
*RESOLUÇÃO SES Nº 1748 DE 16 DE OUTUBRO DE 2018 
 
INSTITUI COFINANCIAMENTO ESTADUAL ÀS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM 
ONCOLOGIA, ESTABELECIMENTOS QUE TÊM COMO PERFIL ASSISTENCIAL A ONCOLOGIA E POSSUEM 
HABILITAÇÃO COMO UNIDADES OU CENTROS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM ONCOLOGIA, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- a Portaria GM/MS nº 874, de 16 de maio de 2013, que institui a Política Nacional para a Prevenção e Controle 
do Câncer na Rede de Atenção à Saúde às Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do SUS; 
 
- a Lei nº 12.732, de 23 de novembro de 2012, que condiciona o início do tratamento contra o câncer em até 60 
dias após o diagnóstico da doença; 
 
- a Portaria nº 140/SAS/MS, 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 e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a 
habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); 
 
- a alta incidência dos cânceres de mama e próstata no Estado do Rio de Janeiro e a importância do diagnóstico 
precoce dos cânceres de mama e próstata na redução da morbimortalidade por estas doenças na população; 
 
- o levantamento da capacidade instalada e da produção da rede de oncologia; desenvolvido no Plano Oncológico 
do Estado do Rio de Janeiro, vigência 2017/2021, aprovado pela Deliberação CIB-RJ nº 4.609, de 05 de julho de 
2017, estimou, para todo o território estadual, a necessidade de 49 unidades de atendimento habilitadas para 
tratamento de câncer, sendo 39 unidades para cobrir a população SUS dependente e, que esse levantamento 
evidenciou déficit na capacidade instalada SUS de unidades de atendimento de alta complexidades em oncologia; 
 
- os recursos do governo federal e os mecanismos existentes para a estruturação da rede de atenção oncológica 
não têm sido suficientes para atender a demanda por tratamento e que essa situação acaba prejudicando o acesso 
tempestivo ou mesmo inviabilizando o acesso aos tratamentos de câncer para contingentes consideráveis da 
população que dele necessita; 
 
- elevados tempos de espera para a realização dos diagnósticos e de tratamentos de câncer podem produzir 
consequências graves para os pacientes, como a diminuição das suas chances de cura e do tempo de sobrevida; 
 
- o diagnóstico e tratamento tardios levam a um aumento de gastos com procedimentos oncológicos mais caros 
e prolongados para pacientes que poderiam ter sido diagnosticados e tratados com baixo estadiamento nas fases 
iniciais da doença; e 
 
- que é urgente o desenvolvimento de um plano para sanar de forma efetiva a insuficiência da estrutura da rede 
de atenção oncológica, que preveja a ampliação da oferta de serviços até a completa solução das carências 
existentes, 
 
 RESOLVE: 
 
Art. 1º - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro concederá cofinanciamento aos municípios que 
possuem Contratualização com Unidades de Assistência de alta complexidade em oncologia, estabelecimentos 



que têm como perfil assistencial a oncologia e possuem habilitação como Unidades ou Centros de Assistência 
Especializada em Oncologia (UNACON ou CACON). 
 
§ 1° - O repasse do cofinanciamento tem como objetivo apoiar financeiramente as Unidades ou Centros de 
Assistência Especializada em Oncologia (UNACON ou CACON) para que estes possam ampliar a oferta de oncologia 
clínica e cirúrgica e disponibilizar atendimento com mais eficácia e eficiência à população na atenção oncológica. 
 
§ 2° - Será dada prioridade no cofinanciamento às Unidades ou Centros de Assistência Especializada em Oncologia 
(UNACON ou CACON) nas Regiões de Saúde onde o Plano Oncológico do Estado do Rio de Janeiro, vigência 
2017/2021, apontou déficit na capacidade instalada SUS de unidades de oncologia e aos UNACONS/CACONS nos 
quais a limitação de oferta de acesso esteja relacionada ao aporte financeiro insuficiente para cobertura da 
demanda. 
 
Art. 2º - Poderão solicitar o cofinanciamento de que trata esta Resolução as unidades: 
 
I - com habilitação como Assistência Especializada em Oncologia (UNACON ou CACON) que tenham porte para 
responder pela assistência de áreas geográficas contíguas com população múltiplas de 500.000 (quinhentos mil) 
habitantes, mediante comprovação de capacidade de atenção compatível com a população sob sua 
responsabilidade; 
 
II - que possuam instalações físicas de acordo com os critérios de habilitação da Portaria GM/MS 140/2014 ou 
outra que venha a substituí-la; 
 
III - que ofereçam ao Complexo Regulador Estadual todos os procedimentos oncológicos, conforme quantidade 
prevista na contratualização.  
 
Art. 3° - Para receber o cofinanciamento de custeio para as Unidades de Assistência de alta complexidade em 
oncologia, os gestores devem atender ao disposto nesta Resolução, mediante a assinatura de Termo de adesão e 
Termo de compromisso entre gestores (Anexo I) e formalização de contrato ou termo aditivo ao contrato já 
existente entre as Secretarias municipais gestoras e os prestadores. 
 
§ 1° - O repasse do cofinanciamento financeiro para os estabelecimentos sob gestão municipal dar-se-á de forma 
regular e obrigatória na modalidade "Fundo a Fundo" decorrente de recursos alocados no Fundo Estadual de 
Saúde para os Fundos Municipais de Saúde nos termos desta Resolução e em conformidade a Lei Complementar 
Federal n° 141, de 13 de janeiro de 2012, e Lei Complementar n° 152, de 10 de dezembro de 2012, regulamentado 
pelo Decreto n° 7.986, de 16 de abril de 2013. 
 
§ 2° - Para pleitear os recursos financeiros, os estabelecimentos deverão estar situados em municípios que 
comprovem a existência de:  
 
I - Conselho Municipal de Saúde; 
 
II - Fundo Municipal de Saúde; 
 
III - Plano Municipal de Saúde; 
 
IV - Relatório de Gestão. 
 
Art. 4° - Competirá: 
 
I - à Secretaria de Estado de Saúde: 
 



a) Celebrar o contrato com os prestadores sob sua gestão; 
 
b) Definir os recursos para custeio e realizar o repasse do cofinanciamento (Anexo II); 
 
c) Monitorar o cumprimento dos compromissos pactuados, conforme estabelecido na presente Resolução. 
 
II - às Unidades de Assistência de alta complexidade em oncologia: 
 
a) Atuar como referência técnica para os demais estabelecimentos de saúde e gestores do SUS, de sua área de 
abrangência. 
 
b) Ser responsável pela assistência das pessoas em tratamento de câncer vinculadas/matriculada por ele, nos 
casos de intercorrências; 
 
c) Compor a Rede de Atenção à Saúde regional, estando articulados com todos os pontos de atenção, observando 
os princípios, as diretrizes e as competências descritas na Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, 
no que se refere aos diagnósticos diferencial e definitivo de câncer, ao tratamento, à reabilitação e aos cuidados 
paliativos; 
 
d) Atender a população definida pelos gestores como de sua responsabilidade para o cuidado oncológico, assim 
como manter vínculo assistencial junto aos serviços para os quais seja referência para este tratamento; 
 
e) Apoiar outros estabelecimentos de atenção à saúde, sempre que solicitado pelo gestor local, no que se refere 
à prevenção e ao controle do câncer, participando quando necessário da educação permanente dos profissionais 
de saúde que atuam na Rede de Atenção à Saúde; 
 
f) Manter atualizados regularmente os sistemas de informação vigentes, especialmente o SISCAN e o RHC, 
conforme normas técnico-operacionais preconizadas pelo Ministério da Saúde. 
 
g) Enviar as bases de dados e os relatórios com análises sobre a situação do controle do câncer em seus 
estabelecimentos à Secretaria de Assistência à Saúde (SAS/MS) e ao Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (INCA/SAS/MS) do Ministério da Saúde; 
 
h) Submeter-se à regulação, ao monitoramento e à avaliação dos Gestores Estadual e Municipal; 
 
i) Determinar o diagnóstico definitivo e a extensão da neoplasia (estadiamento) e assegurar a continuidade do 
atendimento, de acordo com as rotinas e as condutas estabelecidas, seguindo os protocolos clínicos e observando 
as diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. Em caso destes não estarem disponíveis, 
estabelecer as suas condutas e protocolos a partir de recomendações baseadas em Avaliação de Tecnologias em 
Saúde; 
 
j) Cumprir o prazo estabelecido pela na Lei n° 12.732, de 22 de novembro de 2012, que dispõe sobre o início do 
tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada; 
 
k) Realizar cuidados paliativos, devendo estar descritos em plano de cuidados registrado em prontuário, podendo 
ser prestados na própria estrutura hospitalar ou de forma integrada a outros componentes e pontos de atenção 
da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas de que trata a Portaria n° 252/GM/MS, de 19 de 
fevereiro de 2013, ou outra que venha a substituí-la. O vínculo entre o estabelecimento de saúde habilitado como 
UNACON ou CACON e os serviços que compõem a Rede deve ser constituído por documento formal que explicite 
as responsabilidades de cada um dos entes envolvidos na prestação de cuidados paliativos, quando for este o 
caso; 
 



l) Não realizar nem permitir a realização de qualquer cobrança complementar aos usuários do SUS ou familiares. 
 
III - ao Município Gestor: 
 
a) Confeccionar e/ou aditar o contrato com os prestadores sob sua gestão; 
 
b) Realizar o repasse ao UNACON/CACON dos recursos para custeio transferidos do Fundo Estadual de Saúde para 
o Fundo Municipal de Saúde; 
 
c) Elaborar relatório circunstanciado atestando que os estabelecimentos atendem os critérios e requisitos para o 
repasse integral dos recursos previstos na presente Resolução. 
 
d) Em conjunto com a SES monitorar a cada três meses o cumprimento dos compromissos pactuados, conforme 
estabelecido na presente Resolução. 
 
IV. à Comissão Intergestores Regional: 
 
a) Pactuar com os gestores municipal e estadual os mecanismos de vinculação nas Redes de Atenção à Saúde, 
para atendimento à população em sua Região de Saúde; 
 
Art. 5° - O valor do limite do cofinanciamento para cada prestador será calculado de acordo com o porte da 
Unidade para responder pela assistência de áreas geográficas contíguas com população múltiplas de 500.000 
(quinhentos mil) habitantes, os parâmetros mínimos de produção de UNACON, de acordo com a habilitação da 
Portaria GM/MS nº 140/2014 e os valores médios dos procedimentos oncológicos obtidos no Estado do Rio de 
Janeiro até o máximo de R$ 537.137,20/mês, a ser repassado de forma regular para o município. 
(Anexo II). 
 
Art. 6º - Os valores mensais para repasse serão calculados com base na produção informada nos sistemas oficiais 
de faturamento do SUS, por meio dos relatórios encaminhados, até o limite financeiro estabelecido no art. 5º, 
considerando UNACON com radioterapia ou sem radioterapia. 
 
Art. 7º - A avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados como CACON ou UNACON cofinanciados pelo 
Estado será realizada a cada três meses pelas Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e orientada pelos 
seguintes aspectos: 
 
I - verificação dos parâmetros de produção de procedimentos ambulatoriais e hospitalares de acordo com a 
habilitação do estabelecimento de saúde, a população sob sua responsabilidade e o que foi assumido na 
Contratualização; 
 
II - verificação das condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos descritos nesta Portaria de 
acordo com a habilitação do estabelecimento de saúde~ e 
 
III - verificação dos indicadores mínimos de assistência, qualidade e de acesso ao diagnóstico e tratamento (Anexo 
IV).  
 
§1º - A avaliação qualitativa, referente aos primeiros 06 (seis) meses após o recebimento do primeiro repasse do 
cofinanciamento não impactará no repasse do cofinanciamento financeiro subsequente, considerando que o 
período é necessário para implantação e alimentação dos sistemas de informação de oncologia (RHC, SISCAN). 
 
§2º - Após seis (6) meses de adesão ao cofinanciamento, o não cumprimento dos indicadores qualitativos 
implicará no desconto de 10% do valor total calculado para repasse. 
 



Art. 8º - Os procedimentos diagnósticos e terapêuticos oferecidos pelos estabelecimentos de saúde habilitados 
como CACON ou UNACON devem ser baseados em evidências científicas, Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas (PCDT) e Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas do Ministério da Saúde e nas normas e critérios de 
incorporação de tecnologias definidos nas legislações vigentes, assim como respeitar as definições da Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC). 
 
Art. 9° - Os recursos orçamentários objeto desta Resolução correrão por conta do orçamento próprio da Secretaria 
de Estado da Saúde. 
 
§1° - Os estabelecimentos beneficiados com este recurso poderão utilizá-lo para as despesas de custeio conforme 
classificação dos elementos de despesa do Estado. 
 
§2° - Os Municípios farão constar do Relatório de Gestão de que trata da Lei Complementar Federal n° 141, de 13 
de janeiro de 2012, a comprovação e o detalhamento da aplicação dos recursos recebidos por decorrência desta 
Resolução, especialmente, em meios eletrônicos de acesso público, das prestações de contas periódicas da área 
da saúde, para consulta e apreciação dos cidadãos e de instituições da sociedade. 
 
Art. 10 - O repasse dos recursos será suspenso quando o estabelecimento deixar de atender a um dos critérios ou 
requisitos que constam na presente Resolução. 
 
Parágrafo único - Caberá à Secretaria Municipal de Saúde encaminhar à Superintendência de Atenção 
Especializada, Controle e Avaliação da SES/RJ, relatório circunstanciado atestando que os estabelecimentos 
atendem aos critérios e requisitos para o repasse integral dos recursos previstos na presente Resolução, conforme 
Anexo V. 
 
Art. 11 - A Secretaria de Estado da Saúde manterá o Tribunal de Contas informado sobre o montante de recursos 
previsto para transferência do Estado para os Municípios. 
 
Art. 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a contar da competência 
outubro de 2018.  
 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2019 
 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 
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EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 
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