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DELIBERAÇÃO Nº 102  - 19/03/2018  
 

 
Comissão Intergestores Bipartite do Paraná, considerando: 
 

 Considerando a Portaria MS/SAS nº 140 de 27 de fevereiro de 2014 que “Redefine os critérios e 

parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos 

estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições 

estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)”; 

 Considerando a necessidade de reorganizar a linha de cuidado da atenção oncológica no estado, com 

a redefinição das referências para acesso aos serviços habilitados; 

 Considerando a oportunidade de ampliar a oferta de serviços de forma a garantir a assistência 

oncológica integral nas diversas especialidades disponíveis na rede, possibilitando o acesso do 

usuário SUS a mais de um serviço com opção de atendimento imediato sem necessidade de 

aguardar em fila de espera; 

 Considerando a Deliberação 043 de 04/04/2016, que aprova o Plano de Atenção/Ação Oncológico do 

Estado do Paraná, a habilitação, reabilitação, desabilitação e reclassificação dos serviços na 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia e os Hospitais Estratégicos de Referência Estadual 

em Oncologia. 

 
 
Aprova “Ad Referendum” a alteração do Plano de Atenção/Ação Oncológico, com a inclusão dos 

serviços identificados abaixo, sendo: 

 RADION - Instituto de Oncologia e Radioterapia de Curitiba Ss Ltda. CNES 9130780, do 

município de Curitiba, como serviço de radioterapia de complexo hospitalar (código 1715) em 

formação com o Hospital Universitário Evangélico de Curitiba – HUEC, CNES 0015245. 

 UOPECCAN  FILIAL UMUARAMA - União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao 

Câncer, CNES 7845138,  do município de Umuarama, como UNACON, com serviço de 

radioterapia, (código  1707).  

 

 

 
 
 
Sezifredo Paulo Alves Paz                                                                                                
  Coordenador Estadual 
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