
 

 

Contribuições do INSTITUTO ONCOGUIA sobre a minuta de Resolução Normativa da ANS 
que estabelece regras para o processo de atualização do rol de procedimentos de cobertura 

obrigatória 
 
 
Art. 3° - Prazo de revisão do rol 
 
1) O prazo para revisão do rol deve ser reduzido para 1 ano. 
 
O Rol da ANS tem sido revisado a cada 2 anos (2,5 anos, na verdade, se considerarmos que 
definição da lista ocorre bem antes do início de sua vigência). Para o Instituto Oncoguia esse 
intervalo se mostra extremamente longo, podendo privar muitos beneficiários do acesso a 
procedimentos de comprovada eficácia e segurança, especialmente se considerarmos a velocidade 
de novas descobertas para o tratamento do câncer e a gravidade e letalidade da doença.  

 
Tratamentos inovadores podem modificar completamente o prognóstico de pacientes com doenças 
frequentemente fatais, e um atraso de dois anos na disponibilização destas drogas não é justificável 
nem aceitável, uma vez que a ANVISA dẽ o registro. Para que se tenha uma idéia de quão dinâmico 
é o avanço da oncologia, copiamos as tabelas de aprovações (e consequente disponibilização) do 
FDA nos últimos 2 anos. Algumas das medicações literalmente revolucionam o tratamento, 
proporcionando respostas prolongadas e aumento de sobrevida importante. 
 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

O processo de incorporação de tecnologias no SUS, só para fazer uma rápida (porém necessária) 
comparação, segundo a Lei 12.401/11, deve ser finalizado no prazo de 180 dias prorrogáveis por 
mais 90 (270 dias no total, na pior das hipóteses). Não se justifica, portanto, no nosso 
entendimento, esperar por um prazo de mais de 730 dias para a incorporação de tecnologias na 
saúde suplementar. 
 
A proposta do Instituto Oncoguia é que o Rol da ANS seja revisado anualmente. A alteração 
garantirá o acesso do paciente aos procedimentos diagnósticos e terapêuticos mais adequados, com 
uma maior celeridade, embora ainda não seja o cenário ideal. Ao mesmo tempo, permitirá uma 
avaliação pela ANS da sustentabilidade do sistema, até porque os reajustes por incremento 
tecnológico são realizados anualmente. 
 
Nesse sentido, este Instituto apresentou em 2016 uma sugestão de Projeto de Lei à Câmara dos 
Deputados (PL 6033/16), em tramitação, a fim de estabelecer que a revisão do rol ocorra em prazo 
não superior a um ano. 
 
2) A regra de cobertura dos antineoplásicos de uso oral em domicílio deve ser a mesma dos 
endovenosos, ou, no mínimo, passar por revisões em prazo não superior a 180 dias a partir do 
registro da tecnologia na ANVISA. 
 
No caso específico dos antineoplásicos de uso oral em domicílio a regra de cobertura deve ser a 
mesma conferida aos antineoplásicos endovenosos ou de administração durante internação 
hospitalar, isto é, basta ter registro da ANVISA para que a cobertura se torne obrigatória 
(respeitadas as indicações previstas em bula). 
 
Subsidiariamente, muito embora esta não se mostre uma opção tão adequada quanto a  apresentada 
acima, consideramos que, no mínimo, as diretrizes de utilização para "Terapia Antineoplásica Oral 
para Tratamento do Câncer" deverão ser revisadas sempre que uma nova droga receber registro na 
ANVISA em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias a partir do registro, considerada a 
urgência desta demanda. 
 
 
Art. 6° - Processo de submissão de demandas via FormRol  
 
Os membros do COSAÚDE não podem ser os únicos a terem a oportunidade de submeter propostas 
via FormRol. Tais entidades, sem nenhum demérito, estão longe de representar a totalidade dos 
grupos afetados pelo setor suplementar da saúde e muito menos detém a compreensão real de todas 
as dimensões técnicas e experienciais das tecnologias em saúde. 
 
A proposta do Instituto Oncoguia consiste em permitir que pessoas naturais ou jurídicas 
(entes públicos ou privados; com ou sem fins lucrativos) se habilitem previamente perante a 
ANS para participar do processo de submissão de propostas de atualização do rol via 
FormRol, mediante demonstração de profundo expertise ou representação de segmentos 
sociais afetados na regulação da saúde suplementar. 
 
Esse modelo de habilitações se assemelha muito ao Amicus Curiae, previsto no art. 138, do Código 
de Processo Civil, por meio do qual um terceiro é admitido no processo para fornecer subsídios 
instrutórios (probatórios ou jurídicos) à solução de causa revestida de especial relevância ou 



 

 

complexidade. O Amicus Curiae detém grande conhecimento sobre a causa em discussão e auxilia 
o órgão julgador trazendo-lhe mais elementos para decidir. Daí o nome de “amigo da corte”.  
 
Como a ANS vem demonstrando interesse na qualificação da participação social, é fundamental que 
se amplie, de forma fundamentada, o espectro de participantes. A habilitação de pessoas ou 
entidades comprovadamente capazes de contribuir nesse processo certamente qualificará o processo 
de atualização do rol. 
 
Na 474ª Reunião DICOL/ANS, inclusive, houve a discussão sobre a Resolução Normativa do Rol. 
No tempo do vídeo 01:42:00, o atual diretor presidente da agência, o Sr. Leandro Fonseca da Silva, 
manifestou ser favorável a democratizar mais o processo de entrada de propostas via formulário da 
ANS, não se limitando aos membros do COSAÚDE, evitando-se assim intermediários. 
 
 
Art.7°, II - Dúvida sobre a interpretação do dispositivo 
 
Não ficou claro no texto se a regra restringe a liberdade de se demandar mais de uma indicação para 
uma determinada tecnologia ou se a restrição é apenas procedimental, ou seja, caso haja mais de 
uma indicação para a mesma tecnologia o demandante deverá submetê-la em dois ou mais 
formulários de solicitação. Gostaríamos de esclarecimentos. 
 
 
Art 7°, X - Avaliação econômica em saúde  
 
Dados para avaliação econômica em saúde dependem de quanto o detentor do registro da tecnologia 
pretende oferecer de desconto. Se o demandante não for o detentor do registro, a análise basear-se-á 
em preços virtuais, não compatíveis com a realidade do mercado, o que prejudicará a análise. Além 
disso, a ANS precisa deixar claro na resolução quais serão os critérios a serem avaliados “na 
perspectiva da saúde suplementar”.  
 
 
Art. 7, §§ 2° e 3° -  Não conhecimento da pedido por inconformidade documental 
 
Se a defesa do interesse público é a principal diretriz do processo de atualização do rol (art. 4°, I, da 
minuta de RN), não nos parece coerente que um erro formal no preenchimento do formulário 
ocasione a na não análise da tecnologia por parte da ANS. Se estivéssemos diante de interesses 
individuais, essa regra faria sentido, mas em nome da defesa do interesse público, cabe à ANS criar 
regras que estimulem a racional e necessária atualização do rol, não o contrário. Ao menos, deveria 
abrir a qualquer interessado a oportunidade de complementar as informações faltantes. 
 
 
Art. 8° - Erro de digitação 
Corrigir "das demandas”, por "as demandas”. 
 
 
Art. 8°, II - Dúvida 
E se a tecnologia já tiver registro na ANVISA, mas aguardando a definição de preço pela CMED? 
Pode ser submetida para análise?  



 

 

 
 
Art. 13, §5° - Publicidade das reuniões do COSAÚDE e seus GTs 
 
A exemplo do que acontece com as reuniões da DICOL sugerimos que todas as reuniões do 
COSAÚDE e dos GTs sejam gravadas e disponibilizadas para acesso público. O ideal é que as 
transmissões sejam ao vivo, mas também pode ser dada transparência por meio da divulgação 
posterior do vídeo ou áudio das reuniões (na íntegra).  
 
 
Art. 17, §1° - Consulta Pública e seu alcance 
 
A proposta apresentada pela ANS desvirtua a finalidade da Consulta Pública ao estabelecer que as 
contribuições ficam restritas “à minuta da RN e os procedimentos e eventos em saúde objeto da 
proposta”. Isso contraria inclusive o que vem sendo reiteradamente pregado por representantes da 
ANS, que atribuem ao momento da Consulta Pública a maior oportunidade de a sociedade civil 
apresentar suas propostas para revisão do rol. Esse dispositivo se mostra ainda mais preocupante 
caso se mantenha a inadequada proposta constante na minuta de RN prevendo que apenas os 
membros do COSAÚDE detém legitimidade para submeter propostas de atualização do rol.  
 
As Consultas Públicas de revisão do rol têm se mostrado, ao longo do últimos anos, a melhor 
ferramenta para a sociedade levar ao conhecimento da agência reguladora seus anseios, demandas e 
expectativas. Deve-se, portanto, garantir que a sociedade se utilize da Consulta Pública para pleitear 
e justificar a atualização do rol com tecnologias eventualmente não solicitadas pelos membros do 
COSAÚDE. 
 
Caso a única via de entrada de propostas seja seja mesmo o COSAÚDE, teremos uma defasagem 
ainda maior do que a de 2 anos, pois o prazo para submissão de propostas via FormRol encerra-se 
muitos meses antes da publicação da RN. 
 
A Consulta Pública é o único instrumento institucionalizado na agência para garantir a efetiva 
participação social no processo de tomada de decisão, dando maior legitimidade aos atos 
normativos e decisórios da ANS. 
 
A restrição pode até facilitar a análise das contribuições pela equipe técnica da ANS, mas contraria 
o princípio da defesa dos interesses públicos, que norteia os trabalhos da Agência. 
 
 
Sugestão adicional - Estabelecer um calendário fixo para os principais atos previstos no 
processo de atualização do rol 
 
Importante estabelecer um calendário fixo constando os prazos limites tanto para os atos da agência 
quanto para os períodos abertos a participação dos demais interessados. Isso gerará muito mais 
transparência ao processo e previsibilidade aos atores do setor, assim como a toda sociedade civil. 
 
 


