
INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL EM 
ONCOLOGIA 

A PARTIR DE JULHO DE 2019. 
 
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 
 
3 - Categoria Oncologia Clínica 
 
Método de cálculo de cada indicador com a conceituação, a interpretação, o uso, as 
limitações e as fontes do sistema: 
 
Indicador QT.01 - Porcentagem de Quimioterapia de Primeira Linha 
Cálculo: 100 menos o seguinte cálculo: frequência de procedimentos de segunda, terceira 
e quarta linhas de Quimioterapia (0304020028, 0304020060, 0304020109, 0304020141, 
0304020281, 0304020338, 0304020354, 0304030023, 0304030040, 0304030066, 
0304030082, 0304030104, 0304030120, 0304030139, 0304030244, 0304030171, 
0304030198, 0304030201, 0304030228, 0304040037, 0304040134, 0304040150, 
0304060038, 0304060046, 0304060089, 0304060097, 0304060100, 0304060119, 
0304060127, 0304060216, 0304070025, 0304070033, 0304070041), dividido pela 
frequência de procedimentos quimioterápicos registrada no Grupo 03, Subgrupo 04, 
Formas de Organização 02 a 07, considerando o processamento do ano em pauta, 
multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção oncológica e a 
necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de maior porcentagem de quimioterapia de segunda 
e terceiras linhas e recidivas: encaminhamentos e atendimentos referenciais, ou 
preferenciais, e autorização, controle e avaliação deficientes. Além, permite inferir sobre a 
origem dos doentes oncológicos da 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; e, sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o 
levantamento de necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e regulação de 
serviços. 
Interpretação: Levantamento da Porcentagem de Quimioterapia de Primeira Linha 
Uso: Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção oncológica e a necessidade de 
esclarecer a(s) causa(s) de maior porcentagem de quimioterapia de segunda e terceiras 
linhas e recidivas. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 



Indicador QT.02 – Porcentagem de Procedimentos de Quimioterapia Especiais 
Cálculo: Frequência de procedimentos especiais (Grupo 03, Subgrupo 04, Forma de 
Organização 08), dividido pela frequência de procedimentos quimioterápicos de todo o 
Grupo 03, Subgrupo 04, Formas de Organização de 02 a 08) considerando o processamento 
do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar a necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de maior 
porcentagem de procedimentos de quimioterapia especiais: encaminhamentos e 
atendimentos referenciais, ou preferenciais, e autorização, controle e avaliação deficientes. 
Esse indicador está diretamente relacionado ao valor médio da APAC. 
Interpretação: Levantamento da Porcentagem de Procedimentos de Quimioterapia 
Especiais. 
Uso: Permite avaliar a necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de maior porcentagem de 
procedimentos de quimioterapia especiais. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador QT.03  – Porcentagem de Hormonioterapia 
Cálculo: Frequência de procedimentos de hormonioterapia (0304020036, 0304020060, 
0304020079, 0304020338, 0304020346, 0304050040, 0304050113, 0304050121, 
0304040193, 0304040207, 0304050342) dividido pela frequência de procedimentos 
quimioterápicos (todo o Grupo 03, Subgrupo 04, Formas de Organização 02 a 07) 
considerando o processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS.  
Conceituação: Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção oncológica e a 
necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de maior porcentagem de hormonioterapia: 
encaminhamentos e atendimentos referenciais, ou preferenciais, e autorização, controle e 
avaliação deficientes. Além, permite inferir sobre a origem dos doentes oncológicos da 
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; e, 
sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o levantamento de necessidades e a 
adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços. O Indicador 2 poderá ser 
usado para complementar a análise deste, visto que quanto maior a porcentagem de 
hormonioterapia, menor é o valor médio da APAC de quimioterapia. 
Interpretação: Levantamento da Porcentagem de Hormonioterapia 
Uso: Avalia a necessidade e a adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador QT.04  – Porcentagem de Quimioterapia Paliativa 
Cálculo: Frequência de procedimentos de quimioterapia paliativa (Grupo 03, Subgrupo 04, 
Forma de Organização 02), dividido pela frequência de procedimentos quimioterápicos 
(todo o Grupo 03, Subgrupo 04, Formas de Organização 02 a 07) considerando o 
processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS. 



Conceituação: Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção oncológica e a 
necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de maior porcentagem de quimioterapia paliativa: 
encaminhamentos e atendimentos referenciais, ou preferenciais, e autorização, controle e 
avaliação deficientes. Além, permite inferir sobre a origem dos doentes oncológicos da 
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; e, 
sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o levantamento de necessidades e a 
adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços. 
Interpretação: Levantamento da Porcentagem de Quimioterapia Paliativa  
Uso: Avalia a necessidade e a adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador QT.05 – Porcentagem de Quimioterapia de Controle Temporário de Doença 
Cálculo: Frequência de procedimentos de quimioterapia de controle temporário de doença 
(Grupo 03, Subgrupo 04, Forma de Organização 03), dividido pela frequência de 
procedimentos quimioterápicos (todo o Grupo 03, Subgrupo 04, Formas de Organização 02 
a 07) considerando o processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção oncológica e a 
necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de maior porcentagem de quimioterapia de controle 
temporário de doença: existência de serviço especializado em Hematologia 
encaminhamentos e atendimentos referenciais, ou preferenciais, e autorização, controle e 
avaliação deficientes. Além, permite inferir sobre a origem dos doentes oncológicos da 
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; e, 
sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o levantamento de necessidades e a 
adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços. 
Interpretação: Levantamento da Porcentagem de Quimioterapia de Controle Temporário 
de Doença.  
Uso: Avalia a necessidade e a adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador QT.06 – Porcentagem de Quimioterapia Prévia 
Cálculo: Frequência de procedimentos de quimioterapia prévia (Grupo 03, Subgrupo 04, 
Forma de Organização 04), dividido pela frequência de procedimentos quimioterápicos 
(todo o Grupo 03, Subgrupo 04, Formas de Organização 02 a 07) considerando o 
processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção oncológica e a 
necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de maior porcentagem de quimioterapia prévia: 
encaminhamentos e atendimentos referenciais, ou preferenciais, e autorização, controle e 
avaliação deficientes. Além, permite inferir sobre a origem dos doentes oncológicos da 
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; e, 



sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o levantamento de necessidades e a 
adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços. Pode também ser útil para 
avaliar o grau de integralidade assistencial da Unidade, quando comparado com a 
abrangência da assistência cirúrgica oncológica (Indicador 1), e para indicar a necessidade 
de auditoria, para verificar a consonância dos estádios tumorais especificados nos 
procedimentos e nos prontuários. 
Interpretação: Levantamento do percentual de quimioterapia prévia. 
Uso: Avalia o tipo de atenção oncológica e a necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de 
maior porcentagem de quimioterapia prévia. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador QT.07 – Porcentagem de Quimioterapia Adjuvante 
Cálculo: Frequência de procedimentos de quimioterapia adjuvante (Grupo 03, Subgrupo 04, 
Forma de Organização 05), dividido pela frequência de procedimentos quimioterápicos 
(todo o Grupo 03, Subgrupo 04, Formas de Organização 02 a 07) considerando o 
processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção oncológica e a 
necessidade de esclarecer a(s) causa(s) de maior porcentagem de quimioterapia adjuvante: 
encaminhamentos e atendimentos referenciais, ou preferenciais, e autorização, controle e 
avaliação deficientes. Além, permite inferir sobre a origem dos doentes oncológicos da 
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; e, 
sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o levantamento de necessidades e a 
adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços. Pode também ser útil para 
avaliar o grau de integralidade assistencial da Unidade, quando comparado com a 
abrangência da assistência cirúrgica oncológica (Indicador 1), e para indicar a necessidade 
de auditoria, para verificar a consonância dos estádios tumorais especificados nos 
procedimentos e nos prontuários. 
Interpretação: Levantamento do percentual de quimioterapia adjuvante 
Uso: Compara o tipo de atenção oncológica e a(s) causa(s) de maior percentual de 
quimioterapia adjuvante. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador QT.08 – Porcentagem de Quimioterapia Curativa 
Cálculo: Frequência de procedimentos de quimioterapia curativa (Grupo 03, Subgrupo 04, 
Forma de Organização 06), dividido pela frequência de procedimentos quimioterápicos 
(todo o Grupo 03, Subgrupo 04, Formas de Organização 02 a 07) considerando o 
processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS. 
Conceituação: Permite avaliar, internamente, esta produção específica, como a unidade se 
estrutura e o quanto ela contribui para o atendimento de casos de cânceres curáveis, de 
menor incidência, mas que muito mais exigem recursos humanos superespecializados, 
integralidade assistencial, integração de serviços e complexa e cara estrutura médico-



hospitalar. Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção oncológica e a 
necessidade de esclarecer a causa de maior ou menor porcentagem de quimioterapia 
curativa: existência de serviço especializado em Hematologia (principalmente), 
encaminhamentos e atendimentos referenciais, ou preferenciais, seja pela alta 
complexidade, seja pelo alto custo. Além, permite inferir sobre a origem dos doentes 
oncológicos da 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; e, sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o levantamento de 
necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e regulação de serviços. O Indicador 
2 poderá ser usado para complementar a análise deste, visto que quanto maior a 
porcentagem de quimioterapia curativa, maior é o valor médio da APAC de quimioterapia. 
Interpretação: Levantamento do percentual de quimioterapia curativa. 
Uso: Avalia a atenção oncológica e o atendimento de casos de cânceres curáveis.   
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 
 
Indicador QT.09 – Porcentagem de Quimioterapia de Tumores na Infância e Adolescência 
Cálculo: Frequência de procedimentos de quimioterapia de tumores na infância e 
adolescência (Grupo 03, Subgrupo 04, Forma de Organização 07), dividido pela frequência 
de procedimentos quimioterápicos (todo o Grupo 03, Subgrupo 04, Formas de Organização 
02 a 07) considerando o processamento do ano em pauta, multiplicado por 100. 
Sistema: SIA-SUS. 
 

Conceituação: Permite avaliar, internamente, esta produção específica, como a unidade se 
estrutura e o quanto ela contribui para o atendimento de casos de câncer na infância e 
adolescência, de menor incidência, mas que muito mais exigem recursos humanos 
superespecializados, integralidade assistencial, integração de serviços e complexa e cara 
estrutura médico-hospitalar. Permite avaliar, comparativamente, o tipo de atenção 
oncológica e a necessidade de esclarecer a causa de maior ou menor porcentagem de 
quimioterapia de crianças e adolescentes: existência de serviço especializado em 
Hematologia ou Oncologia Pediátrica, encaminhamentos e atendimentos referenciais, ou 
preferenciais, seja pela alta complexidade, seja pelo alto custo. Além, permite inferir sobre 
a origem dos doentes oncológicos da 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; e, sistemicamente, orienta os gestores do SUS para o 
levantamento de necessidades e a adequação da oferta, credenciamento e regulação de 
serviços. O Indicador 2 poderá ser usado para complementar a análise deste, visto que 
quanto maior a porcentagem de quimioterapia de Tumores na Infância e Adolescência, 
maior é o valor médio da APAC de quimioterapia.  
Interpretação: Levantamento da porcentagem de quimioterapia de tumores na infância e 
adolescência. 
Uso: Avaliar a atenção oncológica e o atendimento de casos de câncer na infância e 
adolescência. 
Limitações: Não se propõe a avaliar a suficiência da assistência em determinado local. 


