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Resumo 
 

O Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON), é um programa de 

incentivo fiscal criado em 2012, onde suas ações ocorrem por meio de projetos aprovados 

pelo Ministério da Saúde, as quais envolvem a prevenção e o combate ao câncer. A 

apresentação de projetos é anual, por ciclos, o qual se iniciou em 2013, cujo foco contempla 

ações e serviços de atenção oncológica em três campos de atuação do programa, este 

estudo pretende destacar aqueles relacionados ao campo de atuação de prestação de 

serviços médico-assistenciais. O objetivo deste estudo é analisar a relação entre projetos 

aprovados e recursos investidos nos primeiros anos do Programa de 2013 a 2015. A 

metodologia caracteriza-se por ser um estudo descritivo, transversal, realizado por meio 

da análise documental, abrangendo leis, decretos e portarias de âmbito nacional, 

publicadas a partir de 2012, e as bases de dados do Ministério da Saúde. Foram 

encontrados 22 documentos oficiais, sendo selecionados 10 que se encaixavam nos 

critérios estabelecidos. Verificou-se que o número de instituições credenciadas ao 

programa aumentou, o valor de renúncia fiscal diminuiu 86,65%, se cotejados o ciclo 2014 

e o ciclo 2015. Nos três anos analisados, 400 projetos foram apresentados ao Ministério 

da Saúde, 152 foram aprovados dentro do limite orçamentário do programa, destes, 80 

projetos entraram em execução baseados nas normativas, sendo 49 (61,25%) do campo 

de atuação Médico-Assistenciais, os quais representaram um valor transferido às 

instituições de R$ 132.987.233,86. Ressalta-se que não foi possível obter os dados dos 

atendimentos realizados no programa, visto que o sistema Oficial de informação, estava 

sub notificado. Conclui-se que a necessidade de habilitação das instituições é um passo 

importante o qual demonstra que as ações no âmbito do PRONON devem ser 

complementares ao Sistema Único de Saúde, assim como a existência de um prazo de 

execução evidencia a necessidade de avaliação periódica, contudo recomenda-se que 

sejam criados indicadores de avaliação, a fim de auxiliar no monitoramento por parte do 

Ministério da Saúde de suas ações. Portanto, neste estudo não foi possível aferir os 

resultados do PRONON, realizando assim sua análise descritiva, a fim de colaborar com 

estudos futuros acerca do tema. 

 

Palavras Chave: PRONON, Financiamento da Assistência à Saúde, Sistema Único de 

Saúde, Oncologia, 

 

 



 

Abstract 
 

 

The National Cancer Support Program (PRONON) is a fiscal incentive program created in 

2012, where its actions take place through projects approved by the Ministry of Health, 

which involve the prevention and fight against cancer. The presentation of projects is 

annual, by cycles, which began in 2013, whose focus includes actions and services of 

cancer care in three fields of action, this study intends to highlight those related to the field 

of performance of Medical Assistance. The objective of this study is to analyze the 

relationship between approved projects and resources invested in the first years of the 

Program from 2013 to 2015. The methodology is characterized by being a descriptive, 

cross-sectional study carried out through documentary analysis, covering laws, decrees and 

ordinances of national scope, published since 2012, and the databases of the Ministry of 

Health. Twenty-two official documents were found, with 10 being selected that fit the 

established criteria. It was verified that the number of institutions accredited to the program 

increased, the value of fiscal resignation decreased by 86.65%, if we compare the 2014 

cycle and the 2015 cycle. In the three years analyzed, 400 projects were presented to the 

Ministry of Health, 152 were approved within the budget limit of the program, which 80 

projects were implemented based on the regulations, which 49 (61.25%) were Medical 

Assistants, representing a value transferred to institutions of R$ 132,987,233, 86. It should 

be noted that it was not possible to obtain the data of the consultations carried out in the 

program, since the official information system was sub-notified. It is concluded that the need 

to qualify institutions is an important step which demonstrates that actions under PRONON 

should be complementary to the Unified Health System, as well as the existence of a period 

of execution evidences the need for periodic evaluation, however it is recommended that 

assessment indicators be created in order to assist in the monitoring by the Ministry of 

Health of its actions. Therefore, in this study it was not possible to gauge the results of 

PRONON, thus carrying out its descriptive analysis, in order to collaborate with future 

studies on the subject. 

 

Key words: PRONON, Healthcare Financing, Unified Health System,  Medical Oncology  
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Introdução 
 

 O Estado realiza a arrecadação compulsória de recursos da população para 

financiar os gastos públicos, esta atividade é caracterizada como a tributação do país, a 

aplicação de recursos públicos possui duas vertentes, a despesa pública e renúncia de 

receita (MENDES, 2012). 

 O investimento dos recursos do Estado é feito por meio de orçamentos 

aprovados pelo legislativo, contudo neste sistema tributário há desonerações, as quais são 

caracterizadas por situações que possibilitem: “presunções creditícias, isenções, anistias, 

reduções de alíquotas, deduções, abatimentos e deferimentos de obrigações de natureza 

tributária” (RFB, 2016, p.10).  

 O incentivo fiscal ou renúncia de receita, a depender de cada autor, é um dos 

tipos de desonerações, onde o Estado deixa de arrecadar impostos de segmentos do setor 

privado, agindo assim como financiador indireto de políticas públicas, como se realizasse 

um pagamento de um serviço, sendo entendido assim gasto público (TRAVAGIN, 2016). 

 De acordo com a Receita Federal do Brasil, as desonerações possuem os 

objetivos: 

a) simplificar e/ou diminuir os custos da administração;  

b) promover a equidade;  

c) corrigir desvios;  

d) compensar gastos realizados pelos contribuintes com 
serviços não atendidos pelo governo;  

e) compensar ações complementares às funções típicas de 
estado desenvolvidas por entidades civis;  

f) promover a equalização das rendas entre regiões; e/ou,  

g) incentivar determinado setor da economia (RFB, 2014, p.9-
10). 

 Estas desonerações, de acordo com a Receita, “têm caráter compensatório, 

quando o governo não atende adequadamente a população quanto aos serviços de sua 

responsabilidade, ou têm caráter incentivador, quando o governo tem a intenção de 

desenvolver determinado setor ou região.” (RFB, 2014, p.13).  
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 De acordo com Travagin (2016), o caráter compensatório é uma dos principais 

argumentos empregados na defesa da utilização dos incentivos fiscais como gasto 

tributário em saúde, onde o Estado obriga-se a recorrer ao setor privado para promover 

políticas públicas.  

 Mendes (2012) complementa que o governo almeja objetivos de interesse 

público ao realizar o incentivo fiscal, contudo, apesar de parecer simples a ação, de deixar 

de receber tributos para que entes privados invistam diretamente em políticas específicas, 

como na saúde, cultura ou até no esporte, ao realizar esta ação os efeitos da utilização de 

recursos públicos não são facilmente perceptíveis e avaliáveis. 

 No sentido de complementação da política pública de saúde foi criado, por meio 

da Lei nº 12.715, de 17 de setembro de 2012, o Programa Nacional de Apoio à Atenção 

Oncológica (PRONON) e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa 

com Deficiência (PRONAS/PCD), regulamentados pelo Decreto nº 7.988, de 17 de abril de 

2013 (BRASIL, 2012 & 2013). Estes programas nasceram juntos e possuem as mesmas 

regulamentações, contudo este estudo irá focar apenas no PRONON. 

 O PRONON visa à concessão de benefícios de deduções fiscais às pessoas 

físicas e jurídicas que contribuem com doações de recursos para projetos, cujo objetivo é 

a previsão de ações e os serviços de atenção oncológica no âmbito da prestação de 

serviços médico-assistenciais, capacitação de recursos humanos em todos os níveis e 

desenvolvimento de pesquisas no campo da oncologia (BRASIL, 2013a).  

 No âmbito do PRONON, o montante dos recursos renunciáveis é estabelecido 

nas projeções dos Gastos Tributários da Receita Federal, constantes na Lei Orçamentária 

Anual do exercício, tanto para pessoas físicas como pessoas jurídicas. Vale destacar que 

as deduções previstas estão limitadas a 1% (um por cento) do Imposto sobre a Renda 

devido apurado na declaração anual (BRASIL, 2012). 

          Nesse contexto, em cumprimento ao §5° do art. 4° da Lei 12.715/2012 e §5° do 
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art. 16 do Decreto nº 7.988/2013, são fixados, por ato conjunto dos Ministros de Estado da 

Fazenda e da Saúde, os valores globais máximos das deduções do imposto de renda 

correspondentes às doações diretamente efetuados em prol das ações e serviços 

desenvolvidos no programa, conforme publicação da Portaria Interministerial de cada ano 

fiscal (BRASIL, 2013a). 

 As ações do Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica (PRONON),  

envolvem a “prevenção e o combate ao câncer que englobam a promoção da informação, 

a pesquisa, o rastreamento, o diagnóstico, o tratamento, os cuidados paliativos e a 

reabilitação referentes às neoplasias malignas e afecções correlatas” (BRASIL, 2013a).  

 Segundo o Decreto nº 7.988/2013, para participar do desenvolvimento de 

ações e serviços no âmbito do PRONON, as instituições devem apresentar projetos para 

avaliação e aprovação pelo Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2013a). 

 A apresentação de projetos é anual, por ciclos no âmbito do PRONON, o qual 

se iniciou em 2013. A fim de regulamentar, no Poder Executivo, a realização do programa, 

o MS publicou a Portaria GM/MS n° 875, de 16 de maio de 2013. Segundo a normativa, as 

instituições interessadas apresentam o requerimento dos credenciamentos ao Ministério 

da Saúde , o qual é analisado pela Secretaria-Executiva e tem seus resultado publicado no 

Diário Oficial da União. Posteriormente, as instituições credenciadas estão aptas a 

apresentar projetos, de acordo com os prazos estabelecidos e devem seguir as regras e 

exigências contempladas (BRASIL,2013b). 

 Contudo, esta primeira normativa foi revogada pela Portaria GM/MS n° 1.550, 

de 29 de julho de 2014, a qual redefiniu as regras e os critérios para o credenciamento de 

instituições, apresentação, análise, monitoramento e prestação de contas dos projetos, os 

quais são avaliados pelas áreas técnicas do MS, no âmbito do PRONON (BRASIL, 2014a).  

 Destaca-se que, conforme estabelece a portaria supracitada, os projetos 

apresentados pelas entidades credenciadas no âmbito do PRONON devem estar em 
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consonância com a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer (BRASIL, 

2014a). 

 A Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer, foi instituída por 

meio da Portaria GM/MS nº 874, de 16 de maio de 2013, a qual a insere na Rede de 

Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de 

Saúde (SUS). Esta política tem por objetivo:  

(...) redução da mortalidade e da incapacidade causadas por 

esta doença e ainda a possibilidade de diminuir a incidência 

de alguns tipos de câncer, bem como contribuir para a 

melhoria da qualidade de vida dos usuários com câncer, por 

meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, 

tratamento oportuno e cuidados paliativos” (BRASIL, 2013c).  

 Em complemento, a Portaria GM/MS nº 140, de 27 de fevereiro de 2014, 

redefiniu os parâmetros para a organização, planejamento, monitoramento, controle e 

avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em 

oncologia. A Rede oncológica deve ser estruturada para atender de forma integral e 

integrada os pacientes que necessitam de tratamento para neoplasias malignas, a qual é 

formada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON) e como Centro de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (CACON) (BRASIL, 2014b). Todas as instituições que 

submetem projeto no campo de atuação médico assistencial do PRONON devem também 

ser habilitadas de acordo com o definido na Portaria GM/MS nº 1.550/2012.  

 Dessa forma, para que um paciente tenha acesso a tratamento oncológico no 

âmbito do SUS, independentemente do quadro clínico e do tipo de tumor ou programa de 

financiamento, este deverá ser assistido em estabelecimento credenciado e/ou habilitado 

em serviço de oncologia. Os estabelecimentos de saúde habilitados como UNACON ou 

CACON devem oferecer assistência integral e especializada ao paciente com câncer, por 

meio de ações como: diagnóstico, estadiamento, tratamento clínico e cirúrgico, 

radioterapia, quimioterapia (oncologia clínica, hematologia e oncologia pediátrica), 
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medidas de suporte, reabilitação e cuidados paliativos (BRASIL, 2014b). 

 As ações estabelecidas e financiadas para tratamento oncológico, no âmbito 

do SUS contemplam os procedimentos cirúrgicos, medicamentosos e transplantes. Os 

tratamentos cirúrgicos, iodoterápicos e transplantes são custeados via AIH (autorização de 

internação hospitalar, do Sistema de Informações Hospitalares – SIH-SUS) e os 

radioterápicos e quimioterápicos via APAC (Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade) (BRASIL, 2014b).  

 Segundo informações disponibilizadas no sítio eletrônico do Instituto Nacional 

de Câncer a estimativa de incidência de neoplasias malignas, no ano de 2016, em homens 

no país foi de 298,13 por 100 mil habitantes, enquanto a incidência nas mulheres foi de 

291,54, conforme demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1. Estimativas para o ano de 2016 das taxas brutas de incidência por 100 mil habitantes 
e do número de casos novos de câncer, segundo sexo e localização primária*, Brasil, 2016. 

Localização 
Primária da 
Neoplasia 
Maligna 

Estimativa dos Casos Novos 

Homens Mulheres 

Estados Capitais Estados Capitais 

Casos 
Taxa 
Bruta 

Casos 
Taxa 
Bruta 

Casos 
Taxa 
Bruta 

Casos 
Taxa 
Bruta 

Próstata 61.200 61,82 14.480 64,93 - - - - 

Mama Feminina - - - - 57.960 56,20 18.970 79,37 

Colo do Útero - - - - 16.340 15,85 4.520 19,07 

Traqueia, 
Brônquio e 

Pulmão 
17.330 17,49 4.430 20,59 10.890 10,54 3.230 13,49 

Cólon e Reto 16.660 16,84 5.580 25,80 17.620 17,10 6.230 25,95 

Estômago 12.920 13,04 3.140 14,54 7.600 7,37 2.180 9,07 

Cavidade Oral 11.140 11,27 2.810 12,95 4.350 4,21 1.230 5,04 

Laringe 6.360 6,43 1.590 7,50 990 0,94 320 0,97 

Bexiga 7.200 7,26 2.110 9,79 2.470 2,39 830 3,21 

Esôfago 7.950 8,04 1.450 6,75 2.860 2,76 610 2,27 

Ovário - - - - 6.150 5,95 2.150 8,92 

Linfoma de 
Hodgkin 

1.460 1,46 460 1,74 1.010 0,93 400 1,33 

Linfoma não 
Hodgkin 

5.210 5,27 1.560 7,15 5.030 4,88 1.670 7,02 

Glândula Tireoide 1.090 1,08 350 1,27 5.870 5,70 1.800 7,46 

Sistema Nervoso 
Central 

5.440 5,50 1.290 5,86 4.830 4,68 1.260 5,20 

Leucemias 5.540 5,63 1.370 6,38 4.530 4,38 1.180 4,88 

Corpo do Útero - - - - 6.950 6,74 2.530 10,47 

Pele Melanoma 3.000 3,03 840 3,86 2.670 2,59 740 2,96 

Outras 
Localizações 

51.850 52,38 11.940 55,45 47.840 46,36 11.850 49,33 

Subtotal 214.350 216,48 53.400 245,63 205.960 199,57 61.700 257,55 
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Pele não 
Melanoma 

80.850 81,66 17.340 80,90 94.910 91,98 21.750 91,65 

Todas as 
Neoplasias 

295.200 298,13 70.740 326,51 300.870 291,54 83.450 348,99 

* Números arredondados para múltiplos de 10  
Fonte: Inca, 2016 

  

 Assim, as ações de saúde previstas na Política Nacional para a Prevenção e 

Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde devem ser direcionadas às pessoas que 

necessitam de atendimento de qualidade e transversal. Desse modo, considerando a alta 

incidência de neoplasias malignas, o PRONON disponibiliza recursos por meio de dedução 

fiscal de imposto de renda, com o objetivo de aperfeiçoar, aprimorar, fortalecer e ampliar o 

acesso integral, com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e serviços 

qualificados de acordo com a necessidade do indivíduo e coletividade de forma efetiva e 

eficaz (BRASIL, 2013b). 

 Para que as instituições/entidades sem fins lucrativos participem do PRONON, 

devem, no credenciamento, possuir Certificado de Entidade Beneficente de Assistência 

Social (CEBAS), ou qualificação como Organização Social (OS) ou como Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) (BRASIL, 2014a). 

 As instituições podem apresentar até três projetos por ciclo cujo foco 

contemplará ações e serviços de atenção oncológica em um dos três campos de atuação 

do programa: prestação de serviços médico-assistenciais; formação, treinamento e o 

aperfeiçoamento de recursos humanos em todos os níveis; e realização de pesquisas 

clínicas, epidemiológicas e experimentais (BRASIL, 2014a). 

 Estes projetos apresentados devem descrever de forma concisa em quais 

áreas prioritárias pretendem executar as ações e serviços de atenção oncológica, nos 

termos do art. 6°, da Portaria nº 1.550/2014. Os projetos protocolados no MS são 

submetidos à análise das áreas técnicas da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), da 

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS) ou da Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE/MS) (BRASIL, 2014a).  
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 Após a emissão dos pareceres técnicos, os projetos são submetidos à 

deliberação final pelo Comitê Gestor do PRONON e PRONAS/PCD, resultando, assim, na 

publicação da portaria de deferimento ou indeferimento. Os projetos deferidos possuem a 

autorização para captarem os recursos junto a pessoa física e pessoa jurídica, que 

realizam depósitos de recursos na conta captação do projeto da instituição, aberta pelo 

Fundo Nacional de Saúde, com este único propósito (BRASIL, 2014a).  

 Os depósitos das doações necessitam atingir o valor aprovado por projeto. 

Captados os recursos necessários à execução do projeto, a instituição celebra junto ao MS 

Termo de Compromisso, que estabelece obrigações e direitos das partes (BRASIL, 2014a). 

Contudo, há três cenários possíveis para celebração do termo de compromisso: 

1. Quando os recursos captados representam 100% do valor total do projeto 

aprovado: celebra-se o Termo de Compromisso após o envio dos recibos de 

doação; 

2. Quando há necessidade de remanejamento de recursos entre contas 

captação de diferentes projetos da mesma entidade, do mesmo ciclo: pode 

ser solicitado pela instituição após o encerramento do período de captação, 

previamente à readequação dos respectivos projetos, caso seja necessário. 

3. Quando há necessidade de readequação de projetos: situação em que o 

projeto captou menos de 100%, com no mínimo de 60%; ou captou acima de 

100% até o máximo de 120% do valor geral do projeto aprovado. Após a 

manifestação de aprovação ou reprovação da área técnica e publicação em 

Diário Oficial, os deferidos celebram o Termo de Compromisso. 

 A instituição executora iniciará a implementação das ações dos projetos, após 

a transferência dos recursos disponíveis, da conta captação para a conta movimento do 

projeto. O Fundo Nacional de Saúde é responsável pelas transferências entre contas dos 

projetos, remanejamentos e estornos (BRASIL, 2014a). O processo da gestão 
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administrativa dos projetos ocorre no MS conforme descrito no fluxograma na Figura 1. 

Figura 1. Fluxograma processual referente ao PRONON, Brasil, 2017. 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2017. 

 Embora o programa possua três campos de atuação, este estudo pretende 

destacar aqueles relacionados ao campo de atuação de prestação de serviços médico-

assistenciais. Há regras específicas para este campo, disposto nos arts. 23 a 28 da Portaria 

GM/MS nº 1.550/2014, onde se define que a instituição deve possuir infraestrutura física 

adequada, capacidade técnico-operativa para realizar as ações de saúde voltadas à 

assistência oncológica, apresentar Declaração de Anuência prévia favorável do Gestor 

Estadual e/ou Municipal, e apresentar documentos que comprovem o efetivo atendimento 

das normas de vigilância sanitária - alvará sanitário (BRASIL, 2014a). 

 Ressalta-se que nestes projetos o registro dos procedimentos deverá ser no 

sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA), de acordo com 

os códigos cadastrados no CNES, conforme a Portaria nº 1.354, de 02 de dezembro de 

2013. O sistema é oficial para identificar, acompanhar, monitorar e avaliar os dados 

alimentados para a realização de prestação de contas das ações assistenciais, ofertadas 
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pelo proponente que se comprometeu executar o projeto (BRASIL, 2014a). Este controle 

é importante para a instituição, pois assim  a mesma  não solicite pagamento do mesmo 

procedimento também via AIH, ou seja, receba duas vezes pelo mesmo 

atendimento/procedimento. 

 Cumpre destacar também que, na hipótese de duplicidade de registro de 

procedimentos, a instituição poderá ser descredenciada e inabilitada para a apresentação 

de projetos no âmbito do PRONON, durante  3 (três) anos (BRASIL, 2014a). 

 Contudo, o programa PRONON tem vários gargalos e desafios a serem 

enfrentados na gestão, como: análise dos gastos com o programa e mensuração dos 

resultados das ações e serviços de atenção oncológica apoiados com recursos captados; 

mecanismos de monitoramento e avaliação do resultado do programa no âmbito do SUS, 

conforme estabelecido na Portaria GM/MS n° 1.550/2014; verificar se de alguma forma a 

oferta desses serviços contribuem para a melhora do sistema público. 

 Mendes (2012) destacou que as ações de renúncia fiscal possuem fragilidades, 

visto que falta análise criteriosa que podem ser explicada por falta de arcabouço legal no 

que tange o controle e fiscalização da aplicação de recursos. 

 Destaca-se que o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 

1205/2014, já havia se manifestado a fim de avaliar a pertinência de regulamentar a gestão 

das ações governamentais financiadas por renúncias tributárias, inclusive procedimentos 

de controle e de avaliação, além de que o Ministério defina objetivos, indicadores e metas 

para essas ações, de forma a possibilitar a avaliação dos resultados alcançados por tais 

políticas, em atenção ao princípio da eficiência insculpido no art. 37 da Constituição Federal 

(BRASIL, 2014c); 

 Desse modo, conforme orientação do TCU e em cumprimento ao §3° do art. 8° 

da Lei n° 12.715, de 2012, o MS deve desenvolver critérios e indicadores para mensurar 

os resultados dos projetos executados e o estabelecimento de mecanismos de 



22 
 

monitoramento e avaliação dos programas (BRASIL, 2012). 

 Contudo, antes de avançar nessas ações é necessário realizar uma análise 

situacional da estrutura atual do PRONON e dos investimentos aplicados, para que possam 

as próximas atividades ser baseadas em evidências, justificado assim a construção deste 

estudo.  
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Objetivos 
 

Objetivo geral 

 
 Analisar a relação entre projetos aprovados e recursos investidos nos primeiros 

anos do Programa de Apoio à Atenção Oncológica (2013 a 2015). 

 

Objetivos específicos 
 

 Identificar o quantitativo de instituições credenciadas de 2013 a 2015, que 

obtiveram projetos apresentados e aprovados no âmbito do PRONON;  

 Detalhar os projetos aprovados no PRONON que abrangem atividades 

referentes ao campo médico assistencial; 

  Conhecer a distribuição dos projetos aprovados e recursos investidos no 

PRONON por unidade da federação; e, 

 Relacionar os investimentos em oncologia com base em alguns procedimentos 

e o valor investido no PRONON. 
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Métodos 
 

 Este é um estudo descritivo, transversal, realizado por meio da análise 

documental, abrangendo leis, decretos e portarias de âmbito nacional, publicadas a partir 

de 2012, e as bases de dados do Ministério da Saúde. 

 No levantamento de dados foram utilizados os sítios eletrônicos oficiais do 

Ministério da Saúde e o Portal da Legislação do Governo Federal, para consulta de leis, 

decretos e portarias; a pesquisa bibliográfica foi nas bases de dados BVS saúde, 

Periódicos Capes, SciELO e Google Acadêmico. Os descritores nos dois meios de 

pesquisa foram “PRONON”, “Programas de Incentivo Fiscal”, “Incentivo Fiscal” e “Renúncia 

Fiscal”. 

 A análise de conteúdo foi com o método de Bardin¹ (2009) para a análise de 

conteúdo1 dos documentos em três momentos: pré-análise, exploração do material, e  

tratamento dos resultados com  inferência e  interpretação. Considerando-se a quantidade 

de repetição da unidade selecionada (unidade palavra: PRONON) e seu contexto em cada 

documento para posterior categorização.  

 Na análise dos dados as informações foram obtidas a partir de bancos de dados 

do MS relacionados aos projetos submetidos ao PRONON, cujo acesso foi autorizado pela 

Coordenação de  Projetos de Cooperação Nacional (ANEXO).  

 Os dados de procedimentos relacionados à oncologia foram consultados no 

sítio eletrônico Datasus. 

                                                      
1 Segundo Bardin (2009) a análise de conteúdo se define como: 

(...) conjunto de técnicas de análise das comunicações, 
realizando assim uma leitura flutuante, buscando, sempre 
que possível, informações que tragam a essência 
informacional de cada dado qualitativo. O autor da para essa 
pesquisa a ajuda na analise do material no quesito de 
codificação dos materiais, pois a codificação ajuda no quesito 
de transformar os dados brutos da coleta, seguindo 
regras  de analise, para assim facilitar a representação do 
conteúdo assim necessário. A transformação segue o recorte 
(escolha do que vai ser analisado), enumeração ( quais serão 
as regras para classificação) e agregação ( escolha das 
categorias) (...). 
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Resultados e Discussão 

 

Revisão Normativa 

 

 A busca das normativas que tratassem do PRONON foi o ponto inicial 

desta pesquisa, na medida em que era necessário entender a estrutura do 

programa, para posteriormente analisar os resultados conquistados até o 

momento. A referida busca foi realizada por leis, decretos e portarias do âmbito 

federal que estivem relacionadas como o programa. 

 Dessa forma, foram encontrados 22 documentos oficiais que citavam 

e ou conceituavam palavra “PRONON” ou “Programa Nacional de Apoio à 

Atenção Oncológica (PRONON)”, sendo, no âmbito Legislativo, uma lei e um 

decreto, enquanto, no Executivo, foram 20 portarias. Desses, 12 foram 

excluídos por tratar-se de portarias que versavam sobre alteração das 

normativas principais, como mudança do período de credenciamento, alteração 

de membros do Comitê Gestor, remanejamento de recursos entre projetos e 

entre outros. Optou-se neste estudo, por documentos principais do programa de 

abrangência nacional para obtenção de resultados e análise melhor embasados. 

Dessa forma, foram analisados oito documentos que atendiam aos critérios 

estabelecidos.  

 As leis e os decretos foram editados nos anos de 2012 a 2015, 

enquanto as portaria de 2013 a 2016, conforme Tabela 2 abaixo:  
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Tabela 2. Quadro de Normativas no âmbito do PRONON, 2012 a 2016, Brasil.  
 

INSTRUMENTO 
NORMATIVO 

O QUE ESTABELECE PRONON NR 

1. Lei Nº 12.715, 
de 17 de Setembro de 

2012.  

Altera a alíquota das contribuições previdenciárias sobre a 
folha de salários devida pelas empresas que especifica; 
institui o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
e o Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da 
Pessoa com Deficiência e outras providências; 

Institui o PRONON, com a finalidade de captar e 
canalizar recursos para a prevenção e o combate 
ao câncer. Define que estas ações englobam, 
para os fins desta Lei, a promoção da informação, 
a pesquisa, o rastreamento, o diagnóstico, o 
tratamento, os cuidados paliativos e a reabilitação 
referentes às neoplasias malignas e afecções 
correlatas.  
 

04 

2. Decreto nº 7.988, 
de 17 de abril de 2013. 

Regulamenta os arts. 1º a 13 da Lei nº 12.715, de 17 de 
setembro de 2012, que dispõem sobre o Programa Nacional 
de Apoio à Atenção Oncológica - PRONON e o Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência - PRONAS/PCD 

Das diretrizes para o desenvolvimento das ações 
no âmbito do PRONON. Estabelece que a 
participação no programa seja por meio de 
apresentação de projetos para avaliação e 
aprovação pelo Ministério da Saúde. 

18 

3. Portaria nº 875, de 
16 de maio de 2013. 

 

Estabelece as regras e os critérios para apresentação e 
aprovação de projetos no âmbito do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção Oncológica (PRONON) e do Programa 
Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com 
Deficiência (PRONAS/PCD). 

Esta Portaria é a primeira a definir as regras e os 
critérios, no âmbito executivo, para apresentação 
e aprovação de projetos no âmbito do Programa 
Nacional de Apoio à Atenção Oncológica 
(PRONON). 

43 

4. Portaria 
Interministerial MS/MF nº 
1.943, de 05 de setembro 

2013. 

Fixa, para o ano de 2013, o valor global máximo das 
deduções do imposto sobre a renda correspondente às 
doações e aos patrocínios diretamente efetuados em prol de 
ações e serviços desenvolvidos no âmbito PRONON e do 
PRONAS/PCD. 

Define o valor do ano de 2013 destinado ao 
Programa (ver Tabela 3). 

04 

5. Portaria 
Interministerial MS/MF nº 
1.137, de 23 de maio de 

2014. 

Fixa, para o exercício de 2014, o valor global máximo das 
deduções do imposto sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza, correspondente às doações e aos patrocínios 
efetuados em prol de ações e serviços desenvolvidos no 
âmbito do PRONON e do PRONAS/PCD. 

Define o valor do ano de 2014 destinado ao 
Programa (ver Tabela 3). 

04 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.715-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.715-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.715-2012?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.988-2013?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.988-2013?OpenDocument
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6. Portaria GM/MS 
nº 1.550, de 29 de julho 

de 2014. 
 

Redefinem as regras e os critérios para o credenciamento de 
instituições e para apresentação, recebimento, análise, 
aprovação, execução, acompanhamento, prestação de 
contas e avaliação de resultados de projetos no âmbito do 
PRONON e do PRONAS/ PCD. 

Revoga a Portaria nº 875, de 16 de maio de 2013, 
a fim de qualificar as regras e critérios do 
PRONON. 

78 

7. Portaria 
Interministerial MS/MF nº 
2.013, de 07 de dezembro 

de 2015. 

Fixa, para o exercício de 2015, o valor global máximo das 
deduções do imposto sobre a renda correspondente às 
doações diretamente efetuadas em prol de ações e serviços 
desenvolvidos no âmbito do PRONON e do PRONAS/PCD. 

Define o valor do ano de 2015 destinado ao 
Programa (ver Tabela 3). 

05 

8. Portaria 
Interministerial MS/MF nº 
2.485, de 16 de novembro 

de 2016. 

Fixa, para o exercício de 2016, o valor global máximo das 
deduções do imposto sobre a renda correspondente às 
doações diretamente efetuadas em prol de ações e serviços 
desenvolvidos no âmbito do Programa Nacional de Apoio à 
Atenção Oncológica (PRONON) e do Programa Nacional de 
Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência 
(PRONAS/PCD). 

Define o valor do ano de 2016 destinado ao 
Programa. 

03 

TOTAL 159 

NR: Número de Registro 
Fonte: Elaboração própria. 
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 A fim de avaliar o resultado desta tabela, é necessário ressaltar a Lei 

nº 12.465, de 12 de agosto de 2011, a qual definiu as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2012, estabelecendo em seu 

Art. 89: 

“§ 1o  Os projetos de lei aprovados ou medidas provisórias que 
resultem em renúncia de receita em razão de concessão ou 
ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária, 
financeira, creditícia ou patrimonial, ou que vinculem receitas a 
despesas, órgãos ou fundos, deverão conter cláusula de vigência 
de, no máximo, 5 (cinco) anos. 
§ 2o  São considerados incentivos ou benefícios de natureza 
tributária, para os fins desta Lei, os gastos governamentais indiretos 
decorrentes do sistema tributário vigente que visem atender 
objetivos econômicos e sociais, explicitados na norma que 
desonera o tributo, constituindo-se exceção ao sistema tributário de 
referência e que alcancem, exclusivamente, determinado grupo de 
contribuintes, produzindo a redução da arrecadação potencial e, 
consequentemente, aumentando a disponibilidade econômica do 
contribuinte. 
§ 3o  A criação ou alteração de tributos de natureza vinculada será 
acompanhada de demonstração, devidamente justificada, de sua 
necessidade para oferecimento dos serviços públicos ao 
contribuinte ou para exercício de poder de polícia sobre a atividade 
do sujeito passivo” (grifo nosso) (BRASIL, 2011). 
 

 Assim, ao avaliar as normativas específicas de criação do programa, 

observa-se que estas seguiram o definido pela Lei Orçamentária supracitada, 

sendo a lei e o decreto, uma de forma abrangente e a segunda mais específica. 

Deve-se destacar que embora a Lei n° 12.465, de 12 de agosto de 2011, não 

faça referência ao PRONON, ela é de grande importância para sua execução, 

visto que a Lei n° 13.169, de 6 de outubro de 2015, altera a Lei nº 12.715, de 

17 de setembro de 2012, de criação do programa, a fim de prorrogar a sua 

vigência até 2021.  

 Este prazo de vigência é importante para que se realize a avaliação 

constante do custo benefício, visto que segundo Henriques (2009), a tradição 

brasileira após integrar o sistema tributário, é de que estes incentivos fi scais 

possuem a tendência de permanecer por tempo indeterminado.  

 No âmbito do Poder Executivo, o MS contribuiu para que a aplicação 

da Lei n° 12.715/2012 fosse com base em regras fortalecidas, por isso houve 

uma evolução da primeira portaria de 2013, com 43 citações, para a portaria de 

2014 com 78 citações. Os aumentos de citações refletem a própria normativa , 

o que ser inferido que com a robustez de normas os processos tenham 

qualif icado o programa de uma forma mais holística. 
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 Tendo como base os objetivos destas normativas e a estrutura 

substancial do PRONON é possível realizar a análise do programa e verif icar a 

possibilidade de se analisar os seus resultados. 

 

Análise Descritiva do Programa 
 

 Embora o programa tenha sido criado por Lei em 2012, sua 

implementação necessitou da edição de um Decreto e posterior normatização 

do MS. Assim, as primeiras ações realizadas foram iniciadas em 2013, com os 

credenciamentos das instituições e a publicação de portaria interministerial com 

a definição do teto de renúncia fiscal, conforme consta na Tabela 2. A 

disponibilização de recursos para execução das ações está descrita na Tabela 

3, que demonstra a evolução destes dados de 2013 a 2015. 

 

Tabela 3. Cenário do quantitativo de instituições credenciadas e o teto de 
renúncia de 2013 a 2015, Brasil. 

PRONON 
Instituições 

Credenciadas 
 Teto da Renúncia  Valor Máximo por Projeto 

2013 79 R$ 305.870.000,00 R$ 15.293.500,00 

2014 141 R$ 674.430.273,00 R$ 33.721.513,65 

2015 23 R$ 90.000.000,00 R$ 4.500.000,00 
Fonte: Ministério da Saúde, 2017.  

 

 Destaca-se que, embora o número de instituições credenciadas tenha 

aumentado, conforme tabela acima, o valor renunciado diminuiu 86,65%, se 

cotejados o ciclo 2014 e o ciclo 2015. Porém, deve-se perceber que estes dados 

refletem a conjuntura econômica nacional. Em 2014, houve eleição presidencial, 

seguido de crise política e econômica em 2015.  

 Este cenário político e econômica teve reflexos na aprovação dos 

projetos, visto que, em 2015, foi o primeiro ano em que houve a necessidade 

de se estabelecer critér ios para aprovação de projeto, de acordo com a Súmula 

da II Reunião Extraordinária do Comitê Gestor do PRONON e PRONAS de 2015 

(BRASIL, 2015), e detalhado dos quantitativos na tabela 4. 
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Tabela 4. Projetos apresentados e aprovados por ano no PRONON de 2013 a 2015, Brasil. 

PRON
ON 

PA Valor PD Valor PRLO Valor PADL 
Valor Aprovado 

Final 
Captado 

(Exercício Fiscal) 
Captado (Ciclo de 

Projeto) 

2013 61   -   26  R$  117.041.890,27  0   R$                       -     26  R$  117.041.890,27   R$ 72.005.105,33   R$ 78.411.291,99  

2014 145  R$   545.311.820,20  69  R$  256.221.317,66  0   R$                       -     69  R$  256.221.317,66   R$158.057.424,88   R$ 164.774.884,10  

2015 194  R$   561.174.289,14  89  R$  189.777.542,12  32  R$ 112.406.623,46  57  R$   77.370.918,66   R$126.475.802,81   R$ 113.352.156,90  

TOTAL 400  R$  1.106.486.109,34  184  R$  563.040.750,05  32  R$ 112.406.623,46  152  R$  450.634.126,59   R$  356.538.333,02   R$ 356.538.332,99  
PA: Projetos Apresentados 

PD: Projetos Deferidos 

PRLO: Projetos Reprovados por Limite Orçamentário 

PADL: Projetos Aprovados Dentro do Limite Orçamentário 

Fonte: Ministério da Saúde, 2017. 
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 No ano de 2015, houve queda de recursos disponíveis, conforme 

destacado anteriormente, com 89 projetos aprovados, mas somente 57 

atingindo os critérios estabelecidos na súmula supracitada e podendo ser 

deferidos pelo Comitê Gestor. 

 Contudo, conforme estabelecido pela Portaria GM/MS nº 1.550/2014, 

o deferimento do projeto não garante a execução das ações assistenciais, pois 

após o deferimento realizado por portaria específica, há a fase de captação de 

recursos, momento que as instituições devem receber os recursos dos doadores 

em conta específica chamada Conta Captação, criada para este propósito pelo 

Fundo Nacional de Saúde (FNS).  

 A Portaria GM/MS nº 1.550/2014 estabelece que para entraram em 

execução a captação deve ser de no mínimo 60% do valor aprovado 

inicialmente, caso os projetos captem valores abaixo disso, serão indeferidos. 

Se a instituição captar entre 60% e 120% referentes ao valor aprovado elas 

podem realizar a readequação dos projetos, de acordo com os ar tigos 69 e 71 

da portaria supracitada.  

 A readequação do projeto consiste em enviar uma proposta de 

alterações no plano de trabalho original para o Ministério da Saúde, a fim de 

obtenção de aprovação, após este momento se houver recomendação favorável 

da área técnica responsável, a SE publica a portaria  de deferimento da 

readequação e procede-se a assinatura do Termo de Compromisso. 

 Oficialmente o projeto entra em execução quando os recursos são 

transferidos da Conta Captação para a Conta Movimento, criada também 

especificamente para o projeto pelo FNS (BRASIL, 2014a).  

 Considerando as informações mencionadas, dos 152 projetos 

aprovados de 2013 a 2015, apenas 80 entraram em execução, o que representa 

apenas 53% do total, conforme descrito na Tabela 5. 

 

Tabela 5. Projetos que entraram em execução no PRONON, aprovados de 2013 a 
2015, Brasil.  

Ano 

Qtd. De 
projetos 

aprovados no 
ciclo 

Qtd. De Projetos 
que entraram em 

execução 

Percentual do total 
aprovado 

2013 26 17 65% 

2014 69 44 64% 

2015 57 19 33% 

TOTAL 152 80 53% 
Elaboração: Fonte própria 
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 Destes 80 projetos que entraram em execução, 12 (15%) são do 

campo de atuação Pesquisas Clínicas, Epidemiológicas e Experimentais; 19 

(23,75%) do campo Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento de Recursos 

Humanos; e, 49 (61,25%) de Prestação de Serviços Médico-Assistenciais. Ao 

realizar a descrição nacional da distribuição do recurso temos que São Paulo é 

o Estado que possui o maior número de projetos em execução, 25, que pode 

ser explicado por sua densidade demográfica (IBGE, 2011), que representam 

um investimento de R$ 128.957.436,44, conforme tabela 6. 

 

Tabela 6. Projetos em Execução no PRONON, aprovados de 2013 a 2015, por 
Estado, valor aprovado e valor transferido. 

UF Projetos Valor Aprovado Valor Transferido 

SP 25 R$ 124.496.373,14 R$ 128.957.436,44 

MG 22 R$ 58.206.956,20 R$ 60.885.031,41 

PR 9 R$ 17.315.296,13 R$ 19.051.888,68 

RJ 3 R$    17.690.446,46 R$    13.215.216,47 

RS 10 R$      6.912.383,93 R$      7.363.152,73 

CE 1 R$      2.494.828,99 R$      2.591.316,65 

SC 5 R$      1.759.626,72 R$      1.801.644,66 

PE 2 R$      1.208.992,80 R$      1.341.991,31 

ES 2 R$      1.009.234,80 R$         638.146,06 

BA 1 R$         378.721,00 R$         485.523,17 

TOTAL 80 R$  231.472.860,17 R$  236.331.347,58 

Elaboração: Fonte própria 

 

 Na tabela 6, há duas informações sobre o valor do investimento, 

aprovado e transferido, que são diferentes como observado no estado de São 

Paulo, onde foram aprovados R$124.496.373,14 e no final foram transferidos 

128.957.436,44, revelando uma diferença, para mais, em R$ 4.161.063,30 . 

Assim como o inverso no estado de Espírito Santo, que teve valor de R$ 

1.009.234,80 aprovado e fora repassado apenas R$ 638.146,06, essas 

diferenças ocorrem justamente no momento de captação de recursos, conforme 

citado anteriormente, além disso, há os rendimentos financeiros que a Conta 

Captação gera aos projetos, que são transferidos à Conta Movimento.  

 Portanto, os investimentos são melhor analisados quando se 

considera o valor transferido, que é o real valor investido nos projetos.  

 No que tange especificamente aos projetos do campo de atuação 

médico-assistencial do PRONON, foco deste estudo, temos 49 projetos que 

entraram em execução, com um valor total de transferência de R$ 
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132.987.233,86 no período estudado, conforme descrito na Tabela 7 abaixo por 

ano de aprovação. 

 

Tabela 7. Projetos em execução no PRONON, por ano de aprovação e valor 
transferido, Brasil.  

Ano de Aprovação 
Quantidade de Projetos 

Aprovados 
Valor Transferido às 

instituições 

2013 15 R$    53.527.477,68 

2014 22 R$    57.355.732,83 

2015 12 R$    22.104.023,35 

TOTAL 49 R$  132.987.233,86 
Elaboração: Fonte própria 

 

 Podemos inferior destes dados que houve um montante de valores 

alto, sendo o ápice em 2014.No ano seguinte, houve uma queda de mais de R$ 

30 milhões, assim como o número de projetos aprovados que entraram em 

execução, o que representou o menor quantitativo dos três anos. A relação aos 

estados que receberam estes recursos específicos para a assistência, está 

descrito na Tabela 8.  

 

Tabela 8. Projetos que entraram em Execução do Campo Médico Assistencial do 
PRONON por Estado, de 2013 a 2015.  

UF 
Projetos 

Aprovados 
Valores Aprovados 

Valores Transferidos para 
as Instituições 

MG 18  R$         52.797.820,63   R$         54.928.692,97  

RS 9  R$           6.413.224,93   R$           6.733.174,36  

SP 7  R$         49.658.732,92   R$         48.777.556,48  

PR 7  R$         15.510.628,55   R$         17.224.242,51  

SC 4  R$           1.252.254,07   R$           1.257.539,52  

BA 1  R$              378.721,00   R$              485.523,17  

CE 1  R$           2.494.828,99   R$           2.591.316,65  

ES 1  R$              927.271,80   R$              591.892,06  

PE 1  R$              383.658,08   R$              397.296,14  

 TOTAL 49  R$       129.817.140,97   R$       132.987.233,86  

Elaboração: Fonte própria 

 

 Analisando os dados financeiros, observa–se que apenas três 

estados tiveram transferência de recursos superiores a R$ 15.000.000 de reais, 

Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Apesar de o estado de São Paulo realizar o 

maior número de procedimentos relacionados à oncologia (Tabela 9) , não 

correspondeu aos dados presentes dos projetos PRONON.  



34 
 

 Em relação aos procedimentos relacionados à oncologia financiados 

pelo Sistema Único de Saúde, por meio de recursos orçamentários específicos, 

segue os dados dos anos de 2013 a 2015 em todo o país: 
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Tabela 9. Relação de procedimentos registrados por AIH 2013 a 2015 relacionados ao câncer, Brasil, 2017. 

UF  

Cirurgia para câncer Radioterapia Quimioterapia 

Qtd. 
Procedimentos 

Valor Investido 
Qtd. 

Procedimentos 
Valor Investido 

Qtd. 
Procedimentos 

Valor Investido 

AC 1.327  R$                3.007.793,27  37.122  R$                1.265.086,00  18.533  R$              11.407.895,06  

AL 7.757  R$              19.032.330,68  345.841  R$              14.844.209,81  90.244  R$              56.657.587,15  

AM 7.793  R$              16.779.706,20  157.735  R$                7.147.462,08  53.024  R$              35.358.980,76  

AP 1.302  R$                2.128.856,78  0  R$                                  -    4.602  R$                3.583.331,93  

BA 50.312  R$            268.146.550,55  1.595.231  R$              61.906.557,21  423.381  R$            236.784.899,01  

CE 38.560  R$            143.141.754,60  1.415.700  R$              54.784.329,00  384.564  R$            202.487.568,75  

DF 9.156  R$              22.449.131,24  166.619  R$                7.653.893,00  72.381  R$              45.115.787,26  

ES 21.959  R$              68.305.405,83  668.424  R$              26.672.906,65  190.634  R$            104.478.616,28  

GO 24.972  R$              85.563.323,71  770.166  R$              31.470.136,00  181.609  R$            115.889.904,86  

MA 16.592  R$              64.538.000,77  497.085  R$              19.581.763,00  126.387  R$              74.122.610,92  

MG 97.746  R$            354.944.410,54  4.560.919  R$            174.248.982,27  1.054.819  R$            588.796.628,36  

MS 8.950  R$              24.922.834,36  306.326  R$              11.160.954,76  104.316  R$              55.618.970,53  

MT 11.639  R$              26.760.136,27  363.685  R$              13.901.997,00  99.788  R$              55.199.445,96  

PA 8.837  R$              28.629.199,04  412.468  R$              19.032.680,00  83.321  R$              51.011.706,36  

PB 12.717  R$              53.311.076,65  597.492  R$              23.426.387,00  144.626  R$              78.862.890,52  

PE 49.781  R$            176.324.928,86  1.246.950  R$              48.051.000,68  406.033  R$            238.318.026,05  

PI 10.093  R$              30.436.420,28  445.190  R$              18.800.975,06  113.224  R$              65.580.904,39  

PR 77.600  R$            236.781.773,91  2.440.092  R$              90.927.730,00  567.084  R$            343.537.471,93  

RJ 52.501  R$            145.529.687,61  1.975.448  R$              72.178.235,33  522.779  R$            287.891.031,48  

RN 19.562  R$              66.281.448,81  556.106  R$              21.735.649,02  170.321  R$            100.747.033,10  

RO 2.958  R$                7.125.191,63  196.683  R$                7.713.754,00  27.815  R$              17.349.187,59  

RR 781  R$                1.558.853,34  0 R$                                  - 3.388  R$                1.625.029,99  

RS 74.901  R$            226.753.932,77  2.590.799  R$              97.735.026,71  867.835  R$            475.698.731,70  

SC 40.638  R$            122.809.063,69  1.215.698  R$              45.306.165,78  398.506  R$            215.782.076,24  
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SE 3.580  R$                9.191.319,96  151.402  R$                5.613.535,00  42.907  R$              23.616.286,30  

SP 220.970  R$            668.672.585,66  8.398.192  R$            315.567.589,60  2.256.281  R$         1.311.029.001,10  

TO 4.553  R$                9.918.985,53  127.713  R$                5.599.729,00  39.319  R$              21.697.120,46  

Total 877.537  R$    2.883.044.702,54  31.239.086  R$    1.196.326.733,96  8.447.721  R$    4.818.248.724,04  

 
Fonte: TabWin, SIA/SUS, em 15 de Dezembro de 2016. 
Para extração desses dados foram considerados: 
04 – Procedimentos cirúrgicos CID: Capítulo 02 – Neoplasias (tumores). Categorias: CID C00-C97, D00-D09 e D37-D48 
03.04.02 – Quimioterapia paliativa – adulto;  
03.04.03 – Quimioterapia para controle temporário de doença – adulto;  
03.04.04 – Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora) – adulto;  
03.04.05 – Quimioterapia adjuvante (profilática) – adulto;  
03.04.06 – Quimioterapia curativa – adulto;  
03.04.07 – Quimioterapia de tumores de criança e adolescente;   
03.04.08 – Procedimentos especiais; e, 
03.04.01 – Radioterapia. 
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 Observando as informações de procedimentos disponíveis no sistema 

do Datasus, algo que levanta suspeitas da veracidade dos dados refere-se aos 

estados de Roraima e Amapá, porquanto receberam recursos aprovados para 

quimioterapia, quando não há registros de procedimentos para radioterapia, 

nem mesmo valores para os mesmos procedimentos de 2013 a 2015 naqueles 

estados. O que se pode inferir é de que ocorreu erro de preenchimento de dados 

e/ou comunicação de informações destas mesmas áreas de procedimentos.  

 Conforme citado anteriormente, os procedimentos de assistências no 

PRONON devem ser registrados no CIHA, conforme norma do Programa, 

contudo ao realizar a busca neste sistema, apenas cinco instituições 

apresentaram resultados, o que representou um total de 20.663 atendimentos 

em oncologia, nos anos 2015 e 2016, contudo este dado não está em 

consonância com a quantidade de projetos em execução neste campo de 

atuação, nem com o valor investido, portanto há uma grande chance dos 

atendimentos não estarem sendo devidamente registrados no sistema formal de 

acompanhamento e monitoramento dos projetos. O correto preenchimento deste 

sistema, segundo a Portaria GM/MS nº 1.550/2014, é de responsabilidade das 

instituições, que devem enviar anualmente os registros do ano fiscal anterior na 

prestação de Contas Anual. 

 Estas informações de procedimentos são importantes para se realizar 

o constaste do investido via PRONON, contudo não é possível realizar uma 

análise profunda dos dados, visto que não há informação disponível de 

atendimentos via PRONON, o que dificulta fazer associação entre as formas de 

financiamento, por meio da Rede de Oncologia do SUS e o financiado por meio 

de incentivo fiscal, esta relação geral está descrita na Tabela 10.  

 Apesar de que Mendes (2012) indica que a comparação entre as 

ações advindas de despesa pública, ou seja, das políticas estabelecidas no 

programa orçamentário do MS, podem não ser comparáveis que qualquer forma 

com as ações de renúncia fiscal, visto que a forma de planejamento e execução 

destas possuem naturezas específicas. 
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Tabela 10. Valores Investidos no PRONON e em Procedimentos específicos relacionados à oncologia, de 2013 a 2015, 

Brasil. 

 
 
Fonte: Ministério da Saúde, 2017. 
PA: Projetos Aprovados que entraram em Execução, aprovados no PRONON de 2013 a 2015; 
QP: Quantidade de Procedimentos registrados no de 2013 a 2015, retirados do TabWin, SIA/SUS, em 15 de Dezembro de 2016. 

Para extração dos dados de Cirurgia para Neoplasias, Radioterapia e Quimioterapia foram considerados: 
04 – Procedimentos cirúrgicos CID: Capítulo 02 – Neoplasias (tumores). Categorias: CID C00-C97, D00-D09 e D37-D48 
03.04.02 – Quimioterapia paliativa – adulto;  
03.04.03 – Quimioterapia para controle temporário de doença – adulto;  
03.04.04 – Quimioterapia prévia (neoadjuvante/citorredutora) – adulto;  
03.04.05 – Quimioterapia adjuvante (profilática) – adulto;  
03.04.06 – Quimioterapia curativa – adulto;  
03.04.07 – Quimioterapia de tumores de criança e adolescente;   
03.04.08 – Procedimentos especiais; e, 
03.04.01 – Radioterapia. 

UF 

PRONON Cirurgia para Neoplasias Radioterapia Quimioterapia 

PA 
Valores Transferidos 
para as Instituições 

QP Valor Investido QP Valor Investido QP Valor Investido 

MG 18 R$        54.928.692,97 97.746 R$            354.944.410,54 4.560.919 R$        174.248.982,27 1.054.819 R$            588.796.628,36 

RS 9 R$          6.733.174,36 74.901 R$            226.753.932,77 2.590.799 R$          97.735.026,71 867.835 R$            475.698.731,70 

SP 7 R$        48.777.556,48 220.970 R$            668.672.585,66 8.398.192 R$        315.567.589,60 2.256.281 R$         1.311.029.001,10 

PR 7 R$        17.224.242,51 77.600 R$            236.781.773,91 2.440.092 R$          90.927.730,00 567.084 R$            343.537.471,93 

SC 4 R$          1.257.539,52 40.638 R$            122.809.063,69 1.215.698 R$          45.306.165,78 398.506 R$            215.782.076,24 

BA 1 R$             485.523,17 50.312 R$            268.146.550,55 1.595.231 R$          61.906.557,21 423.381 R$            236.784.899,01 

CE 1 R$          2.591.316,65 38.560 R$            143.141.754,60 1.415.700 R$          54.784.329,00 38.4564 R$            202.487.568,75 

ES 1 R$             591.892,06 21.959 R$              68.305.405,83 668.424 R$          26.672.906,65 190.634 R$            104.478.616,28 

PE 1 R$             397.296,14 49.781 R$            176.324.928,86 1.246.950 R$          48.051.000,68 406.033 R$            238.318.026,05 

TOTAL 49 R$  132.987.233,86 672.467 R$    2.265.880.406,41 24.132.005 R$    915.200.287,90 6.549.137 R$    3.716.913.019,42 
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Conclusão 

 

 O PRONON por ser um programa de incentivo fiscal é tema relevante 

no contexto da Economia da Saúde, pois utiliza recurso disponibilizado pelo 

Estado, a fim de executar políticas públicas em ações que possuem carência de 

assistência integral e qualif icada nos seus estados e municípios, o que pode 

acarretar resultados positivos dentro do contexto da saúde e seus gastos 

disponibilizados para beneficiar as pessoas com câncer em todo o território 

Brasileiro (BRASIL, 2012). 

 Mendes em 2012, já destacava para o fato de haver poucos estudos 

sobre os programas de incentivo fiscal. Achado esse também relevante para 

este estudo, visto que as referências no âmbito da saúde pública focam na 

desoneração de imposto de renda relacionado aos planos de saúde (OCKÉ-

REIS & SANTOS, 2011; OCKÉ-REIS, 2013; MENDES & WEILLER, 2015; 

TRAVAGIAN, 2016). 

 Os autores afirmam que a desoneração causa um subfinanciamento 

da saúde e pode gerar iniquidades, “resultando em um acesso fragmentado e 

desigual dos cidadãos brasileiros ao sistema de saúde” (OCKÉ-REIS; SANTOS, 

2011, P. 15). 

 Contudo o PRONON visa ampliar a oferta de serviços, mesmo que 

por intermédio de serviços de entidade privadas sem fins lucrativos, onde as 

instituições devem obrigatoriamente abrir novas vagas para os pacientes 

encaminhados pelo SUS, considerando que os atendimentos devem ser 

regulados pela Secretaria Municipal e/ou Estadual a depender da abrangência 

das ações (BRASIL, 2014a). A necessidade de habilitação das instituições como 

CACON ou UNACON, é um passo importante que demonstra que as ações no 

âmbito do PRONON devem ser complementares ao SUS.  

 Além disso, a existência de um prazo de execução para o programa 

até 2021 é uma inovação necessária, de acordo com Henriques (2009), para 

que se possa avaliar periodicamente os resultados do programa e a viabilidade 

de eventuais renovações ou prorrogações de sua vigência.  

 Contudo, analisar os resultados de um programa é tarefa complexa 

que necessita da criação, seleção e apuração de indicadores que possam 

retratar aspectos relevantes dos resultados dos projetos. Esses indicadores não 

são formas de hierarquizar projetos e ações, estes poderiam ter o objetivo de 
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avaliar o desempenho do programa a fim de obter uma série histórica de seu 

desenvolvimento, a fim de cumprir a decisão estabelecida no Acórdão nº 

1205/2014 do TCU (Brasil, 2014c). 

 Uma das recomendações deste estudo é que sejam criados estes 

indicadores, o que poderá revelar a necessidade de continuação do programa 

ou não, além de auxiliar no monitoramento por parte do Ministério da Saúde de 

suas ações, sendo uma boa ferramenta de auto-avaliação. Ressalta-se que essa 

ação deve contar com a participação ativa de todas as áreas técnicas no MS, 

assim como das instituições, sendo esta última a fonte de dados primários, 

posto que deveriamm fornecer dados consistentes para que o acompanhamento 

e monitoramento do Programa possa ser realizado de forma adequada e 

fidedigna  pela administração pública.  

 Para validação desta ferramenta, sugere-se que seja aplicado em 

alguns projetos de forma piloto e, posteriormente, fossem avaliados seus 

resultados. Esta atividade, entretanto, demanda tempo e disponibilidade das 

partes envolvidas no Programa. 

  Outros achados relevantes que devem ser considerados neste 

processo, para a discussão: (i) os recursos destinados ao programa sofreu 

queda ao longo dos poucos anos de vigência, que provavelmente teria decorrido 

do período de crise econômica e política; (ii) embora o recurso tenha diminuído, 

o credenciamento de instituições no programa aumentou, demonstrado o 

crescente interesse da sociedade; (iii) como consequência da redução dos valor 

global máximo do programa houve diminuição dos valores máximos dos 

projetos, na medida em que são diretamente vinculados; (iv) a quantidade de 

projetos aprovados diminuiu ao longo dos anos; (v) nem todos os projetos 

aprovados conseguem captar recurso, o que diminui a quantidade de projetos 

em execução; e (vi) não há dados robusto de atendimentos no campo de 

atuação médico-assistencial, no âmbito do PRONON. 

 Uma limitação deste estudo é a qualidade dos bancos de dados 

utilizados, como o CIHA, que não possui todos os dados dos atendimentos, a 

fim de que permitisse a adequada e completa análise dos resultados dos 

projetos. A robustez do dado é essencial para que qualquer estudo possa 

auxiliar a construção das políticas públicas de saúde, portanto recomenda-se 

que seja qualificado este sistema a fim de que seja utilizado na análise da 

política como um todo.   
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 Contudo, o PRONON é um programa relativamente jovem, com cinco 

anos de criação, que começou a ser executado em 2014, portanto é difícil medir 

quais resultados podem ser relevantes para o sistema público de saúde.  

  

 Portanto, neste estudo não foi possível aferir os resultados do 

PRONON, realizando assim sua análise descritiva, a fim de colaborar com 

estudos futuros acerca do tema. 

 Destaca-se que, na literatura, não há estudos que avaliem o 

PRONON, citando, muitas vezes, em teses e dissertações, apenas como uma 

das formas de gastos tributários em saúde, sem qualquer aprofundamento 

analítico 
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