
 

 

 

São Paulo, 22 de fevereiro de 2021 

 

Ofício IO/NA nº 029/2021 

  
Ao Senhor Rogério Scarabel Barbosa 

Diretor Presidente Substituto 

Endereço: Av. Augusto Severo, 84, 9º andar - Glória  
Rio de Janeiro/RJ - CEP: 20021-040 

Email: rogerio.scarabel@ans.gov.br  
Tel: (21) 2105-0092 

 

Ref.: Sobre a lista preliminar de atualização do rol 
apresentada na última reunião da Diretoria Colegiada da 
ANS: preocupações e sugestões 

 

Sr. Diretor Presidente, 
 

1  O Instituto Oncoguia, associação sem fins lucrativos, qualificada como OSCIP, 
foi 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, Jardins, CEP 01424-001, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
11.417.283/0001-98, vem, respeitosamente, enfatizar sua preocupação com a possível 
atualização do rol apresentada em sede da última reunião realizada pela Diretoria Colegiada 
da ANS. 
 

2  Na última quarta-feira (10), foi realizada a 543ª reunião da Diretoria Colegiada 
da ANS para apreciar a proposta relacionada ao processo de atualização do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde.  

3  Durante a reunião foi apresentada a proposta de Resolução Normativa que 
atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, substituindo a Resolução Normativa n° 
428/17, bem como o Relatório da Consulta Pública nº 81.  

4  Em novembro de 2020, na oportunidade da Consulta Pública n° 81/20, a 
respeito da Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde – Ciclo 2019/2020, o 
Instituto Oncoguia, após consultar as sociedades médicas de especialidades filiadas à 
Associação Médica Brasileira (AMB), enviou suas contribuições ratificando os 
posicionamentos apresentados pela Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), 
Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) e Sociedade 
Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular (SOBRICE), atualmente 

mailto:rogerio.scarabel@ans.gov.br


 

 

entidades médicas de referência no país, e que respondem cientificamente pelas medicações 
e tecnologias oncológicas demandadas nesta consulta. 

5  Após o longo período de três anos para a atualização do rol, somado ao tempo 
de prorrogação por conta dos esforços depreendidos para as demandas envolvendo a 
pandemia do novo coronavírus, a expectativa de toda a sociedade (civil e médica) de novas 
incorporações para o universo oncológico se viu frustrada após a apresentação preliminar da 
proposta de atualização do rol apresentada na última reunião da Dicol. 

6  Alguns pontos merecem ser destacados: 

 Em relação aos antineoplásicos orais, a ANS não fez nenhuma alteração em relação à 
lista apresentada na ocasião da Consulta Pública, não incorporando, inclusive, drogas 
solicitadas pelas Sociedades Médicas de Especialidades. Vale ressaltar que a legislação 
atribuiu às sociedades médicas uma função de verdadeiro referencial técnico-científico 
para a ANS na atualização das diretrizes de utilização dos tratamentos antineoplásicos 
orais de uso domiciliar (Lei nº 9.656/1998, art. 12, §4º). No entanto, o que se verificou 
foi uma importante falta de convergência entre a orientação preliminar da ANS e as 
terapias defendidas pelas Sociedades. 
 

 Tendo em vista que não existem  critérios definidos de custo-efetividade na Saúde 
Suplementar que embasem a inclusão ou não de uma tecnologia, nos parece razoável 
que o rol esteja alinhado com o entendimento das sociedades médicas de 
especialidade. Inclusive, gostaríamos de solicitar que a própria ANS publicasse 
documento oficial delineando claramente os critérios utilizados na tomada de decisão 
pela incorporação ou não de uma tecnologia. 
 

 Em relação aos procedimentos defendidos pelas Sociedades Médicas e ratificados pelo 
Oncoguia na Consulta Pública - um total de 9 (nove) - nenhum deles integram a lista 
preliminar de terapias/indicações incorporadas. 
 

 Defendemos a inclusão de mais de uma droga de uma mesma classe terapêutica que 
possibilitem ao médico a escolha daquela que mais se adéqua ao perfil da doença do 
paciente, dando a ele opções terapêuticas que aumentem sua possibilidade de 
atuação para o melhor desfecho do tratamento, além de possibilitar também uma 
maior negociação do preço final do produto com as indústrias farmacêuticas. 
 

 Muitas das medicações que não entraram na lista preliminar são objetos de 
judicialização, caminho este que dificulta e desorganiza o setor. Muitas dessas 
medicações, inclusive, já são ofertadas por livre iniciativa de vários planos de saúde. 
 

 Por fim, apesar da inclusão de 24 novas indicações/medicamentos no Rol que deverá 
vigorar a partir de março de 2021, a ANS deixou de fora do Rol tratamentos 
oncológicos fundamentais segundo a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), 
a Sociedade Brasileira de Radiologia Intervencionista e Cirurgia Endovascular 



 

 

(SOBRICE) e a Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular 
(ABHH). Apresentamos abaixo a lista destes medicamentos/procedimentos e 
enfatizamos a importância de considerá-los ainda neste rol: 

Carcinoma Hepatocelular 

131 - Radioembolização Hepática 

132 - Radioembolização hepática metástases de câncer colorretal 
136 - Termoablação para metástase hepática 

Nódulos Benignos de Tireóide 

137 - Termoablação para nódulos benignos de tireóide 

Tumores Ósseos 

138 - Termoablação para tumores ósseos 

Tumores Renais 

139 - Termoablação para tumores renais 

Câncer de Ovário 

219 - Olaparibe, Indicação 1, Recidivado 

220 - Olaparibe , Indicação 2, Avançado com Mutação BRCA 

Câncer de Mama  
118 - Teste de 21 genes para perfil de expressão gênica de tumor de mama 

221 - Palbociclibe MAMA+C37 

223 - Abemaciclibe - Indicação 2, associado a inibidor da aromatase 

224 - Abemaciclibe - Indicação 3, monoterapia 

225 - Olaparibe 

Câncer de Pulmão 

112 - Painel de sequenciamento de nova geração do DNA circulante tumoral  
135 - Termoablação de tumor pulmonar 
229 - Crizotinibe 

Câncer Renal 
233 - Axitinibe 

235 - Lenvatinibe 

Câncer Colorretal 
236 - Regorafenibe 

Câncer de Pele Basocelular 

243 - Vismodegibe  

Linfomas, Leucemias 

251 - Acalabrutinibe - Linfoma de Células do Manto 

Policetemia Vera 

259 - Ruxolitinibe 

 

7  O Oncoguia reconhece o extenuante trabalho realizado pelos servidores da ANS 
durante o processo de atualização do rol, mas manifesta sua insatisfação e preocupação com 
a não incorporação das tecnologias acima mencionadas.  

8  Cabe frisar, novamente, que em relação aos procedimentos oncológicos não 
houve quase nenhum avanço para o setor, o que demonstra que o rol não vem 
acompanhando as inovações tecnológicas conforme se espera. 



 

 

 

9  Por tais motivos, aguardamos a deliberação das atualizações a serem 
realizadas, ao passo que requeremos a inclusão dos medicamentos e procedimentos 
oncológicos solicitados pelas sociedades médicas de especialidades e ratificados pelo Instituto 
Oncoguia. 

10  Estamos certos que somando esforços, poderemos construir uma pátria livre do 
sofrimento e das mortes causadas pelo câncer. 
 

11  No ensejo, reiteramos nossos protestos de elevada estima e distinta 
consideração.  
 

Atenciosamente, 
 

 

LUCIANA HOLTZ DE CAMARGO BARROS 
Presidente do Instituto Oncoguia 

 

TIAGO FARINA MATOS 
Coordenador de Advocacy 

 


