
Dados da Resposta

Data de Resposta 24/08/2017 11:45

Tipo de Resposta Acesso Parcialmente Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Parte da informação inexistente

Dados do Pedido

Protocolo 25820003821201721

Solicitante Instituto Oncoguia

Data de Abertura 24/07/2017 16:38

Orgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde

Orgão Vinculado Destinatário ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar

Prazo de Atendimento 24/08/2017

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Parcialmente Concedido (Parte da informação inexistente)
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Resumo Cobertura do Medicamento XOFIGO

Detalhamento Nos últimos dias, o Programa de Apoio ao Paciente com Câncer do 
Instituto Oncoguia recebeu ligações de pacientes alegando que seus 
planos de saúde teriam negado a cobertura do tratamento à base do 
medicamento Xofigo, um antineoplásico radiofármaco de administração 
endovenosa sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de 
saúde dentro de estabelecimento de Saúde. As operadoras têm alegado 
que referido tratamento não estaria no rol de cobertura obrigatória. 

Entendemos que referido tratamento deve ser obrigatoriamente coberto 
pelos planos de saúde por se enquadrarem no conceito de quimioterapia 
oncológica , estabelecida no art. 21, X, da RN nº 387/15, "entendida como 
aquela baseada na administração de medicamentos para tratamento do 
câncer, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos 
relacionados ao tratamento e adjuvantes (medicamentos empregados de 
forma associada aos quimioterápicos citostáticos com a finalidade de 
intensificar seu desempenho ou de atuar de forma sinérgica ao 
tratamento) que, independentemente da via de administração e da classe 
terapêutica, necessitem, conforme prescrição do médico assistente, ser 
administrados sob intervenção ou supervisão direta de profissionais de 
saúde dentro de estabelecimento de Saúde”.  

Considerando a responsabilidade deste Instituto em oferecer a orientação 
mais adequado ao paciente com câncer, solicitamos que essa agência 
confirme a informação de que o medicamento Xofigo possui cobertura 
obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde regulamentados 
pela Lei no 9.656/98, desde que indicados conforme bula.

Em anexo, extrato do registro do produto na ANVISA.



Resposta Prezado Cidadão,
 
Em resposta a demanda [Sistema Acesso a Informação] – 
[25820.003821/2017-21] - Registro de Pedido de Informação, 
esclarecemos que:
 
O “Xofigo” possui registro recente da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA) na classe terapêutica “Isótopo radioativo 
antineoplásico”, bem como consta da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos (CBHPM) sob o código 
4.07.10.11-4, como procedimento para “Tratamento de metástases 
ósseas com isótopos alfa-emissor – planejamento e 1º dia de 
tratamento, porte 7ª e custo operacional 24,590”. Com base nestes 
dados, restam dúvidas quanto ao enquadramento na cobertura 
obrigatória do rol, uma vez que pode se tratar de procedimento ou de 
medicamento. Desta forma, a situação do Xofigo demanda estudos 
técnicos mais aprofundados por parte desta Agência.
 
Segundo orientação fornecida pela a Controladoria Geral da União, 
pedido de acesso à informação é aquele que se refere a informações 
contidas em registros ou documentos, produzidos ou acumulados por 
seus órgãos ou entidades. Ou seja, refere-se à solicitação que tenha por 
objeto um dado ou informação, nos termos do art. 4º, I e II da Lei nº 
12.527/2011:
Art. 4o  Para os efeitos desta Lei, considera-se: 
I - informação: dados, processados ou não, que podem ser utilizados 
para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer 
meio, suporte ou formato; 
II - documento: unidade de registro de informações, qualquer que seja o 
suporte ou formato;

Entretanto, com vistas ao atendimento do seu pleito, as informações 
requeridas por V.Sª podem ser solicitadas por meio de encaminhamento 
de correspondência ou petição administrativa protocolada junto a esta 
Agência ou enviada pelo correio para a Presidência da ANS no 
endereço: Av. Augusto Severo, 84, 9º andar - Glória - Rio de Janeiro - RJ 
- CEP: 20.021-040.
 
No caso de atuação em virtude de mandato, deverá ser apresentado o 
respectivo instrumento de procuração, o qual deve conferir ao procurador 
poderes de representação junto a Administração Pública, devendo ser 
apresentado na forma original ou por meio de cópia autenticada, 
juntamente com o correspondente documento legal de identificação do 
representante.

 
Cabe-nos ainda informar que Vossa Senhoria tem a faculdade de 
apresentar recurso à presente resposta, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do recebimento desta, o qual será apreciado pela Diretora 
Adjunta, Sra. Carla Soares, nos termos do art.15 da Lei 12.527/2011 c/c 
art. 21 do Decreto nº 7.724/2012.

Atenciosamente,

Equipe SIC/ANS
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24/07/2017 16:38 Pedido Registrado para para o Órgão ANS – 
Agência Nacional de Saúde Suplementar

SOLICITANTE

14/08/2017 11:05 Pedido Prorrogado MS – Ministério da Saúde/ANS – 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar

24/08/2017 11:45 Pedido Respondido MS – Ministério da Saúde/ANS – 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar


