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Situação Em Tramitação

Status da Situação Pedido Registrado

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

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.


