
 

 

  



 

1 

 

A Introdução do Sistema de Regulação de Vagas no INCA 2010-2016 

Patrícia Paschoal – patricia_apaschoal@hotmail.com – UFF/ICHS 

 Vera Alice Costa – vera.alice2013@gmail.com – UFF/ICHS 

Resumo 

Nos últimos anos, o Sistema Único de Saúde (SUS), vem se aperfeiçoando para 

garantir a sua universalidade, equidade e integralidade. De forma pertinente, o governo, 

instituiu normas de acesso ao SUS através de dispositivos regulatórios, desenvolvendo para 

tanto, sistemas informatizados, facilitadores da gestão e aplicação da regulação propriamente 

dita. O uso de ferramentas e processos computacionais para regular o acesso à assistência 

médica de média e alta complexidade deveria favorecer o ingresso ao tratamento de forma 

mais simplificada e democrática. O presente estudo propõe analisar o processo de 

disponibilização das vagas de atendimento assistencial no INCA pelos sistemas de regulação 

a fim de verificar se: houve redução no número de abertura de vagas? Houve melhoria no 

processo de administração das filas? Há mais pacientes entrando na instituição já sem 

possibilidade terapêutica de cura? Delimitou-se o intervalo entre os anos de 2010 a 2016, por 

existir uma disponibilização de dados mais acessível e confiável através do uso de 

ferramentas gerenciais. O emprego de um formulário de coletas de dados objetivo e 

desembaraçado foi um facilitador na operacionalização da pesquisa. Preliminarmente, há uma 

aparente redução do número de matrículas abertas neste período e um crescente número de 

transferências de pacientes virgens de tratamento, ou apenas com tratamento paliativo para a 

unidade de Cuidados Paliativos, oriundos das demais unidades do INCA. Procurou-se 

elucidar também adequações para a regulação de acesso ao tratamento do câncer, tendo em 

vista que esta é uma doença a qual o início rápido do tratamento se constitui em um dos 

maiores fatores de chance de cura.  
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1 Introdução 

O Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA) tem cinco 

unidades de tratamento, sendo elas: Hospital do Câncer (HC) I, unidade central de referência 

para a maioria dos tipos de câncer; HC II, que trata do câncer ginecológico e de Tecido Ósseo 

Conjuntivo (TOC); HC III, que trata do câncer de mama; HC IV, unidade de cuidados 

paliativos; e o Centro de Transplante de Medula Óssea (CEMO), que é um centro de 

referência nacional. Para acesso ao tratamento no INCA até o ano de 2010, todas as vagas 

eram efetuadas conforme a triagem física realizada em cada unidade de tratamento curativo.  

Em 11 de Novembro de 2010, a Comissão Intergestores Bipartite do Estado do Rio 

de Janeiro (CIB-RJ), em sua deliberação nº 1.128, aprova as diretrizes para o funcionamento 

do Complexo Regulador do Estado do Rio de Janeiro. De forma embrionária, em 2011, as 

vagas para tratamento de câncer de mama no INCA começam a ser preenchidas tanto pela 

triagem física do HC III, quanto pelo Sistema Nacional de Regulação (SISREG). Em 2013, as 

vagas para tratamento para as demais especialidades do HC I (exceto dermatologia e 

pediatria) e HC II também passaram a ser reguladas pelo SISREG. 

No ano de 2015 duas deliberações da CIB-RJ alteram de forma significativa o 

processo de regulação. A primeira, a CIB nº 3.470 de 20 de Julho de 2015, pactua a criação de 

uma central unificada de regulação, denominada de REUNI-RJ e define que o sistema 

informatizado SER será utilizado pela central criada. E a segunda, a CIB nº 3.534 de 18 de 

Setembro de 2015, passa a agregar ao REUNI-RJ os recursos assistências de ortopedia e 

traumatologia, neurocirurgia, cardiologia e oncologia de todas as unidades hospitalares, 

independentemente de sua esfera, existentes no estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com o site do INCA as vagas atualmente são disponibilizadas pelo SER e 

pela Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC). Com isso as filas para 

triagem e a consequente abertura de matrícula para tratamento no INCA deixaram de ser 

físicas para serem virtuais. 

Diante da alteração da administração das filas de atendimento propõem-se a análise 

dos números de primeiro atendimento e de transferência para a unidade de cuidados 
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paliativos, com a finalidade de verificar se: houve redução no número de abertura de vagas? 

Houve melhoria no processo de administração das filas? Há mais pacientes entrando na 

instituição já sem possibilidade terapêutica de cura? Buscou-se responder tais 

questionamentos por meio da realização de pesquisa bibliográfica e documental e 

desenvolvimento de conceitos relacionados à temática da pesquisa.  

A Constituição Brasileira de 1988 conceitua o termo saúde e a define como um 

direito social que deve ser garantido pelo Estado. Dois anos após a instituição da CF/88, 

houve a promulgação da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº. 8080, de 19 de setembro de 1990) 

que conceituou e estabeleceu o SUS. 

Atualmente, um dos desafios do Sistema Único de Saúde é a regulação de acesso. A 

Portaria MS/GM nº 1.559/2008 (art.5º), que instituiu a Política Nacional de Regulação do 

SUS, diz que: “A Regulação do Acesso à Assistência é efetivada pela disponibilização da 

alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão”, e, no caso do paciente 

oncológico, a Lei nº 12.732/2012 deveria garantir acesso ao tratamento em no máximo 60 

dias após o diagnóstico de câncer. Para o Ministério da Saúde, Regulação é definida como 

sendo “a ordenação do acesso aos serviços de assistência à saúde” (MS, 2016, p.184). 

Machado (2007) aborda a intervenção do Ministério da Saúde nos anos 90 e designa 

regulação como sendo “função federal voltada para a modulação do sistema nacional de 

saúde, no sentido de controlar procedimentos e processos ou buscar uma maior 

homogeneidade de características ou de resultados no território, por ação federal direta ou por 

meio da indução de práticas de gestores de outras esferas, prestadores de serviços e agentes 

privados”.  Podendo-se concluir que cabe ao Estado a obrigação de regular. Ainda no artigo 

de Machado (2007) é possível verificar que a criação de protocolos clínicos e centrais de 

regulação, no período de 1990 a 2002, eram consideradas novas estratégias de regulação da 

assistência e possuíam baixo peso da regulação federal com experiências pontuais. 

Com a disseminação da tecnologia, da informática e da internet a ampliação das 

centrais de regulação conseguiu avançar, de forma tal a abranger a regulação das vagas de 

alguns institutos federais.  
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O Curso Básico de Regulação do Sistema Único de Saúde, obra do Ministério da 

Saúde (2016, p.183), explica que: 

A Regulação do Acesso é uma função de gestão que visa promover a 

equidade do acesso e a busca da integralidade da assistência por meio do 

ajuste da oferta assistencial disponível às necessidades imediatas do usuário, 

devendo este ajuste ser realizado de forma ordenada, oportuna e racional 

(MS, 2016, p.183). 

Ainda segundo o Ministério da Saúde (2016, p.184): 

Além de contribuir na otimização dos recursos de saúde existentes, a 

regulação do acesso busca a qualidade das ações por intermédio do aumento 

da resolubilidade, de respostas adequadas aos problemas clínicos e da 

satisfação do usuário (MS, 2016, p.184). 

A regulação de acesso, sendo ferramenta de gestão, que visa garantir o acesso aos 

serviços de saúde de forma igualitária e buscar sempre a eficiência e a eficácia no 

atendimento das demandas da população, norteia o presente estudo. 

O postulado afirma que quanto menor for o tempo entre o diagnóstico e o tratamento 

para o câncer, maior será possibilidade de cura, inferindo, assim, que cabe ao poder público, 

no ato de regular, facilitar o acesso ao tratamento do câncer, desburocratizar e agilizar os 

caminhos que levam ao diagnóstico e ao tratamento efetivo. Tem sua base o estudo de 

Teixeira e Fonseca (2007, p.22): 

A Liga Franco-Anglo-Americana inspiraria a criação de instituições 

nacionais similares em diversos países, elevando a ação social contra a 

doença aos níveis das já existentes contra a tuberculose e a sífilis. Em 

diversas partes do mundo ocidental – inclusive no Brasil –, as ligas, 

apoiando-se nas postulações médicas de então, se empenharam em levar à 

opinião pública a ideia de que o câncer é curável se descoberto e tratado 

quando de seu início [...] 

Na Introdução deste artigo são apresentados o objetivo geral e os objetivos 

específicos. No Referencial Teórico desenvolve-se o tema regulação no SUS. O processo de 

pesquisa e sua sistematização são abordados em Procedimentos Metodológicos. Os dados 

encontrados e a análise dos mesmos são tratados em Discussão e Resultados. Encerra-se com 

as respostas aos questionamentos, base da pesquisa, e com uma proposta de projeto futuro 

relacionado ao tema, nas Considerações Finais. 
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2 Referencial Teórico 

Barros e Mendonça (2016) fazem uma revisão da literatura disponível na Biblioteca 

Virtual em Saúde entre os anos de 1993 e 2013, sobre acesso e equidade no serviço de 

atenção primária à saúde. Conseguem vislumbrar que há, no Brasil, muitos entendimentos 

sobre o que seja equidade em saúde. Demonstrando ainda que a maioria dos estudos é 

regional e não aplicável homogeneamente ao conjunto do sistema de saúde. 

Temos também que no Brasil já há lei publicada em 2012 (Lei nº. 12.732) que 

estabelece o prazo de 60 dias, contados a partir do diagnóstico de câncer por laudo patológico, 

para início do tratamento do paciente pelo SUS. Ainda dispõe sobre privilégio para pacientes 

acometidos por manifestações dolorosas da doença e sobre a padronização de terapias do 

câncer. 

O Curso básico de regulação do Sistema Único de Saúde – SUS, publicação do 

Ministério da Saúde, produzido a partir da prática dos serviços, tem a regulação como um dos 

principais componentes do fortalecimento da regionalização e da organização das redes de 

atenção à saúde. Propõe agregar conhecimento à gestão para formação de quadros estratégicos 

colaborando, assim, para a educação permanente. Nele também se tem a promoção da 

reflexão das práticas de controle e monitoramento das ações do SUS, o debate sobre como a 

atenção básica desencadeia os processos de regulação, e a organização e importância de um 

complexo regulador de acesso.  

Cada ator é especificado no processo regulatório e a aplicação prática do complexo 

regulador, a fim de tornar o acesso aos serviços e recursos assistenciais adequados à demanda 

da população de forma oportuna, equânime e com critérios de priorização de riscos. 

A Portaria nº.1.559, de 1º de agosto de 2008 define três tipos de regulação no âmbito 

da saúde no Brasil. Configurando para cada um deles as ações pelas quais são responsáveis, 

de forma que se tenha uma maior efetividade do SUS. Delimita ainda a função de cada 

componente do Estado.  
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Estudo realizado em Bela Cruz-CE, Lima, M. R. M. et al (2013), propôs verificar o 

quanto os profissionais de saúde daquela região conheciam sobre o tema regulação em saúde. 

Aplicando um questionário de perguntas abertas e fechadas a profissionais de nível superior, 

verificou-se que estes estão cientes da função da central de regulação, bem como dos fluxos 

para encaminhamento dos pacientes. 

Teixeira e Fonseca (2007) contaram a história do tratamento do câncer no Brasil e da 

criação do INCA, Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Perfizeram os 

caminhos que foram tomados pelos primeiros estudos da doença até a construção das políticas 

públicas de controle da mesma no início do século XXI. Evidenciaram que a doença deve ser 

cada vez mais tratada de forma preventiva e como questão de saúde pública.  

Em uma pesquisa de revisão sobre o tema regulação em publicações de 1989 a 2011 

em diversas bases de dados, Vilarins ET AL (2012) fazem um descritivo dos aspectos 

conceituais de regulação e da regulação em saúde. Concluindo que “a regulação é instrumento 

de equilíbrio entre oferta e demanda, de modo a oferecer eficiência ao sistema com geração de 

resultados positivos”. 

Já em 2012, a publicação da Fundação Oswaldo Cruz (2012), A saúde no Brasil em 

2030, faz uma análise do cenário atual da saúde desde as políticas públicas até a sua estrutura, 

organização, força de trabalho, financiamento/gastos e perfil sanitário e populacional. Ainda 

faz uma prospecção de cenários, otimista, pessimista e inercial para a saúde. Considerando 

este último, o mais provável. 

A saúde é colocada como área de destaque para o desenvolvimento, pois é campo de 

desenvolvimento tecnológico, de geração de emprego e renda, de desenvolvimento nacional, 

regional e social. 

Afirmando que é preciso ressignificar e requalificar os conceitos de desenvolvimento 

e planejamento, redesenhar a função e a estrutura do Estado, responsável pelo planejamento 

de suas políticas, para que o torne mais eficiente e eficaz, conseguindo assim, atender a 

demanda e a necessidade da sociedade conforme a complexidade dos seus problemas. 
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No estudo realizado por Medeiros, Bergmann e Thuler o foco foi o segundo tipo de 

câncer mais incidente no mundo, o câncer de mama, e os fatores que influenciam o tempo 

para demora no tratamento desta doença. Verificou-se que, como um todo, o início para o 

tratamento a partir do diagnóstico de câncer, no Brasil, está dentro do esperado, ou seja, no 

máximo 60 dias. Porém, analisando o início do sintoma com o diagnóstico, há certa demora, 

seja por falta de acesso aos exames, ou por níveis sociais e educacionais. 

E, por fim, citamos Souza, Freire e Almeida (2010) que, em seu trabalho, focaram na 

necessidade de desenvolvimento de um sistema para integrar as bases de dados sobre câncer 

no Brasil. Buscando, assim, uma ferramenta auxiliar para os administradores públicos na 

gestão do tratamento da doença.  

3 Procedimentos Metodológicos 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Trata-se de pesquisa bibliográfica e documental aplicada, destinada a gerar informação 

acerca da regulação de acesso especificamente para tratamento de câncer. Com o objetivo de 

explorar a identificação, o registro e a análise de dados relativos à abertura de matrícula no 

INCA como um todo, e da transferência dos pacientes para o Hospital do Câncer IV (Unidade 

de Cuidados Paliativos). Em uma análise comparativa, buscou-se definir o que ocorreu 

quantitativamente, após a aplicação do SER, com o processo de abertura de matrícula no 

INCA. E, de modo abrangente, tratou-se sobre o difícil trabalho de regulação de vagas para 

uma doença considerada curável, desde que descoberta no início e tratada com urgência. 

3.2 Procedimentos para coleta de Dados 

Através de pesquisa documental obteve-se os dados referentes ao atendimento de 

triagem geral e especializada, aberturas de matrícula e transferência de pacientes fora de 

possibilidade terapêutica de cura para a unidade de cuidados paliativos (INCA IV) no 

Instituto Nacional do Câncer.  
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3.2.1 Instrumento de coleta de dados 

O formulário disponível no Anexo I foi desenvolvido para apoiar e direcionar a 

pesquisa na busca de informações de forma prática e desembaraçada. Minimizando eventuais 

desvios ou desencontro de informações.  

3.2.2 População 

Utilizou-se o universo total relativo ao número de atendimentos realizados, tanto pela 

triagem geral quanto pela triagem especializada, e a quantidade de transferências realizadas pelas 

unidades de tratamento curativo para a unidade de tratamento paliativo.   

3.2.3 Procedimentos de coleta de dados 

Realizou-se coleta dos dados referentes ao período de 2010 a 2016 em março/2018. Tal 

seleção deve-se a uma maior acessibilidade e confiabilidade dos dados devido ao uso de 

ferramentas gerenciais, como os Relatórios de Gestão, disponíveis no site do INCA. 

3.3 Análise dos dados 

Segundo descrição no site do INCA, o instituto “é um órgão auxiliar do Ministério da 

Saúde no desenvolvimento e coordenação das ações integradas para a prevenção e o controle 

do câncer no Brasil”. Oferece assistência médico-hospitalar, atua em pesquisa, formação de 

profissionais especializados e geração de informação relativa ao câncer. Realiza cirurgias, 

transplantes, radioterapia, quimioterapia e visitas domiciliares. Detém amplo parque 

tecnológico com tomógrafos, ressonância magnética, mamógrafos e outros equipamentos de 

diagnóstico. 

Informações constantes no Relatório de Gestão do ano de 2016 revelam que o INCA foi o 

responsável por 39% dos procedimentos de cirurgias oncológicas no estado do Rio de Janeiro 

e, quanto aos procedimentos de quimioterapia e radioterapia 27% e 25% respectivamente. Se 

considerarmos apenas o município do Rio de Janeiro estes números sobem para 54% em 

cirurgias oncológicas, 52% para quimioterapia e 51% para radioterapia. Este mesmo relatório 
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cita o quantitativo de 3.636 servidores. Destes, 3.353 são de cargos efetivos. E, nesse ano 

(2016), 125 servidores se enquadravam em cargos em comissão ou funções gratificadas. 

Na Figura 1 encontra-se o desenho, simplificado, do fluxograma de regulação após o 

diagnóstico da doença. 

Figura 1 – Fluxograma do acesso a uma unidade especializada após diagnóstico da doença. 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria 

Os gráficos a seguir correlacionam os dados da pesquisa. No Gráfico 1 tem-se o 

número total de atendimentos de triagem comparado ao número de matrículas abertas no 

período de 2010 a 2016. Já o Gráfico 2 expõe os dados estratificados por cada tipo de triagem, 

a saber, geral e especializada. 

Gráfico 1 – Número de Atendimentos de Triagem x Número de Matrículas Abertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INCA (adaptado pelo autor) 
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Gráfico 2 – Número de Atendimento Realizado por Tipo de Triagem x Número de Matrículas 

Abertas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INCA (adaptado pelo autor) 

 

O Gráfico 3 refere-se aos dados de transferência dos pacientes fora de possibilidade 

terapêutica de cura das unidades curativas para HCI IV. Aqui, é importante ressaltar que a 

passagem para o HC IV só ocorre mediante anuência por escrito do usuário ou de seu 

responsável. 

Gráfico 3 – Número de Pacientes Transferidos para o HC IV x Número de Matrículas 

Abertas. 
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E, para finalizar, no Gráfico 4 subtraiu-se do número de transferências os pacientes 

que realizaram tratamento Radical, ou seja, que foram submetidos à cirurgia, quimioterapia, 

radioterapia e outras terapias com o propósito de cura. Para, assim, obter o número 

representativo de pacientes que receberam somente o cuidado Paliativo para alívio de 

sintomas, ou que não receberam tratamento algum, ou seja, os classificados como Virgens de 

Tratamento, anteriormente à sua transferência para a unidade paliativa do INCA.  

Gráfico 4 – Número de Pacientes Transferidos sem Tratamento Radical x Número de 

Matrículas Abertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: INCA (adaptado pelo autor) 
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Pode-se verificar, através do Gráfico 2, um aumento no atendimento da triagem 

especializada e um decréscimo no atendimento da triagem geral. Bem como a aproximação do 

o número de abertura de matrículas ao de atendimentos da triagem especializada. 

A transferência de pacientes das unidades de tratamento curativo para a unidade paliativa, 

HC IV, mantém-se praticamente estável, independentemente da atuação da Regulação. 

Excluindo-se os pacientes transferidos para tratamento paliativo, que anteriormente fizeram 

tratamento radical, obtém-se um número de pacientes que entram na instituição já sem 

possibilidade de tratamento cura e que, portanto, são transferidos para o tratamento paliativo. 

Sendo este da ordem de aproximadamente 16%, um valor considerável, pois não são 

computados os óbitos ocorridos precocemente nas próprias unidades de tratamento curativo, e 

os dados de pacientes que, mesmo fazendo apenas tratamento paliativo na unidade curativa de 

origem, não foram transferidos. 

Verifica-se, então, que de fato o sistema regulatório tem sido o substituto do 

atendimento da triagem geral e que, a cada ano que se passa, mais pacientes já estão tendo o 

primeiro atendimento na instituição com o oncologista especializado para cada caso. A 

inexpressiva redução do número de abertura de matrículas pode ser explicada pelo período de 

transição e ajuste do próprio sistema regulatório. Portanto, consegue-se confirmar que, como 

explica Vilarins ET AL (2012), o uso da regulação como instrumento deve produzir 

resultados positivos, favorecendo a eficiência do sistema. E ainda segundo os autores: 

Destarte, o papel da regulação revela-se imperativo ao promover a 

articulação e a integração das atividades de regulação com as ações de 

fiscalização, controle, avaliação e auditoria nos diversos níveis de 

complexidade da assistência dentro de uma rede hierarquicamente 

organizada. E, ao garantir o acesso dos usuários aos serviços de saúde, atua 

sobre a oferta dos mesmos e estabelece a adequação dessa oferta às 

necessidades identificadas.       Torna-se, então, um instrumento de gestão 

pública imprescindível para garantir maior efetividade às ações 

desenvolvidas pelos sistemas de saúde. (VILARINS ET AL, 2012). 

O percentual de 16% dos pacientes entrarem para tratamento já tardiamente e, por 

isso, serem encaminhados para tratamento paliativo, pode estar relacionado com a 

precariedade da atenção básica de saúde, delongando o diagnóstico precoce, e com a 

manifestação sintomática tardia da própria doença. Porém, por esta doença ser de uma questão 
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de saúde pública e que possui aumento expressivo no número de mortes anuais causados por 

ela, faz-se necessário maior investimento na área de atenção básica para que a mesma possa 

realizar os diagnósticos de forma mais célere e precoce e, assim, conseguir maior efetividade 

no tratamento da população atingida por tal mal. Tratar esta doença como questão de saúde 

pública pode ser uma solução para isso, bem como afirmado por Teixeira e Fonseca (2007). 

 

5 Considerações Finais 

   A garantia do acesso da população aos serviços públicos de saúde a uma 

assistência qualificada, por meio de uma rede organizada de serviços, requer a atuação direta 

do Estado na busca do estabelecimento de regras definidas para atuação dos mercados, o que 

configura a passagem de um Estado prestador para um Estado regulador, de fato. 

Pode-se verificar, então, que, diferentemente da conjectura inicial, o sistema 

regulatório tem conseguido, ao menos no que tange às vagas disponibilizadas para tratamento 

de câncer no INCA, substituir as filas físicas, que grande transtorno e desconforto causam à 

população, por filas virtuais, otimizando o processo de acesso ao tratamento. 

Recentemente, a Secretaria Municipal de Saúde na cidade do Rio de Janeiro lançou o 

site http://smsrio.org/transparencia/#/ que possibilita o acompanhamento das filas virtuais de 

regulação da atenção básica no município. Sugere-se, para trabalhos futuros, a extração e 

análise de dados deste novo recurso, para estudo dos caminhos e tempos percorridos desde o 

primeiro contato com a atenção básica até o diagnóstico da doença. 

 

 

 

 

 

 

http://smsrio.org/transparencia/
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