadas. 

Os profissionais do hospital e da rede de urgência, nesse sentido, acabam 

possuindo as piores percepções. Tal fato pode estar relacionado com diversos 

fatores, tais como um viés de seleção de casos que chegam ao centro oncológico e 

à UPA. É importante lembrar que o contexto do estudo, conforme já explicitado no 

capítulo anterior, é de redução das taxas de mortalidade padronizadas por idade na 
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região. Além disso, os esforços de construção de rede incluem a organização de 

uma série de ações diagnósticas e terapêuticas que levam ao diagnóstico mais 

precoce ou mesmo à prevenção do câncer em alguns casos. É possível que casos 

mais graves estejam de fato sendo drenados aos CACONs, justificando a percepção 

de piora da rede vivenciada por esses atores.  

Ainda sobre a percepção dos especialistas, a comparação feita com o acesso 

via saúde suplementar ou privada é carregada de sentidos, e demanda análise 

específica. Há o viés da medicina liberal, para a qual o controle de fluxos por um 

ente governamental é visto como entrave burocrático. Tal visão não leva em conta 

diversas questões relacionadas ao volume de atendimentos, às múltiplas portas de 

entrada e a todas as dificuldades inerentes à operacionalização do acesso. Em se 

tratando do acesso oncológico, somam-se os altos custos e conflitos de interesse 

que justificam de maneira clara a ação regulatória(38). Além disso, simplifica-se a 

visão de um melhor acesso às terapias mais modernas, tomando a saúde 

suplementar, por princípio, como um setor homogêneo e garantidor de acesso às 

melhores práticas. Essa visão idealizada de uma saúde suplementar garantidora de 

acessos que a saúde pública não proporciona, talvez possa ser aplicada, ainda que 

com limitações, para determinadas carteiras e planos de alto padrão, cujo acesso se 

dá via centros oncológicos privados muito específicos e de alta qualidade. Para a 

maior parte dos usuários de planos, no entanto, há enormes dificuldades de 

cobertura, necessidade de judicialização e, frequentemente, observa-se a 

transferência de responsabilidades aos entes públicos(48,173). 

No entanto, é importante também que se reconheça que tal fala se baseia em 

premissas de muito difícil contraposição, que são as crescentes evidências de novos 

tratamentos que não são disponibilizados para a população. A existência desses 

tratamentos e o acesso dificultoso encontrado no sistema público são geradores de 

distorções de acesso para medicamentos cujas evidências estão já consolidadas na 

literatura. Tal situação toma contornos ainda mais difíceis quando analisamos o 

relatado por um dos entrevistados: por vezes, já consta inclusive parecer favorável 

da CONITEC para a incorporação, porém sem a devida publicação de portaria que 

determine a previsão de custeio por parte dos gestores, em especial do Ministério da 

Saúde.  
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Um ponto interessante comum a todos os grupos é o reconhecimento da 

necessidade de maiores e melhores interfaces de contato entre os profissionais. Há 

claramente um desconforto com a fragmentação e com os resultados 

desempenhados pelos demais atores e a crença de que investir na aproximação dos 

atores pode desencadear melhora no cenário de cuidado, em especial na APS. 

Finalmente, outro ponto de análise importante que as entrevistas com os 

trabalhadores proporcionou é a participação do mix público privado na construção 

dos mapas de cuidado dos usuários(2). Isso ficou evidente, demonstrando que os 

gargalos assistenciais existentes na rede produzem movimentos do paciente em 

busca de soluções. Em outras palavras, o paciente não é passivo frente ao que lhe é 

imposto, mas produz alternativas e fluxos visando a alcançar aquilo que julga 

necessário para atingir o acesso que acredita precisar.  

 

4.4 Os gestores 

 

Para analisar as perspectivas dos gestores dessa rede, foram realizadas 7 

entrevistas em atores considerados importantes para o seu funcionamento. Nesse 

sentido, foram entrevistados o responsável pela regulação regional da 

Coordenadoria Regional de Saúde Leste (G1); a secretária executiva do COSEMS-

SP (G2); o responsável pela diretoria técnica de serviço de alta complexidade de 

oncologia na região leste até o início de 2020 (G3); o coordenador do grupo 

condutor de oncologia da capital (RRAS 6 Onco – SMS-SP) (G4); o responsável pela 

direção clínica de um dos principais serviços de alta complexidade do estado de São 

Paulo e referência técnica da RHCCC (G5); o  responsável até 2019 sobre a 

regulação oncológica na RHCCC (G6); e o responsável pela coordenação do grupo 

condutor de doenças crônicas da SES/SP (G7). 

Após a realização das entrevistas e leitura das suas transcrições foi possível 

captar algumas de suas percepções relacionadas ao acesso oncológico. Em 

primeira análise é importante salientar que algumas falas e ideias referidas pelos 

entrevistados reportam sentidos que podem estar relacionados não apenas às suas 

formações, vivências e locais de trabalho, mas também a um certo grau de 

autoproteção, haja vista suas implicações com o tema e com a função. Nesse 

sentido, avaliar o acesso oncológico seria uma forma de autoanalisar seus próprios 
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resultados. Nesse sentido, avaliações rigorosas poderiam ser interpretadas de forma 

depreciativa, colocando em risco, no limite, o próprio trabalho. Isto posto, é 

importante analisar os achados de cada entrevista. 

 

4.4.1 O Acesso segundo os gestores 

 

O primeiro ponto a ser analisado é a forma como os diferentes gestores 

percebem o acesso oncológico. Nesse sentido, as opiniões são bastante variadas. 

Para G1, profissional que atua na regulação regional do território da CRSL, a 

avaliação do acesso é positiva. Sua fala se baseia em seu crivo pessoal sobre os 

tempos de resposta, a qualidade técnica do protocolo de acesso e sua compreensão 

acerca da sua operacionalização e da sua perspectiva de ordenação locorregional 

de fluxos. 

Já G4, responsável pelo grupo condutor de oncologia na capital, avalia 

positivamente o processo histórico de construção da regulação municipal do acesso. 

Para ele, a estruturação da regulação municipal, com a implantação e 

aprimoramento de seus protocolos, foi fundamental para uma melhoria do acesso 

oncológico na última década. 

No entanto, G4 adota postura mais crítica ao complementar sua análise. 

Pontua a rede para além da alta complexidade e reconhece os limites relacionados 

ao volume de pacientes e à estruturação de respostas para o que ele denominou 

como “média complexidade” – exames e procedimentos diagnósticos necessários 

para iniciar o cuidado oncológico e para algumas ações preventivas. Segundo G4, 

há déficit de vagas para exames e procedimentos diagnósticos, e esse seria o maior 

gargalo hoje da atenção oncológica na capital. 

 Ao deslocarmos o eixo das entrevistas para o gestor estadual, a perspectiva 

da análise do acesso se modifica para uma perspectiva mais macrorregional e, 

também, mais crítica do que dos gestores municipais. Para G7, responsável pela 

coordenação do Grupo Condutor de Doenças Crônicas da SES/SP e artífice dos 

estudos que parametrizam as ofertas assistenciais da rede de oncologia no Estado 

de São Paulo, o cenário não é bom - inclusive com piora das filas – muito em função, 

segundo ela, da falta de financiamento oriundo do Ministério da Saúde para honrar 

inclusive as pactuações já realizadas.  
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Já para G6, responsável pela regulação da RHCCC, o principal responsável 

pela piora no acesso oncológico no Estado de São Paulo foi a pandemia de COVID-

19, já que a estruturação da rede vinha caminhando para melhoria por meio do 

fortalecimento da regulação de oncologia no âmbito das DRS. No entanto, 

complementa que a rede não conseguiu avançar o suficiente na ampliação do 

acesso regulado aos meios diagnósticos.  

 Esse discurso mais contido dos gestores públicos não encontra eco entre os 

prestadores hospitalares entrevistados, que adotam uma postura mais crítica em 

relação ao cenário do acesso oncológico. 

 Segundo G3, que exerceu a posição de direção técnica de um CACON na 

cidade de São Paulo, o atual cenário é de piora, haja vista o grande número de 

casos graves que o seu serviço tem recebido nos últimos anos. G3 acredita que à 

época que o serviço possuía maior autonomia para fazer pactuações de fluxos locais 

a situação era melhor para a região. Nessa direção, critica a fragmentação da 

regulação na cidade de São Paulo que, na sua visão, resultou em ampliação de 

casos de outros municípios e de maior gravidade para seu serviço. 

Já G5, responsável pela direção clínica de um dos principais serviços de alta 

complexidade do Estado e serviço de referência técnica da RHCCC, tem opinião 

ainda mais dura: associa as dificuldades de acesso à disponibilidade e ao 

planejamento para que haja disponibilidade maior de certos tratamentos na alta 

complexidade oncológica. Segue sua crítica problematizando a demora para acesso 

aos meios diagnósticos e a ausência de alternativas calcadas em risco clínico: 

 

Então, a gente tem um problema na Rede que é uma demora muito grande 

pra identificar o paciente com câncer, não existem estratégias pra colocar 

esse paciente num caminho mais rápido... a mamografia de alguém que tem 

(...) ela tem que ser, passar na frente de alguém de uma mamografia de 

rotina e assim sucessivamente. Então, a gente precisa ter um caminho, vias 

rápidas pra suspeita, diagnóstico e encaminhamento, então, esse 

movimento não tem também. Isso faz com que a gente tenha objetivamente 

um número muito maior de pacientes com estágios avançados... (G5) 

 

Em consonância com a preocupação de G6 e G7, G5 também considera 

como vilões o financiamento e a pandemia por COVID-19, grandes responsáveis 

pela piora do cenário do acesso oncológico. Porém os relativizam ao considerar que 
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a situação já estava grave antes, tanto na área clínica quanto cirúrgica. Segundo G5, 

o maior peso é, na verdade, o financiamento insuficiente que leva a todos a uma 

sensação de “estar o tempo todo olhando para o início do processo e não consegue 

aprimorar o processo”: 

 

e isso antes da pandemia já acontecia, com a pandemia isso tá se 

acentuando de uma maneira muito forte, tanto no público quanto no privado, 

mas no público de uma maneira muito intensa... mas antes da pandemia a 

gente já tinha essa situação de ter casos muito avançados por uma demora 

pra chegar no sistema. Porque depois que fez o diagnóstico o sistema até 

conseguia absorver. Nos últimos 2 anos o sistema tá sendo penalizado com 

redução de recursos de uma maneira geral, então o sistema também já não 

absorve com tanta agilidade esses pacientes, mas, ele era dimensionado e 

cabiam todos os pacientes. Nas áreas cirúrgicas, eu também vejo que hoje 

tem um problema e também tem a ver com financiamento, porque você tem 

gente com expertise pra operar câncer trabalhando em diversos locais, não 

só nos centros de referência. E a gente vê que, pelo menos na minha 

intepretação, é uma questão de financiamento. Os hospitais que não são 

dedicados pra oncologia operam cada vez menos câncer, mesmo aqueles 

que tinham condições técnicas pra fazer isso, e aí também a gente tem mais 

um ponto de estrangulamento. (G5) 

 

 Finalmente, complementa a análise G2, responsável pela secretaria executiva 

do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo 

(COSEMS-SP), trazendo um olhar negativo, porém pragmático e, até certo ponto, 

condescendente acerca da dificuldade de se estruturar essa rede em um cenário de 

ofertas tão heterogêneas: 

 

Na verdade, a gente tem muito contato com gestores municipais. O papel do 

COSEMS é fazer essa articulação com gestores municipais e 

particularmente com a Secretaria de Estado. Acho que é uma rede que tem 

muita dificuldade de acesso. Evidentemente que tem situações mais graves, 

e outras menos graves, porque como é uma rede que depende muito dos 

serviços de alta complexidade, se você tem equipamentos de alta 

complexidade nas macrorregiões, você tem um acesso, se você não tem 

esses equipamentos e os usuários do SUS têm que se deslocar das 

macrorregiões para outras macrorregiões, o acesso é bem dificultado. E, 

além disso, como você tá cansado de saber, a oncologia é um mundo! 
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Porque às vezes você tem o acesso, por exemplo, para equipamento tanto 

cirúrgico como quimioterapia e radioterapia para um câncer, e não tem para 

o outro... Então também além de ter falta de equipamentos, principalmente 

de alta complexidade em regiões do estado, você tem também lugares que 

têm acesso para o tratamento de algum tipo de câncer e não tem o outro, 

então na minha opinião é uma rede que tem muito estrangulamento. (...) 

tem lugares que o acesso é dificílimo, a gente teve situações por exemplo, 

como a região de Sorocaba, inclusive municípios que faziam a divisa com 

Paraná, o paciente tinha que vir fazer a quimioterapia aqui em Guarulhos! 

Então tem uma dificuldade de acesso em várias regiões do estado, tanto 

para exames, como para o tratamento mesmo (G2) 

 

G2 segue seu raciocínio sobre o acesso, posicionando-se em sua perspectiva 

de maneira muito crítica. Externaliza a opinião de tratar-se de um problema 

extremamente grave, e que o estado ainda não conseguiu equacionar, muito por 

conta do estrangulamento financeiro gerado pelo apoio insuficiente do Ministério da 

Saúde, em especial nos últimos anos: 

 

Então, acho que a gente tem problema de acesso gravíssimo. Eu tenho 

uma avaliação das redes que a gente acompanha. Eu acho que é uma das 

mais estranguladas no estado, porque continua a segunda causa de 

mortalidade, se não me engano é a segunda no estado - o câncer -, e a 

gente não consegue, eu acho que o estado de São Paulo não conseguiu, o 

SUS do Estado de São Paulo não conseguiu fazer uma ampliação do 

acesso na medida das necessidades das situações epidemiológicas no 

estado. E por parte do Ministério da Saúde tem um super estrangulamento 

da parte de financiamento principalmente nos últimos anos. (G2) 

 

G2 revela ainda que a pauta oncológica é uma preocupação constante para 

os secretários municipais de saúde. Cita, também, pela primeira vez, a ausência do 

município de São Paulo em espaços de representação intergestores: 

 

A gente tem uma sistemática de funcionamento aqui no COSEMS, que vai 

além dessas discussões de grupo bipartite. A gente tem dois espaços de 

articulação direta com gestores municipais, então uma vez por mês tem 

uma reunião da diretoria que tem vinte e três membros, que são de, sei lá 

de umas vinte CIR do estado inteiro, e nós temos também um conselho de 

representantes regionais, que é um secretário para cada uma das CIRs do 
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estado que são sessenta e três. São Paulo não participa, o município de 

São Paulo não participa de nenhum espaço bipartite do COSEMS. Uma vez 

por mês a gente tem a reunião com esses representantes regionais e com a 

diretoria, e um dos pontos de pauta que a gente trabalha é o que a gente 

chama de demanda regional. É impressionante a demanda de oncologia, eu 

posso dizer para esse ano, foi tudo diferente por causa da pandemia, mas 

eu tô aqui desde 2015 e acho que nesses anos todos, não me lembro de 

uma reunião que não tenha aparecido como principal problema de uma 

região pelo menos o acesso a oncologia (G2) 

 

4.4.2 O Protocolo de Acesso e a Regulação  

 

Quanto às avaliações acerca da regulação do acesso e do protocolo de 

acesso, o primeiro ponto que chama a atenção é a existência de uma regulação 

oncológica estadual específica da Rede Hebe Camargo apartada dos demais 

complexos reguladores.  

Essa condição não foi lembrada pelos diferentes gestores, exceto por G2, que 

teceu, de forma voluntária, críticas importantes sobre o tema quando questionada 

sobre o protocolo de acesso. Segundo G2, há certa artificialidade em se promover 

um caráter facultativo de adesão aos mecanismos regulatórios da Rede Hebe 

Camargo, uma vez que a rede, em seu funcionamento real, é indissociável. Em 

outras palavras, não existiriam de fato duas redes, mas apenas uma, a do SUS. 

Nesse sentido só faria sentido uma regulação unificada por meio de pactuações, tal 

como está consolidado nas instâncias de governança do SUS. 

Apesar das críticas de G2, é importante salientar a intencionalidade do 

governo do estado de São Paulo com tal movimento. A SES-SP pretendia ‘enxergar’ 

as ofertas dos diferentes prestadores em um cenário no qual a transparência para 

compartilhar status de disponibilidade e de uso dos serviços ficava aquém do 

desejado, situação bem explorada por G7: 

 

muitos dos gestores e dos prestadores enxergam a CROSS e a regulação 

da Secretaria como entrave, né, eles acham que funciona melhor se a gente 

não tivesse junto (...), uma das discussões que a gente fez com o ICESP 

(...) é exatamente essa. É a discussão relacionada a oferta dele de 

radioterapia [no portal CROSS], que é muito baixa, frente ao que ele tem de 

acelerador. (...) Porque grande parte da oferta dele é a porta do HC. Até aí, 
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tudo bem, porque na porta do HC vem gente de tudo quanto é lugar. Ele 

acaba entrando, mas essa distribuição não fica visível pra CROSS. Então o 

que ele faz e que não tá na minha oferta CROSS, mas que ele faz pra porta 

do HC, eu não enxergo. E aí dá impressão de que não tá fazendo. É uma 

sensação ruim. Então o que a gente quer com a ferramenta, é mostrar. 

Então assim, eu não quero todas as suas vagas, mas eu quero enxergar o 

que é que você tá pondo e o que é que a gente tá colocando. Então, a 

ferramenta tem que ser transparente.... (...) tem que mostrar os dois lados 

da moeda. E, e os prestadores ficam com medo. Eles acham que quando 

chega a regulação, é um cabresto. Que vai lá pra dificultar o serviço, que a 

coisa era boa até chegar a regulação, chegou a regulação piora, né? (G7) 

 

Interessante perceber que é exatamente essa a percepção de piora 

destacada por G3, quando aborda um dos efeitos da implantação dessa rede no 

contexto da cidade de São Paulo e das regiões do entorno onde o seu serviço está 

inserido: 

 

Na verdade, a regulação não unificou na regulação municipal, na verdade 

dividiu as regulações só que ficou, uma regulação municipal e uma 

regulação estadual, e como o nosso hospital é um hospital do estado, aí 

começamos a receber os casos de fora do município, e os casos do 

município que estavam mais próximos da nossa unidade não vinham para 

nós, eram destinados a outros hospitais. Aí, com as proporções do 

município de São Paulo, acabaram pesando para as famílias, porque as 

famílias muito próximas ao hospital tinham que ir para sessões de 

quimioterapia e de radioterapia longe. Com o trânsito de São Paulo ficava 

pesado para eles e nós estávamos recebendo pacientes também que 

vinham de muito longe. Então tinha uma ineficiência no sistema. (G3) 

 

G5 tem também uma posição crítica e vai além das falas de G3. Segundo sua 

visão, o subfinanciamento levou a cenário de piora na disponibilidade de ofertas de 

maneira geral e, não obstante a não reposição dessas vagas em outros serviços, 

algumas decisões dos reguladores levam a um número de encaminhamentos não 

compatível com a epidemiologia esperada, dando a entender que possa haver 

seletividade de carteira para cada prestador. Considerando os problemas de 

financiamento da atenção oncológica, tais decisões precisam ser mais bem 

esclarecidas, pois repercutem no funcionamento da rede e na sustentabilidade do 
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serviço. Em sua visão, caso esse fosse o desejo, deveria haver uma discussão de 

hierarquização da rede com compensação de recursos para o adequado 

financiamento dos serviços. Para além da seleção de demanda, outro ponto que 

salienta é que o planejamento das ofertas não acompanhou a necessidade do 

sistema: 

 

E a gente também tem uma particularidade e aí é que é o problema (...) a 

questão da falta de organização do sistema, alguns serviços, bom: “eu não 

atendo cabeça e pescoço”; o outro: “Ah, só atendo gastrointestinal e mama”. 

Mas isso não foi organizado de uma maneira que você enxergue quantos... 

“Tá bom, mas tá faltando o gineco”, e “onde que vai atender gineco?” (...) 

isso tá bem, bem confuso e desordenado... (G5) 

 

Apesar das críticas sobre o modelo de regulação, quando os entrevistados 

falam sobre o protocolo de acesso em oncologia em si, todos demonstram conhecê-

lo. G4, coordenador do grupo condutor da RRAS 6 Onco, da SMS-SP, tenta ajudar a 

compreendê-lo, explanando sua visão sobre o seu funcionamento: 

 

o processo é de regulação de acesso à oncologia. Ele é estruturado com as 

portas de entrada (...) Então, seja uma unidade básica, uma UPA ou um 

pronto socorro municipal, um hospital municipal, qualquer ponto do serviço o 

paciente pode dar entrada no sistema. Esse paciente tem que seguir alguns 

critérios de um protocolo.  Esse protocolo prevê (...) pra dar entrada no 

serviço oncológico, necessitam de diagnóstico anatomopatológico, e outros 

tumores são de alto suspeição clínica. (...) Então, o paciente entrando em 

qualquer um desses pontos da rede, (...) tendo os critérios do protocolo, 

esse ponto da rede faz, via sistema informatizado, uma solicitação dessa 

consulta. Essa solicitação vai pra regulação central. As consultas de 

oncologia não são reguladas de forma regionalmente, elas são reguladas 

por uma central - até pra que a fila seja única - e, então esses reguladores 

centrais, todos os dias puxam a listagem de todos os casos, fazem uma 

análise técnica se eles estão dentro dos critérios, e uma análise médica de 

prioridade. A gente sempre tenta priorizar os pacientes sem tratamento. 

Então (...) esse paciente é agendado no serviço de alta complexidade. (G4) 

 

G6 relembra do processo de construção desse protocolo, que é válido para 

todas as unidades que aderiram à RHCCC. Ressalta o esforço coletivo com 
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participação das principais unidades, a maioria ligadas a centros universitários. 

Segundo sua perspectiva o protocolo não pode ser considerado restritivo: 

 

Às vezes, as pessoas, quando eu vou apresentá-lo a elas, principalmente 

quando a gente vai implantar, a gente fala: "são casos confirmados". Aí as 

pessoas se assustam e acham que a regulação vai atrapalhar por conta de 

que: "ah, você vai atender só casos confirmados?", mas a gente... por 

exemplo, câncer de mama, o que é um caso confirmado pra câncer de 

mama? BIRADS 4 e 5. Então, o que se procurou fazer foi que o protocolo 

não fosse restritivo. Ao contrário. (G6) 

 

Nessa direção, G2 faz um contraponto à visão de G6, reforçando a crítica 

sobre seu caráter restritivo. Porém, localiza o problema: em sua visão é o déficit de 

oferta que leva a um protocolo com características de restrição de acesso: 

 

(...), e por outro lado também tem um conjunto de protocolos clínicos que 

foram feitos pelos especialistas da secretaria de saúde, pessoas super 

capacitadas para fazer isso, mas ao mesmo tempo você tem protocolos e 

fluxos para entrada nesta rede que no nosso entendimento muitas vezes 

limita a entrada e não a organiza... eu vou dar um exemplo. Eu coloco lá 

que para pedir uma internação, ou tratamento, ou uma consulta 

especializada para um determinado caso, eu preciso fazer esta lista de 

exames, senão não consigo nem entrar na rede, nem entrar na regulação. 

No entanto, o SUS não oferece aqueles exames na região. O entendimento 

que nós, do COSEMS, temos, os gestores municipais têm, é que precisaria, 

na própria discussão da regulação, garantir o acesso àquele conjunto de 

exames para fechar o diagnóstico. Se não é na região de saúde que seja na 

macrorregião, se não é naquela macrorregião, tem que indicar em que 

macrorregião que eu vou fazer os exames, para poder entrar na rede. 

Então, quando a CROSS definiu e orientou sobre esses protocolos, a 

primeira reclamação dos gestores municipais é que passou muito a ser 

muito mais um gargalo do que uma organização de fluxo para entrada na 

rede. Então, eu acho que tem um problema seríssimo. Porque lógico que 

não é o problema da regulação, é um problema da oferta! Nós temos vazios 

assistenciais para oncologia muito expressivos no Estado de São Paulo e 

na hora que eu olho, organizo, baseado num protocolo que não considera a 

situação real da oferta, eu estou muito mais fechando a porta do que 

abrindo-a e regulando-a de uma forma mais organizada. (...) para 

determinados tipos de câncer a pessoa não consegue nem entrar na 



P e r c e p ç õ e s  s o b r e  a  r e d e  d e  a t e n ç ã o  o n c o l ó g i c a  | 176 

 176 

regulação para entrar na rede especializada. Ela já é barrada porque não 

consegue fazer os exames. (G2) 

 

A crítica de G2, no entanto, encontra resposta na fala de G6, que relembra 

que havia a expectativa de que o processo devesse ser sempre aprimorado pelo 

acompanhamento regional das unidades. Atribui ao momento da pandemia COVID-

19 a responsabilidade por certas pactuações não avançarem. Entretanto, segundo 

G6, apesar de todas as limitações, na sua visão o protocolo é bem aceito por todos 

os envolvidos: 

 

Claro que a gente também tava em vias de discutir algumas modificações, 

por exemplo: talvez em hematologia, fosse interessante a gente discutir (...). 

Algumas regiões têm dificuldades em fazer um mielograma, que é exigido 

na parte hematológica... então, a gente de novo foi interrompido nessa 

questão de flexibilizar um pouco o protocolo e, também garantir os meios 

diagnósticos (...) Mas, o protocolo é muito bem aceito, tanto pelas Unidades 

executantes, (...) e pelas Unidades solicitantes também. É um protocolo 

bem aceito por quem está... sejam os laboratórios médicos especialidades, 

né, sejam as próprias regulações municipais, é um protocolo muito bem 

aceito. (G6) 

 

Essa fala é corroborada pela posição de G1, responsável pela regulação 

regional no âmbito da CRSL. G1 mostra-se muito favorável ao protocolo, rotulando-o 

como fundamental ao processo de trabalho da regulação: 

 

Ele tem o mínimo dos exames de encaminhamento. Então ele determina o 

fluxo. Eu acho que isso é muito mais fácil de se encaminhar. A gente tem 

algumas, só onco oftalmo e oncodermato que está restrito para o 

especialista, mas as demais são todas abertas para todos os médicos da 

rede (...). É fundamental para a regulação. E, o acesso, também. (G1) 

 

G1 explica também os limites da regulação regional enquanto área meio, 

garantidora da integridade das solicitações, e o papel da regulação municipal de 

oncologia como atores principais desse processo no âmbito municipal: 

 

A regulação de oncologia tem uma equipe própria, lá no complexo 

regulador. Nós da regional somos mediadores, somos meio. São eles que 
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validam e fazem o agendamento. Nós não agendamos nenhum paciente 

oncológico lá na regional. Mas, o município tem, vamos dizer assim, 

pactuado os hospitais municipais contratualizados, que são um 

agendamento SIGA, uma oferta SIGA - o [“G4”] acho que vai te explicar 

melhor – o quantitativo né? E, dentro disso, ainda tem as especialidades 

que, por algum motivo, por quantidade, sei lá, ou por perfil, o paciente 

agendado via CROSS e aí é acionada a Rede Hebe. O paciente é inserido 

na plataforma CROSS, no módulo de oncologia, regulação estadual. (G1) 

 

No entanto, G1 esclarece que o processo de solicitações de exames e 

métodos diagnósticos para o câncer é feito pela regulação regional. Demonstra 

preocupação com o elevado percentual de solicitações incorretas e os atrasos que 

provocam para o acesso efetivo do paciente a uma referência oncológica: 

 

muitas vezes o paciente é inserido de forma incorreta, então a gente 

também faz essa validação e acompanha esse caso, porque é devolvido do 

regulador regional. E a gente monitora pra ver quanto tempo esse paciente 

vai ser reinserido... (...) às vezes são erros muito... (...) alguma informação 

que é básica. Então... biópsia... geralmente... realizou endoscopia... mas 

não tem o nome do tumor e não tenho resultado da análise (..) isso volta... a 

gente precisa ver... é um adenocarcinoma? (...) Se ele insere 

incorretamente, eu aciono por e-mail a unidade e a supervisão 

correspondente, para a gente mostrar que está tendo alguma falha de 

comunicação, de contenção do protocolo.  (...) a gente tem uma média de 

mais ou menos 50 a 60 devoluções por mês.  E a gente tem uma entrada 

mensal aí de oncologia de 300, na Leste, né? 330, 350 varia (...) A gente faz 

um monitoramento... mais ou menos uns 50 casos são devolvidos...  (...) 

Falta algum dado, né? Na oncodermato a gente tem muita devolutiva por 

conta de... por exemplo, no protocolo fala “somente dermatologistas”. 

Precisa informar o tamanho dessa lesão, se é no rosto, tem um tamanho, se 

é no corpo tem outro tamanho, e geralmente eles dão o tamanho da lesão 

que foi biopsiada, e não é isso que a gente quer... isso é importante 

também, mas o que a gente quer é o tamanho da lesão, porque ele tem lá 

no protocolo... (G1) 

 

Se, por um lado, o excesso de rigor aparente demonstrado pela regulação 

regional possa ser interpretado como um ‘purismo burocrático’, sua função fica clara 

a partir de uma das falas de G5. Segundo seu entendimento, foi seu serviço o 
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responsável pelos primórdios desse protocolo e sua existência cumpriu um papel 

importante na racionalização dos recursos e na humanização do atendimento, haja 

vista que impediu o deslocamento imotivado de centenas de pessoas todos os 

meses, que vinham ao serviço apenas para saber se seriam ou não atendidos, bem 

como proporcionou a desmobilização da estrutura administrativa que existia apenas 

para dar essa resposta. 

Entretanto, ainda que paire alguma controvérsia sobre seu funcionamento, 

todos os entrevistados concordam que há limites em seu funcionamento e que 

nesses momentos outras forças interagem com o processo, produzindo acessos das 

mais variadas maneiras. Quando questionada sobre a existência de mecanismos de 

prestação de contas do protocolo e do acesso, G2 resgata a ideia já trazida por G5 

acerca da necessidade de pactuações mais claras sobre o planejamento de ofertas:  

 

Na minha opinião isso não existe de uma forma sistematizada, (...) o que 

deveria acontecer é você ter um desenho da oferta de serviços numa região 

de saúde, a pactuação para cada um dos secretários municipais, para cada 

um dos municípios, de qual é a oferta que ele tem direito, vamos dizer assim 

na distribuição lá do atendimento, as referências regionais. E depois, 

periodicamente, (...) você teria que pegar todas as informações da 

regulação, e aquilo que não tá na regulação, porque não é cem por cento 

dos serviços da rede oncológica que tá sob a regulação, e fazer essa 

avaliação nos espaços bipartite, na CIR, na macrorregião. Isso não 

acontece de jeito nenhum! Então acho que falta um planejamento regional 

da rede de atenção oncológica, e falta avaliação e monitoramento 

permanente dessa rede. (G5) 

 

Ainda sobre a fragilidade dos mecanismos de prestação de contas do 

protocolo, G6 acrescenta que tenta ser transparente em suas ações. Nesse sentido, 

disponibiliza seus dados em um tabulador eletrônico (TABNET), o que não é praxe 

de nenhuma regulação no país. No entanto, isenta-se ao analisar o monitoramento 

dos prestadores, dizendo não ser responsável por tal processo, embora acredite 

que, ainda que em pequena escala, ele ocorra: 

 

a regulação de oncologia tem todo uma questão de transparência de dados, 

(...) existe um TabWin, da Secretaria, em que é possível consultar o que tá 

sendo regulado, por região, por município e etc. Então, a regulação é que 
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procura dar uma transparência. Em relação às Unidades habilitadas, a 

gente ainda faz um monitoramento, mas pouco, eu diria, é.... muito 

burocrático, pouco prático, no sentido de sentar, discutir... entendeu?  (G6) 

 

Os entrevistados trataram, ainda, sobre quando o protocolo não funciona. A 

fala de G6 é uma das mais esclarecedoras de um dos principais gargalos do acesso: 

o leito de internação:  

 

Primeiro assim... nós estamos falando de um protocolo e de uma regulação 

ambulatorial. Eu regulo vagas ambulatoriais e para isso utilizo um protocolo 

que define o que é caso confirmado. Pra isso eu acho que funciona bem, 

acho que permite acesso pros municípios menores (...) o paciente internado, 

a regulação de leito a leito. Eu tenho região que eu não tenho o menor 

problema com isso. Os hospitais... a regulação, não é uma regulação de 

urgência, a gente chamaria de uma urgência relativa. E, a própria região se 

organiza e resolve isso (...). Onde eu tenho problema? Em São Paulo, na 

grande São Paulo. É muito difícil. O paciente, (...) principalmente o que não 

tinha um diagnóstico. Ele é internado num hospital geral e tem um 

diagnóstico de oncologia. A gente ainda não tem pactuações suficientes pra 

dar conta de todos esses casos. Hoje mesmo eu tive reunião com o 

município de São Paulo e uma coisa que o município de São Paulo pediu: 

fratura patológica. Nossa senhora! Um caso de fratura patológica. Veja! 

Aqui, na grande São Paulo, onde estão grande parte dos equipamentos, eu 

tenho muita dificuldade de atender esse paciente e não tenho uma 

pactuação realmente estabelecida, entendeu? E aí, não é uma urgência, 

esse paciente já tá atendido. Geralmente ele tá num hospital geral, é uma 

urgência relativa. E aí, ninguém quer esse paciente por que se trata muitas 

vezes da primeira manifestação, o primeiro diagnóstico dele. (G6) 

 

G6, então, aborda um outro gargalo percebido em sua prática: o acesso à 

oncologia clínica da RMSP. No entanto, há muitos pontos controversos na relação 

com os prestadores e entre eles e o Ministério da Saúde: 

 

Outro problema aqui em São Paulo, na grande São Paulo, que eu não tenho 

em nenhum ou outro DRS, é a questão do caso que já passou da fase de 

uma cirurgia, ele precisa de oncologia clínica, (...) é um caso que ninguém 

quer. E eu tenho fila só na grande São Paulo. No interior, isso já é dado, os 

serviços assumem esses casos, entendeu? Aqui em São Paulo, eu tenho 
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fila. É a minha principal fila hoje em dia na grande São Paulo, é a fila do 

paciente que precisa basicamente de oncologia clínica, de quimioterapia. E 

aí quando você vai conversar, todos os serviços estão explodindo na 

quimioterapia. Geralmente me diz assim: "G6, em geral os serviços não 

cumprem na parte cirúrgica, aquilo que foi combinado na habilitação”. (...)  

mas a maioria (...) em geral 90% dos equipamentos estouram na 

quimioterapia. Ela tá subestimada? A gente fala com o ministério, e ele diz 

que São Paulo faz quimioterapia demais, e que ele não tem esse problema 

nos outros Estados. E não quer rediscutir o teto. E aí você fica com esse 

problema para atender esse paciente. (G6) 

 

G6 segue em sua explanação sobre os limites do protocolo, dessa vez 

trazendo aquilo que considera uma das principais mazelas do processo regulatório 

no cotidiano da regulação: a transparência, que vaza a partir da construção dos 

mapas de cuidado a partir do agir leigo ou do agir profissional(2), ou do acionamento 

de mecanismos heterodoxos, como o clientelismo, para driblar a regulação 

governamental: 

 

É... os outros acessos... Eu digo pra você: existem muitos! (...) o vereador, o 

deputado, o amigo, o residente que saiu do HC, do Santa Marcelina e que 

tá no serviço e consegue com o professor, com um amigo. (...) Muitas 

vezes, nós da regulação nos sentimos... eu não tô querendo usar a palavra 

palhaço, mas, às vezes a gente se sente palhaço, porque você pede. Você 

já pediu aquele caso, você já conversou, você ligou e: NÃO!! De repente: 

"Olha, o paciente já foi atendido", aí a gente pergunta: Como? “ah ele foi, foi 

pro HC”. Eu tô usando o HC [como exemplo], mas assim, ah ele foi pra 

UNICAMP. Como ele foi pra UNICAMP? A UNICAMP disse que não tinha 

vaga. "Ah, mas alguém que conhecia alguém, né... E foi. A gente se sente 

assim, a coisa mais ineficiente do mundo, né? Mas, infelizmente... 

felizmente pra aquele paciente que foi, mas aquele paciente deveria ter ido 

pela via normal. Era pra ter ido quando eu, regulação, passei o caso e pedi, 

né? (G6) 

 

G7 traz uma fala que corrobora a de G6 sobre a dinâmica do acesso de 

urgência, via pronto-socorro: 

 

a maioria desses hospitais são porta aberta, então o paciente não entra só 

via regulação, ele entra pela porta de internação (...) pela via do próprio 
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prestador (...) a gente sabe que isso existe. Essa regulação interpessoal e 

intermédico é a coisa mais comum que a gente que é médico sabe e que 

não é regulada (G7) 

 

O acesso via pronto-socorro também é reconhecido por G3, que aporta, 

contudo, outra perspectiva sobre o acesso: 

 

“os pacientes são bastante espertos, mas eu não acho que tinha uma 

procura [do Pronto Socorro] especificamente para isso, a gente acabava 

descobrindo lá. Um paciente com problema intestinal e você descobre que 

ele está com câncer... Eu acho que às vezes aconteciam algumas 

transferências de pacientes com esse intuito de burlar, mas acho que não 

era a maior parte. A maior parte era que o paciente não sabia que estava 

com câncer e acabava vindo por que ele estava muito mal, vinha para o 

nosso serviço porque ali tinha mais recursos, e aí descobria que estava com 

câncer.”  (G3) 

 

No entanto, apesar de compreender o movimento dos pacientes em buscar a 

urgência quando da queixa aguda, G3 volta a criticar o processo regulatório, 

confirmando as falas de G6: 

 

“(...) Eu acho que muitas vezes não funcionava (...), acho que quarenta por 

cento dos pacientes eram diagnosticados nos prontos socorros, então isso é 

falha no protocolo de acesso. O paciente acaba entrando pelo pronto 

socorro. Então, se por sorte dele ele estava no nosso hospital, ele 

conseguia entrar. Bem ou mal, a gente tinha que encaixar. Contra a 

regulação, porque a regulação não permitia assim que a gente encaixasse 

no nosso, mas coitado, quando ele estava nos hospitais das OSS, ele tinha 

que ficar na regulação, e aí perdia tempo, porque na verdade a regulação 

não é para o hospital, a regulação é ambulatorial. Eu acho que esse é um 

ponto importante que você levantou, a regulação do hospital não estava 

inclusa e aí o que se tentava fazer, fazia um encaixe no ambulatório, depois 

o estado quase que proibiu... então eu acho que era uma ineficiência 

bastante grande do sistema. (G3) 

 

G4 reconhece os limites do protocolo vigente. Na sua visão, quando há 

dificuldade na obtenção de alguma vaga, as coordenadorias e supervisões técnicas 

de saúde de outras regiões se apoiam mutuamente, especialmente na obtenção das 
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ofertas diagnósticas. E complementa seu raciocínio reconhecendo a dimensão do 

mix público-privado na busca por esse diagnóstico ou pelo acesso, além do papel de 

atores externos, para o qual utiliza um temo popularmente conhecido: “carteiradas”. 

No entanto, segundo sua visão, não importa o caminho: quando o paciente entra no 

radar da regulação ambulatorial, há um esforço para conduzi-lo à sua necessidade, 

independentemente das formas de obtenção dos pré-requisitos para as vagas.  

Vem de G2 a contribuição mais enfática sobre os efeitos para o paciente 

quando esse protocolo não funciona adequadamente. Em sua fala cita o 

enfraquecimento da dimensão regulatória a partir de pactuações diretas entre 

municípios e prestadores, fora do contexto regulatório das regiões. Reforça também 

o papel dos diferentes atores para corrigir as falhas de acesso existentes apesar do 

protocolo, destacando um fato não mencionado por nenhum outro entrevistado – o 

senso de responsabilidade, de solidariedade, o respeito e a empatia, o que sintetiza 

como “o amor das pessoas”: 

 

Então, acho que o resultado mais trágico, vamos dizer assim, dessa 

situação é a desassistência, a assistência tardia, a não realização do 

diagnóstico e do tratamento precoce que a gente sabe que, no caso 

especial de câncer, é uma tragédia. Acho que tem uma certa desassistência 

e, não tenho dúvida que as pessoas ou têm a sua qualidade de vida muita 

agravada pelos quadros clínicos, pela morbidade, como também têm um 

aumento da mortalidade em função dessa desassistência. E aí, eu acho 

que, como a gente sabe estando na gestão, tem os mecanismos que fogem 

dessa burocracia. Então você pega por exemplo, o hospital de Barretos. 

Tem um monte de município que tem acordo direto com hospital de 

Barretos, tem a própria articulação... E tem o amor pela vida das pessoas 

que arruma um monte de caminho, muda... Então, você mora numa cidade, 

precisa fazer uma quimioterapia, o município não oferece, ele vem morar na 

casa de um parente... Tem desde situações que o gestor municipal tenta 

encontrar formas de garantir o acesso para os seus munícipes, na rede do 

SUS, porque embora os serviços de alta complexidade sejam responsáveis, 

tanto para quimioterapia, radioterapia como as cirurgias também, quem faz 

o agendamento, quem faz o transporte do paciente em geral é o próprio 

município, então o que a gente vê na prática a tentativa de entrar pelo 

caminho formal da rede... E as mais variadas formas de articulação para dar 

conta daquele caso, daquela pessoa que precisa do atendimento. (G2) 
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4.4.3 Regionalização 

 

Um dos princípios da conformação das redes de atenção oncológica no 

Estado de São Paulo(15,53,55), a regionalização plena dos fluxos diagnósticos e 

terapêuticos, ainda parece distante de se consolidar no cotidiano dos serviços.  

Em que se pese o esforço de construção de uma regionalização por meio dos 

Planos de Ação Regionais da Rede de Atenção Oncológica na Região Metropolitana 

de São Paulo(68), a realidade captada a partir das percepções dos gestores 

demonstra diversas oportunidades a serem enfrentadas para o aprimoramento 

dessa rede. 

G2 é quem nos fornece o ponto de partida da análise que esse estudo 

pretende realizar. Segundo ela, a regionalização é um desafio em aberto, não 

apenas para a rede de oncologia, mas para todo o sistema de saúde. Faz 

considerações importantes acerca das peculiaridades de se construir 

regionalizações na alta complexidade, haja vista as necessidades de escala que 

esse nível de atenção demanda. No entanto, para G2, ainda que a pandemia tenha 

atrasado ainda mais esse processo, São Paulo apresenta um processo de 

regionalização para o câncer ainda muito precário, em um contexto de ofertas 

insuficientes: 

 

A regionalização é o grande desafio no processo de organização do SUS no 

estado de São Paulo e no Brasil inteiro. (...) Porque São Paulo tem 400 

municípios com menos de vinte mil habitantes. O que significa que se tem 

400 municípios, no mínimo, sem serviços de atenção oncológica, 

particularmente os de alta complexidade - o que é absolutamente correto. 

Porque você não pode pensar, evidentemente, no serviço de alta 

complexidade a não ser regionalmente... Então dá para entender que tem 

uma questão do acesso aí que você só vai garantir se tiver a regionalização. 

E eu acho que aqui em São Paulo a gente ainda tá muito atrasado em 

termos de regionalização. O estado não tem dado a importância, na minha 

opinião, que deveria dar para esse processo de planejamento regional. A 

gente começou, desde o final de 2018, uma discussão sobre a 

regionalização no estado de São Paulo, e o ano passado e no começo 

desse ano, começou a fazer as oficinas de planejamento regional integrado. 

(...) e logo em seguida veio a pandemia, e aí prioridades passaram a ser 
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outra, e eles foram abandonados. Agora, o que a gente percebeu nessa 

discussão ainda preliminar, insipiente - porque a gente só fez a primeira 

parte da discussão do planejamento regional integrado - é que a oncologia 

apareceu de uma forma, muito, muito, muito forte como um grande 

problema da maioria das regiões do estado de São Paulo. Então a gente 

tem uma oferta insuficiente, tanto para diagnóstico como para tratamento, e 

a gente tem um processo de regionalização e pactuação muito precário. 

(G2) 

 

Para G2, diversos fatores explicam esse atraso nas pactuações de uma 

melhor regionalização para o câncer no estado. Dentre eles, menciona as mudanças 

nas políticas do Ministério da Saúde, uma grande mudança no corpo de secretários 

municipais no contexto eleitoral de 2016 e a perda do acúmulo técnico necessário 

para diversas discussões que estavam em curso no âmbito das pactuações 

regionais.  

 

Porque a gente começou a discutir os planos de atenção oncológica 

baseado na portaria 140 e foram feitas várias discussões - isso já há mais 

de quatro anos -, nesse processo teve mudança de gestor municipal (última 

eleição mais de 70%, parece em torno de, não essa última de agora, a de 

2017, cerca de 75% por cento dos gestores municipais mudaram), então 

todo aquele acúmulo da discussão sobre os planos de atenção oncológica 

por macrorregião acabou não tendo uma continuidade. (G2) 

 

Aqui cumpre explicar que G2 fala a respeito da Portaria 140, de 27 de 

fevereiro de 2014, que redefiniu os critérios e parâmetros para organização, 

planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde 

habilitados na atenção especializada em oncologia e definiu as condições 

estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes 

estabelecimentos no âmbito do SUS (174). Tal portaria foi a base de pactuações da 

oncologia para o Ministério da Saúde desde a sua publicação e orientou a 

construção dos Planos de Ação Regionais vigentes. No entanto, com a publicação 

da Portaria no. 1399, de 17 de dezembro de 2019, houve mudanças nesses critérios, 

obrigando a uma rediscussão regional visando à construção dos Planos de Atenção 

estaduais em oncologia. 
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Tais fatores, atrelados ao agravamento das dificuldades do Ministério da 

Saúde em reconhecer novas habilitações e rediscutir os recursos financeiros 

necessários para a conformação mais regionalizada, foram determinantes para que 

o processo permanecesse claudicante. E, finalmente, as mudanças dos critérios 

federais para a conformação dessa rede, que reduzem a importância das redes 

regionais em detrimento de um desenho estadual de atenção oncológica, 

contribuíram para que essa discussão permanecesse em aberto.  

G2 finaliza sua análise fazendo uma síntese das suas colocações, 

adicionando críticas ao processo regulatório do câncer no estado e ao 

desfinanciamento do sistema. No entanto, reconhece que São Paulo está em uma 

situação mais favorável que a maioria dos estados: 

 

A gente tem, na minha avaliação, dois problemas em relação a atenção 

oncológica: você tem um processo muito insipiente, precário de 

regionalização, e se tem uma discussão praticamente interrompida a partir 

de 2018, por falta de uma indução do Ministério da Saúde que vem junto 

inclusive com uma falta de financiamento adequado para esses serviços. E 

uma coisa importante também, (...) que não são todos os serviços de 

referência regional do estado que estão sobre a regulação da Cross. Você 

ainda tem mecanismos de regulação muito apartados da regulação do SUS 

que é porta aberta para todo mundo, que a critério de risco, então a gente 

tem uma situação na minha opinião que é muito grave na oferta de serviços 

de atenção oncológica no estado de São Paulo, e posso dizer para você 

com certeza que ainda é uma das melhores situações no Brasil, porque no 

resto do país estrangulamento na oferta ainda maior. (G2) 

 

G7 localiza a construção da regionalização do câncer no contexto da rede de 

oncologia no processo de regionalização do estado, exaltando o funcionamento das 

CIRs como instâncias de pactuação.  

 

Eu acho que essa discussão de regionalização aqui no estado de São 

Paulo, com as CIRs, é uma coisa extremamente positiva, e que o pessoal 

leva a sério. Essa pactuação que é feita, lógico que não é 100%, mas é bem 

discutida. Por exemplo, se eu puser agora uma discussão nova de 

programação, isso não passa assim na CIR. Isso tem discussão, 

discussão... Às vezes não aprova numa CIR, tem que voltar pra outra. Tem 

que ser muito bem esmiuçado, porque cada, cada secretário ou cada 
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representante de município quer realmente saber pra onde que vai o seu 

munícipe, onde ele vai ser atendido, no que que ele vai ser atendido... 

Então eu acho que em São Paulo essa questão da regionalização com a 

CIR funciona muito bem. Pode ser aperfeiçoado? Eu acho que pode, com 

certeza, mas existe essa discussão. Tanto que a discussão do plano na 

região (...) na época, foi criado um grupo condutor regional dentro de cada 

região, com participação de município e estado, pra fazer a construção 

desses planos. Eles foram na Secretaria, foram apresentar, ia o prefeito, ia 

secretário... Eles faziam questão de ir lá pra mostrar pra gente o que que 

eles tinham pensado, de que forma eles queriam, qual era a proposta 

deles...  foi bem interessante...  houve um envolvimento muito grande. (G7) 

 

G7 segue fazendo considerações sobre as dificuldades em se conformar 

redes regionais continentes a partir da heterogeneidade dos prestadores e da 

distribuição de ofertas em oncologia. Ressalta a importância das pactuações inter-

RAS em um contexto de resposta a uma política pública e presunção de obtenção 

de novas fontes de financiamento, que não se concretizaram: 

 

A gente tem várias regiões deficitárias. Piracicaba... Lá tem 5 UNACONS, 

mas não tem nenhum CACON. O UNACON não é obrigado a fazer tudo, 

né? A gente sabe que pela Portaria ele é obrigado a fazer os quatro tipos 

mais prevalentes, então Piracicaba acaba dependendo um pouco de 

Campinas, por quê? Porque em Campinas tem a UNICAMP, que é um 

CACON. Então quando a gente discutiu lá atrás, na [Portaria] 140 essa 

programação, a gente fez várias reuniões de pactuação inter RAS. Então, o 

que que foi feito? Cada um olhou pra dentro de si, o que é que eu tenho no 

meu território? O que que eu posso ofertar? O que é que eu não tenho e 

preciso de outro? Tá, só que eu volto de novo pra questão do 

financiamento. Quando a gente fez toda essa programação inter RAS, e que 

ficou descrita naqueles planos, isso implicava em recurso. Então assim, o 

Pio XII de Barretos, que é um grande prestador, ele iria atender algumas 

coisas de Prudente, algumas coisas de Marília. Coisas de outras regiões. 

Porém, para isso, a gente precisaria agregar recurso financeiro. Isso tava 

descrito nos planos, mas esse recurso não veio. (G7) 

 

Outro ponto ressaltado por G7 no que tange à regionalização é que os 

desenhos esbarram em certos gargalos quase intransponíveis de oferta reduzida de 

prestadores, igualmente relacionada ao financiamento. Segundo G7, nunca faltou 
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vontade política para que a regionalização ocorresse, mas essa vontade nunca foi 

suficiente para transpor as barreiras que compõem o cenário do acesso ao câncer, 

em especial o subfinanciamento: 

 

A discussão da regionalização, ela é feita. Pensando sempre lá, começando 

na prevenção, promoção, o que eu tenho na média...  o problema é quando 

eu chego na alta complexidade. Tem oferta hoje, por exemplo no estado, 

que a gente simplesmente não tem, onco oftalmo, um pouco a UNIFESP 

faz, muito pouco, e o HC, mas a gente tem um déficit muito grande no 

estado, a gente não tem oferta de onco oftalmo. Quando a gente vai olhar, 

por exemplo, pra ortopedia, neuro, também são outros grandes pepinos. 

Então, às vezes, mesmo que você discuta, que você tente fazer essa 

programação, você não tem oferta suficiente, dentro da maioria das regiões, 

pra fazer com que essa programação de fato ocorra, conforme a sua 

necessidade. Então eu preciso de tanto pra oftalmo, ou pra neuro, pra 

ortopedia, e não tenho nenhum prestador na minha região que faça (...). 

Então, assim, vontade política de trabalhar com regionalização e 

programação e disposição e discussão, isso teve muita. O que não teve 

mesmo foi uma efetivação de fato, até por conta do financiamento 

deficitário, tá?! (G7) 

 

G7 segue com suas considerações sobre os limites da regionalização, 

tecendo uma análise sobre a situação da RMSP e suas RRAS, incluindo a capital 

(RRAS 6) e seus contrastes:  

 

Quando você olha essa região [RMSP], que é o DRS 1, que são 39 

municípios, metade da população do estado, tem RRAS por exemplo que 

não têm nada, (...) e você tem a RAS 1, que é o grande ABC, que é uma 

região rica, que tem prestadores. Quando vai pro Alto Tietê, tem 2 

prestadores, depois quando vai pra Manancial, Franco da Rocha, não tem 

nada. Quando vai pro Vale dos Bandeirantes (...) também não tem, né, em 

Osasco tem uma filial do ICESP... e tem a RAS 6, São Paulo, que é onde tá 

a maioria dos prestadores. Então, existe uma dependência muito grande 

desse entorno no município, pelos prestadores que estão dentro do 

município. É lógico que tem os prestadores de gestão municipal, que 

privilegia o acesso ao munícipe, e tem os de gestão estadual, que você 

citou, o Santa Marcelina, o próprio HC, o Hospital São Paulo, a Santa Casa, 

o ICESP, que é um, um grande prestador, e que são responsáveis pelo 

atendimento de toda essa região, né?! (G7) 
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G7 volta a citar a dupla regulação na cidade de São Paulo, dimensão que já 

havia sido citada por outros gestores em suas entrevistas. Para G7, a sistemática do 

SIGA para a captação das vagas, muitas delas automatizadas, repercute na perda 

da regionalização interna na capital. Contudo, reforça que, pela concentração de 

prestadores na capital e ausência em outras regiões, é natural que os pacientes 

sejam referenciados para os serviços localizados na Cidade de São Paulo: 

 

Dentro do município de São Paulo, o município tem uma regulação própria 

que é usada através do SIGA. (...) o SIGA funciona muito bem pra muita 

coisa, mas essa coisa dele rodar a noite e agendar, acontece muito do (...) 

cara que às vezes mora lá do lado do Santa Marcelina, vem tratar aqui na 

Zona Sul; o cara que tá lá na Zona Sul vai ser tratado no Santa Marcelina. 

Não existe esse olhar individualizado pra esse agendamento. (...) eu sei as 

dificuldades, eu já fui até pra Parelheiros uma vez... você leva 3 horas pra 

chegar em Parelheiros. Essa discussão específica dentro da RRAS 6, na 

CIR da RRAS 6, entre o DRS 1 (...) com o pessoal do município é feita 

localmente, eu acho que não consigo contribuir muito nessa fala pra você. O 

que eu sei é que existe uma grande dependência do entorno do município, 

pelos prestadores que estão aqui no município, até por que assim, se a 

gente precisava de 117 equipamentos, e a gente tem 86, um dos lugares 

que a gente mais tem necessidade, é a grande São Paulo, porque eu tenho 

RRAS aí, que não tem ninguém, né? Eu tenho 3 RRAS que eu não tenho 

prestador. Então pra onde vai esse paciente? Acaba vindo pro município de 

São Paulo. (G7) 

 

G5, em sua entrevista, tem uma perspectiva muito próxima à de G7, tecendo 

críticas quanto à execução do protocolo no âmbito da cidade de São Paulo e à não-

interoperabilidade entre o sistema paulistano SIGA e a plataforma do estado, a 

CROSS, o que acarreta uma maior presença de serviços mais complexos no corpo 

de unidades encaminhadoras. Segundo G5, apesar de teoricamente regionalizada, 

as dificuldades regulatórias e o contexto de redução de ofertas levam a uma perda 

de capacidade de absorção de casos: 

 

Alguns pacientes, os pacientes da rede básica (...) tá gerenciada pelo 

município. É outra Rede, não é a CROSS. Isso é uma particularidade do 

município de São Paulo, (...) elas não se conversam. Então eu acho que 
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esse é primeiro problema. Você não tem uma informação clara de como é 

que tá a lotação no sistema e se sobra em algum lugar e se falta no outro. 

Isso é um equívoco. As duas, as redes municipal e estadual, tinham que se 

conversar, então, pra nós do [nosso serviço] o que vem basicamente é a 

partir das AMES e AMAS. São de Unidades um pouquinho mais complexas 

e dos hospitais que fazem parte, das OSs que fazem parte da (...) a gente 

faz Osasco, pega todo o outro arco que não é o Alto Tietê. Então, essa é a 

Rede pra qual nós somos responsáveis (...) A cidade tá teoricamente 

regionalizada, ela tá tecnicamente regionalizada. Com a redução de vagas 

isso começa a ser um problema. Se eu tenho menos vagas não consigo 

atender essa região que foi inicialmente desenhada e que realmente a 

gente tinha condições de atender, né? (G5) 

 

G5 volta a criticar a regionalização que ocorre na prática, quando reconhece 

que, apesar desse contexto de restrições, os pacientes fazem seus movimentos, e o 

serviço não deixa de receber os casos, inclusive de outros estados e até de fora do 

Brasil: 

 

A gente acaba recebendo pacientes de outros Estados e aí é um movimento 

que não é gerido pela CROSS, é um movimento do paciente.... do paciente 

que tem um amigo, um familiar, não sei o quê, ele acaba entrando no 

sistema via Unidade que tá nessa região.... de vez em quando a gente tem 

alguns pacientes que são até de fora do Brasil, que acabam vindo buscar 

recurso no país e acabam caindo aqui. (G5) 

 

Apesar dessas dificuldades, G5 defende a regionalização como um processo 

justo e necessário, produtor de eficiência e indutor de planejamentos visando à 

incrementos de capacidade instalada, em especial os outros níveis de atenção. Isso 

possibilitaria dar resposta a uma das dificuldades mais complexas do atendimento 

oncológico: o seguimento clínico não oncológico do paciente com câncer a partir de 

um inter-relacionamento com a rede primária e secundária. 

Finaliza fazendo considerações sobre a regionalização como oportunidade 

para a realização de planejamentos mais integrados, que balizassem uma 

responsabilização de todos os envolvidos para os múltiplos itinerários de um usuário 

que na verdade é único: 
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Isso tem que ser um planejamento e também não faz nenhum sentido se eu 

tenho um atendimento terciário, que tá sendo gerido pelo Estado, que ele 

não se converse com o atendimento que tá sendo gerido pelo município, 

isso não tem nenhum sentido quando você vai olhar num sistema. Porque, o 

paciente que é único, precisa transitar por todas as unidades. Então, se ele 

sai de um hospital estadual... eu tenho que ter livre acesso à unidade que é 

da Prefeitura. (...) a Prefeitura não pode dizer: "eu não sou responsável", eu 

já ouvi isso uma vez, há alguns anos, "nós na Prefeitura não somos 

responsáveis pelos pacientes que o estado tá acompanhando", eu falei: 

desculpa, o paciente é único e ele mora numa única cidade, então ele não 

pode ter essa divergência, né? Isso melhorou muito, eu acho que nesses 

últimos anos as coisas foram se aproximando, mas, ainda dependendo do 

gestor. Cabeça do gestor ... afinidades políticas dos gestores, aí as coisas 

andam... isso é muito complicado.  (G5) 

 

De maneira menos crítica, G6 avalia a regionalização como um processo em 

curso, que estaria sendo aprimorado pelos próprios números da regulação. Segundo 

G6, a regionalização é fundamental por ser o câncer uma condição crônica que 

necessita de cuidados longitudinais: 

 

Eu acho que ela [regionalização] caminhou sim. Assim... eu sou uma 

entusiasta da regulação no sentido de garantir acesso, de fazer diagnóstico 

também. A regulação mostra onde temos insuficiência, onde podemos 

atender outras regiões (...). Eu acho que a regionalização caminhou bem, 

houve investimento onde se mostrava que realmente era insuficiente. Não é 

um tratamento breve, é um acompanhamento prolongado, você precisa tá 

próximo do paciente, você tem intercorrências, recidiva. Acho que a 

regionalização é o caminho sem dúvida nenhuma. (G6) 

 

No entanto, G6 tece considerações sobre a dificuldade em se obter uma 

regionalização na cidade de São Paulo, apontando novamente as dificuldades 

decorrentes da dupla regulação no município por muitos anos. Esclarece que 

recentemente (2019) está sendo tentada uma nova operacionalização, a partir da 

qual o Estado disponibiliza suas vagas ao regulador municipal com o intuito de 

unificar o processo de tomada de decisão em um único regulador. 

G6 finaliza suas considerações reforçando que os arranjos regulatórios mais 

regionais esbarram também na distribuição de ofertas na capital e na RMSP, de 
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forma que a regulação não pode ser considerada não efetiva sem que haja 

planejamento de ampliação de ofertas onde está demonstrado o vazio assistencial. 

A análise da potência da regionalização e o reconhecimento de seus limites 

atuais constituem o centro da fala de G3 sobre o tema. Segundo esse gestor, a 

regionalização aproxima o serviço especializado da rede assistencial, permitindo a 

construção de linhas de cuidado, de fato. Contrapõe a potência da regionalização 

com as fragilidades de um fluxo não regionalizado de referência em oncologia na 

cidade:  

 

Na regionalização você consegue fazer pactuação, como aquelas que 

estavam sendo feitas nas linhas de cuidado. Então um acesso mais rápido 

para um nódulo pulmonar, um nódulo do fígado, no câncer para criança, 

pelos sintomas você consegue fazer essa pactuação com a unidade de 

referência, consegue dar uma resposta mais rápida para a unidade e ao 

entorno. Eu acho que se cria mesmo uma rede, porque hoje não tem uma 

rede. Por que se você manda para IAVC (Instituto do Câncer Dr. Arnaldo 

Vieira de Carvalho, no centro da cidade) por exemplo, quem dá o retorno 

para o paciente? Tem que voltar na casa, não tem esse retorno do gestor... 

Se for mais próximo da unidade de referência, você consegue montar e dar 

até um contato entre os profissionais. Eu acho que a gente tinha uma 

fórmula bastante interessante, onde os médicos foram treinados no 

ambulatório de oncologia pediátrica, eu acho que isso aproxima sensibiliza 

as pessoas, acho também que faz com que população seja mais bem 

cuidada. (G3) 

 

Segundo G1, parece haver um esforço da regulação municipal em garantir a 

regionalização. Considera importante a inexistência de um centro especializado de 

alta complexidade em oncologia na região leste sob gestão municipal, onde o 

acesso restringe-se à RHCCC, único serviço dessa característica da região, 

acarretando dificuldades para o processo regulatório. G1 considera um serviço 

localizado no território da Coordenadoria Regional de Saúde Sudeste como 

alternativa e reconhece que, em algumas especialidades, há casos em que a vaga 

acaba saindo para longe da residência do usuário. No entanto, isenta o regulador 

dessa responsabilidade, lembrando que ele apenas opera as vagas que estão 

disponíveis no ato da regulação: 
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“Olha, do que a gente tem vivenciado, a regulação central, ela tenta sempre 

agendar o mais próximo da residência do munícipe. Principalmente esses 

casos mais agravados, pacientes idosos que a gente sabe que tem 

dificuldade de acesso. O que acontece é que o nosso acesso SIGA no 

nosso território... não tem nenhum hospital oncológico dentro do território da 

Coordenadoria Leste. Então a gente tem o IBCC [hospital localizado no 

bairro no território da Coord. Regional de Saúde Sudeste], que é mais 

próximo... então são essas especialidades que a gente tem uma unidade 

mais próxima da nossa Coordenadoria, eu vejo que a central prioriza esses 

agendamentos, mas em algumas especialidades, por exemplo, oncologia 

cabeça e pescoço, agendado no Hospital Gilson. É lá na Zona Sul. Às 

vezes, aquela vaga é a única que eles têm! E, também, quando possível, eu 

vejo que eles acionam muito a rede CROSS, né? A Rede Hebe... Visando 

ao agendamento no Hospital Santa Marcelina... Faz uma interlocução para 

tentar garantir esse acesso próximo, mas não depende do regulador né? É 

a vaga que está disponível naquele momento. As vezes o agendamento até 

demora um dia ou mais tentando esse agendamento mais próximo, né? 

(G1) 

 

A importância da regionalização também é caracterizada na fala de G1. 

Segundo esse gestor, a Região Leste é uma região de intensa vulnerabilidade e por 

vezes a distância é um desafio a ser considerado, exaltando a existência do Hospital 

Santa Marcelina na região. No entanto, a decisão de marcar ou não nesse serviço 

ficaria a cargo de um regulador estadual. 

Apesar dos esforços da rede em propiciar acesso a transporte sanitário e 

outros suportes, por vezes as unidades entram em contato pedindo remarcação pela 

distância. No entanto, segundo G1, ao conseguirem uma vaga, geralmente os 

pacientes se organizam e vão naquela referência até o fim do seu tratamento. 

Dentre todos os gestores entrevistados, talvez o depoimento mais importante 

seja de fato o de G4, coordenador do grupo condutor de oncologia da capital. Em 

sua fala traz aspectos históricos e de dimensionamento da rede por tipo de prestador 

e gestor para justificar o processo de conformação da rede de oncologia. Esse 

processo levou a uma distribuição irregular dos prestadores, que, segundo sua 

visão, não podem ser territorializados, por estarem em sua maior parte concentrados 

na região central ou sudeste da capital. Nesse sentido, localiza a regionalização 

possível da capital nas ações diagnósticas em atenção primária e secundária: 
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Na cidade tem uma falta de equipamentos necessários. A gente tem uma 

estimativa por volta de 35 mil casos novos de câncer, e nos nossos 

equipamentos, gestão estadual e municipal, não tem esse volume total de 

vagas... acho que ainda tem uma necessidade maior de serviços. Então, 

historicamente esses serviços... foram constituídos aí na era pré-SUS, no 

INAMPS. (...) A gente tem 7 que são filantrópicos e 7 que são próprios 

estaduais. Mas esses próprios (...) pela própria conformação da cidade, 

acabaram se formatando todos em regiões mais centrais. Quando a gente 

tentou regionalizar a Rede de Oncologia, esbarrava num grande problema 

que são os centros oncológicos não serem regionalizáveis, porque a maior 

parte deles está na região centro e sudeste de São Paulo. Então pra alta 

complexidade, a gente não consegue regionalizar a rede no município. 

Infelizmente, os pacientes acabam tendo que fazer bastante deslocamentos 

internos...  É um município muito grande (...) a regionalização ela vai se dar 

nas ações de atenção básica, que acontecem no território, né? Prevenção, 

promoção, rastreamento de câncer... e na média complexidade na parte de 

diagnóstico de câncer. Aí sim, a gente tem regionalizações, centros 

regionais pra isso..., mas na alta complexidade não é possível 

regionalização, nem na cidade, nem no estado, nem no país, porque tem 

sempre uma concentração desigual dos serviços, e o que faz com que a 

gente tenha que, inclusive em São Paulo, atender pacientes de outros 

Estados. Então é meio difícil conseguir regionalizar a Rede de alta. (G4) 

 

G4 explica o processo de trabalho dos reguladores no qual a regionalização 

sequer consta entre os quesitos a serem analisados. O esforço de encontrar uma 

referência próxima da residência do usuário fica a cargo de cada regulador, não 

sendo de fato algo gerenciado pela regulação municipal em oncologia.  

 

o protocolo que eles [os reguladores] utilizam na regulação, é um protocolo 

operacional padrão. Esse protocolo operacional padrão define como 

prioridade a data de entrada na fila. A ausência de tratamento prévio, a 

presença de sintomas que sejam incapacitantes ou debilitantes, ou seja, os 

pacientes mais sintomáticos também passam na frente, mas ela não fala 

nada sobre a regionalização. É óbvio que quando o médico regulador tá 

fazendo esse serviço, ele sempre vai tentar manter o paciente no local mais 

próximo. (G4) 

 

Sinaliza que por vezes essa discussão não faz sequer sentido, como no caso 

de certas especialidades que possuem apenas um ou dois serviços em toda a 
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cidade. Nesse sentido, G4 justifica que, em geral, a regulação trabalha mais com a 

premissa tempo do que com a regionalização: 

 

(...) às vezes, aquele tipo de vaga que ele precisa não existe. Então por 

exemplo, se você pensar a onco-ortopedia, nós temos dois serviços na 

cidade inteira que faz. Onco-neurologia, um único serviço. Então, é 

impossível em algumas especialidades a regionalização. Então, 

respondendo mais claramente à sua pergunta, a regionalização não é um 

fator observado pela regulação. Vai tentar sempre priorizar a primeira vaga, 

até porque a gente tem Leis que definem tempos (...). A gente trabalha mais 

com a questão do tempo do que com a regionalização.” 

 

Finalmente, G4 se posiciona sobre o fluxo de escolha entre referências 

municipais e estaduais no âmbito de rede de oncologia. Segundo a perspectiva de 

G4, praticamente não há concorrência entre as vagas municipais e as ofertadas pelo 

estado. Operacionalmente, tal como já havia adiantado G6, os reguladores 

municipais têm acesso tanto às vagas do estado via portal CROSS, quanto às vagas 

municipais no SIGA, podendo, dessa forma, realizar o agendamento. Confirma-se, 

aqui, a permanência da coexistência dos dois sistemas na tomada de decisão desse 

regulador: 

 

Como os prestadores municipais e estaduais ofertam um conjunto de vagas 

distintas, muito poucas vezes elas competem entre si.  Por exemplo, eu 

tenho uma dificuldade muito grande em onco-neurologia, e o estado me 

oferta essas vagas. Na verdade, no protocolo operacional padrão o médico 

regulador tem um mapa dizendo qual serviço atende qual tumor. Ele vai 

tentar a primeira vaga pro paciente mais necessitado que atenda aquele 

tumor, independente se aquele serviço é de gestão estadual ou municipal. 

Isso a gente conseguiu com o estado ano passado, hoje os reguladores 

municipais também têm acesso como reguladores ao sistema estadual, e o 

estado idem ao do município. O regulador pode entrar em qualquer um 

desses sistemas e fazer esse agendamento, contando que esteja dentro 

dos critérios do protocolo... O que vai depender mesmo vai ser que vaga 

que tá sendo ofertada, porque eu tenho vaga que só é ofertada em hospital 

estadual, e tem coisa que só é ofertada em hospital municipal que até o 

estado tem que usar minha vaga. Então, hoje, embora tenha esse problema 

de trabalhar com dois sistemas diferentes, e eles não são infelizmente 

sistemas conversáveis do ponto de vista de TI, a programação deles não 
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permite que eles sejam integrados numa interface única. A nossa solução 

foi integrar os reguladores. A gente integrou a parte humana do sistema, 

permitindo que eles consigam verificar os dois. O protocolo operacional 

padrão deles, é data de entrada, gravidade, e onde tem a vaga... (G4) 

 

4.4.4 Diretrizes clínicas 

 

Questionados sobre a existência de uma diretriz clínica que norteie o 

funcionamento da rede de atenção oncológica, os gestores possuem um 

posicionamento mais consensual, admitindo que na prática não há. 

Segundo G5, quando do início dos trabalhos de conformação da rede, havia o 

interesse em se produzir uma diretriz clínica estadual e, de fato, buscou-se construir 

um documento que pudesse, apesar das divergências, representar o cuidado 

oncológico no âmbito do estado de São Paulo. No entanto, esse documento nunca 

chegou efetivamente a se consolidar nos serviços, devido à lógica de faturamento do 

Ministério da Saúde, com seus protocolos e modelo de financiamento próprios, e em 

virtude da autonomia dos prestadores envolvidos. Em outras palavras, por não haver 

um lastro de financiamento e uma sistemática de gerenciamento, essa diretriz se 

tornou um documento de referência meramente burocrático.  

A perspectiva de G7 ignora a existência de um documento estadual, 

referindo-se aos parâmetros do INCA e às regras de faturamento estabelecidas pelo 

Ministério da Saúde. Reforça apenas o posicionamento acerca da autonomia de 

cada serviço na definição dos tratamentos, desde que dentro dessas regras. G2 

sequer cita essa diretriz e G6 refere que acredita que exista algo, mas que por ser 

distante da sua prática, não é capaz de afirmar sua existência. 

G6 corrobora a perspectiva de G5 e considera que não exista uma diretriz 

clínica do estado. Segundo sua visão, no entanto, não se pode deixar de considerar 

que se trata de uma tarefa um tanto quanto difícil. Afinal, ao todo são cerca de 80 

serviços, todos com sua autonomia, contratos de gestão próprios e realidades 

distintas. O cenário descrito por G6 é de um jogo de xadrez intrincado. 

G3 reconhece que o governo estadual tentou emplacar tal discussão, mas 

considera que o tema não avançou. Em sua visão, trata-se de um tema difícil e, 

apesar das incorporações advindas da APAC paulista, o estado não conseguiu 
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acompanhar o ritmo das necessidades, nem sequer atualizar os protocolos 

existentes. Tal fato pode ter contribuído para que a pauta não avançasse. 

G4 é outro gestor que nem cita a diretriz estadual. Em sua fala, reforça os 

documentos aprovados pela CONITEC, os chamados Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT), documentos base do cuidado oncológico em 

território nacional e rotineiramente publicados pelo Ministério da Saúde. Além deles, 

G4 lembra que o município tem linhas de cuidado próprias que norteiam a APS e a 

média complexidade, como a do câncer de mama, câncer de colo uterino, colorretal 

e próstata. 

Excetuando-se algumas ações inseridas no contexto das linhas preconizadas 

pelo município para a APS e média complexidade, é possível afirmar que não há 

uma diretriz clínica norteadora do cuidado oncológico nas regiões estudadas. 

 

4.4.5 Desafios e oportunidades na perspectiva dos gestores 

 

O desfinanciamento do cuidado oncológico é indicado como um desafio para 

a maior parte dos gestores entrevistados. Exceto por G1, que não se sentiu 

confortável em opinar sobre o tema, o desfinanciamento aparece em diversos 

momentos, mesmo sem que os entrevistados sejam questionados diretamente a 

esse respeito. Isso denota-se que, de fato, há um cenário preocupante quanto a 

essa dimensão no estado de São Paulo. 

G2 traz a dimensão do desfinanciamento em uma perspectiva mais macro e 

com reflexos em vários aspectos do cuidado oncológico. Em sua fala, cita exemplos 

de como o governo federal não tem sido capaz de honrar compromissos de custeio, 

como no caso da radioterapia, quando financiou a instalação de um parque com 

diversos equipamentos no estado, desde 2015, e há serviços que até hoje não foram 

contemplados com recursos de custeio. Trouxe, também, aspectos de defasagem 

histórica entre o executado e o pactuado em quimioterapia, radioterapia e cirurgia 

oncológica, sem que haja sensibilidade do Ministério em reconhecer tais situações, 

mesmo com diversos ofícios justificando e solicitando tais correções. No contexto de 

um certo distanciamento da esfera federal, segundo G2, o governo do estado não 

assumiu a expansão necessária e os municípios, estrangulados com gastos em 



P e r c e p ç õ e s  s o b r e  a  r e d e  d e  a t e n ç ã o  o n c o l ó g i c a  | 197 

 197 

saúde muito acima do preconizado por lei, não possuem condições de assumir tal 

fardo.  

G7 traz mais detalhes sobre o desfinanciamento, ao lembrar de discussões 

que teve com o Ministério da Saúde, que remontam as pactuações de 2008 no 

âmbito das Programações Pactuadas Integradas (PPI) e os tetos pactuados em 

oncologia. Segundo ele, há divergências quanto ao recurso que São Paulo teria 

direito que datam de muito antes da Portaria 140 e que inviabilizam, segundo sua 

perspectiva, novas pactuações com os prestadores já contratualizados. 

G6 é mais sintética em sua análise sobre o financiamento em oncologia, 

sendo taxativa ao condicionar o avanço da rede de câncer e da regulação do acesso 

ao câncer a maiores investimentos: 

 

A questão do financiamento é fundamental. Eu acho que é preciso ter 

investimento, é preciso ter planejamento, mas, se não houver investimento 

nós não vamos dar conta desta questão do câncer no Estado de São Paulo. 

Então, acho que assim, essa discussão é fundamental (...) porque o 

planejamento, a regulação, eles possibilitam que caminhemos bastante, 

mas, se não tivemos investimento, não tivermos serviços, não vamos dar 

conta. Não fazemos milagres da multiplicação dos pães, né (G6) 

 

O problema crônico com o financiamento é citado por G4 também como 

principal limitador para expansão da capacidade instalada, pois a rede de São Paulo 

está “planejada, habilitada, solicitada e aprovada em Bipa5, solicitada ao Ministério 

da Saúde, e a gente até hoje, 2020, não teve a implantação desses serviços que a 

gente pediu por conta da não readequação financeira”. Nesse sentido, G4 faz coro 

com G2, ao reconhecer que a precarização do financiamento federal traz uma carga 

aos estados e principalmente aos municípios, e que tal cenário é potencialmente 

gerador de mais rupturas e inequidades no sistema. G4 traz uma reflexão 

preocupante: 

 

É muito difícil, porque os gestores estaduais e municipais acabam ficando 

com um peso orçamentário gigantesco, e obviamente não existe só isso pra 

fazer na saúde das cidades, então a questão nossa, dos técnicos com os 

gestores políticos, é sempre tensa, e obviamente eles têm que fazer 

 
5 Uma das formas informais que se refere à CIB – Comissão Intergestores Bipartite 
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escolhas, porque não têm o dinheiro pra tudo. E não necessariamente 

essas escolhas vão resolver o problema da falta de vagas. Eu acho que o 

grande problema é esse, da gente trabalhar com uma Rede que não tá 

completa. (...) Isso [o desfinanciamento] eu acho que é a grande 

encruzilhada pro futuro da Rede de Oncologia. (G4) 

 

Quando analisamos as perspectivas dos diretores de serviços hospitalares, a 

avaliação é ainda mais crítica, pelo peso desse desfinanciamento como limitador de 

acesso a medicamentos e procedimentos. G3 cita em sua entrevista que em análise 

interna, a operação oncológica já corresponde a mais de 1/3 do perfil do serviço e 

que os recursos públicos que financiam a contratualização com o SUS precisam 

acompanhar a evolução demográfica e epidemiológica do país. Cita o déficit de 

reajuste nas tabelas, a defasagem no valor repassado para os quimioterápicos, a 

não incorporação de medicamentos imunobiológicos que sabidamente são mais 

adequados que os tratamentos preconizados. Destaca, ainda, as ‘escolhas de Sofia’ 

para definir qual paciente não fará um procedimento e será inserido na fila por não 

poder mais assumir casos novos por ausência de um teto de procedimentos. 

G5 corrobora essa fala de G3, trazendo uma dimensão de retração da 

operação de diversos serviços por falta dos repasses aprovados, com impactos em 

pontos que até então nunca foram problema na assistência oncológica, como as 

cirurgias. Segundo G5, a demanda que não é mais atendida passa a aguardar em 

filas. Critica o Ministério da Saúde e a CONITEC por conta da política de 

incorporação de medicamentos oncológicos e sua íntima relação com o 

desfinanciamento do SUS. 

 

No momento da criação a gente conseguiu a incorporação de alguns 

medicamentos no Estado de São Paulo... (...) isso foi uma iniciativa do 

Estado. O Estado ficou convencido da importância da incorporação de uma 

gama de novos medicamentos que inclusive levavam a uma grande 

judicialização e teve como efeito imediato uma redução da judicialização do 

Estado de São Paulo. Só que de lá pra cá nós não tivemos incorporação de 

nenhum novo, nenhuma nova estratégia de tratamento, esse é o nosso 

grande problema. E algumas coisas antigas já daquela época, não foram 

incorporadas até hoje... continua dependendo exclusivamente das 

incorporações promovidas pela Conitec e o que apareceu de novo também 

não foi incorporado. E a Conitec tem tido uma lentidão muito grande na 
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incorporação de qualquer produto, ou às vezes até faz uma incorporação, 

sem destinar recursos pra incorporação (...) não adianta você aprovar, não 

criar código, ou criar um código com um recurso insuficiente. Então, eu vejo 

que hoje, isso não é homogêneo, dependendo da neoplasia com que nós 

estamos lidando, nós podemos estar oferecendo um tratamento muito 

aquém do que esse paciente deveria receber. Eu acho que o melanoma é o 

paradigma hoje... a imunoterapia ela muda prognóstico de uma maneira 

dramática, não é uma pequena mudança, né? E nós não conseguimos 

oferecer pros pacientes (G5) 

 

O incômodo de G5 sobre o componente de assistência farmacêutica é 

compartilhado por alguns dos gestores entrevistados, o que demonstra de fato a 

importância do debate sobre o tema.  

Da discussão da incorporação de medicamentos, trazida por G5 e 

corroborada por outros gestores, surge a reboque o tema da judicialização. Tal tema 

seria uma resultante do subfinanciamento, o qual – além de reduzir o tamanho da 

rede de onco – produz um rol de medicamentos disponíveis no SUS defasado em 

relação às melhores práticas clínicas disponíveis. 

Na contramão dessa opinião, para G4, a judicialização do acesso não é um 

problema para o SUS paulistano. Se há um problema, ele se localiza na 

judicialização dos medicamentos, e a origem do problema não está primordialmente 

em prescrições de serviços públicos: 

 

O que a gente recebe mais da questão judicialização é da questão do 

tratamento. E normalmente, aqui em São Paulo, o que a gente recebe é 

prescrição de medicamentos que não estão incorporadas ao SUS, e 

normalmente são prescrições do privado. Então hoje, se a gente for olhar a 

judicialização em oncologia no município de São Paulo, ela não tem relação 

mais com o acesso. A relação dela é com a medicina privada, e as 

prescrições privadas não incorporadas pelo SUS. (G4) 

 

Analisar as razões de porque a judicialização não é de fato um problema para 

os prescritores públicos passa por compreender como tais prescrições foram 

controladas pelos prestadores. Segundo os gestores entrevistados, houve já a 

algum tempo uma pressão da SES-SP sobre os prestadores, que resultou em um 
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compromisso ético entre prestadores e seus prescritores. As perspectivas de G3 e 

G5 ilustram tal fato: 

 

A questão da judicialização não veio só para oncologia, ela acabou sendo 

uma coisa muito ruim, acho que para o sistema, porque custa muito mais 

caro para todo mundo (...) chamou os hospitais universitários, deu uma lista 

de judicialização, e começou a colocar que quem judicializaria, era o 

hospital mesmo que iria pagar... então, quase dez anos, né, que o estado 

estava fazendo isso. Então a gente fez um trabalho muito grande com o 

corpo clínico, sensibilizando, e fizemos junto com o jurídico, né, colocando 

que o hospital não vai pagar o que o SUS não paga, não tem como... e tinha 

até um respaldo do CRM e tudo. E a gente dava isso para os médicos (...). 

Eu acho que o nosso serviço conseguiu contornar razoavelmente, 

praticamente não tinha judicialização (...) (G3) 

 

No complexo do [nosso serviço], a gente tem uma postura e isso a gente 

leva muito a sério, de não judicializar. Então, a gente tem o manual de 

condutas, um manual daquilo que nós temos capacidade para oferecer e, 

de uma certa forma o que os serviços SUS teriam capacidade pra oferecer e 

a gente não judicializa por uma questão, isso é uma decisão política, a 

judicialização é injusta, ela é custosa, ela privilegia uma pequena parcela 

que é capaz de ir atrás da judicialização. (...). A nossa postura aqui é: só 

tomamos condutas que nós vamos poder oferecer pra todos que estejam na 

mesma condição, (G5) 

 

Um desafio enxergado pelos gestores é o de aprimorar a qualificação dos 

trabalhadores da rede em seus diversos pontos com vistas à promoção, à prevenção 

e ao diagnóstico precoce do câncer. Segundo alguns dos gestores entrevistados 

seria benéfico, para melhores resultados, fortalecer métodos de rastreio 

disseminados e ampliação da oferta de exames e procedimentos diagnósticos em 

atenção secundária. 

Outro desafio colocado pelos gestores é o aprimoramento da dimensão de 

política, planejamento e gestão. Alguns dos entrevistados demonstraram muito 

desconforto com a atual política de câncer: 

 

eu acho que a gente teve uma grande fratura numa política de câncer que a 

gente vinha construindo desde 2010, a nível Federal (...). Infelizmente, a 

gente viu o empobrecimento e o abandono da política nacional de câncer 
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(...) ano passado, por exemplo, a gente tem uma das Portarias normativas 

que estrutura os serviços de alta complexidade, claramente dizendo que o 

gestor local tem que calcular a população total em 80%, porque 20% não 

usa SUS. Então, a gente, numa Portaria federal, tá negando um princípio do 

próprio SUS né? Negando a universalidade do sistema, e dizendo que ele 

não é pra todo mundo. (...) Ainda mais que a gente vinha desde 2010 com 

um olhar bastante mais abrangente. Então, a partir do momento em que o 

Ministério me coloca uma portaria como essa, ele me impede, como gestor 

local, da gente conseguir habilitar serviços. Porque eu vou ter que cortar 

gente da iniciativa privada que eu sei que vai pro SUS, ou dos outros 

estados e municípios que não são tão caros. (G4) 

 

Ainda na direção do planejamento, G6 levanta a questão das iniquidades 

regionais e as dificuldades inerentes às diferentes realidades como um desafio a ser 

transposto: 

 

Logo que eu comecei na oncologia, eu fui numa reunião no Ministério, com 

alguns Estados, não eram todos os Estados, tinham cidades também. E 

assim, era a primeira reunião que eu ia, e estava se falando um pouco de 

método de diagnóstico e etc., mas pediram pra cada um contar um 

pouquinho o que era o seu. Eu, muito boba, virei e falei assim: olha, a 

questão no Estado de São Paulo (...) é muito difícil, porque, são 73 

Unidades em que a gente tem que se relacionar pra planejar o Estado como 

um todo. Tá, falei e tal... a moça da Bahia quando foi falar, falou assim: 

"Então, eu sou da Bahia, a gente tem 3 Unidades habilitadas em oncologia, 

eu queria avisar pra São Paulo que eu troco com ela". Né, eu fiquei super 

sem graça, porque assim, por um lado você fala “pô a mulher tá reclamando 

de ter 73 Unidades habilitadas? Eu tenho 3!  Mas, assim, cada qual, com 

seu cada qual, né? Somos 44 milhões, somos agora 79/80 Unidades e é 

muito difícil! (G6)  

 

Quando os gestores são convidados a compartilhar o que eles enxergam 

como oportunidades para o sistema, há contribuições interessantes. Dentre elas 

destacam-se as de G4, que reconhece a necessidade de se avançar no 

aprimoramento dos sistemas informatizados de regulação, em especial na 

integração desses sistemas e no alcance das ofertas hospitalares e de urgência e 

emergência.  



P e r c e p ç õ e s  s o b r e  a  r e d e  d e  a t e n ç ã o  o n c o l ó g i c a  | 202 

 202 

G3 concorda com a integração dos sistemas de regulação e reforça a 

necessidade de se avançar para uma regionalização possível.  

Por outro lado, G5 sugere avançar em discussões de incorporação de 

tecnologias em uma dimensão mais ampliada, não tão implicada com os limites 

econômicos do governo atual, mas em um compromisso com o que de fato há de 

evidência para a população. Cita estratégias como o NICE, do NHS, que promove 

tais estudos e discussões, inclusive na direção de retirar incorporações. Segundo 

G5, isso traria um benefício enorme para a consolidação do direito à saúde 

preconizado pelo SUS. 

Quando provocados, tal como os trabalhadores foram para se recordarem de 

casos emblemáticos que envolviam a rede de atenção oncológica, os gestores se 

dividiram.  

G7 trouxe na verdade um case que julgou de sucesso sobre a redução da 

mortalidade por meio da modificação de fluxo proposto em um projeto de pesquisa 

na região do ABC chamado RECABEM.  

Já G1 e G4 citaram casos em que o trabalho da regulação conseguiu ser 

efetivo na priorização do acesso ao tratamento do câncer. 

G6 recordou-se de um caso em que uma senhora realizou mamografia na 

carreta da saúde, e por um desencontro de informações, seu exame BIRADS 3, que 

deveria ser repetido, não ocorreu. Ao retomar o atendimento, a mamografia já 

apontava para um caso oncológico, e a senhora verbalizava uma grande mágoa do 

SUS, apesar de todos os esforços posteriores de prover o melhor acesso.  

G2 recordou caso de paciente que teve dificuldades de acesso ao tratamento 

do câncer no seu município, decidiu fazer o procedimento por meios próprios e 

depois não conseguia acessar a rede por estar fora do protocolo do SUS, o que 

considerou absurdo. 

G5 indicou caso de paciente gestante que acessou seu serviço em quadro de 

franca insuficiência renal secundária a um câncer de colo uterino e que, pelo tipo do 

tumor, teve seu quadro diagnóstico negligenciado. A paciente conseguiu o acesso, 

porém teve que interromper a gestação para seu tratamento. O caso foi marcante, 

pois trata-se de um quadro dramático em uma doença rastreável com método de 

custo não proibitivo. 
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E, finalmente, G3, indicou uma experiência traumática de ter que atestar um 

óbito em domicílio de um paciente com neoplasia de cabeça e pescoço, cuja morte 

se deu por uma ruptura de artéria, tendo o paciente sangrado até falecer. A cena de 

encontrar um corpo banhado em sangue dentro do domicílio e a resistência de todos 

em emitir o atestado de óbito de um paciente sabidamente com câncer por conta de 

ter seu acompanhamento em um serviço distante de sua casa marcaram G3, a 

ponto de que passasse a tomar a questão da regionalização quase que como uma 

missão pessoal. 

 

4.4.6 Uma breve discussão acerca das perspectivas dos gestores 

 

Em síntese, as visões dos gestores entrevistados demonstram que o acesso 

oncológico é uma preocupação comum, ainda que o foco varie conforme o seu lugar 

de fala. Tal situação é esperada, haja vista as diferentes implicações enquanto 

gestores em distintos pontos da rede. Não obstante tal situação, é possível 

considerar também que essa situação traga certos atravessamentos que podem 

acarretar a um certo grau de interdição analítico em uma entrevista dessa natureza. 

Tais interdições parecem mais marcadas nos gestores do estado e do município, 

que tendem a uma visão menos pessimista acerca do acesso oncológico, o 

fortalecimento do trabalho realizado e a maximização de fatores externos como 

causadores das dificuldades. 

Em contraposição, a fala dos diretores hospitalares traz um grau maior de 

acidez nas críticas, o que pode estar relacionado às suas visões enquanto centros 

assistenciais que realizam o cuidado. Primeiramente, nesse sentido, suas 

implicações são de prestadores pressionados por uma carga assistencial, pesada e 

cara, associada a uma responsabilidade em lidar com um corpo técnico altamente 

qualificado em um contexto de falhas nas pactuações de acesso e de financiamento 

do serviço, que aparentemente acarretam diferenças significativas em relação à 

assistência tida como padrão-ouro para os casos oncológicos.  

Esses atravessamentos se ligam ao fato de se tratar de gestores hospitalares 

de CACONs, serviços de alta complexidade tidos como os mais complexos na 

política de câncer, destinos prováveis de um número maior e mais complexos de 

casos. Dessa forma, nessa perspectiva, os hospitais tenderiam a apresentar um viés 
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representado por uma visão “viciada” do sistema pelo fato de estarem em um ponto 

mais a jusante do processo de regulação do acesso oncológico e submetidos a uma 

carga de maior gravidade de pacientes, levando a uma perspectiva ainda mais 

pessimista sobre o processo.  

Nesse sentido, a fala de G2, representando o COSEMS-SP, por sua missão 

de apoiar as pactuações entre estado e municípios, poderia ajudar a transitar em um 

meio terno. No entanto, suas considerações esbarram no distanciamento de uma 

análise mais macro, de contexto estadual, especialmente por reconhecer a ausência 

da cidade de São Paulo das instâncias de pactuação nas quais o COSEMS-SP tem 

representação.  

É possível inferir, portanto, que – exceto pelo reconhecimento em geral 

quanto às dificuldades do acesso, e o papel do financiamento e da COVID-19 como 

fatores importantes para tal cenário – não há, entre os gestores um consenso sobre 

as demais motivações dessas dificuldades ou reconhecimento espontâneo dos 

avanços que a política trouxe para a morbimortalidade por câncer nas regiões 

estudadas. 

Quanto ao protocolo, os gestores reconhecem sua existência, porém 

divergem, em certa medida, da sua efetividade para a organização do sistema, 

sendo inclusive tratado por um dos entrevistados como um protocolo de “restrição de 

acesso”. A fala de G4 sobre a possibilidade de se acessar a rede de oncologia de 

qualquer ponto da rede não encontra eco nos relatos dos trabalhadores já 

explicitados no capítulo anterior, em especial, os da UPA. 

Os entrevistados reconhecem o limite ambulatorial do protocolo existente e 

dão pistas claras quanto às dificuldades do contexto da regulação hospitalar dos 

pacientes internados. Há uma lacuna regulatória para a definição dos critérios, o que 

pode guardar relação com as dificuldades históricas da atenção hospitalar no Brasil, 

em especial quanto ao manejo da superlotação das emergências, e as relações de 

poder entre os prestadores hospitalares e os complexos reguladores externos em 

um contexto de estrangulamento operacional e baixa gestão da 

clínica(170,175,176). 

Há consenso quanto à ausência de instrumentos de controle e avaliação 

relacionados ao uso do protocolo. Tal evidência pode justificar as relações de baixa 
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confiança entre prestadores e gestores, comprometendo em certa medida os 

resultados da estratégia de regulação como um todo. 

Depreende-se da análise dos trechos das entrevistas dos gestores acerca da 

regionalização do acesso que há um certo consenso dos benefícios que tal arranjo 

traria aos pacientes e ao sistema de saúde. Entretanto, os gestores divergem quanto 

à existência de fato de uma regionalização, tendo sido dados diversos exemplos da 

perda dessa dimensão.   

Em que se pese a existência de divergências quanto à questão das 

possibilidades de regionalização, fica claro que uma das maiores dificuldades passa 

pela constituição dessa rede e do adequado financiamento de serviços. No contexto 

atual da gestão e do financiamento do SUS, já discutido nesse trabalho, tal fato pode 

denotar um certo grau de pessimismo para que se viabilize uma solução para esse 

problema. 

Há consenso entre os gestores sobre o desfinanciamento da atenção 

oncológica no âmbito do SUS e da necessidade de maior protagonismo federal em 

solucionar tal situação. A incorporação de medicamentos igualmente surge como um 

desafio a ser enfrentado para equalizar os tratamentos realizados no SUS com as 

melhores práticas em oncologia.  

A judicialização, no entanto, aparece como um problema restrito à relação 

público-privada, que não se expressa no acesso aos serviços públicos, em 

decorrência da pressão que os gestores exerceram sobre os prestadores e a 

transmissão sequencial dessa para seus prescritores. 

São citados como desafios também: o aprimoramento de sistemas de 

informação, a busca pelo diagnóstico precoce e uma maior ênfase ao planejamento 

dessa rede. 
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O desafio de se discutir a rede de atenção oncológica a partir de uma 

perspectiva sistêmica, opção perseguida nesse trabalho, enseja a expectativa de 

que a escolha do caminho permita atingir os objetivos enunciados.  

A escolha desse caminho passa inicialmente pelo reconhecimento de que a 

rede pode ser interpretada a partir de duas aproximações. 

A primeira enquanto arranjo formal, tal como provocado inicialmente por 

Cecilio(9) e posteriormente por Mendes(8), com seus múltiplos itinerários e múltiplas 

portas, apoiados em sólidos componentes logísticos, de apoio diagnóstico e de 

transporte. Nessa forma, a rede não seria dada por um simples conjunto de pontos 

(serviços), mas sim pela conexão efetiva entre eles, em um emaranhado de 

comunicações multilaterais e poliárquicas, cuja coordenação deveria idealmente 

estar na APS. A segunda aproximação passa por enxergá-la a partir da micropolítica 

dos serviços, no qual o cuidado se consolida a partir de uma relação dialógica entre 

um trabalhador e um usuário, dentro dos seus contextos de vida, de perspectivas de 

mundo e da consequente disputa de perspectivas, de espaços e de instituições, tal 

como sugerem Cecilio e Mehry (29).  

Ao analisarmos a rede pelo enfoque formal das redes de atenção à saúde, o 

primeiro ponto que nos provoca no estudo diz respeito ao planejamento em saúde. 

Ao nos depararmos com a complexidade da tarefa que é a construção de um arranjo 

tecnológico complexo como o das redes de atenção, seria intuitivo pensar em fazê-lo 

sem uma dimensão de planejamento muito bem estruturada. O planejamento, nesse 

sentido, toma o contorno do conceito de Mintzberg(177), utilizado por Vieira (154), 

segundo o qual tal ação está baseada no ato de formalizar um determinado 

procedimento com intenção de se obter um resultado articulado, de forma que possa 

haver integração entre as decisões tomadas. Em outras palavras, é necessário que 

se pense e se formalize caminhos com intencionalidades claras e cujo foco esteja 

articulado ao final.  

O que se percebe nessa dimensão em relação ao planejamento da rede de 

atenção oncológica é que o planejamento ocorre, mas não da maneira articulada 

como deveria ocorrer. Apesar de haver uma maior importância do tema nos 

documentos com o passar dos anos, os planos estaduais e municipais de saúde 

mostram que há descontinuidade e fragmentação de ações dentro da mesma esfera 

de governo e entre elas.  
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O que se percebe, a partir de um olhar mais macro, é que parece haver um 

conjunto de poucos atores que se reúnem com a intenção de organizar partes do 

processo, com a intenção de dar corpo à essa rede. Porém, sem haver 

governabilidade suficiente para enfrentar problemas centrais, em especial os 

relacionados ao financiamento, sucumbem em discussões igualmente centrais, 

avançando menos do que poderiam.  

É evidente a disputa de espaços e protagonismos políticos entre o ente 

estadual e federal no espaço dessa rede temática. Não se trata aqui de acreditar 

que o campo da política deva ser isento dessas disputas, pelo contrário. Tais 

disputas fazem parte do campo da política, e apesar de muitas vezes os projetos em 

disputa se boicotarem entre si(178), podem, em havendo construção de consensos 

mínimos, trazer benefício ao usuário e apoiar a construção de novas políticas 

públicas.  

O que se aparentemente ocorreu foi que, com a crise que se estabeleceu a 

partir da segunda metade da década de 2010, tal disputa que inicialmente era por 

um campo de proposições, acabou se distanciando de uma competição por geração 

de valor, transformando-se em um amarrado embate sobre a quem os custos de 

uma rede tão complexa caberiam. Em que se pesem alguns investimentos 

importantes, ainda que tímidos, na expansão e redistribuição ordenada da 

capacidade instalada, e a tentativa, mesmo que passível de algum nível de crítica, 

de se fortalecer a dimensão regulatória dessa rede, com o esvaziamento técnico do 

ente federal das discussões na direção de formulações efetivas e inovadoras, o que 

se depreende – inclusive das entrevistas dos gestores aqui abordados – foi a 

conformação de um cenário marcado por poucos avanços, frustração e acusações 

crescentes.  

Como nos provoca Matus(179), “Negar o planejamento é negar a 

possibilidade de escolher o futuro, é aceitá-lo seja ele qual for". Em outras palavras: 

quando a dimensão do planejamento não alcança o projeto macro de governo, suas 

ações não ganham a notoriedade necessária e há um certo grau de “curso à deriva” 

quanto aos aspectos mais densos e conflituosos relacionados ao tema. Ainda assim, 

os atores envolvidos e com legítimo interesse na pauta continuam produzindo ações 

na direção de uma melhor assistência oncológica. 
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Nessa direção, apesar de todas as considerações acerca da necessidade de 

um planejamento mais bem estruturado e com maior respaldo político dos 

governantes, cumpre ressaltar que no Estado de São Paulo é possível notar que os 

esforços realizados alcançaram a ampliação do acesso oncológico. Esse avanço se 

expressa no alcance de números inegavelmente positivos quanto ao acesso 

ambulatorial e das taxas de internação relacionadas ao câncer e, principalmente, 

parecem ter dado à RMSP um cenário diferente do país, com redução da taxa de 

mortalidade padronizada por idade, ao contrário do que se experimenta no Brasil e 

no estado como um todo(73).  

Esses números, no entanto, não são homogêneos, nem tampouco apontam 

para um processo perfeito na assistência oncológica. Em especial quando se 

observa atentamente que, apesar dos números padronizados indicarem queda, os 

números absolutos de óbitos são crescentes. Tal fato sinaliza para os efeitos do 

envelhecimento da população e os esperados efeitos do aumento da carga dessa 

doença(8,71), apesar dos melhores resultados experimentados.  

Ainda no sentido do que pode ser melhorado, há claros pontos que ainda 

precisam avançar, em especial quanto ao diagnóstico tardio, à assimetria de acesso 

nas diferentes especialidades, a distribuição de serviços e avanços integrados de 

regulação. Encarar o desafio de aprimorar a rede de câncer passa obrigatoriamente 

por uma discussão de ampliação do acesso aos meios diagnósticos, dentro e fora 

dos serviços oncológicos. Não é possível pensar uma rede de atenção oncológica 

de fato resolutiva, havendo tantos problemas que dificultam o acesso aos meios 

diagnósticos. Não é plausível acreditar que uma atenção básica tão isolada, 

desprovida de meios suficientes e com inúmeras barreiras de acesso aos centros 

oncológicos, será capaz de garantir o cuidado oncológico oportuno e adequado.  

A dimensão regulatória talvez seja um dos pontos mais importantes a serem 

enfrentados no futuro por essa rede no contexto da RMSP. É inegável a qualidade e 

a alta densidade técnica dos gestores relacionados ao tema no contexto da região, 

bem como sua incansável luta por organizar o acesso em cenário tão difícil. No 

entanto, permanecem em aberto pontos que são centrais para atingimento de 

melhores resultados. 

Dialogando com Santos e Mehry(45), para se consolidar um processo 

regulatório adequado, os principais instrumentos que a gestão pública pode lançar 
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mão vão ao encontro de trazer ao regulador um cenário otimizado para tomada de 

decisão regulatória. A regulação assistencial depende de uma rede de prestadores 

bem dimensionada, com contratos consistentes e satisfatórios para o contexto 

assistencial local, sistemas de informação confiáveis e ágeis e mecanismos de 

avaliação e controle amplos, tanto sobre a assistência quanto sobre o campo 

regulatório em si. Ao analisarmos sobre esse prisma, ainda há muito o que se 

avançar no contexto da RMSP. 

O primeiro ponto que vale a pena revisar nesse momento diz respeito ao 

conceito das linhas de cuidado enquanto arranjos de cuidado que propiciem um 

itinerário seguro aos pacientes. Nesse conceito, além da pavimentação de uma série 

de ações de saúde em série, garantem-se recursos e os respectivos sistemas 

logísticos e de apoio para seu pleno funcionamento. Apesar de se autodenominar 

uma rede de atenção, o que pressupõe a existência de diversos arranjos de cuidado 

similares às linhas de cuidado, não é possível observar que haja, de fato, linhas de 

cuidado oncológicas no âmbito da RMSP. Há arranjos locais, como no caso dos 

Serviços de Referência de Mama, na cidade de São Paulo, que pavimentam parte 

do processo, ou ainda arranjos logísticos que visam à parametrização das formas 

como ocorrerão tais acessos, como no caso do protocolo de acesso em oncologia. 

Todavia, os meios diagnósticos e terapêuticos, bem como os sistemas logísticos 

relacionados ao cuidado oncológico, são insuficientes, fragmentados e, muitas 

vezes, inexistentes. 

Ainda sobre os arranjos logísticos e a dinâmica regulatória do acesso, apesar 

dos avanços da regulação da RHCCC, a forma apartada das regulações municipais 

que esse complexo regulador se estabeleceu produz inevitáveis conflitos na 

organização integrada do fluxo das ações assistenciais.  Tais conflitos se expressam 

de maneira ainda mais marcada quando encontram os principais vazios de 

formulação ou de dimensionamento de ofertas dessa rede: o apoio diagnóstico e o 

acesso hospitalar e aos serviços de urgência e emergência. Além disso, a ausência 

de diretrizes terapêuticas unificadas para essa rede dificulta a ação regulatória e o 

trânsito de pacientes entre os serviços, engessando ainda mais o papel da 

regulação para que se torne um homologador formal das regras pré-estabelecidas 

ou um “negador de acesso”. 
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Soma-se a isso o já citado e aparentemente crônico problema relacionado à 

baixa interoperabilidade do sistema municipal SIGA-SAUDE com o sistema do 

estado, o CROSS. Tal situação leva a um aumento do número de etapas do 

processo regulatório e redução da visão do campo de ofertas, trazendo dificuldades 

à ação regulatória.  

Nesse momento é desejoso dialogar com o processo de regulação de acesso 

e seu protocolo. Apesar de não isento de críticas, o protocolo é operacionalizado em 

um cenário regulatório difícil, e ainda assim possui avaliação geral positiva por parte 

de quem o opera nas UBSs. As críticas que recebe estão relacionadas às questões 

que extrapolam o seu limite, como o tempo de resposta para acesso a determinadas 

ofertas, a perda da regionalização, sendo a sua não operacionalização efetiva em 

todos os pontos da rede a única que de fato poderia ser diferente.  

O processo regulatório do acesso ao câncer possui um caráter multifacetado 

por definição. As entradas do paciente nessa rede deveriam poder acontecer de 

qualquer ponto, tal como cita G4, coordenador da RRAS 6 Onco da SMS-SP. No 

entanto, trata-se de um processo com múltiplas etapas, cuja operação real é sentida 

pelas unidades como direcionada às UBSs. O papel dessas unidades é providenciar 

a documentação e os exames para o acesso, que são verificados pela regulação 

regional após input em um dos sistemas de informação. Essa informação então é 

duplicada no sistema CROSS, sendo trazida de volta ao sistema da prefeitura. 

Quando tal situação está conforme, a solicitação é enviada então ao regulador 

municipal, que em face das ofertas ambulatoriais que possui escolhe, dentre os dois 

sistemas que tem disponível, a vaga que entende ser mais adequada àquela 

pessoa. 

É forçoso notar o grande número de etapas envolvidas nesse processo, 

desde os diversos pontos de recepção administrativa, passando pelo atendimento 

assistencial, geração de documentação médica que corrobore o encaminhamento, o 

input por parte do administrativo da regulação, a checagem e re-input por parte do 

regulador regional e todos os processos de regulação realizados pelo regulador 

municipal até a liberação da vaga em si. Após isso, todo o fluxo de volta até que o 

espelho do agendamento chegue ao usuário.  

Dialogando com os conceitos de gestão de fluxo(59), número tão acentuado 

de etapas confirma o pressuposto de ampliação das chances de erro no processo. A 
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maior parte desses erros serão inócuos ao seu resultado, porém gerarão adaptações 

que ao final do processo podem acarretar práticas muito distantes das preconizadas. 

Mais que isso, por se tratar de uma condição cujo tempo é fator determinante para o 

prognóstico, tal processo – fragmentado, multifacetado e exposto a erro  – 

indubitavelmente contribui para redução da potência dos efeitos da regulação do 

acesso.  

Nesse sentido, o fortalecimento da dimensão regulatória passa 

necessariamente por uma discussão de oferta de serviços, de transparência dos 

prestadores, de redução do número de etapas e mudança de perspectiva por parte 

dos reguladores – que precisam estar mais próximos da cena assistencial de tomada 

de decisão (pelo menos em contato) – e aumento da governabilidade do ato 

regulatório em si, por meio da ampliação de itinerários disponíveis nos diferentes 

níveis de atenção. 

Além disso, e talvez ainda mais importante, o ato regulatório assistencial 

precisa ser, antes de tudo, uma extensão do ato de cuidar. Quem regula não pode, 

em hipótese nenhuma, estar alijado do fato de que na outra ponta do processo há 

pessoas cuidando e sendo cuidadas e que sua ação vai muito além da continência 

de um processo burocrático. Os achados do trabalho demonstraram em diversos 

momentos o quanto os limites dessa regulação formal, não garantidora de certos 

acessos, produzem em todos um sentimento de insuficiência e frustração. Não se 

trata aqui de negar que haja a necessidade de disponibilidade de uma 

tecnoestrutura para os encaminhamentos, mas sim de afirmar que uma regulação 

cuidadora precisa avançar muito para além disso. Trata-se de uma instância viva, 

real, potente, capaz de disponibilizar e compartilhar esforços e preocupações, com 

vistas a viabilizar pactuações e garantir acessos compatíveis com o risco clínico. 

Algumas das experiências relatadas como positivas tiveram tal ponto em comum, e 

talvez o aprimoramento da visão de valor das regulações assistenciais passe por tal 

postura. 

Ainda no que tange ao cenário dos fluxos de pacientes, a cena regulatória 

precisa contar com atores adicionais à regulação formal. É necessário que se 

fortaleçam arranjos consistentes de articulação real entre os serviços (com seus 

trabalhadores) na direção da construção de transições de cuidado mais seguras e 

coordenadas. A literatura traz exemplos dos benefícios desse tipo de arranjo para a 
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qualidade da assistência e melhores desfechos(180–182). É impensável acreditar 

que a UBS, sem o adensamento tecnológico do centro oncológico, seja capaz de 

ampliar o provimento do cuidado integral ao paciente oncológico sem um maior nível 

de informação e suporte à tomada de decisão.  

Outro ponto que merece discussão é o papel das portas de urgência 

enquanto válvulas de escape das dificuldades do sistema. Enquanto no NHS inglês, 

por exemplo, as admissões por câncer em emergências giram em torno de 

20%(183), as internações de urgência por câncer nas regiões estudadas caminham 

na contramão da eletividade, girando em 2018 em torno de 50%. Não obstante as 

considerações acerca das dificuldades em se executar um diagnóstico precoce em 

todas as linhas de forma satisfatória no heterogêneo contexto da APS na RMSP, o 

número expressivo de acessos pela urgência não pode ser ignorados. É possível 

que, em virtude da imensa dificuldade em se produzir os fluxos ambulatoriais 

necessários para acesso aos meios diagnósticos em tempo oportuno, os prontos-

socorros das emergências hospitalares possam estar se portando, de maneira não 

regulada, como porta prioritária do sistema, trazendo repercussões na organização 

do fluxo e nos custos dos prestadores. 

Dialogando com tais dificuldades, uma lacuna percebida nas entrevistas com 

os gestores e trabalhadores foi que em nenhum momento citou-se o arranjo do 

Núcleo Interno de Regulação (NIR), dispositivo previsto na Política Nacional de 

Atenção Hospitalar para aprimoramento da gestão das ofertas e dos fluxos dos 

serviços hospitalares no âmbito do SUS(184). A operacionalização do NIR enquanto 

arranjo de cuidado pode garantir aos serviços hospitalares a operacionalização de 

um outro nível de interface com o complexo regulador e, com isso, acessos 

oportunos diretos aos componentes ambulatoriais da rede de câncer(170).  

As transições de cuidado são uma fronteira nitidamente pouco explorada na 

construção da rede de atenção oncológica. Elas guardam uma série de 

oportunidades, como a criação de vias rápidas de acesso ao diagnóstico e à 

terapêutica, com potenciais efeitos em múltiplos aspectos da cena do câncer (185–

187), a definição de papéis para o pré-hospitalar (169), o incremento do papel da 

atenção domiciliar como ponto de transições de cuidado ascendentes ou de 

cuidados paliativos, sejam eles terminais ou não(188), bem como a definição 

integrada entre os centros oncológicos e a rede de serviços nos chamados Planos 
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de Cuidados Avançados(189,190), ferramenta que se assemelha ao Projeto 

Terapêutico Singular(36) mais familiar ao SUS, mas focado nas dimensões do 

câncer.  

Em um cenário tão adverso, é importante que reconheçamos as práticas que 

se consolidam como arranjos de cuidado que podem servir de exemplo para inspirar 

novas práticas em rede. Podem ser citadas, nesse sentido, algumas das 

experiências já elencadas nesse trabalho, tais como a existência dos times locais de 

regulação nas unidades de saúde, as práticas de matriciamento disponibilizadas 

pelos profissionais da oncologia pediátrica às unidades de saúde, a captação de 

pacientes oncológicos fora de tratamento pelas EMADs enquanto serviços que 

iniciam planos de cuidados paliativos nas portas de urgência e emergência, a 

tentativa de formulação dos Serviços de Referência de Mama (desenho que mais se 

aproximou dos conceitos de linha de cuidado dentre as experiências citadas) e o 

papel das STS como agentes facilitadores para as unidades na obtenção dos 

recursos diagnósticos e terapêuticos junto aos entes reguladores. 

Há de se reconhecer também alguns avanços que não foram analisados 

nesse estudo, mas que se constituem como tentativas dos gestores envolvidos em 

caminhar em uma direção consonante ao exposto. O principal deles trata-se do 

protocolo de alta presunção de câncer aprovado pela Deliberação CIB 53, de 21 de 

maio de 2021, que modifica o padrão de acesso a partir da ampliação do 

entendimento do que há alto potencial de tratar-se de câncer.  

Outro ponto que se torna imperioso avançar é a regionalização. Fica claro a 

partir das perspectivas dos entrevistados que, apesar da perspectiva de obtenção do 

acesso ser muito potente e geradora de movimentos de adaptação das famílias para 

realizar seu cuidado, independentemente de onde ele de fato foi ordenado a 

acontecer, há repercussões tanto sociais quanto ao sistema de saúde quando ocorre 

um tratamento longe do domicílio de origem do usuário. É claro que as 

considerações de G4, sobre a conformação da rede de alta complexidade, não 

podem ser ignoradas, mas devem ser pensadas e debatidas formas de se aprimorar 

a regionalização. Não talvez a regionalização plena e ótima, mas a regionalização 

possível. Aquela que conta com transições de cuidado mais ágeis, que compartilha 

decisões e processos e que está conformada para reestabelecer tal ordem, e não 
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apenas funcionando como um gatilho pouco crítico das condições que permeiam a 

vida do usuário. 

Nesse sentido, parte-se para a segunda dimensão de análise, do campo das 

práticas e das relações entre os trabalhadores e os usuários em um cenário de 

cuidado.  

O conjunto das perspectivas abordadas nesse trabalho apontam para um alto 

grau de sofrimento, tanto dos trabalhadores quanto dos usuários, em relação ao 

cuidado oncológico. Em diversos momentos é possível, quando os trabalhadores 

são convidados a trazer um caso emblemático que venha a sua cabeça, perceber o 

grau de sofrimento que tais pessoas e seus pacientes estão submetidos.  

A dimensão relacional também ganha corpo na relação que se faz entre o 

regulador e o trabalhador. Uma relação ordenada por uma burocracia que, 

necessária ou não, reduz a dimensão humana e produz potenciais atrasos 

assistenciais. A dimensão humana do regulador é trazida pelos gestores da 

regulação que demonstram que tais profissionais executam regras e vão até o limite 

delas para a obtenção do recurso, inclusive se correlacionando com atores externos 

à cena regulatória. No entanto, na visão dos gestores e dos trabalhadores, em 

especial dos serviços oncológicos, a regulação é produtora de problemas.  

Uma consequência clara desse ruído de percepções é o fomento às soluções 

que atravessam a autoridade sanitária do regulador na direção de ofertar ao usuário 

um cuidado julgado como necessário. Nesse sentido, notam-se nos diferentes 

discursos diversas tentativas de fomentar um certo esvaziamento da dimensão 

regulatória, reduzindo o efeito dos seus avanços e demonstrando certa cegueira aos 

erros multilaterais que ocorrem nesse processo. 

Quanto ao usuário, todo esse cenário é praticamente invisível a ele. Segundo 

o que foi possível depreender, as múltiplas dimensões da gestão do cuidado 

percebidas por ele esvaziam a dimensão da organização do serviço, atribuindo a si e 

aos profissionais um protagonismo muito maior do que o percebido pelos gestores. 

Nessa direção, está legitimado o uso do que “for necessário” para a obtenção do 

cuidado, ainda que isso inclua pagar por partes do processo, acessar outras redes 

próximas de domicílios de pessoas de suas relações ou pedir favores aos colegas 

de trabalho. A construção dos seus mapas de cuidado são operadas em regras 
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próprias, que ignoram (ou se desviam) sempre que possível as regras impostas 

pelos gestores(2).  

Dessa forma, cumpre ressaltar que essa distorção de percepções entre 

trabalhadores e gestores, e os resultados da rede de câncer, muito se apoia no 

concreto, na percepção do processo que é julgado ainda distante do que “poderia 

ser”. É impossível, então, não trazer a discussão do financiamento e do 

distanciamento entre o contraponto da assistência privada trazida por diversos 

gestores e especialmente por T13, responsável pela oncologia clínica do serviço de 

alta complexidade em oncologia na Região Leste. 

O subfinanciamento crônico que deu lugar ao desfinanciamento do sistema 

(7) impôs limitações importantes a seu funcionamento e à expansão da atenção 

oncológica, tanto quanto ao número de serviços quanto à incorporação de 

medicamentos. Ao se deparar com um cenário de rol de medicamentos de menor 

eficácia no sistema público, haja vista a assimetria de conhecimentos inerente a um 

saber tão especializado, é natural que haja um sentimento de sucateamento e de 

presunção do privado como solução.  

É forçoso lembrar que, assim como o SUS, o privado também não é 

homogêneo. Há uma gama de serviços de qualidade muito heterogênea e que, a 

depender do nível de financiamento a que estão submetidos, podem entregar mais 

ou menos qualidade na assistência oncológica. E essa assistência privada conta 

com subsídios públicos importantes(173) e ainda assim é transferida parte 

significativa desse peso assistencial aos serviços públicos(48). 

Dessa forma, consolida-se um cenário de imaginários, nos quais se tomam 

partes pelo todo e se constroem perspectivas, que, distantes de serem reais ou 

irreais, são concretas e produtoras de institucionalidades. Nesse movimento, produz-

se um esvaziamento da dimensão de direito à saúde e da factibilidade da existência 

desse sistema, sem necessariamente haver um lastro técnico mais estruturado. 

Consolida-se, portanto, um jogo político de conflitos, baseados na contraposição de 

projetos em disputa (178), segundo o qual é patente a não priorização em se investir 

em uma saúde pública, universal, integral e equitativa de qualidade para todos, mas 

sim, um direcionamento para um controverso e obscuro mix público-privado, no qual 

se constitui uma visão do SUS enquanto política para pobres(7,48,173).
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Ao nos debruçarmos sobre os conceitos relacionados às redes de atenção à 

saúde(8) somos facilmente seduzidos pela forma como tais conceitos se conectam, 

produzem sentido e pavimentam um determinado caminho teórico para a construção 

de um sistema de saúde com premissas tão audaciosas quanto o SUS. No entanto, 

ao tentarmos nos aproximar desse conceito, levantando todas as dimensões que o 

envolvem, percebemos o quão complexa e desafiadora é tal tarefa.  

A rede de atenção oncológica é um grande exemplo dessa complexidade. Ao 

tentarmos traçar os múltiplos itinerários possíveis para os pacientes com câncer 

percebemos que, em primeiro lugar, o câncer não é uma doença, mas várias, com 

mais diferenças do que semelhanças, aliás. Não é possível pensar num único 

caminho que vá da promoção à reabilitação ou paliação, passando por todas as 

fases do processo saúde-doença, para todos os tipos de câncer e para todos os 

tipos de pacientes. Portanto, compreender a rede de atenção oncológica passa pela 

tentativa de apreensão dessa infinidade de caminhos, possibilidades e 

atravessamentos.  

Nessa complexidade reside também a oportunidade de desenvolver, como 

em poucas outras redes, um pensamento sistêmico que, se bem desenvolvido, pode 

proporcionar uma grande esperança na conformação de cuidados mais eficientes e 

efetivos, centrados no usuário e em sua vida.  

Houve no período estudado ampliação do acesso oncológico e melhoria dos 

principais indicadores nas regiões analisadas. No entanto, essa melhoria não foi 

homogênea e ainda restam fronteiras importantes para aprimoramento dos 

resultados, em especial quando se avalia a piora no perfil de gravidade, o aumento 

do caráter de urgência das internações e os desafios da regionalização do acesso. 

Conclui-se, também, que a perspectiva dos atores não é homogênea, sendo 

as visões dos gestores muito mais estruturadas quanto às políticas públicas que as 

demais percepções. Esse distanciamento dos demais atores demonstra uma ainda 

baixa institucionalidade do desenho da rede de atenção oncológica, que em muitos 

momentos transparece como algo externo e um sinônimo da regulação do acesso. 

Finalmente, cumpre reiterar o caráter de contribuição analítica desse estudo, 

cuja intencionalidade jamais foi produzir verdades universais, mas sim uma 

contribuição para melhor compreensão do cenário da atenção oncológica, do 
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funcionamento dessa rede no contexto da RMSP e, com isso, apoiar os tomadores 

de decisão quanto aos aprimoramentos necessários para seu melhor funcionamento.



| 220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7  R E F E R Ê N C I A S  

 



R e f e r ê n c i a s  | 221 

 221 

1.  Mehry EE. O conhecer militante do sujeito implicado: o desafio de reconhecê-lo como saber 
válido. In: Franco, Tulio Batista; Peres, Marco Aurelio de Anselmo Foschiera, Marlene Madalena 
Possan  Acolher Chapecó Uma experiência de mudança do modelo assistencial, com base no 
processo de trabalho. São Paulo: Hucitec; 2004. p. 21–45.  

2.  Cecilio LC de O, Carapinheiro G, Andreazza R, Souza ALM de, Andrade M da GG, Santiago SM, et 
al. O agir leigo e o cuidado em saúde: a produção de mapas de cuidado. Cad Saúde Pública. julho 
de 2014;30:1502–14.  

3.  ONU. Declaração Universal dos Direitos Humanos [Internet]. 1948 [citado 16 de outubro de 
2021]. Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/declaracao-universal-dos-direitos-humanos 

4.  Castro M, Massuda A, Almeida G, Menezes-Filho N, Andrade M, Noronha K, et al. Brazil’s unified 
health system: the first 30 years and prospects for the future. The Lancet - Health Policy. 27 de 
2019;394:345–56.  

5.  Cecilio LC de O, Chioro-dos-Reis AA. Apontamentos sobre os desafios (ainda) atuais da atenção 
básica à saúde. Cadernos de Saúde Pública [online] [Internet]. 2018;34. Disponível em: 
https://doi.org/10.1590/0102-311X00056917 

6.  PAIM JS. Sistema Único de Saúde (SUS) aos 30 anos. Ciênc saúde coletiva. junho de 2018;V. 23 
n.6:1723–8.  

7.  Chioro-dos-Reis AAC dos, Soter APM, Furtado LAC, Pereira SS da S. Tudo a temer: financiamento, 
relação público e privado e o futuro do SUS. Saúde debate. dezembro de 2016;40(n.spe):122–35.  

8.  Mendes EV. As redes de atenção à saúde [Internet]. 2a. Brasilia: OPAS; 2011. 549 p. Disponível 
em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/redes_de_atencao_saude.pdf 

9.  Cecilio LC de O. Modelos tecno-assistenciais em saúde: da pirâmide ao círculo, uma possibilidade 
a ser explorada. Cad Saúde Públ. setembro de 1997;13(3):469-478,.  

10.  Brasil. Lei 8080, de 19 de setembro de 1990 [Internet]. 8080 set 19, 1990. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm 

11.  BRASIL M da S. Portaria GM/MS no 4.279 de 30 de dezembro de 2010 - Estabelece diretrizes para 
a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
[Internet]. 2010 [citado 23 de outubro de 2021]. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2010/prt4279_30_12_2010.html 

12.  Viana ALD. Descentralização e política de saúde: origens, contexto e alcance da descentralização. 
Hucitec; 2014.  

13.  Guerra DM. Desentralização e Regionalização da Assistência à Saúde no Estado de São Paulo: 
Uma análise do índice de dependência - Tese (Doutorado em Serviços de Saúde Pública). São 
Paulo; 2015 p. 209.  

14.  Coelho VSP, Szabzon F, Dias MF. Política municipal e acesso a serviços de saúdeSão Paulo 2001-
2012, quando as periferias ganharam mais que o centro. Novos estud - CEBRAP. novembro de 
2014;n.100:139–61.  

15.  SES-SP, COSEMS-SP. Termo de Referência para a estruturação de Redes Regionais de Atenção à 
Saúde no Estado de São Paulo [Internet]. São Paulo; 2011 p. 14. Disponível em: 



R e f e r ê n c i a s  | 222 

 222 

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/redes-regionais-de-
atencao-a-saude-no-estado-de-sao-paulo/redes-regionais-de-atencao-a-saude-
rras/termo_de_referencia_redes_regionais.pdf 

16.  SES-SP. Deliberação CIB – 36, de 21-9-2011. Diário Oficial do Estado de São Paulo [Internet]. V. 
121 N 180. 22 de setembro de 2011 [citado 6 de setembro de 2021]; Disponível em: 
http://www.fehosp.com.br/files/circulares/5d618aa10d885ea3f086982aabaee8b2.pdf 

17.  SES-SP. Deliberação CIB – 6, de 8 de fevereiro de 2012 - Aprova as Diretrizes para a Regulação da 
Assistência no Estado de São Paulo. Diário Oficial do Estado de São Paulo. 08 de 2012;122 
(27):25–6.  

18.  FOSP. Boletins RRAS | FOSP [Internet]. 2014 [citado 12 de outubro de 2021]. Disponível em: 
http://www.fosp.saude.sp.gov.br/fosp/diretoria-adjunta-de-informacao-e-
epidemiologia/boletins-rras/ 

19.  Starfield B. Atenção primária: equilibrio entre necessidade de saúde, serviços e tecnologia. 
[Internet]. Brasilia: UNESCO: Ministério da Saúde, 726p.; 2004. Disponível em: 
https://www.nescon.medicina.ufmg.br/biblioteca/imagem/0253.pdf 

20.  Cecilio LCO. Apontamentos teórico-conceituais sobre processos avaliativos considerando as 
múltiplas dimensões da gestão do cuidado em saúde. Interface (Botucatu). junho de 2011;junho, 
v. 15, n. 37, páginas 589-599,.  

21.  Finks JF, Osborne NH, Birkmeyer JD. Trends in Hospital Volume and Operative Mortality for High-
Risk Surgery. N Engl J Med. 2 de junho de 2011;364 (22):2128-37.  

22.  Bodenheimer T, Sinsky C. From Triple to Quadruple Aim: Care of the Patient Requires Care of the 
Provide. Ann Fam Med. dezembro de 2014;12:573–6.  

23.  Davis KF, Hohmann SF, Doukky R, Levine D, Johnson T. he Impact of Hospital and Surgeon 
Volume on In-Hospital Mortality of Ventricular Assist Device Recipients. Journal of Cardiac 
Failure. março de 2016;22 No. 3.  

24.  Bresser-Pereira LC. A Reforma gerencial do Estado de 1995. Revista de Administração Pública. 
2000;34(4):55–72.  

25.  Nassuno M. A administração com foco no usuário-cidadão: realizações no governo federal 
brasileiro nos últimos 5 anos. Revista do Serviço Público. dezembro de 2000;Ano 51-N.4:61–98.  

26.  Moebus RN, Merhy EE, Silva E. O usuário-cidadão como guia. Como pode a onda elevar-se acima 
da montanha? In: Avaliação compartilhada do cuidado em saúde: surpreendendo o instituído 
nas redes. Rio de Janeiro: Hexis; 2016. p. 43–53.  

27.  Malta DC, Merhy EE. A micropolítica do processo de trabalho em saúde - revendo alguns 
conceitos. Rev Min Enf. julho de 2003;7(1):61–6.  

28.  Pinheiro R, Guizardi FL. Cuidado e integralidade: por uma genealogia de saberes e práticas no 
cotidiano. In: Cuidado: as fronteiras da integralidade. Rio de Janeiro: Hucitec; Abrasco; IMS/Uerj; 
2004. p. 21–36.  

29.  Cecilio LC de O, Merhy EE. A integralidade do cuidado como eixo da gestão hospitalar. In: 
Construção da integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde [Internet]. Rio de Janeiro: 



R e f e r ê n c i a s  | 223 

 223 

ABRASCO; 2003. p. 197–210. Disponível em: http://www.hmdcc.com.br/wp-
content/uploads/2018/04/Cecilio-A-INTEGRALIDADE-DO-CUIDADO-COMO-EIXO-DA-
GEST%C3%83O-HOSPITALAR.pdf 

30.  Santos ZM de SA. Tecnologia em Saúde – Aspectos teórico-c. In: Tecnologias em saúde: da 
abordagem teórica a construção e aplicação no cenário do cuidado [livro eletrônico]. Fortaleza: 
EdUECE; 2016. p. 12–22.  

31.  Merhy EE, Chakkour M. Em busca de ferramentas analisadoras das tecnologias em saúde: a 
informação e o dia a dia de um serviço, interrogando e gerindo trabalhos. In: Agir em saúde: um 
desafio para o público. São Paulo: Hucitec; 1997. p. 113–50.  

32.  Coutinho AAP, Cecílio LC de O, Mota JAC. Classificação de risco em serviços de emergência: uma 
discussão da literatura sobre o Sistema de Triagem de Manchester. Rev Med Minas Gerais. 
2012;22(2):188–98.  

33.  Murray M, Tantau C. Same-Day Appointments:Exploding the Access Paradigm. Fam Pract Manag. 
setembro de 2000;7(8):45-50.  

34.  Vidal TB, Rocha SA, Harzheim E, Hauser L. O ACESSO AVANÇADO E SUA Modelos de 
agendamento e qualidade da atenção primária: estudo transversal multinível. Rev Saúde Pública. 
2019;v. 53 n.38.  

35.  Campos GW de S, Domiti AC. Apoio matricial e equipe de referência: uma metodologia para 
gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Cad Saúde Pública. fevereiro de 2007;23, n. 2:399–
407.  

36.  Hori AA, Nascimento A de F. O Projeto Terapêutico Singular e as práticas de saúde mental nos 
Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) em Guarulhos (SP). Ciênc saúde coletiva. agosto de 
2014;v. 19, n. 8:3561–71.  

37.  Souza AR de, Beltrammi DGM, Areas LA, Inácio RMa de F. Visita guiada por metas: uma 
ferramenta para gestão de leitos e do cuidado chamada KanBan. In: Práticas e saberes no 
hospital contemporâneo: o novo normal. São Paulo: Hucitec; 2017. p. 186.  

38.  Castro JD de. Regulação em saúde: análise de conceitos fundamentais. Sociologias. junho de 
2002;a.4 n.7:122–35.  

39.  Roemer MI. Bed supply and hospital utilization: a natural experiment. Hospitals. novembro de 
1961;1;35:36-42.  

40.  Roos NP, Shapiro E, Tate R. Does a small minority of elderly account for a majority of health care 
expenditures?: A Sixteen-year Perspective. The Milbank Quarterly. 1989;67(3/4):347–69.  

41.  HART JT. The inverse care law. The Lancet. 27 de fevereiro de 1971;405–12.  

42.  Porter ME, Teisberg EO. Repensando a saúde. Estratégias para melhorar a qualidade e reduzir os 
custos. Porto Alegre: Bookman; 2007. 432p p.  

43.  Berwick DM, Nolan TW, Whittington J. The Triple Aim: Care, Health, And Cost. Health Affairs. 
junho de 2008;27 (3):759–69.  



R e f e r ê n c i a s  | 224 

 224 

44.  Donaldson C, Gerard K, Jan S, Mitton C, Wiseman V. Economics of health care financing. Palgrave 
MacMillan; 2005.  

45.  Santos FP dos, Mehry EE. A regulação pública da saúde no Estado brasileiro: uma revisão. 
Interface (Botucatu). junho de 2006;10 n.19:25–41.  

46.  BRASIL. Portaria GM no 1.559 de 1 de agosto de 2008. Institui a Política Nacional de Regulação. 
2008.  

47.  Bertussi DC, Feuerwerker LCM, Freire MP, Louvison MCP. Arranjos regulatórios como 
dispositivos para o cuidado compartilhado em saúde. In: Políticas e Cuidados em Saúde - Livro 2 
Avaliação Compartilhada do Cuidado em Saúde - Surpreendendo o instituído nas redes. Rio de 
Janeiro, Brasil: Hexis; 2016. p. 354–64.  

48.  Santos IS, Ugá MAD, Porto SM. O mix público-privado no Sistema de Saúde Brasileiro: 
financiamento, oferta e utilização de serviços de saúde. Ciênc saúde coletiva. outubro de 
2008;13:1431–40.  

49.  Jurca R de L. NEOLIBERALISMO E INDIVIDUALIZAÇÃO NAS POLÍTICAS DE SAÚDE NA PERIFERIA 
SUL DE SÃO PAULO. Cad CRH [Internet]. 29 de janeiro de 2021 [citado 17 de outubro de 
2021];33. Disponível em: http://www.scielo.br/j/ccrh/a/gdFVYKP56zmcFm83LTddmMk/ 

50.  Pelisoli C, Fraga BM, Pereira C de O. Percepções de trabalhadores da saúde pública sobre a rede 
de atendimento. Mental. junho de 2011;9, n. 16:303–26.  

51.  Gadelha MIP. A Assistência Oncológica e os 30 Anos do Sistema Único de Saúde. Revista 
Brasileira de Cancerologia. 29 de junho de 2018;64(2):237–45.  

52.  Mirra AP. Registros de câncer no Brasil e sua história [Internet]. Ministério da Saúde; 2005. 
Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/inca/registro_de_cancer_no_brasil.pdf 

53.  Madi MR. O estabelecimento de uma rede de atenção oncológica: análise da estrutura de 
serviços habilitados - Tese de doutoramento. São Paulo; 2017 p. 120.  

54.  CONASS. Nota Técnica de 18 de março de 2013 sobre a aplicação da Lei 12.732 [Internet]. 
Brasilia; 2013. Disponível em: https://www.conass.org.br/biblioteca/wp-
content/uploads/2013/01/NT-03-2011-PT-sobre-a-Lei-Tratamento-Cancer.pdf 

55.  Rede Hebe Camargo de Combate ao Câncer - Secretaria da Saúde - Governo do Estado de São 
Paulo [Internet]. [citado 17 de outubro de 2021]. Disponível em: 
https://www.saude.sp.gov.br/rede-hebe-camargo-de-combate-ao-cancer/ 

56.  Koyama MF. O caso do ICESP. Debates GVsaúde. janeiro de 2010;n.9:18–21.  

57.  Teston EF, Fukumori EFC, Benedetti GM dos S, Spigolon DN, Costa MAR, Marcon SS. Sentimentos 
e dificuldades vivenciadas por pacientes oncológicos ao longo dos itinerários diagnóstico e 
terapêutico. Esc Anna Nery [Internet]. 27 de agosto de 2018 [citado 17 de outubro de 2021];22. 
Disponível em: http://www.scielo.br/j/ean/a/hD37vTgjP7zMmJnPbJNCG9G/?lang=pt 

58.  SMS-SP. PROTOCOLOS DE ACESSO - Protocolo Clínico de Regulação de Acesso para Tratamento 
de Alta Complexidade em Oncologia – versão 2015 revisada [Internet]. 2019 [citado 8 de outubro 



R e f e r ê n c i a s  | 225 

 225 

de 2021]. Disponível em: https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/02/970214/protocolo-v-2-
atendimento-paciente-oncologico.pdf 

59.  Health Foundation. Improving patient flow [Internet]. Londres; 2013 p. 52. Disponível em: 
https://www.health.org.uk/sites/default/files/ImprovingPatientFlow_fullversion.pdf 

60.  BRASIL, Ministério da Saúde - DATASUS. Estatísticas Vitais - Mortalidade – desde 1996 pela CID-
10 – TABNET [Internet]. [citado 6 de setembro de 2021]. Disponível em: 
https://datasus.saude.gov.br/mortalidade-desde-1996-pela-cid-10/ 

61.  Hoang VM, Pham CP, Vu QM, Ngo TT, Tran DH, Bui D, et al. Household Financial Burden and 
Poverty Impacts of Cancer Treatment in Vietnam. BioMed Research International. 21 de agosto 
de 2017;2017:e9350147.  

62.  Menezes M de FB de, Camargo TC, Guedes MT dos S, Alcântara LFFL de. Câncer, pobreza e 
desenvolvimento humano: desafios para a assistência de enfermagem em oncologia. Revista 
Latino-Americana de Enfermagem. 1o de outubro de 2007;15:780–5.  

63.  Mattiuzzi C, Lippi G. Current Cancer Epidemiology. J Epidemiol Glob Health. dezembro de 
2019;9(4):217–22.  

64.  Chiew K-L, Sundaresan P, Jalaludin B, Vinod SK. A narrative synthesis of the quality of cancer care 
and development of an integrated conceptual framework. Eur J Cancer Care (Engl). novembro de 
2018;27(6):e12881.  

65.  Jitender S, Mahajan R, Rathore V, Choudhary R. Quality of life of cancer patients. J Exp Ther 
Oncol. maio de 2018;12(3):217–21.  

66.  Correa MCMMA, Naffah Filho M, Cecilio MAM, Tamelini RM. Diretrizes para a atenção 
oncológica no estado de São Paulo: contribuições para o debate. BEPA Boletim Epidemiológico 
Paulista (Online). agosto de 2011;8(92):24–43.  

67.  SES-SP. Resolução SS – 42, de 22-6-2017. Diário Oficial do Estado de São Paulo. 116o ed 23 de 
junho de 2017;30.  

68.  São Paulo G do E de. Deliberação CIB - 71, de 03-12-2016. Diario Oficial do Estado de São Paulo. 
3 de dezembro de 2016;126 (236)-43.  

69.  SES-SP. Resolução SS - 112, de 14-11-2012 [Internet]. nov 14, 2012. Disponível em: 
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/comissao-
farmacologia/resolucao_ss_112.pdf 

70.  OMS. Cancer today [Internet]. Cancer Today - International Agency for Research on Cancer - 
GLOBOCAN. [citado 11 de setembro de 2021]. Disponível em: http://gco.iarc.fr/today/home 

71.  INCA. Estimativa 2020: incidência de câncer no Brasil [Internet]. Rio de Janeiro; 2019 [citado 6 de 
setembro de 2021]. 120 p. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/estimativa-2020-incidencia-de-cancer-no-brasil 

72.  Doll R, Payne P, Waterhouse J, organizadores. Cancer Incidence in Five Continents: A Technical 
Report [Internet]. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag; 1966 [citado 11 de setembro de 2021]. 
(UICC International Union Against Cancer). Disponível em: 
https://www.springer.com/gp/book/9783540034759 



R e f e r ê n c i a s  | 226 

 226 

73.  INCA. Atlas On-line de Mortalidade [Internet]. [citado 27 de setembro de 2021]. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/MortalidadeWeb/pages/Modelo10/consultar.xhtml#panelResultado 

74.  Mathers CD, Bernard C, Iburg KM, Inoue M, Fat DM, Shibuya K, et al. Global Burden of Disease in 
2002: data sources, methods and results. :118.  

75.  Minayo MC de S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 14a. Hucitec; 2014.  

76.  Bardin L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70 - Distribuido por Livraria Martins Fontes; 1977.  

77.  Bertaux D. Narrativas de vida, a pesquisa e seus métodos. São Paulo/Natal: Paulus/EdUFRN; 
2010.  

78.  Houle A. A sociologia como ciência da vida: a abordagem biográfica. In: In: Poupart J, Deslauries 
JP, Groulx AL, Mayer R, Pires A, organizadores : A pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos 
e metodológicos. Vozes; 2008. p. 317–34.  

79.  Arfuch L. O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea. Rio de Janeiro: Editora 
da UERJ; 2010.  

80.  Otter R, Qiao Y-L, Burton R, Samiei M, Parkin M, Trapido E, et al. Organization of population-
based cancer control programs: Europe and the World. Tumori. 1o de setembro de 
2009;95(5):623–36.  

81.  Neary M, Lowery AJ, O’Conghaile A, Pervaz M, Kerin MJ, Sweeney KJ. NCCP breast cancer referral 
guidelines--are breast cancer patients prioritised? Ir Med J. fevereiro de 2011;104(2):39–41.  

82.  Insamran W, Sangrajrang S. National Cancer Control Program of Thailand. Asian Pac J Cancer 
Prev. 1o de março de 2020;21(3):577–82.  

83.  Romero Y, Trapani D, Johnson S, Tittenbrun Z, Given L, Hohman K, et al. National cancer control 
plans: a global analysis. Lancet Oncol. outubro de 2018;19(10):e546–55.  

84.  Given LS, Hohman K, Kostelecky B, Vinson C. Cancer control planning: self-assessment for pre-
planning, development, implementation and evaluation of national cancer control plans. Cancer 
Causes Control. dezembro de 2018;29(12):1297–303.  

85.  Camacho R, Sepúlveda C, Neves D, Piñeros M, Villanueva M, Dangou J-M, et al. Cancer control 
capacity in 50 low- and middle-income countries. Glob Public Health. outubro de 
2015;10(9):1017–31.  

86.  Birkmeyer JD, Sun Y, Wong SL, Stukel TA. Hospital Volume and Late Survival After Cancer 
Surgery. Annals of Surgery. maio de 2007;245(5):777–83.  

87.  Ouverney AM, Noronha JC de. Modelos de organização e gestão da atenção à saúde: redes 
locais, regionais e nacionais. In: A saúde no Brasil em 2030 - prospecção estratégica do sistema 
de saúde brasileiro: organização e gestão do sistema de saúde [Internet]. Rio de Janeiro: 
Fiocruz/Ipea/Ministério da Saúde/Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República; 2013 [citado 18 de outubro de 2021]. p. 143–82. Disponível em: 
http://books.scielo.org/id/98kjw/pdf/noronha-9788581100173-06.pdf 

88.  Guanais F, Macinko J. Primary care and avoidable hospitalizations: evidence from Brazil. J Ambul 
Care Manage. junho de 2009;32(2):115–22.  



R e f e r ê n c i a s  | 227 

 227 

89.  Macinko J, Dourado I, Aquino R, Bonolo P de F, Lima-Costa MF, Medina MG, et al. Major 
expansion of primary care in Brazil linked to decline in unnecessary hospitalization. Health Aff 
(Millwood). dezembro de 2010;29(12):2149–60.  

90.  Macinko J, Guanais FC. Evaluation of the impact of the Family Health Program on infant mortality 
in Brazil, 1990–2002. J Epidemiol Community Health. janeiro de 2006;60(1):13–9.  

91.  Contribuição para uma agenda política estratégica para a Atenção Primária à Saúde no SUS. 
Saúde debate. setembro de 2018;42:406–30.  

92.  BRASIL, Ministério da Saúde, DATASUS. e-Gestor AB [Internet]. [citado 23 de outubro de 2021]. 
Disponível em: 
https://egestorab.saude.gov.br/paginas/acessoPublico/relatorios/relHistoricoCoberturaAB.xhtm
l 

93.  Bourget MMM. Fatores de permanência e desligamento de médicos em serviços de Atenção 
Primária à Saúde na Zona Leste do município de São Paulo [Internet] [text]. Universidade de São 
Paulo; 2019 [citado 18 de outubro de 2021]. Disponível em: 
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/5/5137/tde-31012020-163837/ 

94.  Acesso do paciente à rede oncológica na vigência da “Lei dos Sessenta Dias”: Revisão Integrativa. 
Rev Bras Enferm [Internet]. 6 de julho de 2020 [citado 24 de outubro de 2021];73. Disponível 
em: http://www.scielo.br/j/reben/a/mSZKH85MrfCS78FfTPLkLdM/?lang=pt 

95.  Silva R de P, Gigante DP, Amorim MHC, Leite FMC. Fatores associados à realização de 
mamografia em usuárias da atenção primária à saúde em Vitória, Espírito Santo*. Epidemiologia 
e Serviços de Saúde [Internet]. abril de 2019 [citado 24 de outubro de 2021];28(1). Disponível 
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2237-
96222019000100307&lng=pt&nrm=iso. 

96.  Melo FBB, Marques CAV, Rosa A da S, Figueiredo EN de, Gutiérrez MGR de. Actions of nurses in 
early detection of breast cancer. Rev Bras Enferm. dezembro de 2017;70:1119–28.  

97.  Ginsburg O, Badwe R, Boyle P, Derricks G, Dare A, Evans T, et al. Changing global policy to deliver 
safe, equitable, and affordable care for women’s cancers. Lancet. 25 de fevereiro de 
2017;389(10071):871–80.  

98.  Rocha-Brischiliari SC, Andrade L, Nihei OK, Brischiliari A, Hortelan M dos S, Carvalho MD de B, et 
al. Spatial distribution of breast cancer mortality: Socioeconomic disparities and access to 
treatment in the state of Parana, Brazil. PLOS ONE. 31 de outubro de 2018;13(10):e0205253.  

99.  Barros ÂF, Araújo JM de, Murta-Nascimento C, Dias A. Clinical pathways of breast cancer patients 
treated in the Federal District, Brazil. Revista de Saúde Pública. 30 de janeiro de 2019;53:14–14.  

100.  Vasconcelos FGA, Zaniboni MRG. Dificuldades do trabalho médico no PSF. Ciênc saúde 
coletiva. 2011;16:1497–504.  

101.  Pinto IV, Ramos DN, Costa M do CE da, Ferreira CBT, Rebelo MS. Completude e consistência 
dos dados dos registros hospitalares de câncer no Brasil. Cad saúde colet, (Rio J) [Internet]. 2012 
[citado 23 de outubro de 2021]; Disponível em: 
http://www.cadernos.iesc.ufrj.br/cadernos/images/csc/2012_1/artigos/CSC_v20n1_113-120.pdf 



R e f e r ê n c i a s  | 228 

 228 

102.  Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva, organizador. Informacão dos 
Registros Hospitalares de Câncer como estratégia de transformação: perfil do Instituto Nacional 
de Câncer José Alencar Gomes da Silva em 25 anos. Rio de Janeiro, RJ: INCA; 2012. 98 p.  

103.  Nascimento LR do, Alves SV. Análise do Funcionamento do Registro Hospitalar de Câncer em 
Três Cidades do Nordeste Brasileiro. Rev Bras Cancerol. 30 de dezembro de 2011;57(4):473–82.  

104.  FOSP. Dados de Câncer | FOSP - Registro Hospitalar de Cancer de São Paulo - Análise dos 
dados e indicadores de qualidade [Internet]. São Paulo: FOSP; 2021 jun [citado 23 de outubro de 
2021] p. 14. Disponível em: http://www.fosp.saude.sp.gov.br/fosp/diretoria-adjunta-de-
informacao-e-epidemiologia/rhc-registro-hospitalar-de-cancer/dados-de-cancer/ 

105.  Andrade CT de, Magedanz AMPCB, Escobosa DM, Tomaz WM, Santinho CS, Lopes TO, et al. A 
importância de uma base de dados na gestão de serviços de saúde. Einstein (São Paulo). 
setembro de 2012;10(3):360–5.  

106.  INCA. Câncer no Brasil – Dados dos Registros de Base Populacional [Internet]. Rio de Janeiro: 
INCA; 2010 [citado 24 de outubro de 2021]. 488 p. Disponível em: 
https://www.inca.gov.br/publicacoes/livros/cancer-no-brasil-dados-dos-registros-de-base-
populacional 

107.  Migowski A, Silva GA e, Dias MBK, Diz MDPE, Sant’Ana DR, Nadanovsky P. Diretrizes para 
detecção precoce do câncer de mama no Brasil. II - Novas recomendações nacionais, principais 
evidências e controvérsias. Cad Saúde Pública [Internet]. 21 de junho de 2018 [citado 1o de julho 
de 2021];34(6). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
311X2018000600502&lng=pt&tlng=pt 

108.  Urban LABD, Schaefer MB, Duarte DL, Santos RP dos, Maranhão NM de A, Kefalas AL, et al. 
Recomendações do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, da Sociedade 
Brasileira de Mastologia e da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia 
para rastreamento do câncer de mama por métodos de imagem. Radiol Bras. dezembro de 
2012;45:334–9.  

109.  Santos AMR dos, Dias MBK, Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva, 
organizadores. Diretrizes para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil. Rio de Janeiro, 
RJ: INCA; 2015. 166 p.  

110.  Sarma EA. Barriers to screening mammography. Health Psychology Review [Internet]. 14 de 
fevereiro de 2013 [citado 23 de outubro de 2021]; Disponível em: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17437199.2013.766831 

111.  Mullachery P, Macinko J, Silver D. Have Health Reforms in Brazil Reduced Inequities in Access 
to Cancer Screenings for Women? The Journal of Ambulatory Care Management. setembro de 
2020;43(3):257–66.  

112.  Rimer BK. Adherence to Cancer Screening. Cancer Control. 1o de novembro de 
1995;2(6):510–7.  

113.  Schaffter T, Buist DSM, Lee CI, Nikulin Y, Ribli D, Guan Y, et al. Evaluation of Combined 
Artificial Intelligence and Radiologist Assessment to Interpret Screening Mammograms. JAMA 
Netw Open. 2 de março de 2020;3(3):e200265.  



R e f e r ê n c i a s  | 229 

 229 

114.  Hoskins KF, Tejeda S, Vijayasiri G, Chukwudozie IB, Remo MH, Shah HA, et al. A feasibility 
study of breast cancer genetic risk assessment in a federally qualified health center. Cancer. 15 
de setembro de 2018;124(18):3733–41.  

115.  Vos JR, Giepmans L, Röhl C, Geverink N, Hoogerbrugge N, ERN GENTURIS. Boosting care and 
knowledge about hereditary cancer: European Reference Network on Genetic Tumour Risk 
Syndromes. Fam Cancer. abril de 2019;18(2):281–4.  

116.  Santos ÂSF dos, Silva FS da, Silva JA da, Santos ERR dos, Leal EMM. Internações por câncer de 
próstata em uma regional de saúde do estado de Pernambuco e as relações com as 
possibilidades de prevenção na atenção primária. JMPHC | Journal of Management & Primary 
Health Care | ISSN 2179-6750. 15 de setembro de 2020;12:1–18.  

117.  BRASIL. Portaria GM/MS no 1.944, em 27 de agosto de 2009. [Internet]. 2009 [citado 23 de 
outubro de 2021]. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt1944_27_08_2009.html 

118.  Nota Oficial 2018 - Rastreamento do Câncer de Próstata [Internet]. Portal da Urologia - 
Público Geral. 2018 [citado 23 de outubro de 2021]. Disponível em: 
https://portaldaurologia.org.br/publico/noticias/nota-oficial-2018-rastreamento-do-cancer-de-
prostata/ 

119.  Chou R, Croswell JM, Dana T, Bougatsos C, Blazina I, Fu R, et al. Screening for prostate cancer: 
a review of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med. 6 de 
dezembro de 2011;155(11):762–71.  

120.  Kearns JT, Holt SK, Wright JL, Lin DW, Lange PH, Gore JL. PSA screening, prostate biopsy, and 
treatment of prostate cancer in the years surrounding the USPSTF recommendation against 
prostate cancer screening. Cancer. 1o de julho de 2018;124(13):2733–9.  

121.  Palacio Nebreda MM, de Miguel-Diez J, Villegas Fernández FR, Segura Fragoso A, Rodríguez 
Calderón JL, Martínez Hernández D. Trends in the Incidence of Lung Cancer Hospitalizations in 
Spain, 2001-2011. Arch Bronconeumol. agosto de 2016;52(8):411–9.  

122.  Lung Cancer Additional Measures [Internet]. [citado 24 de outubro de 2021]. Disponível em: 
https://www.lung.org/research/trends-in-lung-disease/lung-cancer-trends-brief/lung-cancer-
additional-measures 

123.  Yan T, Chang E, Paydar C, Broder MS. PCN44 NATIONAL TRENDS IN ADMISSION AND IN-
HOSPITAL MORTALITY OF PATIENTS WITH LUNG CANCER IN THE UNITED STATES, 2012-2016. 
Value in Health. 1o de maio de 2020;23:S30.  

124.  Eberth JM, Qiu R, Adams SA, Salloum RG, Bell N, Arrington AK, et al. Lung cancer screening 
using low-dose CT: The current national landscape. Lung Cancer. setembro de 2014;85(3):379–
84.  

125.  Tanoue LT, Tanner NT, Gould MK, Silvestri GA. Lung cancer screening. Am J Respir Crit Care 
Med. 1o de janeiro de 2015;191(1):19–33.  

126.  Toumazis I, Bastani M, Han SS, Plevritis SK. Risk-Based lung cancer screening: A systematic 
review. Lung Cancer. setembro de 2020;147:154–86.  



R e f e r ê n c i a s  | 230 

 230 

127.  Câncer de pulmão - versão para Profissionais de Saúde [Internet]. INCA - Instituto Nacional 
de Câncer. 2018 [citado 23 de outubro de 2021]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-
de-cancer/cancer-de-pulmao/profissional-de-saude 

128.  Câncer de intestino - versão para Profissionais de Saúde [Internet]. INCA - Instituto Nacional 
de Câncer. 2018 [citado 24 de outubro de 2021]. Disponível em: https://www.inca.gov.br/tipos-
de-cancer/cancer-de-intestino/profissional-de-saude 

129.  Honein-AbouHaidar GN, Kastner M, Vuong V, Perrier L, Daly C, Rabeneck L, et al. Systematic 
Review and Meta-study Synthesis of Qualitative Studies Evaluating Facilitators and Barriers to 
Participation in Colorectal Cancer Screening. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. junho de 
2016;25(6):907–17.  

130.  Ribeiro AVS, Sorbello MP, Pfuetzenreiter V, Sousa AHS e, Neto JE, Nahas SC, et al. 
RASTREAMENTO ORGANIZADO DO CÂNCER COLORRETAL: COMPARAÇÃO DE DOIS VALORES DE 
CORTE DO TESTE IMUNOQUÍMICO FECAL (FIT). J Coloproctol (Rio J). 1o de outubro de 
2018;38:133–4.  

131.  Scandiuzzi MC de P. Rastreamento do câncer colorretal: overview de revisões sistemáticas. 
2017 [citado 24 de outubro de 2021]; Disponível em: 
https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/49251 

132.  Santos HLPC dos, Maciel FBM, Oliveira RS de. Internações Hospitalares por Neoplasias no 
Brasil, 2008-2018: Gastos e Tempo de Permanência. Revista Brasileira de Cancerologia. 3 de 
agosto de 2020;66(3):e-04992.  

133.  Saxena A, Rubens M, Ramamoorthy V, Tonse R, Veledar E, McGranaghan P, et al. 
Hospitalization rates for complications due to systemic therapy in the United States. Sci Rep. 1o 
de abril de 2021;11(1):7385.  

134.  Birkmeyer JD, Finlayson EVA, Birkmeyer CM. Volume standards for high-risk surgical 
procedures: Potential benefits of the Leapfrog initiative. Surgery. 1o de setembro de 
2001;130(3):415–22.  

135.  Birkmeyer JD, Siewers AE, Finlayson EVA, Stukel TA, Lucas FL, Batista I, et al. Hospital Volume 
and Surgical Mortality in the United States. New England Journal of Medicine. 11 de abril de 
2002;346(15):1128–37.  

136.  Dudley RA, Johansen KL, Brand R, Rennie DJ, Milstein A. Selective Referral to High-Volume 
HospitalsEstimating Potentially Avoidable Deaths. JAMA. 1o de março de 2000;283(9):1159–66.  

137.  Jansen E, Naber SK, Aitken CA, de Koning HJ, van Ballegooijen M, de Kok I. Cost-effectiveness 
of HPV-based cervical screening based on first year results in the Netherlands: a modelling study. 
BJOG. fevereiro de 2021;128(3):573–82.  

138.  ANS. TabNet Linux 2.6a: Beneficiários por Município [Internet]. [citado 24 de outubro de 
2021]. Disponível em: http://www.ans.gov.br/anstabnet/cgi-bin/dh?dados/tabnet_02.def 

139.  Silva GA e, Jardim BC, Ferreira V de M, Junger WL, Girianelli VR. Mortalidade por câncer nas 
capitais e no interior do Brasil: uma análise de quatro décadas. Rev Saúde Pública [Internet]. 4 de 
dezembro de 2020 [citado 9 de outubro de 2021];54. Disponível em: 
http://www.scielo.br/j/rsp/a/PfkS96GKSxyGw4XBnyLm3DG/?lang=pt 



R e f e r ê n c i a s  | 231 

 231 

140.  Carioli G, Malvezzi M, Rodriguez T, Bertuccio P, Negri E, La Vecchia C. Trends and predictions 
to 2020 in breast cancer mortality in Europe. Breast. dezembro de 2017;36:89–95.  

141.  Culp MB, Soerjomataram I, Efstathiou JA, Bray F, Jemal A. Recent Global Patterns in Prostate 
Cancer Incidence and Mortality Rates. European Urology. 1o de janeiro de 2020;77(1):38–52.  

142.  Braga SFM, de Souza MC, Cherchiglia ML. Time trends for prostate cancer mortality in Brazil 
and its geographic regions: An age–period–cohort analysis. Cancer Epidemiology. 1o de outubro 
de 2017;50:53–9.  

143.  Welch HG, Albertsen PC. Reconsidering Prostate Cancer Mortality - The Future of PSA 
Screening. N Engl J Med. 16 de abril de 2020;382(16):1557–63.  

144.  Barta JA, Powell CA, Wisnivesky JP. Global Epidemiology of Lung Cancer. Ann Glob Health. 
85(1):8.  

145.  Small Jr W, Bacon MA, Bajaj A, Chuang LT, Fisher BJ, Harkenrider MM, et al. Cervical cancer: A 
global health crisis. Cancer. 2017;123(13):2404–12.  

146.  SES/SP. Plano Estadual de Saúde 2012-2015 - Estado de São Paulo [Internet]. 2012 [citado 12 
de outubro de 2021]. Disponível em: 
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/documentos-de-planejamento-em-
saude/plano-estadual-de-saude-2012-2015-sessp/pes_2012_2015.pdf 

147.  SES/SP. Plano Estadual de Saúde 2016-2019 - Estado de São Paulo [Internet]. 2016 [citado 12 
de outubro de 2021]. Disponível em: https://www.conass.org.br/pdf/planos-estaduais-de-
saude/SP_Plano%20estadual_2017_11_01_17.pdf 

148.  SES-SP. Boletim GAIS Informa 87 [Internet]. 2019 ago [citado 12 de outubro de 2021]. Report 
No.: 87. Disponível em: 
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/gais-
informa/gais_87_2.pdf 

149.  SES-SP. Boletim GAIS Informa 88 [Internet]. 2019 ago [citado 12 de outubro de 2021]. Report 
No.: 88. Disponível em: 
http://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/homepage/gais-
informa/gais_88_v2.pdf 

150.  SMS/SP. Plano Municipal de Saúde, 2010-2013, São Paulo/SP [Internet]. 2010 [citado 12 de 
outubro de 2021]. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/PLANOMUNICIPALDESAUDE
20102013(1).pdf 

151.  SMS/SP. Plano Municipal de Saúde, 2014-2017, São Paulo/SP [Internet]. 2014 [citado 12 de 
outubro de 2021]. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/Plano_Municipal_de_Saude
_Anexo.pdf 

152.  SMS-SP. Relatório Anual de Gestão - 2013 [Internet]. 2014. Disponível em: 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/RAG2013300614.pdf 



R e f e r ê n c i a s  | 232 

 232 

153.  Nascimento AB do, Egry EY. Os planos municipais de saúde e as potencialidades de 
reconhecimento das necessidades em saúde: estudo de quatro municípios brasileiros. Saude soc. 
18 de dezembro de 2017;26:861–71.  

154.  Vieira FS. Avanços e desafios do planejamento no Sistema Único de Saúde. Ciênc saúde 
coletiva. outubro de 2009;14:1565–77.  

155.  Shewhart WA, Deming WE Graduate School, USDA. Statistical method from the viewpoint of 
quality control,. Washington: The Graduate School, The Dept. of Agriculture; 1939.  

156.  Nogueira F do A. Continuidade e descontinuidade administrativa em governos locais: fatores 
que sustentam a ação pública ao longo dos anos. 8 de maio de 2006 [citado 18 de outubro de 
2021]; Disponível em: http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/handle/10438/2423 

157.  Spink P. Continuidade e descontinuidade em organizações públicas: um paradoxo 
democrático. Cadernos Fundap. abril de 1987;Ano 7-Numero 13:57–65.  

158.  Machado JC, Cotta RMM, Soares JB. Reflexões sobre o processo de municipalização das 
políticas de saúde: a questão da descontinuidade político-administrativa. Interface (Botucatu). 
março de 2015;19:159–70.  

159.  Rossi TRA, Chaves SCL, Almeida AMF de L, Santos CML, Santana SF de. O financiamento 
federal da política de saúde bucal no Brasil entre 2003 e 2017. Saúde debate. dezembro de 
2018;42:826–36.  

160.  Martins JS, Abreu SCC de, Araújo ME de, Bourget MMM, Campos FL de, Grigoletto MVD, et 
al. Estratégias e resultados da prevenção do câncer bucal em idosos de São Paulo, Brasil, 2001 a 
2009. Rev Panam Salud Publica. março de 2012;31:246–52.  

161.  Moura L de L, Codeço CT, Luz PM. Cobertura da vacina papilomavírus humano (HPV) no 
Brasil: heterogeneidade espacial e entre coortes etárias. Rev bras epidemiol. 18 de dezembro de 
2020;24:e210001.  

162.  Lins AM, Cecílio LC de O. Campos de intervenções organizacionais: a contribuição das ciências 
humanas para uma leitura crítica das propostas de gestão das organizações de saúde. Interface 
(Botucatu). dezembro de 2007;11:503–14.  

163.  Lourau R. A análise institucional. Petrópolis / RJ: Vozes; 1996. 293 p.  

164.  Barbier R. A pesquisa-ação na instituição educativa. Rio de Janeiro: J. Zahar; 1985. 280 p.  

165.  Lins AM, Cecilio LC de O. O discurso da institucionalização de práticas em saúde: uma 
reflexão à luz dos referenciais teóricos das ciências humanas. Physis. setembro de 2008;18:483–
99.  

166.  BRASIL M da S. HumanizaSUS: Política Nacional de Humanização: a humanização como eixo 
norteador das práticas de atenção e gestão em todas as instâncias do SUS [Internet]. Brasilia: 
Mnistério da Saúde; 2004 [citado 6 de novembro de 2021]. 20 p. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/humanizasus_2004.pdf 

167.  Granja GF, Zoboli ELCP. Humanização da Atenção Primária à Saúde: Gestão em redes e 
governança local. O Mundo da Saúde. 2012;36 (3):494–501.  



R e f e r ê n c i a s  | 233 

 233 

168.  Nora CRD, Junges JR. Politica de humanizacao na atencao basica: revisao sistematica. Rev 
Saude Publica. dezembro de 2013;47(6):1186–200.  

169.  Peyrony O, Fontaine J-P, Trabattoni E, Nakad L, Charreyre S, Picaud A, et al. Cancer Patients’ 
Prehospital Emergency Care: Post Hoc Analysis from the French Prospective Multicenter Study 
EPICANCER. J Clin Med. 9 de março de 2021;10(5):1145.  

170.  Chioro A, Furtado LAC, Beltrammi DGM, Souza MP e. Atenção hospitalar no SUS. In: Santos, 
Thadeu Borges Santos; Pinto, Isabela Cardoso de Matos;  Gestão hospitalar no SUS. Salvador: 
EdUFBA; 2021. p. 27–83.  

171.  Stewart M, Brown JB, Weston WW, McWhinney IR, McWiliam CL, Freeman TR. Medicina 
Centrada na Pessoa - Transformando o método clínico - 3a.Edição [Internet]. Artmed; 2017. 
Disponível em: https://www.slowmedicine.com.br/wp-content/uploads/2018/09/STEWART-et-
al-2017_Medicina-Centrada-na-Pessoa_-Tr-Moira-Stewart.pdf 

172.  Cecilio LC de O. O “trabalhador moral” na saúde: reflexões sobre um conceito. Interface 
(Botucatu). agosto de 2007;11:345–51.  

173.  Bahia L, Scheffer M. O SUS e o setor privado assistencial: interpretações e fatos. Saúde 
debate. novembro de 2018;42:158–71.  

174.  BRASIL M da S. Portaria No 140, de 27 de fevereiro de 2014 - Redefine os critérios e 
parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos 
estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as 
condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes 
estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). [Internet]. Secretaria de Atenção 
à Saúde; 2014 [citado 7 de novembro de 2021]. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/sas/2014/prt0140_27_02_2014.html 

175.  Siegel BL, Blanchard JC, Regenstein M, Jones KC. Creation and piloting of a new hospital 
capacity assessment tool in a major urban area. Public Health [Internet]. 1o de janeiro de 
2009;123(11). Disponível em: https://hsrc.himmelfarb.gwu.edu/sphhs_policy_facpubs/1282 

176.  Tell W, Nataraja S. Gerenciamento da capacidade de próxima geração: Colaboração para um 
fluxo de internação eficiente e clinicamente adequado [Internet]. Washington: The Advisory 
Board Company; 2013 [citado 3 de novembro de 2021]. Disponível em: < 
http://docplayer.com.br/2751040-Gerenciamento-da-capacidade-de-proximageracao.htm 

177.  Mintzberg H. Ascensão e queda do planejamento estratégico. Porto Alegre: Bookman; 2004. 
360 p.  

178.  Fonseca F. A trama conflituosa das políticas públicas: Lógicas e projetos em disputa. Cad 
EBAPEBR. julho de 2016;14(spe):406–17.  

179.  Matus C. Política, planejamento & governo, Tomo I. Brasilia: IPEA; 1996.  

180.  Choi Y. Care Coordination and Transitions of Care. Med Clin North Am. novembro de 
2017;101(6):1041–51.  

181.  Oyesanya TO, Loflin C, Byom L, Harris G, Daly K, Rink L, et al. Transitions of care interventions 
to improve quality of life among patients hospitalized with acute conditions: a systematic 
literature review. Health Qual Life Outcomes. 29 de janeiro de 2021;19(1):36.  



R e f e r ê n c i a s  | 234 

 234 

182.  Jackson ML. Transitional Care: Methods and Processes for Transitioning Older Adults With 
Cancer in a Postacute Setting. Clin J Oncol Nurs. 1o de dezembro de 2018;22(6):37–41.  

183.  Emergency presentations of cancer: data up to December 2020 [Internet]. GOV.UK. [citado 9 
de novembro de 2021]. Disponível em: https://www.gov.uk/government/statistics/emergency-
presentations-of-cancer-data-up-to-december-2020/emergency-presentations-of-cancer-data-
up-to-december-2020 

184.  BRASIL M da S. Portaria No 3.390, de 30 de dezembro de 2013 - Institui a Política Nacional de 
Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo- se as 
diretrizes para a organização do componente hospitalar da Rede de Atenção à Saúde (RAS). 
[Internet]. 2013. Disponível em: 
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt3390_30_12_2013.html 

185.  Sorensen JR, Johansen J, Gano L, Sørensen JA, Larsen SR, Andersen PB, et al. A “package 
solution” fast track program can reduce the diagnostic waiting time in head and neck cancer. Eur 
Arch Otorhinolaryngol. maio de 2014;271(5):1163–70.  

186.  Villadsen GE, Simonsen K, Ott P, Vilstrup H, Grønbæk H. Effects of implementation of a 
national fast track clinical pathway for hepatocellular carcinoma in Western Denmark. J 
Gastrointestin Liver Dis. março de 2019;28(1):83–8.  

187.  Shamji FM, Deslauriers J. Fast-tracking investigation and staging of patients with lung cancer. 
Thorac Surg Clin. maio de 2013;23(2):187–91.  

188.  Benthien K, Diasso P, von Heymann A, Nordly M, Kurita G, Timm H, et al. Oncology to 
specialised palliative home care systematic transition: the Domus randomised trial. BMJ Support 
Palliat Care. setembro de 2020;10(3):350–7.  

189.  Agarwal R, Epstein AS. Advance Care Planning and End-of-Life Decision Making for Patients 
with Cancer. Semin Oncol Nurs. agosto de 2018;34(3):316–26.  

190.  Bond WF, Kim M, Franciskovich CM, Weinberg JE, Svendsen JD, Fehr LS, et al. Advance Care 
Planning in an Accountable Care Organization Is Associated with Increased Advanced Directive 
Documentation and Decreased Costs. J Palliat Med. abril de 2018;21(4):489–502.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R e f e r ê n c i a s  | 235 

 235 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



| 236 

 236 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S  



A n e x o s | 237 

 237 

 

ANEXO 1 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 2 – Parecer de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição coparticipante 
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ANEXO 1 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Gestores 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA A REDE DE 

ATENÇÃO ONCOLÓGICA: DESAFIOS, PERSPECTIVAS E REALIDADE(S) NA VISÃO DE USUÁRIOS, 

PROFISSIONAIS E GESTORES EM UMA REGIÃO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO” (pág.1/2) 

Gostaríamos de convidá-lo/a para participar da pesquisa “A Rede de Atenção Oncológica: desafios, 

perspectivas e realidade(s) na visão de usuários, profissionais e gestores em uma região de saúde na cidade de 

São Paulo”, que tem como objetivo analisar o modelo de regulação de acesso em oncologia na Região Leste da 

Cidade de São Paulo e seus impactos na gestão do cuidado oncológico. A pesquisa levantará arranjos e 

experiências descritos na literatura que abordam a gestão do fluxo do paciente na rede de serviços de saúde 

nas dimensões de equidade orientada pela clínica, custo-efetividade e experiência do cuidado, verificará se, em 

pacientes oncológicos, os múltiplos itinerários previstos pelas redes de atenção se operacionalizam de fato na 

rede de serviços da Região Leste, tentará analisar os impactos assistenciais do modelo vigente de regulação do 

acesso, em especial quanto às dimensões de regionalização e porta de entrada preferencial do sistema e, de 

forma comparativa, por meio de entrevistas com gestores, trabalhadores e usuários e suas perspectivas, 

analisará as estratégias de gestão do cuidado e o funcionamento dos arranjos de gestão de fluxo e de 

regulação de acesso oncológico na Região Leste de SP. A sua participação se dará através da realização de uma 

entrevista com 16 perguntas, em local e horário da conveniência do entrevistado, terá duração estimada de 

algo em torno de 30 a 60 minutos, e será orientada pelos objetivos citados acima.  

São direitos do(a) Sr(a), enquanto participante desta pesquisa:  

a. Garantia de sigilo e privacidade: Todas as informações obtidas através de sua participação neste 

estudo serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua 

identificação ou de outros participantes em nenhum momento;  

b. Garantia de plena liberdade de recusar-se a responder qualquer pergunta ou mesmo de negar-se 

a participar da pesquisa a qualquer tempo, inclusive retirando seu consentimento posteriormente 

a entrevista já concedida: O(A) Sr(a). tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar 

de participar do estudo, a qualquer momento, sem penalização alguma;  

c. Garantia sobre o uso restrito de dados e material coletado: O(A) Sr(a). tem a garantia de que 

todos os dados obtidos durante a entrevista, assim como qualquer material coletado, só serão 

utilizados neste estudo;  

d. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: A qualquer momento, se for de seu 

interesse, o(a) Sr.(a) poderá ter acesso a todas as informações obtidas a seu respeito neste 

estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo;  

e. Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando o estudo for finalizado, o(a) Sr(a). 

será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo;  

f. Fica previamente estabelecido que caso o entrevistador entenda que a pesquisa resulte 

comprovadamente em dano pessoal, ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser 

requeridos pelo participante 



A n e x o s | 256 

 256 

g. Garantia de acesso à informação: Em qualquer etapa do estudo, o(a) Sr(a). poderá ter acesso 

aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal pesquisador é o Prof. Dr. Ademar Arthur Chioro dos Reis, que orienta a Morris Pimenta e 

Souza, estudante de pós-graduação da Unifesp para obtenção do título de Mestre em Ciências. 

Eles podem ser encontrados no endereço Rua Botucatu, 740, sala 451, 4o andar, Programa de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva, Vila Clementino, São Paulo-SP. Telefone: 5576-4876 ou 

5576.4848 voip 1879, ou pelo celular (11) 99211-9625. E-mail: morris.pimenta@gmail.com ou 

arthur.chioro@unifesp.br.  

h. Se você tiver alguma consideração, denúncia ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 740, 5° andar - 

sala 557;  (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162; E-mail: cep@unifesp.br o contato com o 

CEP/SMS-SP, pelo email smscep@gmail.com ou pelo telefone  11-3397-2464. 

i. O(A) Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste 

estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do 

estudo. Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará 

com o Sr(a). e a outra conosco.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “A Rede de Atenção Oncológica do Estado de São Paulo na prática: desafios, 

perspectivas e realidade(s) na visão de usuários, profissionais e gestores na Região Leste da cidade de São 

Paulo”. Eu discuti com o pesquisador Morris Pimenta e Souza sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados e 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades. 

 

data:____/____/____   ____________________________      __________________________  

     Nome do participante da pesquisa        Assinatura  
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido do Sr. acima 

assinado para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui 

descritos.  

data:____/____/____  ____ _________________________     ___________________________  

                  Nome do pesquisador              Assinatura  

 

 

 

 

 

mailto:cep@unifesp.br
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Profissionais 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA A REDE DE 

ATENÇÃO ONCOLÓGICA: DESAFIOS, PERSPECTIVAS E REALIDADE(S) NA VISÃO DE USUÁRIOS, 

PROFISSIONAIS E GESTORES EM UMA REGIÃO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO” (pág.1/2) 

Gostaríamos de convidá-lo/a para participar da pesquisa “A Rede de Atenção Oncológica: desafios, 

perspectivas e realidade(s) na visão de usuários, profissionais e gestores em uma região de saúde na cidade de 

São Paulo”, que tem como objetivo analisar o modelo de regulação de acesso em oncologia na Região Leste da 

Cidade de São Paulo e seus impactos na gestão do cuidado oncológico. A pesquisa levantará arranjos e 

experiências descritos na literatura que abordam a gestão do fluxo do paciente na rede de serviços de saúde 

nas dimensões de equidade orientada pela clínica, custo-efetividade e experiência do cuidado, verificará se, em 

pacientes oncológicos, os múltiplos itinerários previstos pelas redes de atenção se operacionalizam de fato na 

rede de serviços da Região Leste, tentará analisar os impactos assistenciais do modelo vigente de regulação do 

acesso, em especial quanto às dimensões de regionalização e porta de entrada preferencial do sistema e, de 

forma comparativa, por meio de entrevistas com gestores, trabalhadores e usuários e suas perspectivas, 

analisará as estratégias de gestão do cuidado e o funcionamento dos arranjos de gestão de fluxo e de 

regulação de acesso oncológico na Região Leste de SP. A sua participação se dará através da realização de uma 

entrevista com 13 perguntas, em local e horário da conveniência do entrevistado, terá duração estimada de 

algo em torno de 30 a 60 minutos, e será orientada pelos objetivos citados acima.  

São direitos do(a) Sr(a)., enquanto participante desta pesquisa:  

a. Garantia de sigilo e privacidade: Todas as informações obtidas através de sua participação neste 

estudo serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua 

identificação ou de outros participantes em nenhum momento;  

b. Garantia de plena liberdade de recusar-se a responder qualquer pergunta ou mesmo de negar-se 

a participar da pesquisa a qualquer tempo, inclusive retirando seu consentimento posteriormente 

a entrevista já concedida: O(A) Sr(a). tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar 

de participar do estudo, a qualquer momento, sem penalização alguma;  

c. Garantia sobre o uso restrito de dados e material coletado: O(A) Sr(a). tem a garantia de que 

todos os dados obtidos durante a entrevista, assim como qualquer material coletado, só serão 

utilizados neste estudo;  

d. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: A qualquer momento, se for de seu 

interesse, o(a) Sr.(a) poderá ter acesso a todas as informações obtidas a seu respeito neste 

estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo;  

e. Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando o estudo for finalizado, o(a) Sr(a). 

será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo;  
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f. Fica previamente estabelecido que caso o entrevistador entenda que a pesquisa resulte 

comprovadamente em dano pessoal, ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser 

requeridos pelo participante 

g. Garantia de acesso à informação: Em qualquer etapa do estudo, o(a) Sr(a). poderá ter acesso 

aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal pesquisador é o Prof. Dr. Ademar Arthur Chioro dos Reis, que orienta a Morris Pimenta e 

Souza, estudante de pós-graduação da Unifesp para obtenção do título de Mestre em Ciências. 

Eles podem ser encontrados no endereço Rua Botucatu, 740, sala 451, 4o andar, Programa de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva, Vila Clementino, São Paulo-SP. Telefone: 5576-4876 ou 

5576.4848 voip 1879, ou pelo celular (11) 99211-9625. E-mail: morris.pimenta@gmail.com ou 

arthur.chioro@unifesp.br.  

h. Se você tiver alguma consideração, denúncia ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 740, 5° andar - 

sala 557;  (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162; E-mail: cep@unifesp.br o contato com o 

CEP/SMS-SP, pelo email smscep@gmail.com ou pelo telefone  11-3397-2464. 

i. O(A) Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste 

estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do 

estudo. Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará 

com o Sr(a). e a outra conosco.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “A Rede de Atenção Oncológica do Estado de São Paulo na prática: desafios, 

perspectivas e realidade(s) na visão de usuários, profissionais e gestores na Região Leste da cidade de São 

Paulo”. Eu discuti com o pesquisador Morris Pimenta e Souza sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados e 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades. 

 

data:____/____/____   ____________________________      __________________________  

     Nome do participante da pesquisa        Assinatura  
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido do Sr. acima 

assinado para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui 

descritos.  

 

data:____/____/____  ____ _________________________     ___________________________  

                  Nome do pesquisador              Assinatura  

 

mailto:cep@unifesp.br
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ANEXO 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Usuários 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA A REDE DE 

ATENÇÃO ONCOLÓGICA: DESAFIOS, PERSPECTIVAS E REALIDADE(S) NA VISÃO DE USUÁRIOS, 

PROFISSIONAIS E GESTORES EM UMA REGIÃO DE SAÚDE NA CIDADE DE SÃO PAULO” (pág.1/2) 

Gostaríamos de convidá-lo/a para participar da pesquisa “A Rede de Atenção Oncológica: desafios, 

perspectivas e realidade(s) na visão de usuários, profissionais e gestores em uma região de saúde na cidade de 

São Paulo”, que tem como objetivo analisar o papel dos gestores do SUS quanto à regulamentação do acesso 

ao diagnóstico e tratamento do câncer na Região Leste da Cidade de São Paulo bem como seus impactos na 

gestão do cuidado nessa doença. A pesquisa levantará as melhores experiências descritas na literatura que 

abordam o tema, e tentará verificar se, em pacientes com câncer, os caminhos planejados pelos gestores se 

operacionalizam de fato na rede de serviços da Região Leste. Tentará também analisar os efeitos assistenciais 

das regras de organização da rede assistencial vigente, em especial quanto a regionalização e, por quais 

serviços os pacientes conseguem seu acesso. Para tanto, além da análise de documentos, serão realizadas 

entrevistas com gestores, trabalhadores e usuários, para compreender suas perspectivas e analisar suas ações 

no que concerne o acesso ao cuidado do câncer na Região Leste de SP. A sua participação se dará através da 

realização de uma entrevista com 24 perguntas, em local e horário da conveniência do entrevistado, terá 

duração estimada de algo em torno de 30 a 60 minutos, e será orientada pelos objetivos citados acima.  

São direitos do(a) Sr(a)., enquanto participante desta pesquisa:  

a. Garantia de sigilo e privacidade: Todas as informações obtidas através de sua participação neste 

estudo serão analisadas em conjunto com as de outros voluntários, não sendo divulgado a sua 

identificação ou de outros participantes em nenhum momento;  

b. Garantia de plena liberdade de recusar-se a responder qualquer pergunta ou mesmo de negar-se 

a participar da pesquisa a qualquer tempo, inclusive retirando seu consentimento posteriormente 

a entrevista já concedida: O(A) Sr(a). tem toda a liberdade de retirar o seu consentimento e deixar 

de participar do estudo, a qualquer momento, sem penalização alguma;  

c. Garantia sobre o uso restrito de dados e material coletado: O(A) Sr(a). tem a garantia de que 

todos os dados obtidos durante a entrevista, assim como qualquer material coletado, só serão 

utilizados neste estudo;  

d. Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados: A qualquer momento, se for de seu 

interesse, o(a) Sr.(a) poderá ter acesso a todas as informações obtidas a seu respeito neste 

estudo, ou a respeito dos resultados gerais do estudo;  

e. Direito a ter acesso aos resultados finais da pesquisa: Quando o estudo for finalizado, o(a) Sr(a). 

será informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo;  
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f. Fica previamente estabelecido que caso o entrevistador entenda que a pesquisa resulte 

comprovadamente em dano pessoal, ressarcimento e indenizações previstos em lei poderão ser 

requeridos pelo participante 

g. Garantia de acesso à informação: Em qualquer etapa do estudo, o(a) Sr(a). poderá ter acesso 

aos profissionais responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O 

principal pesquisador é o Prof. Dr. Ademar Arthur Chioro dos Reis, que orienta a Morris Pimenta e 

Souza, estudante de pós-graduação da Unifesp para obtenção do título de Mestre em Ciências. 

Eles podem ser encontrados no endereço Rua Botucatu, 740, sala 451, 4o andar, Programa de 

Pós-graduação em Saúde Coletiva, Vila Clementino, São Paulo-SP. Telefone: 5576-4876 ou 

5576.4848 voip 1879, ou pelo celular (11) 99211-9625. E-mail: morris.pimenta@gmail.com ou 

arthur.chioro@unifesp.br.  

h. Se você tiver alguma consideração, denúncia ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Unifesp – Rua Botucatu, 740, 5° andar - 

sala 557;  (11) 5571-1062 ou (11) 5539-7162; E-mail: cep@unifesp.br o contato com o 

CEP/SMS-SP, pelo email smscep@gmail.com ou pelo telefone  11-3397-2464. 

i. O(A) Sr(a). não receberá nenhuma compensação financeira relacionada à sua participação neste 

estudo. Da mesma forma, o(a) Sr(a). não terá nenhuma despesa pessoal em qualquer fase do 

estudo. Esse termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, sendo que uma ficará 

com o Sr(a). e a outra conosco.  

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para mim, 

descrevendo o estudo “A Rede de Atenção Oncológica do Estado de São Paulo na prática: desafios, 

perspectivas e realidade(s) na visão de usuários, profissionais e gestores na Região Leste da cidade de São 

Paulo”. Eu discuti com o pesquisador Morris Pimenta e Souza sobre a minha decisão em participar  nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados e 

as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Concordo voluntariamente em 

participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o 

mesmo, sem penalidades. 

 

data:____/____/____   ____________________________      __________________________  

     Nome do participante da pesquisa        Assinatura  
 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimentos Livre e Esclarecido do Sr. acima 

assinado para a participação neste estudo. Declaro ainda que me comprometo a cumpri todos os termos aqui 

descritos.  

 

data:____/____/____  ____ _________________________     ___________________________  

                  Nome do pesquisador              Assinatura  

mailto:cep@unifesp.br
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ANEXO 4 – Roteiro de Entrevistas – Trabalhadores 

1. Apresentação do entrevistador com breve explanação de escopo. 

2. Identificação do entrevistado contendo: 

1.1. Nome 

1.2. Idade 

1.3. Serviço que trabalha e funções que desempenha com respectivo horário de trabalho 

1.4. Formação profissional  

1.5. Como o profissional enxerga o cenário do acesso oncológico no seu cotidiano?  

1.6. Qual atribuição do serviço que atua no cuidado oncológico na sua opinião? 

1.7. Descreva sucintamente o fluxo de cuidado oncológico de regulação de acesso que 

reconhece 

1.8. Existe uma diretriz clínica que norteia o cuidado oncológico? Existe algum tipo de 

prestação de contas sobre a adesão a essa diretriz? Como isso ocorre no seu dia-a-

dia? 

1.9. Existe um protocolo de acesso?  Existe algum tipo de prestação de contas de suas 

ações nesse protocolo?  Se sim, como isso ocorre no seu dia-a-dia? 

1.10. O protocolo de acesso funciona sempre? E quando não funciona, o que faz? 

Quais os principais efeitos que você reconhece quando do não funcionamento? 

1.11. Quais os principais desafios e oportunidades que enxerga na sua prática? 

1.12. Descrever um caso que tenha sido emblemático na descrição do cenário 

relatado. 

1.13. Outras considerações relevantes 
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ANEXO 5 – Roteiro de Entrevistas – Gestores 

 

1. Apresentação do entrevistador com breve explanação de escopo. 

2. Identificação do entrevistado contendo: 

1.1. Nome 

1.2. Idade 

1.3. Serviço que trabalha e funções que desempenha com respectivo horário de trabalho 

1.4. Formação profissional  

1.5. Como o profissional enxerga o cenário do acesso oncológico no seu cotidiano?  

1.6. Qual atribuição do serviço/setor que atua no cuidado oncológico na sua opinião? 

1.7. Descreva sucintamente o fluxo de cuidado oncológico de regulação de acesso que 

reconhece. Ele é regionalizado? Se sim, explique a regionalização que reconhece, 

suas potências e limites. Acha que deveria ser diferente? 

1.8. Existe uma diretriz clínica que norteia o cuidado oncológico? Existe algum tipo de 

prestação de contas sobre a adesão a essa diretriz? Como isso ocorre no seu dia-a-

dia? 

1.9. Existe um protocolo de acesso?  Existe algum tipo de prestação de contas de suas 

ações nesse protocolo?  Se sim, como isso ocorre no seu dia-a-dia? 

1.10. O protocolo de acesso funciona sempre? E quando não funciona, o que faz? 

Quais os principais efeitos que você reconhece quando do não funcionamento? 

1.11. Como você avalia o financiamento do cuidado oncológico? Explore 

1.12. Como você avalia o acesso ao componente de assistência farmacêutica? 

1.13. Quais os principais desafios e oportunidades que enxerga na estruturação do 

cuidado oncológico atualmente? 

1.14. Explore os principais pontos que entende como necessários para aprimorar o 

cuidado oncológico, na sua opinião? 

1.15. Descrever um caso que tenha sido emblemático na descrição do cenário 

relatado. 

1.16. Outras considerações relevantes 
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ANEXO 6 – Roteiro de Entrevistas – Usuários 

 

1. História social do usuário ou familiar responsável:  

1.1. Nome do paciente 

1.2. Idade 

1.3. Formação profissional do paciente,   

1.4. Renda (NÃO OBRIGATÓRIO) 

1.5. No caso de não se tratar do paciente, identificar o informante, idade, e vinculação 

com paciente 

1.6. Paciente possui Plano de Saúde? 

2. Descrição sucinta do diagnóstico oncológico e breve explanação da experiência do 

usuário com a doença:  

2.1. Quando e como se deu o diagnóstico; 

2.2. O que você acredita ser a principal causa da sua doença 

2.3. Como a doença afeta sua vida;  

2.4. Que problemas de saúde você tem? 

2.5. Como você lhe dá com esse problema? 

2.6. Como você cuida da sua saúde? 

3. Experiência do usuário no uso dos serviços de saúde (público e privado):  

3.1. Realiza algum tratamento ou acompanhamento? 

3.2. Antes do câncer, quantas vezes você usava os serviços de saúde por ano (últimos 

2 anos antes do câncer)? Quais serviços usava quando precisava? 

3.3. E depois do câncer? Quantas vezes você usou os serviços de saúde por ano? 

Quais serviços usou quando precisou? Por quê? 

3.4. Se você tem plano de saúde, porque você não obteve seu tratamento oncológico 

por ele? Você usa o plano de saúde para alguma parte do seu tratamento? 

3.5. Quais serviços de saúde você procura e por qual razão escolhe da escolha 

desses serviços? 

3.6. Como é o acesso em cada um deles? 

3.7. O que você espera desse(s) serviço (s)? 

3.8. Que tipo de tratamento ou acompanhamento você consegue obter normalmente? 

Eles atendem suas necessidades? Se não, porque? 

3.9. Como é a relação com a equipe na Unidade Básica de Saúde próximo à sua 

casa? E no ambulatório oncológico? E na internação do hospital, (quando e se 

precisou)? 

3.10. Após o atendimento: sentiu que resolveram seu caso? quais orientações recebe 

ou recebeu? 
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3.11. Você pensou em judicializar o SUS, o hospital ou seu Plano de Saúde? Por que? 

Chegou a fazê-lo?  Qual o resultado? Descreva essa experiência sucintamente 

4. Quais os principais pontos positivos e desafios para o tratamento do câncer que você 

acredita existir, tendo em vista a sua experiência como paciente? 


