
Núcleo de Advocacy 



A Agência Nacional de Saúde Suplementar ou 
simplesmente ANS é a agência reguladora 
vinculada ao Ministério da Saúde responsável 
pelos planos de saúde no Brasil.  
 

A ANS tem o papel de criar normas, controlar e 
fiscalizar as operadoras de planos de saúde no 
Brasil, garantindo sempre o interesse dos 
usuários que pagam pelos planos.  

O QUE É A ANS 



Entre suas funções a ANS estabelece uma lista mínima 
de consultas, exames, tratamentos e medicações que os 
planos são obrigados a oferecerem.  
 

Essa lista é conhecida como o ROL DE PROCEDIMENTOS 
E EVENTOS EM SAÚDE. 
 

O Rol é revisado a cada 2 anos a fim de se adaptar às 
novas técnicas e medicamentos desenvolvidos e 
disponibilizados no mercado. 
 

Em 2015 o Rol foi revisado e as alterações passaram a 
valer a partir de 2016.  

O QUE É A ANS 



A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS mais conhecida como CONITEC é uma comissão 
do Ministério da Saúde responsável por assessorar a 
incorporação, a exclusão ou a alteração da indicação de 
novos medicamentos, produtos e procedimentos no 
SUS. 
 

Em outras palavras ela avalia se medicamentos, exames 
e tratamentos devem ser oferecidos pelo SUS a toda 
população. 
 

E porque ela existe? 

O QUE É A CONITEC 



Sabemos que o SUS possui 
recursos escassos e o governo não 
pode pagar tudo para todos, por 
isso a CONITEC foi criada para 
avaliar qual é o medicamento que 
trará os maiores benefícios aos 
pacientes com o menor custo para 
o governo. 
 

Dessa forma todos os pacientes do 
SUS, no Brasil todo, terão acesso ao 
tratamento de forma igual.  

O QUE É A CONITEC 



Isso significa que a CONITEC avalia os medicamentos 
pela perspectiva econômica do SUS, onde há pouco 
dinheiro para muitas pessoas. 

O QUE É A CONITEC 

E infelizmente muitos 
medicamentos e tratamentos 
que os usuários dos planos 
de saúde têm acesso, muitas 
vezes o paciente com câncer 
do SUS não tem acesso.  
 



Desde 2010 a ANS inseriu no Rol a 
possibilidade dos planos não fornecerem a 
medicação ou produto prescrito, caso a 
CONITEC (na época CITEC) reprovasse a 
incorporação dele no SUS.  

INÍCIO DA VINCULAÇÃO 



No entendimento do Oncoguia essa lógica se mostrou 
preocupante uma vez que os planos devem oferecer os 
medicamentos e serviços oncológicos aos seus 
pacientes, independente das decisões da CONITEC, uma 
vez que eles pagam por esses benefícios e a comissão 
utiliza uma lógica econômica pensada no SUS. 
 

Durante as próximas revisões do Rol, realizadas de 2 em 
2 anos, o dispositivo que permitia a negativa dos 
planos, permaneceu no ROL.  

INÍCIO DA VINCULAÇÃO 



Em 2015 o Oncoguia participou do grupo da ANS 
que revisou a inclusão/exclusão/alteração dos 
medicamentos para o próximo rol.  
 

Durante as discussões foi percebida uma 
tendência de manter o dispositivo que permitia os 
planos de saúde a não fornecerem os 
medicamentos não incorporados no SUS pela 
CONITEC 
 

Tudo o que a CONITEC reprovasse o planos 
poderiam se recusar a fornecer. 

INÍCIO DA VINCULAÇÃO 



Preocupado com este item 
presente no ROL, que poderia 
fazer com que pacientes dos 
planos de saúde deixassem de ter 
acesso a drogas e procedimentos 
importantes, o Oncoguia decidiu 
trabalhar para que as avaliações 
da CONITEC não fossem utilizadas 
pela saúde suplementar uma vez 
que as lógicas econômicas eram 
dispares e que tal atitude poderia 
trazer impactos negativos aos 
pacientes.  

 

INÍCIO DA VINCULAÇÃO 



A equipe de advocacy do Oncoguia decidiu estudar a 
legislação e as normativas com o intuito de levantar 
dados e identificar evidências sobre a importância de 
desvincular a CONITEC com a ANS.  

ANS X CONITEC 

E equipe elaborou tese jurídica 
de que o dispositivo que 
possibilita os planos a negarem 
a cobertura de tudo o que o SUS 
não oferecer é ilegal uma vez 
que a Lei dos Planos de Saúde 
(Lei nº 9.656/1998) não prevê a 
ação. 



O Oncoguia decidiu utilizar duas estratégias para 
solucionar com o problema.  
A primeira foi utilizar a Câmara dos Deputados para 
criar um Projeto de Decreto Legislativo (PDC), 
projeto que se aprovado obrigaria a ANS a acabar 
com a vinculação com a CONITEC.  

ANS X CONITEC 



Fomos para Brasília e nos encontramos com a 
deputada Carmen Zanotto (PPS/SC) e 
mostramos o problema existente. A deputada 
abraçou a causa e rapidamente apresentou o 
PDC nº 148/2015.  

ANS X CONITEC 

Deputada Carmen Zanotto PPS/SC 



A outra estratégia adotada foi apontar o 
problema por meio da Consulta Pública nº 59 da 
ANS criada para receber contribuições de toda 
sociedade sobre o novo Rol que entraria em 
vigor a partir de 2016. 

ANS X CONITEC 



Durante o mês de julho realizamos uma ampla 
mobilização no Facebook incentivando os 
pacientes a apoiarem as contribuições do 
Oncoguia na CP.  
Com a ajuda de todos, diversas contribuições 
foram enviadas à ANS pedindo para que a 
agência retirasse o item da CONITEC como 
dispositivo de negativa.  

ANS X CONITEC 



ANS X CONITEC 



Juntos, alcançamos ao longo do mês de julho 
mais de  
61.930 Curtidas;  
15.070 Compartilhamentos;  
5.034 Comentários  
1.502.416 Pessoas alcançadas no facebook. 
 
Após a realização da consulta pública, o 
Oncoguia ficou de olho nas análises e na 
publicação dos resultados. 

ANS X CONITEC 



No final de outubro de 2015 a ANS publicou os 
resultados da Consulta Pública e o novo ROL de 

2016. E adivinhem?! O item foi retirado!  
Dessa forma agora os planos de saúde não 
podem se negar a fornecer o procedimento ou 
medicamento que a CONITEC não incorporar no 
SUS! 

ANS X CONITEC 



Com isso a iniciativa de advocacy ao 
longo de 2015 finalmente alcançou o 
seu objetivo com SUCESSO. 




