
 

 

 

São Paulo, 01 de março de 2019. 

 

Ofício IO nº 012/2019 

 

À  
DIRETORIA COLEGIADA DA  
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR 
Av. Augusto Severo, 84 - Glória, 
Rio de Janeiro/RJ - CEP 20021-040 
 

 

 

Ref.: Propostas para o aprimoramento do 

processo de atualização do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. 

 

 

Ilustríssimos Senhores, 

 

O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, 

representante do Conselho Nacional de Saúde na Câmara de Saúde Suplementar, criado 

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, Jardins, CEP 01424-001, São Paulo/SP, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº 11.417.283/0001-98, vem, respeitosamente, apresentar propostas 

para o aperfeiçoamento do processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde, criado pela Resolução Normativa nº 439/2018. 

Antes de tudo, convém reafirmar o reconhecimento deste Instituto ao esforço 

empreendido pela Diretoria Colegiada ANS no sentido de fomentar estudos e debates 

para a definição de um novo marco regulatório para o processo de atualização do rol de 

cobertura mínima obrigatória pelos planos de saúde.  



 

 

Por mais competentes e bem intencionados que sejam os tomadores de decisão e 

sua equipe técnica, sabe-se que toda e qualquer política pública, incluindo nesse gênero 

a construção regulatória, nasce imperfeita. É um fato inevitável. Isso ocorre primeiro 

porque nem todos os grupos de interesse direta ou indiretamente afetados participam 

simetricamente do processo de criação dessa política, seja por omissão desses grupos ou 

pela falta de um mecanismo adequado de participação. Segundo porque é impossível 

prever todos os "efeitos colaterais" que uma decisão política produzirá.  

Justamente por causa desses aspectos imponderáveis, os gestores públicos 

precisam ter a humildade e a proatividade de avaliar e revisar suas decisões a partir do 

momento que ela é tomada.  

É o que esperamos da Diretoria Colegiada na ANS em relação à Resolução 

Normativa nº 439/2018, e nesse sentido, apontamos os itens que consideramos merecer 

uma reavaliação imediata por parte vossas senhorias. 

 

(I) - Criação de via facilitada de submissão de propostas para as Sociedades 

Médicas de Especialidade e Associações de Defesa de Pacientes e Consumidores. 

 

Apesar de o novo processo permitir que qualquer pessoa (física ou jurídica) 

submeta propostas para atualização do rol, entendemos que as dificuldades inerentes à 

obtenção das informações e dos documentos técnicos exigidos como requisitos mínimos 

para análise de elegibilidade restringem a possibilidade de submissão a um número 

bastante limitado de pessoas - destacando-se os detentores do registro ou proprietários 

das respectivas tecnologias - que efetivamente são aqueles que possuem capacidade 

operacional e financeira para produzir ou contratar estudos técnicos especializados.  

Caso o detentor do registro ou proprietário da tecnologia não submeta a proposta 

à análise da ANS, seja por qual motivo for, incluindo estratégias de mercado, o interesse 

público no âmbito da saúde suplementar estará comprometido. 

Assim, para facilitar a participação da sociedade civil, propomos a criação de 

uma via facilitada de submissão de propostas de atualização do Rol destinada a 

sociedades médicas de especialidade e a associações de defesa de pacientes e 

consumidores, cabendo à ANS a responsabilidade pela elaboração de estudos técnicos 

de impacto orçamentário e custo-efetividade, por meio de sua equipe interna ou de 

acordos de cooperação com outras instituições. 

 



 

 

 

(II) - Abertura de novo prazo de submissão de propostas, via FormRol, para 

tecnologias registradas na ANVISA após o fim do primeiro prazo de submissão, 

podendo ser aproveitado o mesmo período da Consulta Pública. 

 

A RN 439/2018 deu um passo atrás no quesito "participação social". Apesar de 

ter mantido o instituto da Consulta Pública, seu alcance foi consideravelmente reduzido.   

Nos últimos processos de atualização do rol, a sociedade pôde apresentar, na 

ocasião da consulta pública, propostas de atualização do rol, mas a partir da publicação 

da RN 439/2018, esse importante instrumento de participação social ficou restrito à 

discussão das propostas submetidas um ano antes via FormRol.  

Imaginemos que um antineoplásico de uso oral em domicílio (ou uma outra 

tecnologia relevante) receba o registro da ANVISA no dia 05/05/2019. Considerando o 

fim do prazo para envio de propostas via FormRol, essa tecnologia, por mais impactante 

que seja na taxa de morbimortalidade por câncer, só entraria no Rol de 2023. Seriam 

mais de 1300 dias de espera para o paciente ter acesso a esse tratamento.  

Compreendemos que o objetivo da ANS com essa mudança foi qualificar o 

processo de submissão de propostas, uma vez que o formulário de consulta pública não 

contempla o mesmo rigor técnico do FormRol. Contudo, é plenamente viável se 

estabelecer um mecanismo regulatório que contemple tanto a necessidade de qualificar 

a submissão das propostas quanto a de proceder à análise em tempo oportuno.  

A solução aparentemente mais simples seria reabrir o prazo para submissão de 

propostas via FormRol durante o período da Consulta Pública. Assim, novas propostas 

teriam que ser encaminhadas via FormRol, enquanto comentários sobre propostas 

enviadas anteriormente seriam feitas pelo formulário da Consulta Pública. 

Vale registrar que somente com a criação de via facilitada mencionada na 

proposta acima e a abertura de novo prazo para submissão de propostas no momento da 

Consulta Pública, é que a ANS poderá alcançar o ideário da efetiva participação social.  

 

(III) - Criação de um Grupo de Trabalho com objetivo de elaborar proposta de 

aperfeiçoamento do processo de revisão das Diretrizes de Utilização que incluam 

relação de medicamentos e suas respectivas indicações 

 



 

 

O rol e todo o seu processo de atualização foi inicialmente concebido para 

análise de tecnologias que dependem da

técnica instalada.  

Essa metodologia não é adequada para análise de diretrizes de utilização 

construídas a partir de uma lista de medicamentos e suas respectivas indicações. Isso 

porque estamos falando de uma tecno

mercado, diferentemente das demais tecnologias em saúde, pois a construção de uma 

rede com capacidade técnica instalada pode demorar anos. 

O caso dos medicamentos antineoplásicos é 

endovenosos, e portanto, de administração em clínicas e hospitais, o plano é obrigado a 

cobrir assim que o produto recebe registro na ANVISA

for oral de uso domiciliar, não basta o registro na ANVISA, é preciso entrar na dire

de utilização, que é atualizada juntamente como todos os demais itens que compõem o 

Rol da ANS.  

Difícil encontrar um argumento que justifique tamanho desalinhamento 

regulatório. A regra que definirá a obrigatoriedade de cobertura ou não para 

medicamentos endovenosos ou orais deveria ser igual independentemente do ambiente 

de administração. Não havendo capacidade operacional da ANS para avaliar a 

atualização das diretrizes de utilização envolvendo lista de medicamentos de forma 

contínua, a Agência dev

obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos endovenosos. 

A própria equipe técnica da ANS já reconheceu a necessidade de rever a 

metodologia de atualização das diretrizes de utilização baseadas em lista

medicamentos, sobretudo o caso dos antineoplásicos de uso oral em domicílio. Veja o 

recorte abaixo, extraído da Nota Técnica nº 18/2018/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS:

 

O rol e todo o seu processo de atualização foi inicialmente concebido para 

análise de tecnologias que dependem da estruturação de uma rede com capacidade 

Essa metodologia não é adequada para análise de diretrizes de utilização 

construídas a partir de uma lista de medicamentos e suas respectivas indicações. Isso 

porque estamos falando de uma tecnologia que do dia para a noite pode entrar no 

mercado, diferentemente das demais tecnologias em saúde, pois a construção de uma 

rede com capacidade técnica instalada pode demorar anos.  

O caso dos medicamentos antineoplásicos é o mais emblemático. Se são 

ndovenosos, e portanto, de administração em clínicas e hospitais, o plano é obrigado a 

cobrir assim que o produto recebe registro na ANVISA e precificação pela CMED

for oral de uso domiciliar, não basta o registro na ANVISA, é preciso entrar na dire

que é atualizada juntamente como todos os demais itens que compõem o 

Difícil encontrar um argumento que justifique tamanho desalinhamento 

regulatório. A regra que definirá a obrigatoriedade de cobertura ou não para 

entos endovenosos ou orais deveria ser igual independentemente do ambiente 

de administração. Não havendo capacidade operacional da ANS para avaliar a 

atualização das diretrizes de utilização envolvendo lista de medicamentos de forma 

contínua, a Agência deveria estabelecer a mesma regra hoje atribuída para 

obrigatoriedade de cobertura dos medicamentos endovenosos.  

A própria equipe técnica da ANS já reconheceu a necessidade de rever a 

metodologia de atualização das diretrizes de utilização baseadas em lista

medicamentos, sobretudo o caso dos antineoplásicos de uso oral em domicílio. Veja o 

recorte abaixo, extraído da Nota Técnica nº 18/2018/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS:

O rol e todo o seu processo de atualização foi inicialmente concebido para 

estruturação de uma rede com capacidade 

Essa metodologia não é adequada para análise de diretrizes de utilização 

construídas a partir de uma lista de medicamentos e suas respectivas indicações. Isso 

logia que do dia para a noite pode entrar no 

mercado, diferentemente das demais tecnologias em saúde, pois a construção de uma 

mais emblemático. Se são 

ndovenosos, e portanto, de administração em clínicas e hospitais, o plano é obrigado a 

e precificação pela CMED. Já se 

for oral de uso domiciliar, não basta o registro na ANVISA, é preciso entrar na diretriz 

que é atualizada juntamente como todos os demais itens que compõem o 

Difícil encontrar um argumento que justifique tamanho desalinhamento 

regulatório. A regra que definirá a obrigatoriedade de cobertura ou não para 

entos endovenosos ou orais deveria ser igual independentemente do ambiente 

de administração. Não havendo capacidade operacional da ANS para avaliar a 

atualização das diretrizes de utilização envolvendo lista de medicamentos de forma 

eria estabelecer a mesma regra hoje atribuída para 

A própria equipe técnica da ANS já reconheceu a necessidade de rever a 

metodologia de atualização das diretrizes de utilização baseadas em listas de 

medicamentos, sobretudo o caso dos antineoplásicos de uso oral em domicílio. Veja o 

recorte abaixo, extraído da Nota Técnica nº 18/2018/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS: 

 



 

 

 

Assim, propomos a instituição imediata de Grupo de Trabalho com objetivo de 

elaborar proposta de aperfeiçoamento do processo de revisão das Diretrizes de 

Utilização, constantes do Rol da ANS, que incluam relação de medicamentos e suas 

respectivas indicações, notadamente a Terapia Antineoplásica Oral para Tratamento do 

Câncer, de modo a viabilizar aos pacientes o acesso a tratamentos comprovadamente 

eficazes em tempo oportuno. 

 

(IV) - Criação de uma Agência Nacional de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde 

 

Além dessas propostas de aprimoramento da RN 439/2018, sugerimos seja 

incluída na agenda regulatória da ANS um debate imediato sobre a conveniência de se 

criar uma Agência Nacional de Avaliação de Tecnologias em Saúde, vinculada ao 

Ministério da Saúde.  

Não nos parece razoável, por exemplo, que ANVISA (CMED), ANS e 

CONITEC façam, separadamente, análises técnicas sobre a mesma tecnologia em 

saúde, quando poderíamos ter um único órgão com tal atribuição. Seria inclusive uma 

forma de otimizar os escassos recursos humanos e financeiros atualmente distribuídos 

entre essas três áreas governamentais para realização das avaliações de tecnologias em 

saúde. Evita-se que a avaliação de uma tecnologia pela ANS possa ter resultado diverso 

da avaliação pela CONITEC, no que tange à segurança, acurácia, eficácia e efetividade. 

Já a avaliação econômica e seu impacto sobre a sustentabilidade de cada segmento seria 

feita numa segunda etapa, levando-se em consideração as peculiaridades, regras e 

critérios estabelecidos para o respectivo setor.  

O esboço de uma agência dessa natureza - que pode servir de ponto de partida 

para a discussão - já foi apresentado pela atual Diretora do Departamento de Gestão e 

Incorporação de Tecnologias em Saúde, Vania Cristina Canuto Santos, em sua tese de 

mestrado (http://bit.ly/2XcClzc). 

Sabemos que a criação de uma agência reguladora federal depende de lei de 

iniciativa privativa do Presidente da República (Constituição Federal, art. 61, §1º, II,  

alíneas "a" e "e"), razão pela qual é indispensável que todos os órgãos federais 

envolvidos no tema, com destaque para a ANS, se mobilizem em torno da proposta.  

Acreditamos que as propostas acima apresentadas contribuirão para o 

aprimoramento das políticas de saúde no âmbito suplementar, conferindo maior 



 

 

credibilidade e racionalidade ao processo regulatório, ao mesmo tempo em que atende 

ao princípio da defesa do inte

 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevadas estima e distinta 

consideração. 

      

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS

Presidente do Instituto Oncoguia

 

credibilidade e racionalidade ao processo regulatório, ao mesmo tempo em que atende 

ao princípio da defesa do interesse público. 

No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevadas estima e distinta 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS 

do Instituto Oncoguia 

TIAGO FARINA MATOS

Coordenador de Advocacy
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TIAGO FARINA MATOS 

Coordenador de Advocacy 


