
 

 

 
 

RELATÓRIO Nº 201800170 

 

QUAL FOI O 

TRABALHO 

REALIZADO? 

Fiscalização regular da 

Secretaria de Atenção à 

Saúde sobre atos e fatos 

ocorridos entre 01/01/2015 

e 30/06/2017 no Fundo 

Municipal de Saúde de 

Campo Grande/MS, 

referentes à regulação do 

acesso dos usuários aos 

procedimentos de saúde da 

área de oncologia, cuja 

finalidade atende à Ação 

8585 - Atenção à Saúde da 

População para 

Procedimentos em Média e 

Alta Complexidade do 

Programa 2015 – 

Fortalecimento do Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

 POR QUE O TRABALHO foi realizado? 
Esta ação de controle foi realizada em 
cumprimento ao Plano Operacional elaborado 
por esta Controladoria com vistas a avaliar a 
capacidade instalada dos estabelecimentos de 
saúde; a regulação do acesso aos 
procedimentos de saúde; o registro dos dados 
nas bases oficiais do Ministério da Saúde; e o 
acesso aos procedimentos de saúde de 
oncologia no município de Campo 
Grande/MS. 

  

 QUAIS AS CONCLUSÕES 
ALCANÇADAS? QUAIS 
RECOMENDAÇÕES FORAM 
EMITIDAS? 

Como resultado dos exames realizados, 

concluiu-se que: a regulação de 

procedimentos relacionados à oncologia 

carece de sistema informatizado para 

procedimentos de alta complexidade; os 

protocolos de regulação usados no município 

encontram-se incompletos; houve 

descumprimento da ordem da fila de espera 

por regulação de procedimentos médicos em 

decorrência de falhas no processo 

regulatório; os prazos legais para início do 

tratamento de câncer não são devidamente 

acompanhados e cumpridos pela Secretaria 

de Saúde Municipal; há demanda reprimida 

por procedimentos em oncologia no 

município; e as informações da regulação de 

acesso não são utilizadas para controle do 

faturamento de procedimentos de oncologia, 

em descumprimento ao disposto no §2º do 

art. 6º da Portaria nº 1.559/2008. 
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SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE INTERNO 

 

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Ordem de Serviço: 201800170 

Município/UF: Campo Grande/MS 

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE 

Instrumento de Transferência: Fundo a Fundo ou Concessão  

Unidade Examinada: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO GRANDE  

Montante de Recursos Financeiros: Não se aplica. 

 

1. Introdução 

 

Os trabalhos de campo foram realizados no período de 05 de março a 04 de maio de 2018 

sobre a aplicação dos recursos do programa 2015 - Fortalecimento do Sistema Único de 

Saúde (SUS) / 8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta 

Complexidade no município de Campo Grande/MS. 

 

A ação fiscalizada (8585) destina-se ao custeio das ações e serviços de saúde relacionados 

à média e alta complexidade no Sistema Único de Saúde (SUS), dentre os quais estão os 

procedimentos em oncologia (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia e cirurgia 

oncológica). 

 

Dentro do escopo de análise, incluem-se:  

 

a) A aplicação de protocolos clínicos, de regulação e de encaminhamento e os riscos 

relacionados à sua ausência no âmbito da regulação em oncologia; 

b) A utilização de sistema informatizado para a regulação do acesso aos 

procedimentos;  

c) O cumprimento da ordem da fila de espera relacionada aos procedimentos em 

oncologia;  

d) A obediência ao art. 2º da Lei nº 12.732/2012, que fixa prazo de sessenta dias para 

o início do tratamento do paciente diagnosticado com neoplasia maligna no Sistema 

Único de Saúde (SUS);  

e) A oferta, a demanda e a demanda reprimida dos procedimentos de quimioterapia, 

radioterapia, iodoterapia, cirurgias oncológicas e consultas com oncologista;  

f) O cumprimento do §2º do art 6º da Portaria nº 1.559/2008, que determina que as 

informações geradas pela regulação do acesso devem servir de base para o 

processamento da produção e para o faturamento dos procedimentos executados no 

âmbito do SUS; e  



g) A observância do art. 10 da Portaria nº 1.559/2008, de 1º de agosto de 2008, que 

estabelece que cabe à União, aos estados e aos municípios capacitar de forma 

permanente as equipes de regulação, controle e avaliação. 

 

 

2. Resultados dos Exames 

 

Os resultados da fiscalização serão apresentados de acordo com o âmbito de tomada de 

providências para saneamento das situações encontradas, bem como pela forma de 

monitoramento a ser realizada por este Ministério. 

2.1 Parte 1 

 

Nesta parte serão apresentadas as situações evidenciadas que demandarão a adoção de 

medidas preventivas e corretivas por parte dos gestores federais, visando à melhoria da 

execução dos Programas de Governo ou à instauração da competente tomada de contas 

especiais, as quais serão monitoradas pelo Ministério da Transparência e Controladoria-

Geral da União. 

2.1.1. Informação Gerencial 
 

Fato 
 

O Complexo Regulador da Rede Municipal de Saúde de Campo Grande não é financiado 

com recursos federais. Ele foi instituído por meio da Resolução Sesau nº 257, de 2 de 

junho de 2016. No entanto, a estrutura estabelecida por esse normativo já sofreu alterações, 

por meio do Decreto Municipal nº 13.066, de 19 de janeiro de 2017, e do Decreto 

Municipal nº 13.340, de 29 de novembro de 2017, sendo composto das seguintes unidades, 

que estão subordinadas à Superintendência de Relações Institucionais de Saúde - SUPRIS: 

 

a) Gerência de Regulação Ambulatorial, composta das seguintes Unidades: Divisão de 

Regulação de Consultas e Exames Ambulatoriais e Divisão de Regulação de Alta 

Complexidade; 

b) Gerência de Regulação Hospitalar, composta pela Divisão de Regulação de Leitos 

Eletivos e Divisão de Regulação de Leitos de Urgência. 

 

A Gerência de Regulação Ambulatorial regula o acesso às consultas especializadas e 

exames de média e alta complexidade, disponibilizando atendimento de segunda à sexta-

feira das 07:00 às 22:00, e aos sábados das 07:00 às 19:00. Esta Gerência possui 92 

funcionários, dos quais 41 são reguladores. O sistema utilizado para o gerenciamento de 

agendas é o Sistema Nacional de Regulação – Sisreg. No entanto, verificou-se que existem 

procedimentos que não são regulados por meio de sistema, possuindo apenas fluxo manual, 

conforme registrado em ponto específico deste relatório. 

 

Já a Gerência de Regulação Hospitalar é responsável pela coordenação de toda a oferta 

disponível de leitos para internação na rede do Sistema Único de Saúde – SUS, fazendo o 

monitoramento das internações autorizadas e das vagas disponíveis, funcionando 24 horas 

por dia. Esse setor possui 93 funcionários, dos quais 68 atuam como reguladores. Desde 



2013 é utilizado o Sisreg como sistema de apoio, quando houve a migração das análises 

das solicitações de Autorizações de Internações Hospitalares (AIH). Por meio desse 

sistema são regulados os acessos aos procedimentos cirúrgicos eletivos da rede hospitalar 

de Campo Grande/MS. No entanto, como o Sisreg não possui módulo para registro de 

urgência e emergência, a partir de maio de 2017 iniciou-se a implantação de sistema 

informatizado único (CORE) nas atividades de Regulação de Urgências e Emergências, em 

função de parceria firmada com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul. 

Registra-se que o uso desse sistema será ampliado gradativamente para a regulação 

hospitalar e ambulatorial. 

 

Quanto à abrangência do Complexo Regulador de Campo Grande/MS, a Resolução 

SES/MS nº. 90, de 11 de novembro de 2014, estabelece que atende a quatro Microrregiões: 

Campo Grande, que possui dezessete municípios sob a sua responsabilidade; Aquidauana, 

com seis; Coxim, que atende cinco; e Jardim, que atende seis. Dessa forma, a Macrorregião 

de Campo Grande é responsável pelo atendimento de um total 34 municípios. O restante 

dos municípios do Estado é atendido pela Secretaria Estadual de Saúde. 

 

Os procedimentos relacionados a oncologia regulados pela Central de Regulação (CR) por 

meio do Sisreg são:  

 

a) Cirurgias oncológicas; 

b) Consulta com médico oncologista;  

c) Mamografia;  

d) Biópsia de mama;  

e) Biópsia de próstata;  

f) Colonoscopia;  

g) Tomografia computadorizada;  

h) Ressonância magnética;  

i) Consulta com médico urologista;  

j) Consulta com médico mastologista; e  

k) Consulta com médico hematologista.  

 

Registra-se que, conforme informação fornecida pela Sesau, a mamografia possui oferta de 

vagas coordenada pelo Sisreg, porém não regulada, visto que o agendamento ocorre 

diretamente na tela do solicitante da vaga, que faz a inserção no sistema sem a necessidade 

de priorização por meio da classificação de risco pelo regulador. 

 

Além desses, a CR também regula em processo manual (Autorização de Procedimento de 

Alta Complexidade – APAC, que ocorre fora do Sisreg) os seguintes procedimentos:  

 

a) Quimioterapia adulto;  

b) Quimioterapia infantil;  

c) Radioterapia; e  

d) PET CT (tomografia computadorizada por emissão de pósitrons).  

 

Já a iodoterapia não é regulada, pois é realizada por meio de Tratamento Fora de Domicílio 

(TFD), de maneira que as solicitações são encaminhadas pela Secretaria de Estado de 

Saúde/Central de Regulação Estadual – CERA e o agendamento é realizado conforme as 

regras da CNRAC (Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade). 

 



Os estabelecimentos de saúde que prestam serviços de oncologia no município e estão 

habilitados como UNACON - Unidade de Alta Complexidade em Oncologia são: 

 

 Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - HUMAP; 

 Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa; 

 Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - HRMS; 

 Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul - Hospital do Câncer Alfredo 

Abraão - HCAA. 

 

Quanto aos procedimentos de radioterapia, verificou-se que o único estabelecimento que os 

presta atualmente é a Santa Casa e que, no entanto, não são executados em suas 

dependências, mas de maneira terceirizada por meio da clínica Radius Terapia Oncológica, 

que não é habilitada como UNACON ou CACON (Centros de Referência de Alta 

Complexidade). Nesse contexto, ressalta-se que a Portaria SAS n° 140, de 27 de fevereiro 

de 2014, que redefine os critérios e parâmetros para organização, planejamento, 

monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção 

especializada em oncologia no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), determina, em 

seu artigo 24, que o serviço de radioterapia poderá ser oferecido fora da estrutura 

organizacional da unidade hospitalar, mediante contratação formal, desde que sejam 

cumpridos os critérios exigidos pelo referido artigo. 

 

O quantitativo de vagas ofertadas por estabelecimento de saúde habilitado que presta 

serviço ao SUS, no período de janeiro a dezembro de 2017, é apresentado a seguir: 

Tabela – Oferta de vagas pelos UNACON de janeiro a dezembro de 2017. 

 UNACON 
Quimiotera-

pia adulto 

Quimiotera-

pia infantil 

Radiote-

rapia 

Iodote-

rapia 

Cirurgias 

Oncológicas 

Consultas 

Oncologista 

HRMS 6.582 

TFD 

180 11.016 

EBSERH 0 39 1.272 

Santa Casa 38.147 88 8.352 

Hospital do 

Câncer 
42.329 579 10.872 

Total 87.058  886 31.512 

 

Já o quantitativo de atendimentos ocorridos no período de janeiro a dezembro de 2017 foi 

apresentado conforme segue: 

 

Quadro - Atendimentos apresentados no período de janeiro a dezembro de 2017. 

 

Quimiotera

-pia Adulto 

Quimiotera-

pia Infantil 

Radiotera-

pia* 
Iodoterapia 

Cirurgias 

Oncológicas 

Consultas 

Oncologista 

** 

Quantitativo 23.126 782 81.806 *TFD 1.239 24.619 

Fonte: Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018. 

   * Quantitativo = Número de campos e procedimentos secundários 

** Profissional-CBO: médico cancerologista, médico cancerologista cirúrgico, médico oncologista 

pediátrico, médico oncologista cirúrgico, médico oncologista clínico, médico oncologista, médico 

cancerologista e médico cancerologista clínico, médico cancerologista pediátrico. 

 

Em relação à demanda reprimida, ao tempo de espera e ao tempo médio de espera para 

realização dos procedimentos, a unidade apresentou o seguinte quadro: 

 



Quadro – Demanda reprimida, tempo atual e tempo médio de espera para os 

procedimentos de oncologia. 

Quantita- 

tivo 

PROCEDIMENTO 

Quimiotera-

pia adulto 

Quimiotera-

pia Infantil 

Radiote-

rapia 

Iodote-

rapia 

Cirurgia 

Oncológica 

Consulta 

Oncologia 

Demanda 

Reprimida 

(fila de 

espera) 

- - 6 TFD 1036 365 

Tempo de 

espera atual 
- - 60 TFD 247 (b) 

Tempo 

médio de 

espera de jan 

– dez 2017 

(em dias) 

- - 41 (a) TFD 17 (b) 

Fonte: Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018. 

(a) A unidade não forneceu valor para este campo. Mediante análise de extração do Sisreg fornecida pela 

Sesau, verificou-se que o tempo médio de espera para radioterapia foi de 41 dias (considerando apenas 

solicitações por Campo Grande). 

(b) A unidade informou que os tempos atual e médio dependem da especialidade. 

 

Essas informações são analisadas em ponto específico constante deste relatório. 

 

Somente os procedimentos de consulta com oncologista, radioterapia e cirurgias 

oncológicas possuem gestão da fila de espera por meio do Sisreg, porém foram 

encontrados procedimentos de radioterapia executados no Sistema de Informações 

Ambulatoriais (SIA) sem ter existido regulação prévia no Sisreg. Esse assunto é detalhado 

em constatação própria neste relatório. 

 

Com relação aos protocolos clínicos, de encaminhamento e de regulação, verificou-se que 

são utilizados os protocolos clínicos de diagnóstico do Ministério da Saúde. Quanto aos de 

tratamento, foram encaminhados os protocolos específicos dos hospitais contratualizados 

(HRMS, Hospital do Câncer, HUMAP e Santa Casa). No tocante aos protocolos de 

encaminhamento, a Sesau utiliza o Manual de Bases Técnicas em Oncologia do Ministério 

da Saúde. Já com relação aos protocolos de regulação, verificou-se ausência de critérios de 

análise de risco e priorização dos pacientes. Esses fatos são descritos em ponto específico 

deste relatório. 

 

Outra falha constatada e reatada neste documento é o fato de que as informações geradas 

pela área técnica da regulação não são condicionantes para o processamento da produção e 

do faturamento, sendo utilizado para tal apenas o SIA e SIHD. 

 

Por fim, com relação às capacitações fornecidas pela Central de Regulação, cumpre 

ressaltar que, segundo o art. 10 da Portaria nº 1.559/2008, de 1º de agosto de 2008, cabe à 

União, aos estados e aos municípios capacitar de forma permanente as equipes de 

regulação, controle e avaliação.  

 

Assim, com o objetivo de verificar se a equipe de regulação é capacitada de forma 

permanente pela Secretaria de Saúde do Município de Campo Grande/MS – SESAU, foi 

encaminhada à unidade Solicitação de Auditoria que requisitou a relação das capacitações 

realizadas em 2017 no âmbito da Central de Regulação. A consolidação das respostas 

obtidas é exibida a seguir: 



 

Quadro – Relação de capacitações fornecidas pela Central de Regulação aos servidores e 

funcionários envolvidos no processo regulador. 

Data/Período 
Nº 

Particip. 
Ação Local 

17/01/2017 

Matutino 
9 SISREG hospitalar - leitos e UCP GRH 

24/01/2017 14 SISREG hospitalar - leitos e UCP 
Complexo 

Regulador 

02/02/2017 

Matutino 
24 

Capacitação SISREG – Módulo Hospitalar, nos 

perfis: solicitante internação e executante internação  

Complexo 

Regulador 

21/02/2017 17 Reavaliar fluxo inicial de inserir AIHs de urgência Santa Casa 

13/03/2017 

Vespertino 
10 

Capacitação SISREG – Módulo Hospitalar, nos 

perfis: solicitante internação e executante internação  
HUMAP 

14/03/2017 

Vespertino 
8 

Capacitação SISREG – Módulo Hospitalar, nos 

perfis: solicitante internação e executante internação  
HUMAP 

15/03/2017 

Vespertino 
9 

Capacitação SISREG – Módulo Hospitalar, nos 

perfis: solicitante internação e executante internação  
HUMAP 

16/03/2017 

Vespertino 
5 

Capacitação SISREG – Módulo Hospitalar, nos 

perfis: solicitante internação e executante internação  
HUMAP 

17/03/2017 

Vespertino 
5 

Capacitação SISREG – Módulo Hospitalar, nos 

perfis: solicitante internação e executante internação  
HUMAP 

09/05/2017 

Noturno 
25 Treinamento novo sistema de regulação (CORE) 

Complexo 

Regulador 

10/05/2017 

Noturno 
22 Treinamento novo sistema de regulação (CORE) 

Complexo 

Regulador 

11/05/2017 

Noturno 
16 Treinamento novo sistema de regulação (CORE) 

Complexo 

Regulador 

27/06/2017 

Noturno 
55 

Mudança no processo regulatório atual e escala de 

plantão médica 

Sala de reunião 

SAMU 

30/06/2017 

Matutino 
21 Treinamento do sistema de regulação – CORE 

Sala de treinamento 

SAMU 

04/07/2017 

Vespertino 
22 Treinamento – Regulação Secundária 

Sala de treinamento 

SAMU 

06/07/2017 

Vespertino 
15 Gerenciamento de crises 

Complexo 

Regulador 

11/07/2017 

Vespertino 
10 Treinamento – Regulação Secundária 

Sala de treinamento 

SAMU 

21/08/2017 

Noturno 
12 

Reunião extraordinária da equipe de médicos 

reguladores autorizadores de AIH 

Complexo 

Regulador 

23/08/2017 

Vespertino 
13 

Câmara técnica sobre grades de referência da 

urgência/emergência.  

Sala de reunião 

SAMU 

26/09/2017 

Noturno 
22 Reunião: Médicos Reguladores 

Complexo 

Regulador 

19/10/2017 19 
Reunião - Tema: Rede de cuidado à pessoa com 

deficiência 

Complexo 

Regulador 

26/10/2017 21 
Capacitação Macro Região de Campo Grande no 

Sistema SISREG 
  

27/10/2017 21 
Capacitação Macro Região de Campo Grande no 

Sistema SISREG 
  

30/10/2017 

Vespertino 
19 Reunião: Orientações Sistema CORE 

Complexo 

Regulador 

07/11/2017 14 Reunião Plantonistas da GRA - Nível Superior 
Complexo 

Regulador 

17/11/2017 

Vespertino 
6 

Curso de atualização e esclarecimentos – 

Operacionalização/SISREG 
Santa Casa 

Fonte: Resposta à Solicitação de Auditoria nº 201702038/06, de 27 de novembro de 2017. 

 



Com vistas a verificar o grau de abrangência desses treinamentos aos servidores da Central 

de Regulação, aplicou-se questionário eletrônico, por meio da ferramenta LimeSurvey, aos 

envolvidos com esse trabalho. Os resultados são consubstanciados a seguir: 

 

Gráfico – Resultado da aplicação do questionário LimeSurvey. 

 
Fonte: Questionário aplicado pela equipe na OS nº 201702038. 

 

A partir do gráfico acima, observa-se que 74% dos servidores da equipe de regulação 

recebem treinamento para desempenhar todas ou a maioria de suas atividades, 20% 

recebem capacitações apenas para algumas de suas atividades e 6% nunca receberam 

treinamentos ou não se recordam de tê-los recebido. 

 

Conclui-se, portanto, que atualmente há um grau relativamente satisfatório de capacitação 

das equipes de regulação do Complexo Regulador do Município de Campo Grande, 

havendo, no entanto, oportunidade de melhoria, visto que 26% não receberam treinamento 

para a maior parte de suas atividades. 

 

  
##/Fato## 

2.1.2. Protocolos de regulação incompletos no município de Campo Grande/MS. 
 

Fato 
 

Trata-se de análise com o objetivo de verificar a utilização de protocolos clínicos, de 

regulação e de encaminhamento e os riscos relacionados à sua ausência no âmbito da 

regulação em oncologia no Município de Campo Grande/MS.  

 

A Portaria nº 1.559, de 1º de agosto de 2008, que Institui a Política Nacional de Regulação 

do Sistema Único de Saúde – SUS, define, em seu art. 10, o seguinte a respeito dos 

protocolos clínicos: 

 

Sim, para a 
maioria das 

atividades; 33%

Nunca/Não me 
recordo; 6%Sim, para todas as 

atividades; 41%

Sim, para algumas 
atividades; 20%

Você recebeu algum tipo de treinamento¹ para instruir a 
execução de cada atividade por você desempenhada?



“Art. 10. Cabe à União, aos Estados, aos Municípios e ao 

Distrito Federal exercer, em seu âmbito administrativo, as 

seguintes atividades: 

[...] 

VI - elaborar, pactuar e adotar protocolos clínicos e de 

regulação. 

 

§ 3º Cabe aos Municípios: 

[...] 

III - coordenar a elaboração de protocolos clínicos e de 

regulação, em conformidade com os protocolos estaduais e 

nacionais;” (Original sem grifos) 

 

 

Os protocolos clínicos são instrumentos desenvolvidos para auxiliar os profissionais de 

saúde na tomada de decisões na assistência a seus pacientes. Eles são orientadores do 

processo diagnóstico e terapêutico, pois estabelecem critérios para o diagnóstico da 

doença, assim como o tratamento preconizado para cada situação, podendo incluir as 

posologias recomendadas, os mecanismos de controle clínico, o acompanhamento e a 

verificação dos resultados terapêuticos a serem seguidos pelos gestores do SUS (Decreto 

7.508/2011). 

 

Nesse sentido, questionou-se a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre a existência 

desses protocolos para diagnóstico e tratamento de câncer e se eles são utilizados pela 

equipe clínica que atende os pacientes do SUS. Em resposta, mediante Ofício nº 

2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018, a unidade informou o que segue: 

 

“Na Atenção Básica, a Secretaria de Saúde tem como 

protocolos clínicos para diagnóstico e tratamento de câncer os 

protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

 

Os protocolos ministeriais utilizados são: Diretrizes para a 

Detecção Precoce do Câncer de Mama no Brasil: INCA/2016, 

Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo 

do Útero: INCA/2016, Protocolos da Atenção Básica: Saúde 

das Mulheres: Ministério da Saúde/2016, Nota Técnica 

Conjunta 01/2015; Detecção Precoce e Rastreamento de 

Câncer de Próstata: Ministério da Saúde/INCA/2016.” 

 

Em análise à resposta encaminhada pela unidade, verificou-se que na Atenção Básica são 

utilizados protocolos de diagnóstico do Ministério da Saúde. A Secretaria de Saúde pode 

elaborar seus próprios protocolos clínicos ou utilizar outros já existentes, logo, são válidos 

os protocolos apresentados.  

 

Não foi encaminhado protocolo clínico de tratamento para a Atenção Básica, visto que o 

tratamento ocorre apenas nos estabelecimentos contratualizados que estão habilitados 

como UNACON - Unidade de Alta Complexidade em Oncologia. São eles: 

 

 Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian - HUMAP; 

 Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa; 



 Hospital Regional de Mato Grosso do Sul - HRMS; 

 Fundação Carmem Prudente de Mato Grosso do Sul - Hospital do Câncer Alfredo 

Abraão. 

 

Assim, quanto à utilização de protocolos clínicos pelos serviços contratualizados, foi 

informado que: 

 

“[...] os protocolos clínicos são exigidos para o processo de 

habilitação dos hospitais como UNACON na ocasião da 

publicação da Portaria SAS 140/2014. Seguem os anexos 

conforme solicitado.” 

 

Os protocolos encaminhados do Hospital Regional (HRMS) foram: 

 

a) Protocolo de tratamento – Hematologia: que, apesar da nomenclatura, apresenta 

também os exames de diagnóstico para leucemia linfoide aguda, leucemia mieloide 

aguda, leucemia linfoide crônica, leucemia mieloide crônica, linfoma de Hodgkin, 

linfoma não hodgikin, mieloma múltiplo, trombocitemia essencial, policitemia 

vera, síndromes mielofisplásicas e mielofibrose; 

b) Protocolo de tratamento – Oncologia Clínica: apresenta os protocolos de tratamento 

de quimioterapia (para neoplasia maligna de: cabeça e pescoço, pulmão, pele, 

sistema urinário, trato gastrointestinal, sistema nervoso central, mama, sistema 

endócrino, sítio primário desconhecido e órgãos genitais femininos; para patologias 

da genitália masculina e tecido ósseo e conjuntivo; para sarcomas das partes moles; 

e outras); procedimentos especiais (hipercalcêmia sintomática de causa neoplásica 

ou lesões ósseas mielomatosas com dor ou metástases ósseas dolorosas; e 

leucopenias); e posologia para medicamentos quimioterápicos. 

 

Já para o Hospital do Câncer Alfredo Abraão foi encaminhado protocolo de tratamento de 

quimioterapia sistêmica e hormonioterapia para: câncer de mama; câncer de ovário; câncer 

de colo uterino; câncer de endométrio; sarcomas uterinos; câncer de cólon; câncer de reto; 

câncer de esôfago; câncer de estômago; câncer de pulmão não pequenas células (sic); 

câncer de pulmão pequenas células; câncer de cabeça e pescoço; neoplasia de sítio 

primário desconhecido; câncer de bexiga; câncer de próstata; câncer de rim; câncer de 

testículo; melanoma cutâneo; sarcoma cutâneo; e procedimentos especiais (fator 

estimulante do crescimento de colônias de granulócitos/macrófagos). 

 

Com relação ao Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP), foram 

encaminhados, mediante Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, os 

protocolos de tratamento para: câncer de pele, câncer de mama, sarcomas de partes moles, 

câncer do aparelho digestivo (detalhado por área), câncer do retroperitônio, câncer de 

pulmão e mediastino, câncer urológico, câncer do sistema nervoso central, câncer ósseo, 

câncer pediátrico, câncer ginecológico (detalhado por área),  

 

Relativamente à Associação Beneficente de Campo Grande (Santa Casa), por meio do 

Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, a Secretaria encaminhou a 

documentação referente à renovação da habilitação desse hospital como UNCACON (pg. 

44 do anexo), que inclui os protocolos de tratamento de seu serviço de oncologia clínica 

para as seguintes neoplasias: câncer de cabeça e pescoço, carcinoma de rinofaringe, câncer 

de esôfago, câncer de pulmão não pequenas células, câncer de pulmão indiferenciado de 



pequenas células, câncer de mama, câncer de estômago, câncer de fígado, câncer de vias 

biliares, câncer de pâncreas, câncer de cólon, câncer de reto, câncer de ânus, câncer de rim, 

câncer de bexiga, câncer de próstata, câncer de testículo, câncer de pênis, câncer de ovário, 

câncer de colo uterino, melanoma maligno cutâneo e procedimentos especiais. 

 

No tocante aos protocolos de regulação, ressalta-se que são utilizados nas Centrais de 

Regulação com o intuito de avaliar as solicitações para determinado procedimento (com 

base nos protocolos de encaminhamento, o regulador avalia se a solicitação preenche os 

requisitos para a realização do procedimento), analisando o risco de cada paciente e 

estabelecendo a sequência de atendimento a ser realizada (priorização). Em seguida, 

verifica em qual unidade executante (grade de referência) há disponibilidade de vaga, 

agenda o procedimento e encaminha o usuário para atendimento (fluxo de pacientes). 

 

Já os protocolos de encaminhamento são parte integrante dos protocolos de regulação. Eles 

contêm as indicações e pré-requisitos para a realização de determinado procedimento. São 

utilizados tanto pela equipe clínica, que solicita determinado procedimento, como pela 

Central de Regulação, que autoriza e agenda o procedimento. 

 

Nesse contexto, com relação aos protocolos de encaminhamento para procedimentos 

oncológicos, a unidade informou, também por meio do Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 

23 de março de 2018, o que segue: 

 

“Quanto aos procedimentos de quimioterapia e radioterapia 

utiliza-se o manual de Bases Técnicas em Oncologia/ Ministério 

da Saúde, 23ª Ed. 2016, conforme anexo. 

 

No que se refere aos protocolos de regulação para consulta em 

oncologia, utiliza-se o protocolo de acesso publicado conforme 

resolução SESAU n. 206, de 27 de fevereiro de 2015: Aprova os 

protocolos de acesso às consultas e exames especializados de 

média e alta complexidade. 

 

E quanto aos protocolos de fluxos operacionais para internação 

e procedimentos cirúrgicos, segue em anexo a resolução SESAU 

n. 258, de 6 de junho de 2016, que aprova o regulamento 

operacional da Coordenadoria de Regulação Hospitalar.   

 

Seguem anexos os principais documentos utilizados pela SESAU 

para regulação/autorização dos procedimentos oncológicos, os 

quais foram divulgados e devem ser respeitados pelos 

prestadores de serviços do SUS: 

 

1) RESOLUÇÃO SESAU n. 206, DE 27 DE FEVEREIRO DE 

2015: APROVA OS PROTOCOLOS DE ACESSO ÀS 

CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DE MÉDIA E 

ALTA COMPLEXIDADE; 

2) Manual de Bases Técnicas em Oncologia/ Ministério da 

Saúde, 23ª Ed. 2016; 

3) Portaria SAS 140/2014. 



4) RESOLUÇÃO SESAU DIOGRANDE n. 258, de 6 de junho de 

2016: APROVA O REGULAMENTO OPERACIONAL DA 

COORDENADORIA DE REGULAÇÃO HOSPITALAR. 

 

[...] 

 

Quanto à divulgação dos protocolos ratifica-se que a SESAU 

possui protocolos de acesso, operacionais e segue os 

parâmetros estabelecidos pelo Ministério da Saúde por meio 

das Portarias e manuais publicados. Estes são divulgados por 

meio de ofícios, reuniões, meio eletrônico, o que for necessário 

na ocasião. 

 

Já os protocolos clínicos são institucionais de cada Hospital 

habilitado como UNACON, o gestor municipal responsabiliza-

se pela autorização do ressarcimento, sendo que a aquisição do 

medicamento quimioterápico, em regra, fica de 

responsabilidade da UNACON prestadora de serviço. Segue 

anexo protocolos clínicos – UNACONs” 

 

O Manual de Bases Técnicas em Oncologia do Ministério da Saúde, mencionado pela 

unidade, define os pré-requisitos para a realização dos procedimentos. Sendo assim, pode 

ser utilizado como protocolo de encaminhamento, conforme definição. 

 

Já quanto aos protocolos de regulação, analisou-se o anexo à Resolução Sesau nº 206, de 

27 de fevereiro de 2015, encaminhado pela unidade, e verificou-se que foram definidos 

106 protocolos de acesso às consultas especializadas e exames. 

 

Figura 1 - Exemplo de protocolo de acesso a procedimento definido pela Regulação 

Ambulatorial 

 
Fonte: Resolução Sesau nº 206, de 27 de fevereiro de 2015. 



 

Todos os protocolos definem sexo, idade e exames complementares necessários para o 

paciente. Para os de acesso a consultas, são explanados os motivos de encaminhamento. Já 

para os de acesso a exames, são elencadas as indicações, pré-requisitos e profissionais 

solicitantes (conforme exemplo na Figura 1). Contudo, do total de 179 protocolos, 157 

(87,7%) sequer mencionam qualquer unidade executante em seu texto e, dentre aqueles 

que mencionam unidades executantes, apenas quatro definem o encaminhamento de forma 

clara, sendo que os demais adicionam observações dispersas.  Quanto a esse tema, a 

unidade informou, por meio do Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, o 

que segue: 

 

“[...] quanto aos protocolos de regulação não contemplarem 

informações relacionadas aos serviços executantes, informamos 

que estes são contratados por tempo determinado e devido a 

isso podem sofrer mudanças frequentes por necessidade de 

qualquer uma das partes. Sendo assim, não é pertinente e 

inclusão dos prestadores de serviço nos protocolos de acesso 

devido a sua grande dinamicidade. Segue em anexo a grade de 

referência da regulação dos serviços contratados” 

 

A grade de referência encaminhada pela unidade é disposta a seguir: 

 

Quadro – Grade de referência encaminhada pela SESAU. 

 
Fonte: Anexo ao Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018 (pg. 6). 

 



Por fim, é importante ressaltar que no modelo padrão dos protocolos de regulação 

ambulatorial não há seção específica quanto à análise de risco dos pacientes, o que, 

inclusive, concede excessiva discricionariedade aos médicos reguladores, aumentando o 

risco de alteração de má fé da ordem da fila de espera, conforme relatado em ponto 

específico constante deste relatório. 

 

Diante do exposto, conclui-se que os protocolos de regulação ambulatorial utilizados pela 

Secretaria de Saúde se apresentam incompletos, haja vista a ausência de critérios de análise 

de risco e priorização dos pacientes. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, a Secretaria de 

Saúde informou o que segue: 

 

“No que se refere aos protocolos de regulação, a Portaria nº 

1.559, de 1° de Agosto de 2008, a qual Institui a Politica 

Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS, em 

seu Art.2° item III trata da Regulação do Acesso à Assistência: 

“também denominada regulação do acesso ou regulação 

assistencial, tem como objetos a organização, o controle, o 

gerenciamento e a priorização do acesso e dos fluxos 

assistenciais no âmbito do SUS, e como sujeitos seus respectivos 

gestores públicos, sendo estabelecida pelo complexo regulador 

e suas unidades operacionais e esta dimensão abrange a 

regulação médica, exercendo autoridade sanitária para a 

garantia do acesso baseada em protocolos, classificação de 

risco e demais critérios de priorização”. Ou seja, ao 

profissional médico possui responsabilidade técnica pelos seus 

atos cabendo a ele a classificação de risco baseada nas 

evidencias clinicas descritas na solicitação, sendo o mesmo 

responsabilizado administrativamente por qualquer ação fora 

dos padrões estabelecidos, seja pelo órgão de classe ou pela 

instituição pública a qual está vinculado. [...]” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com relação aos protocolos de regulação, a Secretaria informou que cabe ao profissional 

médico a classificação de risco e que ele pode ser responsabilizado administrativamente 

por qualquer ação fora dos padrões estabelecidos.  

 

Nesse contexto, importa ressaltar que os protocolos de regulação servem, inclusive, como 

um dos padrões a se estabelecer para que seja possível a responsabilização do regulador e 

que somente a assinatura de termo de responsabilidade por esse profissional não elide a 

administração do dever de estabelecer protocolos de regulação adequados. 

 

A priorização é a peça chave da atividade de regulação. É fato que essa atividade pode ser 

específica e que, muitas vezes, depende do caso concreto em análise, não sendo possível 



traçar procedimento padrão fixo para todos. No entanto, situações mais comuns e até 

mesmo algumas exceções podem ser previstas, de forma que é possível traçar um fluxo 

base que contemple requisitos mínimos para priorização de pacientes. Esses requisitos 

servem para diminuir um pouco a margem de discricionariedade do regulador.  

 

Sabe-se que quanto maior a margem de discricionariedade dada ao servidor público, maior 

a chance de arbitrariedade, que é extremamente danosa ao interesse público. Por essa razão 

que se faz necessário traçar minimamente um padrão a ser seguido pelos reguladores na 

atividade de priorização, ainda que alguns detalhes variem de caso a caso.  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.3. Ausência de sistema informatizado para regulação de procedimentos de alta 

complexidade relacionados à oncologia. 
 

Fato 
 

A Portaria GM/MS n° 1.559/2008, que Institui a Política Nacional de Regulação do 

Sistema Único de Saúde – SUS, estabelece, em seu art. 4º o que segue: 

 

“Art. 4º - A Regulação da Atenção à Saúde efetivada pela 

contratação de serviços de saúde, controle e avaliação de 

serviços e da produção assistencial, regulação do acesso à 

assistência e auditoria assistencial contempla as seguintes 

ações: 

[...] 

XII - utilização de sistemas de informação que subsidiam os 

cadastros, a produção e a regulação do acesso.”  

 

Com vistas a verificar o cumprimento desse normativo, questionou-se a Central de 

Regulação sobre os sistemas informatizados utilizados para a operacionalização da 

regulação dos procedimentos de oncologia. 

 

Em resposta, mediante Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018, a Unidade 

informou que as consultas especializadas para acesso ao serviço de Oncologia no 

município de Campo Grande são reguladas pelo Sistema Nacional de Regulação – Sisreg. 

Informou, ainda, que os exames ou procedimentos são, em regra, realizados no próprio 

serviço e, caso o hospital habilitado não disponha de algum exame que o paciente 

necessite, deve encaminhá-lo para um serviço de referência pré-estabelecido que oferte o 

referido procedimento ou exame por meio da regulação via Sisreg – Módulo Ambulatorial.  

 

Também por meio do Ofício nº 2.823/DACE/SESAU a Unidade informou que: 

 

“Quanto aos procedimentos autorizados por meio de APAC 

(Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade), estes 

não são realizados pelo SISREG III, pois o sistema ainda não 

contempla essa gama de procedimentos, os quais exigem para 

autorização documentos mais específicos que exigem algumas 

vezes até mesmo a observação dos registros e documentos em 



prontuário in loco. Em regra são encaminhados para SESAU e 

autorizados previamente à sua realização por meio físico 

(papel), recebem a devida numeração por meio de uma etiqueta 

auto-adesiva para o controle e são devolvidos ao serviço 

solicitante/executante para realização do procedimento e 

posterior faturamento.    

 

No que se refere aos procedimentos cirúrgicos de caráter 

eletivo e urgência, informamos que, são encaminhados e 

autorizados via SISREG Módulo Hospitalar.” 

 

Sendo assim, existem dois fluxos de regulação, um que ocorre por meio do Sisreg e outro 

que ocorre de forma manual (relacionado às Autorizações de Procedimentos de Alta 

Complexidade – APAC). O quadro abaixo demonstra quais procedimentos são regulados 

pelo Sisreg e quais ainda são regulados somente por meio físico: 

 

Quadro – Procedimentos relacionados à oncologia que são regulados por meio do Sisreg 

ou apenas fisicamente. 

Procedimento Regulação Sisreg 
Regulação por meio 

físico 

Quimioterapia adulto  X 

Quimioterapia infantil  X 

Radioterapia  X 

Iodoterapia   X (TFD) 

Cirurgia oncológica X  

Consulta médica oncológica X  

Mamografia X  

Biópsia de mama X  

Biópsia de próstata X  

Colonoscopia X  

PET-CT  X 

Tomografia computadorizada X  

Ressonancia Magnética X  

Consulta com médico radioterapeuta X  

Consulta com médico urologista X  

Consulta com médico mastologista X  

Consulta com médico hematologista X  

Fonte: 1195-CGU-RESPOSTA-CONSOLIDADA-SUPRIS, documento anexo ao Ofício nº 

2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018. 

 

Registra-se que, conforme informação fornecida pela Sesau, a mamografia possui oferta de 

vagas coordenada pelo Sisreg, porém não regulada, visto que o agendamento ocorre 

diretamente na tela do solicitante da vaga, que faz a inserção no sistema sem a necessidade 

de priorização por meio da classificação de risco pelo regulador. 

 

Quanto aos procedimentos de quimioterapia (adulto e infantil), radioterapia e PET-CT 

(Tomografia por emissão de pósitrons – exame de alta complexidade incluído na Tabela 

SUS por meio da Portaria nº 1.340, de 1º de dezembro de 2014), a Sesau informou que não 

são regulados pelo Sisreg, pois seguem o fluxo manual das APAC. 

 

Já com relação à iodoterapia, a unidade informou que é realizada por Tratamento Fora de 

Domicílio (TFD), de maneira que as solicitações são encaminhadas pela Secretaria de 



Estado de Saúde/Central de Regulação Estadual – CERA e o agendamento é realizado 

conforme as regras da CNRAC (Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade). 

 

Não obstante a unidade informar que a radioterapia não é registrada no Sisreg no quadro 

anteriormente reproduzido, verificou-se a existência de solicitações dessa natureza nesse 

sistema. Assim, foram cotejados os dados contidos em extração do Sisreg, fornecida pela 

unidade, com aqueles constantes do Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA), com 

relação ao período de janeiro a junho de 2017. Como resultado, verificou-se que menos da 

metade dos pacientes de radioterapia constantes do SIA foram registrados no Sisreg. 

Enquanto existem 1.458 registros no SIA referentes a pacientes que realizaram 

radioterapia, apenas 629 (43%) constavam da extração do Sisreg. 

 

Por meio do Ofício nº 3.848/DACE/SESAU, de 20 de abril de 2018, a unidade justificou a 

situação supramencionada conforme segue: 

 

“A nomenclatura atualmente utilizada para o acesso ao 

tratamento radioterápico que consta no SISREG é “GRUPO – 

RADIOTERAPIA (POR ESPECIFICAÇÃO)”. 

 

Essa nomenclatura corresponde ao primeiro acesso do paciente 

com o médico radioterapeuta, que antes de iniciar o tratamento 

radioterápico propriamente dito na máquina de radioterapia 

(acelerador linear) necessita reunir todos os exames do 

paciente referente à neoplasia para poder “Planejar a 

Radioterapia”. 

 

Depois dos exames em mãos e o planejamento concluído, o 

estabelecimento prestador de serviço preencherá o laudo de 

APAC (Autorização de Procedimento de Alta Complexidade) e 

enviará por meio físico para a SESAU para autorização prévia 

do ressarcimento do procedimento de Radioterapia assim como 

dos procedimentos secundários passíveis de cobrança. A 

autorização da APAC de Radioterapia respeita os critérios 

estabelecidos pelo Manual de Bases Técnicas em Oncologia do 

Ministério da Saúde (anexo). Na sequência o paciente será 

efetivamente submetido à radiação por meio do acelerador 

linear. 

 

Dessa forma, quanto à citação “constatou-se que menos da 

metade dos procedimentos de radioterapia executados no SIA 

encontram-se no SISREG”, justifica-se que a unidade de medida 

no SISREG é o paciente e a unidade de medida no SIA refere-se 

a procedimentos.  

 

[...] 

 

Conclui-se, portanto, que os dados do SISREG e os dados do 

SIA não podem ser considerados unidades de medidas 

equivalentes, já que cada um gera informação diferente.” (sic) 

(Original sem grifos) 



 

Em análise, registra-se que a unidade esclareceu que no Sisreg é registrado apenas o 

pedido para um conjunto de sessões de radioterapia e que, após a autorização no Sisreg, a 

cada sessão que o paciente comparecer, insere-se no SIA a execução do procedimento. 

Assim, verifica-se que, de fato, cada sessão registrada no SIA não deve ter correspondente 

única no Sisreg. No entanto, para cada paciente que realizou uma sessão de radioterapia no 

SIA deve, necessariamente, ter havido pelo menos uma autorização no Sisreg para um 

conjunto de sessões dessa natureza. 

 

Dessa forma, realizando nova análise de dados, verificou-se que, dentre os 1.458 registros 

no SIA, haviam 725 registros únicos de Cartão Nacional do Sus (CNS), ou seja, 725 

pacientes diferentes que executaram algum procedimento de radioterapia no período de 

janeiro a junho de 2017. Desses 725 pacientes, 160 (22%) não possuem, em seus registros 

do Sisreg, nenhuma solicitação de autorização de procedimentos de radioterapia antes da 

data da realização da sessão encontrada no SIA. Dessa forma, verifica-se que 22% dos 

pacientes que compareceram a procedimento de radioterapia no período analisado não 

passaram pela regulação para execução específica desse procedimento. Ressalta-se que 

noventa desses pacientes (12,4%) não passaram sequer por consulta regulada em oncologia 

para a realização do procedimento de radioterapia. 

 

Com relação ao Sisreg – Módulo Hospitalar, realizou-se cotejamento entre as informações 

constantes do Sistema de Informação Hospitalar (SIHD) com aquelas presentes em 

planilha encaminhada pela Gerência de Regulação Hospitalar (GRH) por meio do Ofício nº 

2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018. Como resultado, verificou-se que, dos 445 

procedimentos cirúrgicos registrados para o período de janeiro a junho de 2017 no SIHD 

para o município de Campo Grande, apenas 225 (50.56%) constam da planilha 

encaminhada pela GRH.  

 

Para garantir a eficácia dos testes, extraiu-se, dentre os 220 registros que não constavam da 

planilha da GRH, amostra aleatória de 66 (30%) para serem analisados manualmente no 

Sisreg (visto que a planilha encaminhada pela GRH poderia estar com informações 

faltantes). Assim, após verificação manual, constatou-se que, dos 66 registros analisados 

do SIHD, 53 (80,3%) constavam do Sisreg. Dessa forma, treze registros da amostra 

selecionada (19,7%) consistem em procedimentos cirúrgicos realizados no SIHD e que não 

possuem autorização correspondente no Sisreg. 

 

Sendo assim, conclui-se que não é utilizado sistema informatizado para a 

operacionalização da regulação de todos os procedimentos de oncologia, em desacordo 

com a Portaria GM/MS n° 1.559/2008, visto que os únicos procedimentos que passam pelo 

Sisreg são as consultas, cirurgias e radioterapia e que, mesmo assim, foram verificadas 

execuções de procedimentos de radioterapia e cirurgia sem autorização no Sisreg. 

 

Ressalta-se que a ausência de sistema informatizado não permite que a regulação seja 

eficaz e eficiente, tendo em vista o grande fluxo de solicitações. A Central de Regulação 

deve organizar todo o fluxo do paciente oncológico, da busca pelo diagnóstico até o 

tratamento, visando à equidade no acesso e definindo a sequência de atendimento dos 

pacientes ao priorizar os casos de maior risco em detrimento do simples ordenamento 

cronológico das solicitações de procedimentos. 

 

  
##/Fato## 



Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, a Secretaria 

Municipal de Saúde informou o que segue:  

 

“Atualmente a Central de Regulação não possui um sistema 

próprio para realização de regulação/autorização dos 

procedimentos que geram APAC. De acordo com termo de 

cooperação entre secretaria municipal de saúde e a secretaria 

estadual de saúde, com a implantação do sistema CORE 

Ambulatorial, o mesmo proporcionará o controle e gerência dos 

procedimentos Ambulatoriais. 

 

Considerando que o processo de regulação dos procedimentos 

cirúrgicos teve início a partir de 2016, tem se buscado 

adequação e qualificação das ações de regulação, fortalecendo 

unificação da fila de espera com critérios de classificação e 

protocolos de acesso. 

 

Vale ressaltar que o procedimento de braquiterapia ainda não 

consta no Sistema de regulação/SISREG, no entanto sendo este 

uma sub-especialidade da radioterapia, está sendo viabilizado a 

inclusão no sistema de regulação.” 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da unidade não elidiu as falhas constatadas, de maneira que permanecem 

as conclusões contidas no campo “fato”. 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.4. Falhas no processo regulatório que permitiram a autorização de 

procedimentos para pacientes fora da ordem da fila de espera no município de 

Campo Grande/MS. 
 

Fato 
 

Trata-se de análise a respeito do cumprimento da ordem da fila de espera por regulação 

para procedimentos de quimioterapia, radioterapia, iodoterapia e cirurgia oncológica.  

 

Preliminarmente, cumpre ressaltar que, na execução da ação de controle nº 201702038, 

esta CGU detectou a possibilidade de alterações de má fé na ordem da fila de espera por 

regulação de consultas especializadas e procedimentos pela Central de Regulação de 

Campo Grande/MS. Na ocasião, aplicou-se questionário eletrônico aos profissionais que 

exerciam ou já exerceram atividades de regulação, por meio da ferramenta LimeSurvey. O 

resultado obtido é ilustrado no gráfico a seguir: 
 



Gráfico – Distribuição das respostas dos reguladores à pergunta sobre a segurança da 

ordem da fila de regulação no Município de Campo Grande. 

 
Fonte: Relatório de Auditoria da CGU da OS nº 201702038. 

 

Em análise, verifica-se que 63% dos profissionais das Gerências de Regulação 

consideravam que havia risco de alterações de má fé na ordem da fila de espera de 

consultas especializadas e procedimentos. 

 

Assim, com relação aos procedimentos de oncologia, questionou-se a Central de 

Regulação sobre o meio pelo qual é feito o gerenciamento dessa fila de espera. Em 

resposta, mediante Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018, a unidade 

informou o que segue: 

 

“Não há lista de espera para realização dos procedimentos de 

quimioterapia. 

 

A radioterapia é regulada via SISREG, sendo que a lista de 

espera é analisada pelo médico regulador, o qual utiliza dos 

protocolo de acesso, classificação de risco, cronologia sendo o 

agendamento realizado conforme disponibilidade de vagas. 

 

Iodoterapia realizada por TFD (Tratamento Fora de 

Domicílio), sendo as solicitações são encaminhados pela 

Secretaria de Estado de Saúde/Central de Regulação Estadual – 

CERA,  sendo o agendamento realizado conforme as regras da 

CNRAC (Central Nacional de Regulação da Alta 

Complexidade). 

 

No que se refere aos procedimentos cirúrgicos de caráter 

eletivo e urgência, informamos que, são encaminhados e 

autorizados via SISREG Módulo Hospitalar. 

 

Os procedimentos de cirurgia Oncológica são regulados pelo 

SISREG módulo hospitalar, pelo médico regulador, o qual se 

baseia nos protocolo de acesso, classificação de risco, 

SIM
63%

NÃO
37%

Na sua opinião, no atual processo de autorização de consultas, 

procedimentos e internações, há risco de que a ordem da fila espera seja 

burlada por interesses pessoais?

SIM

NÃO



cronologia sendo considerado ainda a disponibilidade de leito.” 

(sic) 

 

Conforme mencionado no item anterior deste relatório, em complemento ao informado 

acima pela unidade, os procedimentos de quimioterapia e iodoterapia não constam do 

Sisreg. Dessa forma, a análise do cumprimento da ordem da fila pode ser realizada 

somente para o procedimento de radioterapia e cirurgias oncológicas. 

 

Para verificação do cumprimento da fila de radioterapia, utilizou-se extração do Sisreg 

encaminhada pela unidade em resposta à Solicitação de Auditoria nº 201800170/01, que 

contém um total de 1.233 procedimentos desse tipo executados em 2017. Para maior 

precisão na análise, optou-se por filtrar por subtipo de radioterapia, visto que a região do 

tratamento poderia influenciar na análise do regulador. Sendo assim, selecionou-se o 

procedimento de radioterapia de mamas, que é o mais expressivo em número dentre todas 

as especialidades, contendo 310 registros (25%).  

 

Assim, dentre as solicitações para radioterapia de mamas, verificou-se que algumas 

solicitações mais recentes foram autorizadas antes do que outras mais antigas, como pode 

ser observado no exemplo a seguir: 

 

Captura de tela de dados do Sisreg da solicitação nº 187859994. 

 
Fonte: Sisreg, 24 de abril de 2018. 

 

Captura de tela de dados do Sisreg da solicitação nº 187434985. 



 
Fonte: Sisreg, 24 de abril de 2018. 

 

Observa-se que a solicitação nº 187859994, de 04 de janeiro de 2017, foi autorizada antes 

da solicitação nº 187434985, de 28 de dezembro de 2016. Não há qualquer justificativa 

para tal, sendo que as solicitações possuem a mesma classificação e ambos os pacientes 

residem no município de Campo Grande/MS (pacientes de outros municípios às vezes 

aguardam mais tempo devido às cotas pactuadas). 

 

Em complemento, verificou-se que a solicitação nº 193018752, de 04 de março de 2017, 

foi aprovada no dia 21 de março de 2017, ou seja, em dezessete dias, enquanto que a 

solicitação nº 191913904, de 18 de fevereiro de 2017, foi aprovada apenas no dia 29 de 

março de 2017, totalizando 39 dias de espera. Nenhuma das duas solicitações possui 

observações que possam justificar o descumprimento da ordem da fila de espera. 

 

Captura de tela de dados do Sisreg da solicitação nº 193018752. 



 
Fonte: Sisreg, 24 de abril de 2018. 

 

Captura de tela de dados do Sisreg da solicitação nº 191913904. 

 
Fonte: Sisreg, 24 de abril de 2018. 

 

Casos como esses continuaram ocorrendo ao longo de 2017. Em 14 de novembro de 2017, 

foi autorizada a solicitação nº 220302048, de 9 de novembro de 2017, ou seja, foi aprovada 

em 5 dias pela Central de Regulação. Não obstante, a solicitação nº 215811173, de 29 de 

setembro de 2017, foi aprovada apenas em 28 de novembro de 2017, ou seja, sessenta dias 

após sua inclusão no sistema. Ambas as solicitações são para pacientes residentes em 

Campo Grande/MS e não apresentam quaisquer observações que justifiquem a 

discrepância de prazos para autorização.  

 



Captura de tela de dados do Sisreg da solicitação nº 220302048. 

 
Fonte: Sisreg, 25 de abril de 2018. 

 

Captura de tela de dados do Sisreg da solicitação nº 215811173. 

 
Fonte: Sisreg, 25 de abril de 2018. 

 

A seguir, apresenta-se quadro-resumo sobre as solicitações supramencionadas: 

 

Quadro – Resumo das solicitações de radioterapia de mamas analisadas. 

Código 

Solicitação 

Data 

Solicitação 

Data 

Autoriz. 

Classif. de 

Risco 

Data 

Execução 

Unidade Saúde 

Executante 

Dias 

aut 

187859994 04/01/2017 31/01/2017 Amarelo 07/02/2017 
Hospital do Câncer Dr. 

Alfredo Abrão  
27 

187434985 28/12/2016 08/02/2017 Amarelo 14/02/2017 
Hospital do Câncer Dr. 

Alfredo Abrão 
42 

193018752 04/03/2017 21/03/2017 Amarelo 29/03/2017 Hospital do Câncer Dr. 17 



Código 

Solicitação 

Data 

Solicitação 

Data 

Autoriz. 

Classif. de 

Risco 

Data 

Execução 

Unidade Saúde 

Executante 

Dias 

aut 

Alfredo Abrão 

191913904 18/02/2017 29/03/2017 Amarelo 03/04/2017 
Hospital do Câncer Dr. 

Alfredo Abrão 
39 

220302048 09/11/2017 14/11/2017 Amarelo 16/11/2017 Radius Terapia Oncológica  5 

215811173 29/09/2017 28/11/2017 Amarelo 21/12/2017 Radius Terapia Oncológica 60 

Fonte: Extração do Sisreg fornecida pela Central de Regulação por meio do Ofício nº 2.823/DACE/SESAU. 

 

Além dos casos acima, conforme exposto em constatação específica deste relatório, que 

trata sobre a ausência de sistema informatizado para a regulação de alguns procedimentos, 

verificou-se que 22% dos pacientes que compareceram a procedimento de radioterapia no 

período de janeiro a junho de 2017 (160) não passaram pela regulação para execução 

específica desse procedimento. Ainda, noventa desses pacientes (12,4%) não passaram 

sequer por consulta regulada em oncologia para a realização do procedimento de 

radioterapia.  

 

Esses fatos indicam que, além das evidências encontradas no Sisreg a respeito de 

solicitações aprovadas antes de outras mais antigas sem justificativa, existem 

procedimentos sendo executados sem sequer passarem pela regulação, possivelmente 

previamente a vários outros pacientes que já se encontram aguardando em fila. 

 

Por fim, registra-se que, conforme evidenciado no Relatório de Avaliação do Resultado da 

Gestão nº 201702038, emitido por esta CGU, verificaram-se fragilidades no processo de 

regulação, visto que os perfis de reguladores no Sisreg são indiscriminadamente 

concedidos aos servidores lotados na Central de Regulação Municipal, com excessiva 

discricionariedade na atuação  desses reguladores (aprovação de procedimentos), além da 

ausência de instâncias revisoras, de controle mútuo entre reguladores e de punições 

efetivas aos envolvidos em ações antiéticas. Esses fatores permitem que a pressão política 

sobre esses profissionais seja maior e, consequentemente, que o risco de alteração de má fé 

da ordem da fila seja aumentado. 

 

Ressalta-se que a excessiva discricionariedade concedida aos reguladores pode ser 

diminuída por meio da inclusão, nos protocolos de regulação, de critérios para a análise de 

risco e priorização de pacientes, conforme definido em ponto específico deste relatório que 

trata sobre os protocolos utilizados na regulação da oncologia. 

 

Diante do exposto, conclui-se que existem falhas no processo regulatório que resultam na 

inequidade de acesso dos pacientes que aguardam por autorização e realização de 

procedimentos oncológicos, tendo sido detectados diversos casos de pacientes que foram 

alocados previamente a outros que já estavam aguardando na fila.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, a Secretaria 

Municipal de Saúde informou o que segue:  

 

“Os procedimentos que são regulados/autorizados pelo 

regulador médico são analisados e são utilizados as 



ferramentas para nortear a ação regulatória como protocolo de 

acesso, classificação de risco, cronologia e justificativa do 

encaminhamento. Quando se trata de autorizações para 

radioterapia, captura de telas anexas ao relatório preliminar, 

deve ser atentar sobre a especificidade de cada caso e/ou 

paciente. Paciente encaminhados para realização de 

radioterapia concomitante com quimioterapia, tempo de pós 

cirurgia, são critérios que antecipam o acesso, bem como o 

critério que o profissional especialista tem por conhecimento e 

competência. 

 

No que se refere a ausência de justificativa no corpo da 

solicitação quanto a necessidade do procedimento, a CID é um 

fator considerado nesse processo, cabendo ao médico regulador 

analise das informações e em casos de insuficiência de dados 

devolver a solicitação ao estabelecimento de origem para 

adequação. 

 

Cabe ressaltar ainda que após a classificação de risco do 

medico regulador é realizado contato telefónico com o paciente 

para verificar disponibilidade no comparecimento ao 

procedimento agendado e na impossibilidade deste outro 

paciente poderá ocupar a vaga.” 

 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A unidade afirma que os casos apontados para autorização de solicitações de radioterapia 

antes de outras mais antigas devem-se à especificidade de cada caso. Sabe-se que as 

análises são condicionadas ao caso concreto, não é esse fato que está em pauta. O que 

gerou a falha apontada foi o fato de não ter sido expresso no campo justificativa a razão 

pela qual o paciente foi alocado antes de outros. Essa razão não pode ficar implícita para os 

funcionários da Secretaria ou para determinado regulador, ela deve ser expressa, ainda que 

resumidamente, para que seja mantida a transparência do processo e motivado o ato do 

servidor. 

 

Além disso, quanto à afirmação da unidade de que pacientes encaminhados para realização 

de radioterapia concomitante com quimioterapia em pós cirurgia devem ser alocados antes 

de outros, observa-se exemplo claro de critério de priorização que deveria estar definido 

nos protocolos de regulação da Central de Regulação (conforme apontado em ponto 

específico deste relatório) para não somente padronizar as ações dos reguladores como 

também proporcionar transparência e facilitar o controle por parte de órgãos externos. 

 

Por fim, ressalta-se que o contato telefônico com o paciente para que seja verificada a 

disponibilidade de comparecimento é fato pontual e apenas garante que o paciente foi 

alocado, sem promover qualquer garantia de que não houve outros pacientes alocados 

indevidamente antes desse. 

 

 



  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.5. Ausência de controle dos prazos legais para início do tratamento de neoplasia 

maligna. 
 

Fato 
 

O art. 2º da Lei nº 12.732, de 22 de novembro de 2012, determina o seguinte: 

 

“Art. 2º O paciente com neoplasia maligna tem direito de se 

submeter ao primeiro tratamento no Sistema Único de Saúde 

(SUS), no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir do 

dia em que for firmado o diagnóstico em laudo patológico ou 

em prazo menor, conforme a necessidade terapêutica do caso 

registrada em prontuário único.” 

 

Nesse contexto, por meio da Solicitação de Auditoria nº 201800170/05, de 25 de abril de 

2018, a unidade foi questionada sobre como realiza o controle do prazo fixado pela lei 

supramencionada. Em resposta, mediante eletrônica Ofício nº 4.196/DACE/SESAU, de 03 

de maio de 2018, foi informado o que segue: 

 

“Em atenção à Solicitação de Auditoria n. 201800170/05, 

referente ao Processo n. 00211.100051/2018-92, promovida 

pela Controladoria-Geral da União, encaminhamos abaixo as 

informações prestadas pelas áreas técnicas desta Secretaria, 

respaldadas nos documentos que estão disponíveis da 

plataforma One Drive, a saber: 

 

Informações prestadas pela Superintendência de Vigilância 

Sanitária - SVS: 

 

A Secretaria Municipal de Saúde Pública reuniu representantes 

(documentos em anexo) das Superintendências de Vigilância em 

Saúde, de Relações Institucionais de Saúde e da Rede de 

Atenção à Saúde, juntamente com os laboratórios que realizam 

anatomopatológico para a rede municipal e institui um pré-

fluxograma onde será possível garantir o acesso do paciente 

com diagnóstico de câncer para o setor de referência em menor 

tempo, visando atender ao disposto na Lei n. 12.732/2012. 

 

Informações prestadas pela Superintendência de Relações 

Institucionais de Saúde – SUPRIS: 

 

No que compete a Gerência de Regulação Ambulatorial, 

considerando que os critérios utilizados pelos reguladores para 

o acesso dos pacientes ao procedimento de Radioterapia por 

Especificação consistem em classificação de risco, quadro 

clínico/patologia e cronologia, o acompanhamento é feito pela 

fila de espera disponível em sistema, onde é possível a 



visualização da data da inserção da solicitação e sempre que 

possível direcionamento de relatórios para subsidiar ações com 

as demais Gerências e Superintendências, visto que a 

Regulação Ambulatorial apenas gerencia as vagas ofertadas. 

 

Considerando os critérios supracitados, está sendo atualizando 

mensalmente um estudo para solução gradativa da fila de 

espera e elaboração de cronogramas de ações utilizando o 

critério de demanda por oferta de vagas, no intuito de adequar 

às Leis e Portarias Vigentes. 

[...]“ (sic) 

 

Em análise à resposta fornecida, verifica-se que a Sesau está tomando providências 

visando a garantir que o prazo de sessenta dias seja cumprido. Foram realizadas reuniões 

com os representantes das Superintendências de Vigilância em Saúde, de Relações 

Institucionais de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde, juntamente com os laboratórios, 

tendo sido elaborado um esboço de fluxograma para tal. 

 

Observou-se também que já foi firmado com os laboratórios para que informem 

imediatamente a Central de Regulação assim que é emitido laudo com resultado positivo 

para neoplasia maligna. Essa medida foi tomada para que a Central de Regulação possa 

tomar atitudes de maneira mais eficiente, dentro do prazo estipulado. 

 

Em complemento, a Gerência de Regulação Ambulatorial informou que está sendo 

realizado estudo para solução gradativa da fila de espera, bem como cronograma de ações. 

 

Diante do exposto, conclui-se que a Central de Regulação do Município de Campo 

Grande/MS ainda não possui meios para controlar o prazo de sessenta dias para o início do 

tratamento do paciente diagnosticado com neoplasia maligna no Sistema Único de Saúde 

(SUS), conforme determina o art. 2º da Lei nº 12.732/2012, porém, está tomando medidas 

para tal. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, a Secretaria 

Municipal de Saúde informou o que segue:  

 

“Superintendência de Relações Institucionais em 

Saúde/SUPRIS, juntamente com Superintendência de Vigilância 

em Saúde e os laboratórios que realizam os exames 

anatomopatológicos para a SESAU está em implantação uma 

ferramenta de controle (VIGICAN) que permitirá ter um maior 

controle e visibilidade no andar do paciente pela REDE 

objetivando garantir o acesso dentro do prazo preconizado pelo 

Ministério da Saúde, 60 dias para início do tratamento após 

resultado positivo para malignidade, aos serviços habilitados 

UNACON.” 

 

 



  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da unidade não elidiu as falhas constatadas, de maneira que permanecem 

as conclusões contidas no campo “fato”. 
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2.1.6. Demanda reprimida por procedimentos em oncologia no município de Campo 

Grande/MS. 
 

Fato 
 

Com relação à oferta, demanda e demanda reprimida dos procedimentos de quimioterapia, 

radioterapia, iodoterapia, cirurgias oncológicas e consultas com oncologista, foram 

analisadas as informações fornecidas pela unidade por meio do Ofício nº 

2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018, bem como as extrações de dados do Sisreg 

encaminhadas. 

 

Nesse sentido, apresenta-se a seguir o quantitativo de vagas ofertadas pelos 

estabelecimentos de saúde que prestam serviços ao SUS, no período de janeiro a dezembro 

de 2017. 

 

Tabela – Oferta de vagas pelos UNACON de janeiro a dezembro de 2017. 

 UNACON 
Quimiotera-

pia adulto 

Quimiotera-

pia infantil 

Radiote-

rapia 

Iodote

-rapia 

Cirurgias 

Oncológicas 

Consultas 

Oncologista 

HRMS 6.582 

TFD 

180 11.016 

EBSERH 0 39 1.272 

Santa Casa 38.147 88 8.352 

Hospital do 

Câncer 
42.329 579 10.872 

Total 87.058  886 31.512 

Fonte: Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018. 

 

Os procedimentos de quimioterapia adulto referem-se aos procedimentos da Tabela SUS 

(Sigtap) nº 03.04.02 até 03.04.06, 03.04.08 e 03.04.09. Já a quimioterapia infantil refere-se 

ao procedimento nº 03.04.07. A radioterapia refere-se ao nº 03.04.01, Iodoterapia ao nº 

03.04.09 e as cirurgias oncológicas aos procedimentos 04.16.01 a 04.16.13. 

 

Quanto às consultas com oncologista, a unidade informou que os CBO consultados dos 

profissionais são: médico cancerologista; médico cancerologista cirúrgico; médico 

oncologista pediátrico; médico oncologista cirúrgico; médico oncologista clínico; médico 

oncologista; médico cancerologista; médico cancerologista clínico; e médico 

cancerologista pediátrico. 

 

Com relação à iodoterapia, a unidade informou que, uma vez que o estado de Mato Grosso 

do Sul não dispõe desse procedimento, as solicitações são encaminhadas pela Secretaria 

Municipal de Saúde para tratamento fora do domicilio (TFD) à Secretaria Estadual de 

Saúde/Central Estadual de Regulação Ambulatorial (CERA) e reguladas pelo sistema da 



Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade/CNRAC para os serviços de 

referência no âmbito interestadual. 

 

Quadro - Atendimentos apresentados no período de janeiro a dezembro de 2017. 

  

Quimiotera-

pia adulto 

Quimiotera-

pia infantil 

Radiote-

rapia* 
Iodote-

rapia 

Cirurgias 

Oncológicas 

Consultas 

Oncologista 

Quantitativo 23.126 782 81.806 TFD 1.239 24.619 

Fonte: Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018. 

* Quantitativo = Número de campos e procedimentos secundários 

 

A demanda reprimida refere-se ao quantitativo de usuários que necessitam realizar um 

procedimento de saúde, mas que ainda não tiveram seu atendimento agendado devido à 

escassez de vagas disponíveis. 

 

Nesse sentido, com relação à demanda reprimida, ao tempo de espera e ao tempo médio de 

espera para realização dos procedimentos, a unidade apresentou o seguinte quadro: 

 

Quadro – Demanda reprimida, tempo atual e tempo médio de espera para os 

procedimentos de oncologia. 

Quantitativo 

PROCEDIMENTO 

Quimiotera-

pia adulto 

Quimiotera-

pia Infantil 

Radiote-

rapia 

Iodote-

rapia 

Cirurgia 

Oncológica 

Consulta 

Oncologia 

Demanda 

Reprimida (fila 

de espera) 

- - 6 TFD 1036 365 

Tempo de 

espera atual 
- - 60 TFD 247 (a) 

Tempo médio 

de espera de jan 

– dez 2017 (em 

dias) 

- - 41* TFD 17 (b) 

Fonte: Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018. 

* A unidade não forneceu valor para este campo. Mediante análise de extração do Sisreg fornecida pela 

Sesau, verificou-se que o tempo médio de espera para radioterapia foi de 41 dias (considerando apenas 

solicitações por Campo Grande). 

 

Quanto à quimioterapia, a Secretaria Municipal de Saúde informou que, a princípio, não há 

espera capaz de gerar demanda reprimida. Afirmou que após o acesso pela consulta 

ambulatorial em oncologia via Sisreg, os pacientes, tanto na quimioterapia adulto quanto 

na infantil, em regra, realizam tratamento na sequência da autorização por meio físico do 

laudo de APAC. Informou, ainda, que em alguns casos de urgência, quando os pacientes 

entram pelo Pronto Atendimento Hospitalar, por exemplo, é necessário iniciar de imediato 

a quimioterapia. Nessas situações, a autorização é realizada excepcionalmente após o fato, 

mediante justificativa médica, no menor intervalo de tempo possível, sendo que a 

autorização ocorre, no máximo, em até cinco dias. 

 

Já quanto à radioterapia, a unidade informou que a demanda reprimida atual (março de 

2018) é de seis pacientes (que estão aguardando desde janeiro de 2018, dentro dos sessenta 

dias). Informou, ainda, que 32 solicitações aguardam desde fevereiro e 49 desde março 

(extração de dados realizada pela unidade em 20 de março de 2018). Em complemento, foi 

informado que o município de Campo Grande dispõe de dois serviços de radioterapia 



(Santa Casa e Hospital do Câncer) e que atualmente a oferta de serviço está reduzida 

devido a reforma para ampliação do serviço de radioterapia do Hospital do Câncer. 

 

Com relação às cirurgias oncológicas, verificou-se a existência de demanda reprimida de 

1.036 pessoas na fila de espera, com tempo de espera atual de 247 dias, sendo o tempo 

médio de espera em 2017 de dezessete dias. No tocante às consultas em oncologia, 

verifica-se demanda reprimida de 365 pessoas. Quanto ao tempo atual (a) e médio (b) de 

espera estimado para esses atendimentos, a Secretaria informou que depende da 

subespecialidade clínica ou cirúrgica. Que o tempo médio estimado para o atendimento 

clínico é de treze dias, porém, para o atendimento cirúrgico de cabeça e pescoço, o tempo 

médio para atendimento chega a 81 dias de espera devido à insuficiência de oferta no 

município, visto que seriam apenas três profissionais lotados nos serviços vinculados ao 

SUS nesta especialidade. 

 

Em testes realizados por esta CGU sobre as solicitações agendadas em 2017, obtidas em 

extração de dados do Sisreg fornecida pela unidade, mediante Ofício nº 

2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018, verificou-se que o tempo médio para 

atendimento em 2017 para consulta clínica foi de 36 dias, e para consulta cirúrgica de 48 

dias. Especificamente para cabeça e pescoço, a média de espera ficou em 106 dias.  

 

A causa atribuída pela unidade examinada para a existência dessa demanda reprimida foi a 

insuficiência de oferta, o que, de fato, pode ser verificado em análise aos quadros 

anteriormente expostos, que revelam a oferta e a demanda pelos serviços. No entanto, para 

as consultas com oncologista, verificou-se que o número total de oferta é bastante superior 

ao que foi efetivamente executado. A Central de Regulação justifica que se deve à 

existência de especialidades com maior ou menor número de profissionais. 

 

Em análise à extração de solicitações pendentes enviadas pela unidade em resposta à 

Solicitação de Auditoria nº 201800170/01, de 07 de março de 2018, verificou-se a seguinte 

demanda reprimida com relação às consultas com oncologistas: 

 

Quadro – Demanda reprimida para consultas com oncologista – por especialidade. 

Especialidade 
Pessoas 

aguardando 

CONSULTA EM CIRURGIA DA CABECA E PESCOCO ONCOLOGIA 276 

CONSULTA EM CIRURGIA GERAL - ONCOLOGIA 266 

CONSULTA EM CIRURGIA GINECOLOGICA - ONCOLOGIA 322 

CONSULTA EM CIRURGIA ONCOLOGICA 310 

CONSULTA EM CIRURGIA PLASTICA - ONCOLOGICA 323 

CONSULTA EM CIRURGIA TORACICA - ONCOLOGIA 255 

CONSULTA EM DERMATOLOGIA - ONCOLOGICA 307 

CONSULTA EM HEMATOLOGIA - ONCOLOGIA 205 

CONSULTA EM MASTOLOGIA ONCOLOGICA 295 

CONSULTA EM ONCOLOGIA - ACOMPANHAMENTO ADULTO 326 

CONSULTA EM ONCOLOGIA ABDOMINAL 299 

CONSULTA EM ONCOLOGIA CLÍNICA - CABEÇA E PESCOÇO 321 

CONSULTA EM ONCOLOGIA CLINICA E RADIOTERAPIA 282 

CONSULTA EM ORTOPEDIA ONCOLOGICA 316 

CONSULTA EM UROLOGIA ONCOLOGIA 318 



Fonte: Planilha de Solicitações Pendentes, encaminhada mediante Ofício nº 2.823/DACE/SESAU, de 23 de 

março de 2018. 

 

Diante do exposto, conclui-se que existe demanda reprimida ocasionada pela insuficiência 

de oferta para os procedimentos de radioterapia (em menor escala), cirurgia oncológica e 

consulta em oncologia (neste caso apenas para determinadas especialidades) na Central de 

Regulação de Campo Grande/MS.  

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, a Secretaria 

Municipal de Saúde informou o que segue:  

 

“Considerando o atual cenário sobre demanda reprimida para 

quimioterapia, informo que não há fila de espera para 

realização do procedimento. Existe uma demanda reprimida 

para as sub-especialidades conforme tabela anexa, extraída 

junho/2018, contento solicitações para 1 ° acesso como as 

especialidades de cabeça pescoço cirúrgica e urologia clínica. 

Para as demais sub-especialidades as solicitações se mesclam 

em retorno e 1ª vez. 

 

” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

Com relação à quimioterapia, ressalta-se que, conforme manifestação anterior do gestor, já 

não havia fila de espera. Vale destacar, no entanto, que esse procedimento ocorre 

inteiramente por fluxo manual, não sendo possível a ratificação das informações pela 

equipe de auditoria por meio do sistema. 

 



Quanto às demais especialidades, que são reguladas via sistema, cumpre ressaltar que a 

Secretaria encaminhou apenas o quadro acima em sua manifestação. Uma vez que não 

foram encaminhadas extrações do sistema e o acesso ao Sisreg que havia sido 

disponibilizado a esta CGU foi desativado pela Sesau, não foi possível ratificar os dados 

apresentados. Sendo assim, mantêm-se as informações registradas no campo “fato”.  

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.1.7. Ausência de utilização das informações da regulação de acesso para controle 

do faturamento de procedimentos de oncologia no município de Campo Grande/MS, 

contrariando o disposto no §2º do Art 6º da Portaria nº 1.559/2008. 
 

Fato 
 

Segundo o §2º do art 6º da Portaria nº 1.559/2008, as informações geradas pela regulação 

do acesso devem servir de base para o processamento da produção e para o faturamento.  

 

Nesse contexto, a Central de Regulação informou, por meio do Ofício nº 

2.823/DACE/SESAU, de 23 de março de 2018, o que segue: 

 

“Informamos que os dados gerados pelo sistema de regulação 

SISREG módulos ambulatorial e hospitalar servem de base para 

controle e avaliação, porém não é condicionante para fins de 

faturamento.” 

 

Durante visita in loco realizada por esta CGU em 19 de março de 2018 à Gerência de 

Processamento SIA/SIHD e CNES, setor que realiza o faturamento, integrante da 

Superintendência de Relações Institucionais de Saúde (SUPRIS), verificou-se que o Sisreg 

é utilizado somente para a regulação. Para o faturamento são utilizados apenas o Sistema 

de Informação Ambulatorial (SIA) e o Sistema de Informação Hospitalar (SIHD). 

 

Cumpre registrar que, mesmo que a unidade de fato consultasse o Sisreg para gerar o 

faturamento, ainda não seria suficiente se este não condicionasse essa etapa, visto que, 

conforme disposto na Portaria nº 1.559/2008, para que um procedimento de saúde regulado 

seja registrado no SIA ou SIHD e, posteriormente, faturado, ele deve constar das bases de 

dados da regulação, haja vista que somente o procedimento que foi solicitado e regulado 

poderá ser realizado e faturado. 

 

Diante dos fatos, conclui-se que a Central de Regulação de Campo Grande/MS deve passar 

a utilizar o Sisreg também como condicionante do faturamento, visto que todos os 

procedimentos executados no SIA e SIHD devem constar do Sisreg, o que constitui um 

mecanismo de controle e de combate à fraude, pois não permite o faturamento de 

procedimentos não solicitados/regulados. 

 

  
##/Fato## 

Manifestação da Unidade Examinada 
 

Por meio do Ofício nº 6.235/DACE/SESAU, de 26 de junho de 2018, a Secretaria 

Municipal de Saúde informou o que segue:  



 

“Tem se buscado a integração entre a regulação e o 

faturamento dos procedimentos realizados, de maneira 

individualizada e manual, considerando que os dois sistemas, 

regulação e faturamento não são compatíveis. Outro fator que 

inviabiliza esse cruzamento são os prazos de validade diferentes 

das internações hospitalares (AIH 180 dias de validade pós-

alta) e procedimentos ambulatoriais (APAC/BPI 90 dias de 

validade pós-alta).” 

 

  
##/ManifestacaoUnidadeExaminada## 

Análise do Controle Interno 
 

A manifestação da unidade expôs as dificuldades que tem encontrado para promover a 

integração entre regulação e faturamento. Permanece, portanto, a falha constatada. 

 

  
##/AnaliseControleInterno## 

 

 

2.2 Parte 2 

 

Não houve situações a serem apresentadas nesta parte, cuja  competência para a adoção de 

medidas preventivas e corretivas seja do executor do recurso federal. 

3. Conclusão 

 

Com base nos exames realizados, conclui-se que a aplicação dos recursos federais não está 

adequada e exige providências de regularização por parte dos gestores federais quanto aos 

seguintes aspectos: 

 

a) Protocolos de regulação incompletos no município de Campo Grande/MS; 

b) Ausência de sistema informatizado para regulação de procedimentos de alta 

complexidade relacionados à oncologia; 

c) Falhas no processo regulatório que permitiram a autorização de procedimentos para 

pacientes fora da ordem da fila de espera no município de Campo Grande/MS; 

d) Ausência de controle dos prazos legais para início do tratamento de neoplasia 

maligna; 

e) Demanda reprimida por procedimentos em oncologia no município de Campo 

Grande/MS; 

f) Ausência de utilização das informações da regulação de acesso para controle do 

faturamento de procedimentos de oncologia, contrariando o disposto no §2º do Art 

6º da Portaria nº 1.559/2008. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Superintendente da Controladoria Regional da União no Estado do Mato Grosso do Sul 

 


