
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 E O ROL 



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 QUE É A ANS 



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 

Alterações Rol 2016 



O PROBLEMA DO ROL 
O problema do tempo de revisão do Rol da ANS 
começou a partir de uma grande conquista: A LEI 
DA QUIMIOTERAPIA ORAL. 
 
A Lei criou o direito a todos os pacientes com 
câncer, beneficiário de planos de saúde, terem o 
seu tratamento com quimioterapia oral de uso 
domiciliar paga pelo seu plano. 
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Durante a regulação da Lei, a ANS determinou que 
os planos de saúde só deveriam fornecer os 
quimioterápicos orais que fossem incluídos no Rol. 
 

A submissão da quimioterapia ao ROL criou um 
problema no acesso ao tratamento desses 
pacientes. 
 

O PROBLEMA DO ROL 



Diferente do que ocorre com a quimioterapia 
endovenosa (aplicada na veia), que basta ser 
registrada pela ANVISA para que os planos sejam 
obrigados a pagar, a quimioterapia oral fica refém 
da revisão do rol. 
 

 
 

E você sabe o que isso significa? 
 

O PROBLEMA DO ROL 



Significa que pelo fato da revisão do Rol da 
ANS ser feita a cada dois anos, o paciente 
dos planos de saúde muito provavelmente 
não terá acesso os medicamentos orais que 
forem disponibilizados no mercado ao longo 
desses 02 anos.  

O PROBLEMA DO ROL 



Assim novos tratamentos ou indicações registrados 
na ANVISA após a publicação da lista da ANS, a 
princípio somente poderão fazer parte do rol da ANS 
na sua próxima revisão, que ocorrerá no final de 
2017 com vigência a partir de 2018, privando o 
paciente, durante o período entre uma revisão e 
outra, de ter acesso ao tratamento mais moderno. 

O PROBLEMA DO ROL 



Um exemplo desse ocorrido são os 
medicamentos Axitinibe (Inlyta®) para o 
tratamento do câncer de rim avançado e o  
Dabrafenibe (Tafinlar™) para pacientes com 
melanoma metastático. 
 

O PROBLEMA DO ROL 



As drogas foram aprovadas pela ANVISA e 
disponibilizada no mercado no final de 2015 e em 
janeiro de 2016, respectivamente, não 
participando da última revisão do Rol. 

O PROBLEMA DO ROL 

Assim, de acordo com as 
regras atuais da ANS, os 
pacientes só poderão 
ter acesso a esses 
tratamentos, na melhor 
das hipóteses, a partir 
de 2018. 



Você acha certo os planos só 
cobrirem estes tratamentos 
daqui a 2 anos? 



Com a identificação deste problema, o Advocacy 
do Oncoguia decidiu que era preciso intervir nesta 
questão e garantir assim o acesso ao tratamento 
do paciente de planos de saúde. 

O PROBLEMA DO ROL 

Desta forma foi iniciada a 
iniciativa pela redução do 
tempo de revisão da ANS!  



O advocacy desenvolveu diversos levantamentos e 
estratégias para aprimorar o atual modelo de revisão do 
rol e melhorar o acesso do paciente com câncer ao 
melhor tratamento do longo tempo da revisão do Rol, 
tomando sempre o cuidado de promover avanços de 
modo a contribuir com o sistema de forma harmônica, 
sustentável e responsável. 

O PROBLEMA DO ROL 



Em novembro de 2015 questionamos a 
ANS por meio da Lei de Acesso a 
Informação sobre a possibilidade da 
Agência avaliar os novos 
medicamentos ao longo dos 2 anos, 
conforme fossem disponibilizados no 
mercado.  
 

Em resposta a ANS foi categórica 
afirmando que as análises ocorreriam 
ao longo de 2016 e 2017, no entanto 
se incorporadas, os planos só seriam 
obrigados a pagar no próximo Rol, ou 
seja somente em 2018. 

O PROBLEMA DO ROL 

Questionamento feito pelo Oncoguia 



Acompanhe aqui as 
próximas ações de 
advocacy desta 
iniciativa e 
participe! 




