GOVERNADOR DO ESTADO
JAQUES WAGNER

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
EDELVINO DA SILVA GOES FILHO

REALIZAÇÃO

COORDENADOR GERAL
SÔNIA MAGNÓLIA LEMOS DE CARVALHO
COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE SAÚDE
CRISTIANE MÁRCIA VELOSO DE CARVALHO LOPES
COORDENAÇÃO DE PRODUTOS
NADJA NARA REHEM DE SOUZA
EQUIPE EXECUTORA
COORDENAÇÃO DE PRODUTOS
LAILA FREITAS DOS SANTOS OLIVEIRA
MILENA MAIA DE ANDRADE
MORJANA FRANCO DE FREITAS NUNES
NADJA NARA REHEM DE SOUZA
SUPORTE ADMINISTRATIVO
JOSÉ CARLOS DA SILVA

BAHIA, SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO.
MANUAL DE AUTORIZAÇÃO ONCOLOGIA AMBULATORIAL MAIO | 2010. 1ª ED. VERSÃO
3º REVISÃO FEVEREIRO | 2014.
SALVADOR: SAEB/CGPS, 2014.
24P.
1. MANUAL DE AUTORIZAÇÃO ONCOLOGIA AMBULATORIAL – COORDENAÇÃO DE
PRODUTOS. PLANSERV.

ÍNDICE
1.

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 4

2.

OBJETIVO............................................................................................................................ 5

3.

DEFINIÇÕES | CONCEITOS ............................................................................................... 6

4.

NORMAS GERAIS DE AUTORIZAÇÃO.............................................................................. 9

5.

ANEXOS ............................................................................................................................ 12
ANEXO I CÓDIGOS DE PROCEDIMENTOS.................................................................... 12
ANEXO II TAXAS DE SALA............................................................................................... 14
ANEXO II (a) CÓDIGOS DAS TAXAS DE SALA............................................................... 16
ANEXO III PLANO TERAPÊUTICO ONCOLOGIA ............................................................ 17
ANEXO III (a) INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO ...................................................... 18
ANEXO IV PLANO TERAPÊUTICO | TERAPIA DE SUPORTE ....................................... 19
ANEXO IV (a) INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO ..................................................... 20
ANEXO V FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA...................................... 21
ANEXO VI NORMATIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS............................... 22
ANEXO VII FORMULÁRIO SOLICITAÇÃO CADASTRO MAT/MEDErro! Indicador não
definido.

1. INTRODUÇÃO
A oncologia, o estudo dos tumores que inclui as abordagens terapêuticas, é uma ciência
multidisciplinar que abrange cirurgia, quimioterapia, radioterapia e especialidades relacionadas com a
medicina interna.
O aumento crescente da incidência do câncer, segundo estatísticas apresentadas em todo o
mundo, é consequência do aumento demográfico, da longevidade e, provavelmente, da entrada de novos
fatores cancerígenos casuais ou concasuais, cuja natureza é desconhecida.
Tendo em vista o aumento da demanda pelos serviços de quimioterapia, o Planserv instituiu em 1º
de Outubro de 2009, a Autorização Prévia para os tratamentos quimioterápicos, em nível ambulatorial,
visando racionalizar gastos e garantir um atendimento de qualidade aos beneficiários.
O Manual de Autorização Oncologia Ambulatorial contém orientações aos prestadores,
autorizadores e auditores em Terapia Antineoplásica (ambulatorial). Além de conceitos básicos sobre o
câncer e suas modalidades de tratamento, traz instruções sobre o processo de autorização prévia
instituído pelo Planserv.
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2. OBJETIVO
Estabelecer, claramente, critérios adequados à autorização do uso ambulatorial de medicamentos
oncológicos, de elevado valor unitário, ou de medicamentos coadjuvantes necessários à realização do
tratamento oncológico.
Garantir a assistência preconizada com os medicamentos disponíveis, nas doses corretas, com os
mecanismos de controle, o acompanhamento e a racionalização da prescrição e do fornecimento dos
tratamentos, preservando a ética e, tecnicamente, a prescrição segura e eficaz.
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3. DEFINIÇÕES | CONCEITOS
3.1 Oncologia
É a Ciência que estuda os tumores. Estes podem ser benignos ou malignos. Podem estar
localizados ou invadir os tecidos adjacentes, podendo disseminar-se a todo o corpo.
3.2 Neoplasia
Termo que designa alterações celulares que acarretam um crescimento exagerado das células.
3.3 Quimioterapia Antineoplásica
É o método que utiliza medicamentos antineoplásicos, através de protocolo de um ou mais
medicamentos, dependendo do tipo e do estágio do tumor.
3.4 Terapia Antineoplásica (TA)
Conjunto de procedimentos terapêuticos medicamentosos aplicados ao paciente.
3.5 Tratamento
Existem três formas de tratamento do câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Elas são
usadas em conjunto no tratamento das neoplasias malignas, variando apenas quanto à importância de
cada uma e a ordem de sua indicação. Atualmente, poucas são as neoplasias malignas tratadas com
apenas uma modalidade terapêutica. Na quimioterapia utilizam-se medicamentos para combater o câncer
que são aplicados, em sua maioria, na veia. A administração poderá, também, ser por via oral,
intramuscular, subcutânea e intratecal. A radioterapia consiste na utilização de radiação ionizante para
tratamento de neoplasias malignas e outras condições benignas.
3.6 Estadiamento
É o procedimento que permite avaliar o grau de comprometimento que a doença atingiu e
estabelecer a melhor estratégia de tratamento. Começa com o exame anátomo patológico e inclui a
análise dos resultados das radiografias tomográficas, ressonância nuclear magnética, ultra-som, etc.
3.7 Classificação
Estágio local ou inicial – A doença se encontra localizada. Geralmente, restrita ao órgão de
origem, sem metástase. É em grande parte curável com medidas locais, como cirurgia ou irradiação.
Estágio regional – O câncer estende-se para fora do órgão de origem, mas mantém proximidade
com linfonodos (gânglios), por exemplo, muitas vezes curável com medicamentos
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locais (cirurgia e irradiação); muitas vezes necessitando de tratamento quimioterápico, geralmente
após cirurgia (quimio adjuvante).
Estágio regional extenso – Estende-se para fora do órgão de origem, atravessando vários tecidos.
É geralmente impossível de ser removido cirurgicamente devido ao comprometimento de estruturas
anatômicas nobres como artérias, nervos e órgãos. O uso de quimioterapia pré-operatória pode reduzir o
tamanho destes tumores permitindo que ele seja retirado através de cirurgia.
Estágio avançado – Disseminado pelo corpo através de metástase.

3.8 Estágio Descrição
1. carcinoma “in situ”;
2. invasão local inicial;
3. tumor primário limitado ou invasão linfática regional mínima;
4. tumor local extenso ou invasão linfática regional extensa;
5. tumor localmente avançado ou presença de metástases.

3.9 Performance ( Ecog Ou Karnofsky ) - Capacidade Funcional do Paciente
Avaliação da capacidade funcional

3.10 Tratamentos para Neoplasia
3.10.1 Neoadjuvante
- Prévio ao tratamento considerado principal.
3.10.2 Adjuvante e Paliativo
- Posteriores ao tratamento considerado principal.
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3.11 Tipos de Quimioterapia

3.11.1 Paliativa
Não tem finalidade curativa. Usada com a finalidade de melhorar a qualidade da sobrevida do
paciente. É o caso da quimioterapia indicada para carcinoma indiferenciado de células pequenas do
pulmão.

3.11.2 Prévia para Controle Temporário
Indicado para tratamento de tumores sólidos (geralmente nos estágios III ou IV ou recidivados).
Paciente com expectativa de vida maior que 12 meses. Quando indicada para se obter a redução parcial
do tumor, visando a permitir uma complementação terapêutica como cirurgia e /ou radioterapia. Ex:
quimioterapia pré-operatória aplicada em caso de sarcomas de partes moles e ósseos.

3.11.3 Adjuvante ou profilática
Indicado após tratamento cirúrgico curativo quando o paciente não apresenta qualquer evidência
de neoplasia maligna detectável por exames físicos e complementares. Pacientes com expectativa de vida
maior que 24 meses.

3.11.4 Curativa
Tem a finalidade de curar pacientes com neoplasias malignas. Paciente com expectativa de vida
maior que 36 meses.

3.12 Ciclos de Quimioterapia
Período que compreende a administração inicial de terapia antineoplásica e o repouso necessário
para o reinício do tratamento. É medido em semanas, sendo usuais intervalos de 2 semanas ( 14 dias ), 3
semanas ( 21 dias ) ou 4 semanas ( 28 dias ).

3.13 Tratamento clínico ou cirúrgico experimental
É aquele que emprega fármacos, vacinas, testes diagnósticos, aparelhos ou técnicas cuja
segurança, eficácia e esquema de utilização ainda sejam objeto de pesquisas em fase I, II ou III, ou que
utilizem medicamentos ou produtos para a saúde não registrados no país ou tratamentos à base de
medicamentos com indicações que não constem da bula registrada na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária - ANVISA (uso off-label ).
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4. NORMAS GERAIS DE AUTORIZAÇÃO
4.1. O prestador deverá solicitar Autorização Prévia (AP) para realização de terapia antineoplásica, via
sistema Top Saúde.
4.1.1.O Pedido de Autorização é um módulo do Sistema Top Saúde que tem como finalidade
receber as solicitações de autorização de procedimentos dos prestadores de acordo com as
regras

e

critérios

estabelecidos

pelo

Planserv

(maiores

informações

sobre

a

operacionalização do Sistema Top Saúde podem ser obtidas no Manual 100% Web
disponível no site do Planserv);
4.1.2.O tipo de atendimento informado deverá ser AMBULATORIAL - ONCOLOGIA. Na solicitação
todos os campos deverão estar corretamente preenchidos;
4.1.3.Na aba “procedimento/serviço” deverá ser informado o código do procedimento principal
(Anexo I) e o código da Taxa para Sala de Preparo e Administração de Quimioterapia (Anexo
II) quando couber. As taxas descritas necessitam de autorização prévia;
4.1.4.Na aba “Mat/Med” deverão ser informados os códigos dos medicamentos e dos materiais,
conforme cadastro na Tabela de Materiais e Medicamentos disponível no site do Planserv.
4.1.4.1. Ficam isentos de solicitação todos os materiais comuns, tais como: soros, equipos
gravitacionais, jelcos, etc. Esses itens deverão ser validados pelo auditor externo;
4.1.4.2. Todos os outros materiais não inclusos nas taxas, listados no Anexo VI, de acordo com
a normatização do Planserv, devem ter autorização prévia com solicitação via Sistema
Top Saúde através da aba “Mat/Med” pela descrição do material.
4.1.4.3. Os materiais não devem ser informados no Plano Terapêutico.
4.1.4.4. O Plano Terapêutico - Oncologia (Anexo III),o relatório médico com informações da
evolução clínica do paciente e os exames complementares deverão ser encaminhados
através da funcionalidade “ANEXOS” (modelo no site –formulários). São exames
complementares: cópia do laudo da anátomo-patologia da neoplasia; cópia do(s)
laudo(s) do(s) exame(s) de estadiamento mais recentes da neoplasia em questão,
inclusive dos exames mais recentes diretamente relacionados à evolução da neoplasia
em análise (Exs.: marcadores tumorais; imunohistoquímica, etc.).
4.1.5.A solicitação deverá ser realizada antes da administração do medicamento, informando
claramente a data prevista para início da TA;
4.1.6.A autorização de tratamento estará condicionada ao parecer favorável do Médico Consultor
que terá como base os protocolos adotados pelo Planserv, ou outro que venha
fundamentado com bibliografia científica com nível de evidência adequado (comprovado com
estudos experimentais fase III). Não estão cobertos pelo Planserv tratamentos experimentais
(Decreto 9552/2005);

9

4.1.7.Os pareceres médicos que indiquem Negação ou Exigência, assim como os pareceres
favoráveis, serão todos informados via Sistema Top Saúde. Ficando sob a responsabilidade
do prestador o acompanhamento desses pareceres.
4.2. Antes do início da TA o paciente deve passar por orientação farmacêutica. O farmacêutico deve
prestar informações de forma oral e escrita aos pacientes que farão uso de terapia antineoplásica,
a cada ciclo, através de formulário próprio do serviço (sugestão de formulário - Anexo V).
4.3. Atendendo às necessidades de farmacovigilância, o formulário para as orientações farmacêuticas
deverá garantir a rastreabilidade do medicamento dispensado ou manipulado, contendo as
seguintes informações:

4.3.1.Identificação do paciente;
4.3.2.Local de preparação: nome, endereço, telefone e CNPJ do serviço, nome do farmacêutico e
número de inscrição no CRF;
4.3.3.Formulação do produto manipulado/dispensado: nome do produto (Denominação Comum
Brasileira), nome fantasia, concentração, fabricante, lote do produto, data de validade;
4.3.4.Orientação sobre o produto: condições de conservação e transporte, interações alimentares
e medicamentosas, efeitos adversos, via de administração, posologia, modo de uso, duração
do tratamento e outras informações consideradas necessárias.

4.4. O ato de fornecimento das orientações, bem como os dados da formulação do produto
manipulado/dispensado, deverão ser registrados pelo farmacêutico no prontuário médico do
paciente.
4.5. Após a inclusão do beneficiário na TA, o prestador assumirá a responsabilidade sobre o
tratamento do paciente, intermediando a relação entre o beneficiário e o Planserv durante todo o
tratamento, até o momento da sua alta.
4.6. Para realização de terapia de suporte o prestador deve enviar, via Sistema Top, plano terapêutico
específico (Anexo IV – Plano Terapêutico Terapia de Suporte) acompanhado de exames
laboratoriais e/ou relatórios que justifiquem a indicação.
4.7. Para mudança de tratamento ou qualquer alteração no tratamento vigente, o prestador deve
realizar nova solicitação enviando novo plano terapêutico, acompanhado de exames laboratoriais
e/ou relatórios que justifiquem a mudança.
4.8. Caso o prestador necessite utilizar material no momento do atendimento, poderá solicitar a
inclusão no pedido já existente através de solicitação de reanálise. É importante que a AP esteja
devidamente alterada antes do envio da conta.
4.9. Em situações de intercorrência ou emergência todos os medicamentos e materiais deverão ser
cobrados à parte e não há necessidade de autorização prévia (ver código no Anexo I). Todos os
itens deverão ser validados pelo auditor externo.
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4.9.1. A utilização da agulha para quimioterapia - punção port - em situações de intercorrência ou
emergência dispensa autorização prévia. Nestas situações o código do material utilizado deve
ser cobrado na mesma conta, tendo o código de intercorrência (ver código no anexo I) como
procedimento principal.
4.10. Para manutenção de cateter “port-a-cath” em pacientes que não estão em tratamento
quimioterápico, deverá ser solicitada autorização prévia utilizando o código de “Atendimento em
Oncologia Ambulatorial associado à utilização de serviços e/ou insumos” (ver Anexo I) que
permite a cobrança da agulha para quimioterapia - punção port.
4.11. Para autorização da Agulha Hubber em pacientes oncológicos em tratamento com quimioterapia
endovenosa, será necessário à inclusão no pedido de cópia de exame de imagem ou relatório
médico que comprovem que o beneficiário apresenta cateter implantado.
4.12. Após autorização da TA, para continuidade do tratamento, o prestador deve solicitar revalidação
da AP para os ciclos subseqüentes com antecedência mínima de 48 horas úteis, contadas com
base na data prevista para o próximo ciclo de tratamento. O prestador deverá solicitar a
revalidação da AP via Sistema TOP Saúde e no campo Justificativa deverá explicitar o ciclo
solicitado e as datas de administração.
4.13. O Planserv terá o prazo de 48 (quarenta e oito) horas úteis, contados da solicitação do
tratamento, para avaliação do pedido de autorização recebido.
4.13.1. Só serão considerados os dias transcorridos a partir da data de recebimento da
documentação completa.
4.13.2. No caso de encaminhamento de solicitações incompletas ou em desacordo com o
estabelecido, o prazo previsto neste item será suspenso, sendo reiniciado a partir da
regularização por parte do prestador.
4.14. Qualquer cobrança de valores superiores aos constantes na Autorização Prévia e na Tabela
Planserv será glosada.
4.15. Para medicamentos não referenciados na Tabela Planserv, o prestador deve solicitar
cadastramento através de formulário próprio (Anexo VII) que deverá ser enviado para o email:
produtos@planserv.ba.gov.br.
4.16. Informações sobre suspensão / conclusão do tratamento (alta por cura, óbito ou outras) deverão
ser enviadas pelo prestador ao Planserv no momento da suspensão /conclusão do tratamento,
juntamente com relatório do médico assistente.
4.17. Dúvidas deverão ser enviadas para o e-mail: oncologia.planserv@planserv.ba.gov.br.
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5. ANEXOS
ANEXO I
CÓDIGOS DE PROCEDIMENTOS
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ANEXO II
TAXAS DE SALA
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ANEXO II (a)
CÓDIGOS DAS TAXAS DE SALA
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ANEXO III
PLANO TERAPÊUTICO ONCOLOGIA
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ANEXO III (a)
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
•

Identificação dos Proponentes.
Profissionais responsáveis pela condução do tratamento do beneficiário em questão,

com dados para contato direto no caso de dúvidas ou pendências.
•

Identificação do Paciente.
Nome completo e telefone para contato.

•

Diagnóstico e Dados Suplementares.
Informações sobre: 1) O estado geral do paciente (peso, altura, superfície corpórea) e

sumário do diagnóstico oncológico (data do diagnóstico, CID, estadiamento, classificação do
tumor pelo sistema TNM). Anexar laudo de diagnóstico histopatológico. Para comprovação de
dados complementares, anexar laudo de imunohistoquímica/ FISH/ PCR/ citogenética. 2)
Tratamento Prévio realizado.
•

Plano Terapêutico.
Classificação do tratamento proposto segundo modalidade, indicação e linha

terapêutica.
A descrição

do

campo

“Terapia

Antineoplásica”

compreende

especialidades

farmacêuticas (princípios ativos) empregadas, com dose total individualizada (em múltiplos
apropriados – mg, g, UI, etc.), dias das sessões previstas no mês, intervalo entre os ciclos
previsto pelo protocolo e etapa atual do tratamento. Evitar uso de nomes fantasia/marcas nesta
descrição. Abrangem agentes citotóxicos, bloqueadores hormonais, imunoterápicos, agentes
moleculares.
A descrição de “outros” compreende todos os medicamentos utilizados préquimioterapia (soluções, anti-histamínicos, benzodiazepínicos, antitérmicos, etc.). Para terapia
de suporte (bifosfonatos, filgrastima, eritropoetina e interleucina) existe um formulário próprio.
Preencher a data prevista para o início do tratamento
•

Responsabilidade e validação.
Assinatura e carimbo dos profissionais responsáveis pela elaboração, preenchimento

do formulário e execução do plano terapêutico.
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ANEXO IV
PLANO TERAPÊUTICO | TERAPIA DE SUPORTE
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ANEXO IV (a)
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO
•

Identificação dos Proponentes.
Profissionais responsáveis pela condução do tratamento do beneficiário em questão,

com dados para contato direto no caso de dúvidas ou pendências.
•

Identificação do Paciente.
Nome completo e telefone para contato.

•

Diagnóstico e Dados Suplementares.
Informações sobre o diagnóstico oncológico (data do diagnóstico, CID, estadiamento,

TNM) e quimioterapia atual (esquema, número de ciclos realizados, data da última sessão).
•

Terapia de Suporte.
Para terapia de suporte (bifosfonatos, filgrastima, eritropoetina e interleucina)

preencher os campos específicos e enviar os exames clínicos necessários para a confirmação
da necessidade de uso.
Preencher as especialidades farmacêuticas (princípios ativos) solicitadas, com dose
total individualizada (em múltiplos apropriados – mg, g, UI, etc.), dias das sessões previstas no
mês, intervalo entre os ciclos previsto pelo protocolo e etapa atual do tratamento. Evitar uso de
nomes fantasia/marcas nesta descrição.
Preencher a data prevista para o início do tratamento.
•

Responsabilidade e validação.
Assinatura e carimbo dos profissionais responsáveis pela elaboração, preenchimento

do formulário e execução do plano terapêutico.

20

ANEXO V
FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA
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ANEXO VI
NORMATIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS
USO EM QUIMIOTERAPIA
Equipos:
1. Equipos

Especiais

(PVC

Free,

Fotossensível,):

01

unidade

para

cada

quimioterápico, por sessão, seguindo a recomendação específica para cada
droga.
2. Equipo p/ Bomba de Infusão: 01 unidade, por sessão, para cada quimioterápico
com tempo de infusão a partir de 02 horas, de acordo com a recomendação
específica para cada droga.
3. Agulha Huber/Cytocan: 01 unidade a cada 07 dias, com comprovação de
implantação de port-a-cath.
4. Sterifix / Filtros: 01 unidade para cada sessão, seguindo recomendação específica
para cada droga. Caso o laboratório disponibilize este item juntamente com o
medicamento (kit), não será autorizado.
5. Bolsa vazia para acondicionamento de drogas: uso limitado de acordo com as
recomendações específicas de cada droga.
6. Bomba de infusão elastomérica (ex. Infuser/Autofuser): 01 unidade por protocolo
estabelecido para Fluorouracil ou mediante relatório médico justificando a
necessidade.
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ANEXO VII
PRESTADOR:

CÓDIGO:

DATA:

Materiais / Medicamentos não referenciados na Tabela Planserv
DESCRIÇÃO

Registro
Anvisa

Fabricante

Simpro
Brasíndice

Fornecedor

Procedência Embalagem

Qtde.
Valor (R$)
Embalagem Embalagem

Valor (R$)
Unitário

Obs.: Procedência = Nacional, Nacionalizado ou Importado
ANEXAR JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA INCLUSÃO COM AS RESPECTIVAS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.
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