
NOVO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO DO ROL  

Expectativas e desafios – Perspectiva da comunidade médica - SBOC

Brasília, 17 de abril de 2019

Lucianno Santos 
Oncologista clínico

Diretoria SBOC  2017-2019



2

Novo processo de atualização do rol 

Declaração de conflitos de interesses 
(RDC 96/2008 da ANVISA)

Nenhum conflito econômico
referente a esta apresentação.



WORKSHOP  

NOVO PROCESSODEATUALIZAÇÃO DO 

ROL DEPROCEDIMENTOS

Gerência-Geral de Regulação Assistencial  

Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos

22 de janeiro de 2019

Novo processo de atualização do rol 



Dezembro/18 Fev/19- Mai/19 Mai/19 –Jul/19 Ago/19 –Jan/20 Fev/20- Mai/20

Abertura do Ciclode  

Atualização
Abertura FormRol
04/02/2019 –04/05/2019

Elegibilidade e  

plano de análise
Análise Técnica

Atualização  

do Rol

•Nota Técnica Nº  

7/2018/GEAS/GGRAS/DIRAD

-DIPRO/DIPRO que trata da  

abertura do ciclo de  

atualização

•Aprovação da abertura do  

Ciclo de Atualização do Rol  

em 18/12/2018 na 498ª  

Reunião Ordinária de  

Diretoria Colegiada

•Acompanhamento da  

recepção dos formulários

•Relatóriospreliminares

•Fechamento dos  

formulários de análise  

das tecnologias

•Análise da elegibilidade  

das Propostas de  

Atualização do Rol (PAR)

•Categorização dasPAR

•Elaboração do plano de

análise

•Elaboração da Nota  

Técnica

•Deliberação Dicol

•Análise técnica das  

propostas: evidência  

clínica, avaliação  

econômica e análise  

impacto orçamentário

•Elaboração das  

recomendações  

ReuniõesCOSAÚDE

•Elaboração da Minuta

•Deliberação Dicol

•(Autoriza aCP)

•Consulta pública

•Elaboração proposta  

normativa

•Apreciação Dicol

•Análise Proge

•Deliberação Dicol

•Publicação da RN

Jun/20- Out/20

Recomendação  

Técnica

•Elaboração das  

recomendações

•Elaboração da nota  

técnica de consolidação  

das análises e reuniões  

COSAÚDE

•Deliberação Dicol
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Cronograma do Ciclo de Atualização do Rol 2019-2020



PontosRelevantes da PropostaNormativa

• Periodicidade de 2 anos;

• Apresentação de propostas de atualização por meio de um  

formulário eletrônico (FormRol);

• FormRol disponível para preenchimento por toda asociedade;

• Definição dos critérios para a elegibilidade dassubmissões;

• Definição do escopo das análises técnicas;

• Delimitação das etapas do processo, bem como dos produtos  

de cada etapa;

• Destaque do papel consultivo do COSAÚDE;

• Definição do papel do mecanismo de participação social;

• Atuação ampliada da DICOLdurante o processo de atualização

–etapas de deliberação;
5



7

Fluxo do Processo de Atualização do Rol de Procedimentos
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Requisitos de Informação –Art. 9º da RN439/2018
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Novo processo de atualização do rol 

Tempo e espaço são relativos, dependendo
do ponto de vista do observador...

Desafio
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Novo processo de atualização do rol 

Tempo e espaço são relativos, dependendo
do ponto de vista do observador...

Desafio

2 anos!!
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Novo processo de atualização do rol 

Mundo real

Revolucinatm

(parenteral)

Eficacinatm

(oral)

aprovação 
ANVISA

ACESSO

aprovação 
ANVISA

incorporação
ROL

ACESSO?

tempo x

tempo x

tempo x, 
2x, 3x, 

4x...

tempo x
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0

Novas substâncias ativas contras 

câncer  aprovadas nos EUA 

entre 2013 e 2017,  contra 24 

tipos diferentes decâncer

32
Disponíveisno

Brasil

Incorporadas ao  

rol da ANS em  

2018

NoSUS

Adaptado de www.metropoles.com/saude/remedios-contra-cancer-demoram-para-rede-privada-e-nao-chegam-ao-sus

Aprovadaspela  

Anvisa

60

Novo processo de atualização do rol 

http://www.metropoles.com/saude/remedios-contra-cancer-demoram-para-rede-privada-e-nao-chegam-ao-sus
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Novo processo de atualização do rol 

- diferença oral x parenteral: como explicar?

- tempo para revisão/inclusão: relatividade dos 2 anos

- possibilidade de priorização: quando e como?

DESAFIOS
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O DESAFIO DO ACESSO RÁPIDO AO TRATAMENTO   

• fonte científica (sinergia com governo, legislativo, judiciário, agências
governamentais e organizações sociais e de pacientes);

• atualização contínua do Rol, com possibilidade de submissão de pedidos de
incorporação sempre que uma nova droga fosse aprovada pela ANVISA;

• estabelecimento de um prazo de 90 dias para avaliação da incorporação.
Ausência de manifestação contrária, incorporação automática;

• diretoria colegiada atuando em sinergia com a sociedade de especialidade (no
caso SBOC);

• rever o prazo de 2 anos pois em alguns cenários pode afetar de forma definitiva
o desfecho clínico.

SBOC



Medicamento Princípio Ativo Fabricante Indicação

Stivarga Regorafenibe Bayer Carcinoma Hepatocelular

Stivarga Regorafenibe Bayer Colon Metastático

Lynparza Olaparibe AstraZeneca Mama metastático BRCAmut

Lynparza Olaparibe AstraZeneca Manutenção ca de ovário em segunda remissão

Lynparza Olaparibe AstraZeneca Manutenção ca de ovário primeira remissão 
BRCAmut

Verzenius Abemaciclibe Eli Lilly Mama metastática RH+HER2- progr. após HT

Verzenius Abemaciclibe Eli Lilly Mama metastática RH+HER2- em 1ª. linha com IA

Verzenius Abemaciclibe Eli Lilly Agente único em doença metastática

Alecensa Alectinibe Roche Primeira linha pulmão ALK +

Cotellic Cobimetinibe Roche Associado ao vemurafenibe, melanoma BRAFmut

Erivedge Vismodegibe Roche Carcinoma basocelular

Xtandi Enzalutamida Astellas Ca de próstata metastático

Ibrance Palbociclibe Pfizer Ca de mama metastático RH+HER2- 1ª. Linha

Ibrance Palbociclibe Pfizer Ca de mama metastático RH+HER2- 2ª. Linha

Inlyta Axitinibe Pfizer Ca de células renais metastático

Xalkori Crizotinibe Pfizer Ca de pulmão ROS1+

2019: Submissões SBOC ao Rol da ANS
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Novo processo de atualização do rol 

Obrigado pela atenção...

ACESSO

ROL DESFECHOS

ORÇAMENTO



16

Novo processo de atualização do rol 

Obrigado pela atenção

lucianno.santos@grupoacreditar.com.

br

(61) 98187-0670

mailto:lucianno.santos@grupoacreditar.com.br

