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ROGÉRIO SIMONETTI MARINHO 

Deputado Federal 

Praça dos Três Poderes - Câmara dos Deputados 

Gabinete: 446 - Anexo: IV  

CEP: 70160-900 - Brasília - DF 

E-mail dep.rogeriomarinho@camara.leg.br 

Ref.: Apresentação de problemas e 

propostas identificadas no setor da Saúde 

Suplementar. 

Excelentíssimo Senhor, 

O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como 

OSCIP, criada com a missão de ajudar o paciente com câncer a viver melhor 

por meio de ações de educação, conscientização, apoio e defesa dos direitos 

dos pacientes, com sede na Alameda Lorena, 131, conj. 116, Jardim Paulista, 

CEP 01424-001, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

11.417.283/0001-98, vem, respeitosamente, solicitar apoio na solução dos 

problemas enfrentados pelos pacientes com câncer beneficiários de planos de 

saúde no Brasil. 

O câncer é a segunda maior causa de morte no Brasil. A estimativa para 

2017 é que surjam cerca de 600 mil novos casos de câncer. Nessa etapa é 



 

fundamental que o paciente tenha acesso a bons médicos, infraestrutura 

adequada e terapias eficazes.  

Existe um problema muito importante enfrentado pelos beneficiários de 

planos de saúde, e que para o paciente com câncer, em especial, pode ter uma 

consequência irremediável: o longo intervalo para a atualização do rol de 

procedimentos e eventos de cobertura obrigatório estabelecido pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

A revisão do rol da ANS é realizada somente a cada 2 anos. Entre uma 

revisão e outra, os beneficiários de planos de saúde podem ficar privados de 

exames, tratamentos e outros procedimentos mais eficazes.   

A evolução da ciência médica é rápida e crescente, razão pela qual a 

demora de dois anos para a revisão do rol mostra-se absolutamente 

injustificável. Para se ter uma ideia, são publicados cerca de 2 milhões de 

estudos na área da saúde por ano. Isso significa que muitos novos 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos precisam aguardar até dois anos para 

serem avaliados pela ANS, deixando o paciente sem acesso a essas tecnologias. 

A ANS, que ao longo dos anos vem adotando medidas bastante 

importantes para regulação do setor da saúde suplementar, conta com um 

comitê permanente para análise das questões pertinentes à cobertura 

assistencial obrigatória.  

Essa estrutura, já em funcionamento, tem plenas condições de garantir 

maior rapidez no processo de avaliação, incorporação e desincorporação de 

procedimentos de cobertura obrigatória na saúde suplementar. Acreditamos 

que nem tudo deva ser incorporado, é necessária uma prévia avaliação de 



 

evidência científica. No entanto, nada justifica que essa avaliação demore 2 

anos para ocorrer. O atual modelo regulatório de atualização do rol põe em 

xeque a própria essência do contrato de plano de saúde, que é garantir ao 

contratante a garantia de cobertura do procedimento mais adequada para 

resolução do seu problema.  

Como ponto de partida para resolver essa questão, existe o PL 6033/16, 

originado em sugestão apresentada pelo Instituto Oncoguia à Comissão de 

Legislação Participativa (CLP), que está sob análise desta Comissão, e pretende 

reduzir o prazo de revisão do rol para um ano. Mais importante do que se apegar 

ao texto original da sugestão, é que a Comissão se debruce sobre o problema 

em si e dê uma resposta legislativa adequada. 

Outro problema enfrentado pelos beneficiários dos planos de saúde é a 

inexistência de um protocolo integral para tratamento do tabagismo no setor 

suplementar da saúde. 

Atualmente, a melhor evidência científica mostra que o tratamento para 

o tabagismo mais eficaz, envolve tanto o suporte da equipe especializada 

multiprofissional, como o tratamento medicamentoso. A equipe 

multiprofissional trabalha a parte comportamental e emocional do paciente, 

enquanto que o suporte medicamentoso tem por objetivo diminuir os sintomas 

da abstinência à nicotina, facilitando o processo de cessação do vício.  

Atualmente, o SUS oferece o tratamento multiprofissional e 

medicamentoso por meio do Programa Nacional de Controle do Tabagismo 

(PNCT). No entanto, os planos de saúde estão obrigados por lei a oferecer 

apenas consultas isoladas com especialistas. Não há protocolos ou diretrizes 

clínicas para os planos que contemple o tratamento completo do tabagismo. 



 

De acordo com o INCA, pesquisas indicam que 80% dos fumantes 

desejam parar de fumar, mas, apenas 3% destes fumantes conseguem sozinhos, 

demandando um tratamento específico.  

Fornecer o tratamento do tabagismo aos beneficiários dos planos 

também se torna uma ação estratégica para as operadoras de planos, uma vez 

que os números de doenças crônicas não transmissíveis provocadas pelo 

tabagismo serão reduzidas exponencialmente no decorrer dos anos, impactando 

positivamente na sinistralidade futura e nos impactos orçamentários e 

financeiros que dizem respeito a este tema. 

Uma alternativa, que já se constitui num amadurecimento das 

discussões em torno do texto inicial do PL 4478/16, também originado em 

sugestão apresentada pelo Instituto Oncoguia à CLP, é que haja uma 

interconexão entre o SUS e os planos de saúde, podendo os pacientes que 

estiverem se submetendo ao protocolo do tratamento para o tabagismo pelos 

planos de saúde, possa retirar, com receita privada, o suporte medicamentoso 

no SUS. 

Enfrentando os dois temas mencionados acima, vossa excelência estará 

adotando medidas sanitárias sustentáveis, mas, sobretudo, centradas na real 

necessidade do beneficiário de plano de saúde. 

Finalmente, pedimos a gentileza de divulgar o parecer/relatório da 

comissão especial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias antes da 

reunião deliberativa que irá apreciá-lo, de modo que haja tempo hábil para que 

a sociedade e os demais parlamentares analisem as propostas. 



 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevadas estima e distinta 

consideração. 

Atenciosamente, 

  

           

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS                     TIAGO FARINA MATOS 

     Presidente do Instituto Oncoguia                            Coordenador de Advocacy 


