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Resumo Incorporação de medicamentos no Rol de cobertura mínima da ANS

Detalhamento Questionamos a esta agência:

1.Quando a ANS iniciará os trabalhos de revisão do ROL de coberturas 
mínimas obrigatórias do próximo biênio? 

2.Há discussões sobre a inclusão no ROL de coberturas mínimas 
obrigatórias da radioterapia IMRT para câncer de próstata?

3.Quanto ao uso do medicamento Abiraterona esta agência já incluiu sua 
utilização após a realização de quimioterapia. No entanto, é 
cientificamente conhecido e comprovado que o uso deste medicamento 
anterior à quimioterapia proporciona o melhor benefício clínico, com 
ganho significativo de sobrevida global. Questionamos: i)a ANS pretende 
incluir o Abiraterona com indicação de uso anterior à quimioterapia? ii) já 
há algum estudo interno ou discussão neste sentido?

4.Como a ANS pretende incorporar ao ROL de coberturas obrigatórias as 
novas drogas orais oncológicas e as novas indicações para antigas 
drogas registradas na ANVISA após a definição da lista dos 37 
medicamentos de cobertura obrigatória? A incorporação será feita 
somente na próxima revisão do ROL ou poderá ser feita imediatamente 
após o registro da droga ou da nova indicação na ANVISA?



Resposta Prezada Senhora.

 Em atendimento à demanda encaminhada, a Diretoria de Normas e 
Habilitação dos Produtos informa o que segue:

1.Quando a ANS iniciará os trabalhos de revisão do ROL de coberturas 
mínimas obrigatórias do próximo biênio? 

As reuniões do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde – 
COSAÚDE que terão como pauta a discussão do Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde que passará a valer a partir de 2016 terão início em 
janeiro de 2015. Ressaltamos que as reuniões do COSAÚDE ocorrerão 
concomitantemente a reuniões com especialistas de cada área e serão 
seguidas de Consulta Pública, antes que a proposta final seja apreciada 
e aprovada pela Diretoria Colegiada da ANS.

 2.Há discussões sobre a inclusão no ROL de coberturas mínimas 
obrigatórias da radioterapia IMRT para câncer de próstata?

Inclusões específicas dependerão das demandas sobre cobertura que 
chegam à ANS, das discussões do corpo técnico da Agência e, quando 
necessário, de reuniões setoriais com as partes interessadas 
(sociedades ou conselhos profissionais, operadores, associações de 
pacientes, etc). Isto além da análise das demandas que chegarão 
durante a Consulta Pública. A existência de evidências de efetividade 
dos procedimentos e o alinhamento com as políticas do Ministério da 
Saúde são fatores preponderantes que pesam na decisão sobre a 
incorporação de procedimentos.

3.Quanto ao uso do medicamento Abiraterona esta agência já incluiu sua 
utilização após a realização de quimioterapia. No entanto, é 
cientificamente conhecido e comprovado que o uso deste medicamento 
anterior à quimioterapia proporciona o melhor benefício clínico, com 
ganho significativo de sobrevida global. Questionamos: i)a ANS pretende 
incluir o Abiraterona com indicação de uso anterior à quimioterapia? ii) já 
há algum estudo interno ou discussão neste sentido?

 Com relação ao item I, este foi respondido na pergunta anterior. Quanto 
ao item II, ainda não houve uma discussão sistemática sobre 
incorporações, mas esta Diretoria mantém um registro das demandas 
que chegam à Agência sobre procedimentos e medicamentos que não 
fazem parte da cobertura atual, para análise e, quando for o caso, 
discussão com atores externos durante o período de revisão do Rol, o 
qual se iniciará em janeiro próximo.

4.Como a ANS pretende incorporar ao ROL de coberturas obrigatórias 
as novas drogas orais oncológicas e as novas indicações para antigas 
drogas registradas na ANVISA após a definição da lista dos 37 
medicamentos de cobertura obrigatória? A incorporação será feita 
somente na próxima revisão do ROL ou poderá ser feita imediatamente 
após o registro da droga ou da nova indicação na ANVISA?

 A incorporação de novos medicamentos quimioterápicos orais à 
cobertura obrigatória, assim como a inclusão de novas indicações 
obedece à mesma lógica da incorporação de novos procedimentos. 
Neste sentido, o questionamento já foi respondido no item 2.

Cabe-nos ainda informar que Vossa Senhoria tem a faculdade de 
apresentar recurso à presente resposta, no prazo de 10 dias, a contar do 
recebimento desta, o qual será apreciado pelo Diretor Adjunto, Sr. João 
Barroca, nos termos do art.15 da Lei 12.527/2011 c/c art. 21 do Decreto 
nº 7.724/2012.
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