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Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de recebimento da resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Novas Inclusões Quimioterápicos Orais

Detalhamento A recém publicada Resolução Normativa 387/2015, da ANS, afirma em 
seu artigo 28, que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde deverá 
ser revisto periodicamente a cada 2 (dois) anos, podendo ser atualizado a 
qualquer tempo, segundo critérios da ANS. O parágrafo único, do art. 28 
diz que,  para fins de qualificar e organizar o processo de revisão, as 
solicitações de inclusão, exclusão ou alteração no Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde e de suas diretrizes de atenção à saúde deverão ser 
feitas por meio de formulário próprio, disponibilizado em período a ser 
definido pela ANS.
Neste sentido, questionamos:
1.      Uma vez que a RN em questão afirma que a atualização do rol 
poderá ocorrer a qualquer momento, isso significa que a partir do registro 
na ANVISA, os novos quimioterápicos orais poderão ser objeto de analise 
imediata da ANS ou estes medicamentos seguirão o fluxo da revisão do 
rol somente a cada 2 (dois) anos? Isto é, novas drogas orais poderão ser 
incluídas no rol da ANS antes da próxima revisão ordinária (que será em 
2018)
 
2.       O formulário próprio para solicitações de inclusão, exclusão ou 
alteração do rol servirá apenas para melhor organizar a próxima revisão 
ordinária (a cada 2 anos) ou será utilizado para revisões extraordinárias e 
pontuais no rol antes dos 2 anos?
 
3.       Com qual periodicidade a ANS disponibilizará acesso ao formulário 
próprio para solicitações de inclusão, exclusão ou alteração do rol?



Dados da Resposta

Data de resposta 30/11/2015 19:13

Tipo de resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta Prezada Senhora.

Em resposta ao seu pedido de informação, transcrevemos a seguir a 
resposta da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO):

 Em atendimento à demanda encaminhada a essa agência reguladora 
por meio do SIC, informamos que a Resolução Normativa – RN nº 
338/2013, em vigor, atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, que constitui a referência básica para cobertura mínima 
obrigatória da atenção à saúde nos planos privados de assistência à 
saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, e naqueles 
adaptados conforme a Lei 9656, de 3 de junho de 1998. Para os 
contratos anteriores a 1º de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei 9656, 
de 3 de junho de 1998 prevalece o que estiver contratado entre as 
partes. Seguem as respostas aos questionamentos:

1) A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS trabalha na 
perspectiva, conforme RN nº 387/2015, de revisão do Rol de 
Procedimentos a cada 2 anos. 

2) O formulário próprio para solicitações de inclusão, exclusão ou 
alteração do Rol é a ferramenta a ser utilizada no processo de revisão do 
Rol. 
 
3) Dentro do escopo do planejamento da próxima revisão do Rol, a ANS 
trabalha com a perspectiva de iniciar o processo de revisão no primeiro 
semestre de 2016.

 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 pela Diretora Adjunta, Sra. 
Flávia Tanaka, nos termos do art.15 da Lei 12.527/2011 c/c art. 21 do 
Decreto nº 7.724/2012.

 
Atenciosamente
Serviço de Informação ao Cidadão (SIC/ANS)
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