
INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM 
ONCOLOGIA A PARTIR DE JULHO DE 2019. 

CATEGORIA GESTÃO 
 

Para facilitar a compreensão e a interpretação dos indicadores resolvemos disponibilizá-los 
em 5 categorias: 
1 - Gestão  
2 - Cirurgia de Câncer 
3 - Oncologia Clínica 
4 - Radioterapia 
5 - Medicina Nuclear 
 
 
Categoria Gestão: 
 
Método de cálculo de cada indicador com a conceituação, a interpretação, o uso, as 
limitações e as fontes do sistema: 
 
Indicador GT.01- Abrangência da Assistência Oncológica Hospitalar 
Cálculo: Número de grupos de especialidades clínicas e cirúrgicas oncológicas que 
apresentaram produção de, pelo menos, um procedimento, dividido pelo número total de 
especialidades possíveis (n=16). 
Categorização dos grupos de especialidades clínicas e cirúrgicas oncológicas que 
apresentaram produção de, pelo menos, um procedimento se contabiliza 1 e a ausencia de 
procedimentos em determinado grupo contabiliza 0. 
Categorização das especialidades clínicas e cirúrgicas oncológicas que apresentaram 
produção de, pelo menos, um procedimento, dividido pelo número total de tratamentos 
possíveis (n=16). 
Grupo de tratamentos a ser considerado: Urologia - G04\SG16\FO01 / Cirurgia do Sistema 
Linfático - G04\SG16\FO02 / Cirurgia de Cabeça e Pescoço – G04\SG16\FO03 / Cirurgia 
Esôfago-gastro-duodenal, de Vísceras Anexas e de Outros Órgãos Intra-abdominais - 
G04\SG16\FO04 / Proctologia - G04\SG16\FO05 / Ginecologia - G04\SG16\FO06 / 
Oftalmologia – G04\SG16\FO07 mais G04\SG05 com CID de câncer / Cirurgia de Pele e 
Plástica Reparadora - G04\SG16\FO08 / Cirurgia de Ossos e Partes Moles - G04\SG16\FO09 
mais G04\SG08 com CID de câncer / Neurocirurgia - G04\SG03 com CID de câncer / Cirurgia 
Torácica - G04\SG016\FO11 / Mastologia - G04\SG16\FO12 / Radioterapia - 
G03\SG04\FO01 no SIH-SUS. / Quimioterapia - G03\SG04\FO02 a 08 no SIH-SUS. / 
Iodoterapia - G03\SG04\FO09 no SIH-SUS.) / Gerais em Oncologia - G03\SG04\FO10 no SIH-
SUS. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar a oferta dos tratamentos em oncologia nos serviços 
habilitados e o quanto a unidade é abrangente e contribui para o acesso de doentes a este 
tipo de assistência médico-hospitalar, e, sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o 



levantamento de necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e regulação do 
acesso aos serviços. 
Interpretação: Permite avaliar a oferta dos tratamentos em oncologia nos serviços 
habilitados e o quanto a unidade é abrangente e contribuí para o acesso de doentes a este 
tipo de assistência médico-hospitalar, e, sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o 
levantamento de necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e regulação do 
acesso aos serviços. 
Uso: Avaliação da abrangência da oferta disponibilizada. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local, mas 
sim a abrangência da oferta disponibilizada. 
Indicador GT.02 - Valor médio da Quimioterapia 
Cálculo: Valor total aprovado dos procedimentos quimioterápicos registrados no Grupo 03, 
Subgrupo 04, Formas de Organização de 02 a 08, dividido pela frequência de procedimentos 
registrados neste mesmo agrupamento. 
Sistema: SIA-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar o valor médio pago aos procedimentos de quimioterapia no 
processamento do ano 
Interpretação: O valor deste indicador é diretamente proporcional com o número de 
procedimentos de quimioterapia de segunda e terceiras linhas e recidivas, de quimioterapia 
curativa e de quimioterapia de crianças e adolescentes; e inversamente proporcional com 
o número de procedimentos de hormonioterapia. 
Uso: Monitoramento e avaliação 
Limitações: - 
 
Indicador GT.03 - Valor médio da Radioterapia 
Cálculo: Valor total aprovado dos procedimentos de radioterapia registrados no Grupo 03, 
Subgrupo 04, Formas de Organização 01, dividido pela frequência de procedimentos 
registrados neste mesmo agrupamento. 
Sistema: SIA-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar o valor médio pago aos procedimentos de quimioterapia no 
processamento do ano 
Interpretação: Permite avaliar a oferta dos tratamentos em radioterapia nos serviços 
habilitados e o quanto a unidade é abrangente e contribui para o acesso de doentes a este 
tipo de assistência médico-hospitalar, e, sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o 
levantamento de necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e regulação do 
acesso aos serviços.  
Uso: Monitoramento e avaliação 
Limitações: - 
 
Indicador GT.04 - Valor Médio de Internação por Cirurgia Oncológica 
Cálculo: Valor total aprovado referente às internações por procedimentos cirúrgicos 
oncológicos, considerando o Grupo 04, Subgrupo 16, Formas de Organização de 01 a 12, 
dividido pela frequência dessas internações, deste mesmo agrupamento, no ano de 
processamento, no processamento do ano em pauta. 



Sistema: SIH-SUS.Conceituação: Valor total aprovado referente às internações por 
procedimentos cirúrgicos oncológicos, considerando o Grupo 04, Subgrupo 16, Formas de 
Organização de 01 a 12, dividido pela frequência dessas internações, deste mesmo 
agrupamento, no ano de processamento, no processamento do ano em pauta. 
Interpretação: Permite avaliar, comparativamente, a produção cirúrgica oncológica e se há 
predominância de procedimentos superavitários ou deficitários. 
Uso: Monitoramento e avaliação da produção cirúrgica oncológica. Permite inferir sobre a 
origem dos doentes oncológicos de uma determinada unidade e sobre o fluxo inter-
unidades, orientando os gestores do SUS sobre a necessidade de esclarecer, estabelecer e 
divulgar o fluxo no âmbito do processo regulatório. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador GT.05 - Valor Médio de Internação por Cirurgias Sequenciais em Oncologia  
Cálculo: Valor total aprovado referente às internações por procedimentos sequenciais em 
oncologia, 0415020050 dividido pela frequência dessas internações, no ano de 
processamento em pauta. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Valor total aprovado referente às internações por procedimentos 
sequenciais em oncologia, considerando o Grupo 04, Subgrupo 15, Forma de Organização 
02 no ano do processamento. 
Interpretação: Permite avaliar, comparativamente, a produção dos procedimentos 
sequenciais em oncologia com o valor médio de internação por cirurgia oncológica. 
Uso: Monitoramento e avaliação das internações por cirurgias sequenciais em oncologia. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador GT.06 - Razão de procedimentos cirúrgicos sequenciais 
Cálculo: Frequência do procedimento 04.15.02.005-0 (procedimentos sequenciais em 
oncologia) dividido pela frequência de procedimentos cirúrgicos do Grupo 04, Subgrupo 16, 
considerando o processamento do ano em pauta.Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar, internamente, a produção específica de cirurgias 
sequenciais em relação à produção dos procedimentos cirúrgicos oncológicos. Altos 
percentuais podem indicar utilização excessiva de registro de procedimentos sequenciais 
ou de realização de procedimentos sequenciais sem a devida justificativa 
Interpretação: Levantamento da Razão entre Procedimentos Cirúrgicos Sequenciais e 
Procedimentos Cirúrgicos do Grupo 04, Subgrupo 16. 
Uso: Permite avaliar, internamente, a produção específica de cirurgias sequenciais em 
relação à produção dos procedimentos cirúrgicos oncológicos. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador GT.07 - Percentual dos Procedimentos Cirúrgicos com CID de Câncer de Pele em 
Hospitais Habilitados em Oncologia 
Cálculo: Frequência de procedimentos cirúrgicos (Grupo 04, Subgrupo 16) com CID de 
câncer não melanótico de pele (C.44) dividido pela frequência de procedimentos cirúrgicos 



registrados no Grupo 04 Subgrupo 16, com CID de câncer (C00.0 a C97.9 e D37.0 a D48.0) 
considerando o processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar o quanto a produção cirúrgica está compatível com o 
esperado no que se refere às especialidades mínimas exigidas para hospitais habilitados na 
alta complexidade em oncologia. Espera-se que a atenção especializada de média 
complexidade, ou seja, nos hospitais não habilitados para oncologia, realize a grande 
maioria dos atendimentos dos doentes de câncer não melanótico de pele. 
Nota: O atendimento cirúrgico de doentes pode requerer da atenção de alta complexidade, 
em hospitais habilitados em Oncologia, porém em casos justificáveis. 
Interpretação: Levantamento do percentual dos Procedimentos Cirúrgicos com CID de 
Câncer de Pele em Hospitais Habilitados em Oncologia 
Uso: Avaliar o quanto a produção cirúrgica está compatível com o esperado no que se refere 
às especialidades mínimas exigidas para hospitais habilitados na alta complexidade em 
oncologia. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador GT.08 - Percentual dos Procedimentos Cirúrgicos com CID de câncer de Média 
Complexidade em hospitais habilitados em Oncologia 
Cálculo: Frequência de procedimentos cirúrgicos de média complexidade, de acordo com o 
atributo ‘complexidade’ definido na Tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do 
SUS., com CID de câncer (C00.0 ao C97.9; D37.0 ao D48.0) dividido pela frequência de 
procedimentos cirúrgicos registrados no Grupo 04 com CID de câncer (C00.0 ao C97.9; 
D37.0 ao D48.9), considerando o processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar o quanto a produção cirúrgica está compatível com a 
habilitação. 
Interpretação: Levantamento de necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e 
regulação do acesso aos serviços. 
Uso: Avaliação da compatibilidade da produção cirúrgica com a habilitação. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local  
 
Indicador GT.09 - Percentual dos Procedimentos Cirúrgicos com CID de câncer de Alta 
Complexidade em hospitais habilitados em Oncologia 
Cálculo: Frequência de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, de acordo com o 
atributo ‘complexidade’ definido na Tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do 
SUS., com CID de câncer (C00.0 ao C97.9; D37.0 ao D48.9) dividido pela frequência de 
procedimentos cirúrgicos registrados no Grupo 04 com CID de câncer (C00.0 ao C97.9; 
D37.0 ao D48.9), considerando o processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar o quanto a produção cirúrgica está compatível com a 
habilitação. 
Interpretação: Levantamento de necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e 
regulação do acesso aos serviços 



Uso: Avaliação da compatibilidade da produção cirúrgica com a habilitação. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local 
 
Indicador GT.10 - Percentual dos Procedimentos Cirúrgicos com CID de câncer aos quais 
não se aplica nível de complexidade (NA*) em hospitais habilitados em Oncologia 
Cálculo: Frequência de procedimentos cirúrgicos registrados nos códigos 0415010012 - 
tratamento com cirurgias múltiplas; 0415020034 - outros procedimentos com cirurgias 
sequenciais; 0415030013 - tratamento cirúrgico em politraumatizado; e 0415020050 – 
procedimento sequenciais em oncologia, com CID de câncer (C00.0 ao C97.9; D37.0 ao 
D48.9), dividido pela frequência de procedimentos cirúrgicos registrados no Grupo 04, com 
CID de câncer (C00.0 ao C97.9; D37.0 ao D48.9), considerando o processamento do ano em 
pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar o quanto essa produção cirúrgica representa na produção 
geral do hospital habilitado 
Interpretação: Levantamento de necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e 
regulação do acesso aos serviços. 
Uso: Avaliação da abrangência da produção cirúrgica na habilitação. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador GT.11 - Percentual da Produção cirúrgica com CID de câncer em Hospitais 
Habilitados em Oncologia 
Cálculo: Frequência de procedimentos cirúrgicos registrados pelos hospitais habilitados na 
alta complexidade em oncologia no Grupo 04, com CID de câncer (C00.0 ao C97.9; D37.0 ao 
D48.9) dividido pela frequência total de procedimentos registrados no Grupo 04, com CID 
de câncer (C00.0 ao C97.9; D37.0 ao D48.9), considerando o processamento do ano em 
pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar o quanto essa produção cirúrgica representa na produção 
geral do hospital habilitado.  
Interpretação: Percentuais da Produção cirúrgica com CID de câncer em Hospitais 
Habilitados em Oncologia 
Uso: Monitoramento e avaliação 
Limitações: Só pode ser tabulado por município, estado e Brasil. 
 
Indicador GT.12 - Percentual da Produção cirúrgica com CID de Câncer em hospitais 
habilitados versus não habilitados em oncologia 
Cálculo: Frequência de procedimentos cirúrgicos registrados pelos hospitais habilitados na 
alta complexidade em oncologia no Grupo 04, com CID de câncer (C00.0 ao C97.9; D37.0 ao 
D48.9) dividido pela frequência de procedimentos cirúrgicos registrados nesse mesmo 
agrupamento, pelos hospitais NÃO habilitados, considerando o processamento do ano em 
pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIH-SUS. 



Conceituação: Permite avaliar o quanto essa produção cirúrgica representa na produção 
geral do hospital não habilitado. 
Interpretação: Percentuais da Produção cirúrgica com CID de câncer em Hospitais não 
Habilitados em Oncologia 
Uso: Monitoramento e avaliação. 
Limitações: Só pode ser tabulado por município, estado e Brasil. 
 
Indicador GT.13 - Percentual do Procedimento de Tratamento de Intercorrências Clínicas 
no Paciente Oncológico em Hospitais Habilitados em Oncologia 
Cálculo: Frequência do procedimento “tratamento de intercorrências clínicas de paciente 
oncológico” - código 0304100013 - em hospitais habilitados, dividido pela frequência total 
desse procedimento, considerando o processamento do ano em pauta, multiplicado por 
100. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar a assistência integrada da terapia na alta complexidade com 
o tratamento de intercorrências clínicas no paciente oncológico nos hospitais habilitados. 
Interpretação: Permite avaliar a assistência integrada da terapia na alta complexidade com 
o tratamento de intercorrências clínicas no paciente oncológico nos hospitais habilitados. 
Uso: Monitoramento e avaliação. 
Limitações: Só pode ser tabulado por município, estado e Brasil. 
 
Indicador GT.14 - Percentual do Procedimento de Tratamento Clínico de Paciente 
oncológico em Hospitais Habilitados em Oncologia 
Cálculo: Frequência do procedimento “tratamento clínico de paciente oncológico” - código 
0304100021 - em hospitais habilitados, dividido pela frequência total desse procedimento, 
considerando o processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIH-SUS. 
Conceituação Permite avaliar a assistência paliativa a paciente oncológico nos hospitais 
habilitados. 
Interpretação: Avaliação da assistência paliativa a paciente oncológico nos hospitais 
habilitados  
Uso: Monitoramento e avaliação. 
Limitações: Só pode ser tabulado por município, estado e Brasil. 


