
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

 

 

 

 

 

 

ADRIANE GISELE FONSECA BORSSATTO 

 

 

 

 

INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA 

ARTRITE REUMATOIDE NO SETOR SUPLEMENTAR DE SAÚDE DO 

BRASIL: A PERCEPÇÃO DE PACIENTES, MÉDICOS E GESTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019



 

 

ADRIANE GISELE FONSECA BORSSATTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA 

ARTRITE REUMATOIDE NO SETOR SUPLEMENTAR DE SAÚDE DO 

BRASIL: A PERCEPÇÃO DE PACIENTES, MÉDICOS E GESTORES 

 

 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade. 

 

Linha de pesquisa: Gestão em Saúde 

 

Orientador: Prof. Dr. Álvaro Escrivão Junior 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Borssatto, Adriane Gisele Fonseca. 

     Incorporação de medicamentos imunobiológicos para artrite reumatoide no setor 
suplementar de saúde do Brasil : a percepção de pacientes, médicos e gestores / 
Adriane Gisele Fonseca Borssatto. - 2019. 

     100 f. 

  

     Orientador: Álvaro Escrivão Junior. 

     Dissertação (mestrado profissional MPGC) – Fundação Getulio Vargas, Escola de 
Administração de Empresas de São Paulo. 

  

     1. Serviços de saúde - Brasil. 2. Seguro-saúde. 3. Artrite reumatoide. 4. Produtos 
biológicos. 5. Tecnologia - Avaliação. I. Escrivão Junior, Álvaro. II. Dissertação 
(mestrado profissional MPGC) – Escola de Administração de Empresas de São 
Paulo. III. Fundação Getulio Vargas. IV. Título. 

  

  

CDU 614.2(81) 

  

  

Ficha Catalográfica elaborada por: Isabele Oliveira dos Santos Garcia CRB SP-010191/O 

Biblioteca Karl A. Boedecker da Fundação Getulio Vargas - SP 



 

 

ADRIANE GISELE FONSECA BORSSATTO 

 

 

 

 

 

INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA 

ARTRITE REUMATOIDE NO SETOR SUPLEMENTAR DE SAÚDE DO 

BRASIL: A PERCEPÇÃO DE PACIENTES, MÉDICOS E GESTORES 

 

 

Trabalho Aplicado apresentado à Escola de 

Administração de Empresas de São Paulo da 

Fundação Getulio Vargas, como requisito para a 

obtenção do título de Mestre em Gestão para a 

Competitividade. 

 

Linha de pesquisa: Gestão em Saúde 

 

Data da aprovação: ____/____/____ 

 

Banca examinadora:  

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Álvaro Escrivão Junior (orientador) 

Fundação Getulio Vargas 

 

 

__________________________________________ 

Profa. Dra. Denise Schout 

Associação Congregação Santa Catarina 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Evandro Penteado Villar Felix 

Fundação Getulio Vargas 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu pai Norberto Borssatto (in memoriam) e 

ao meu irmão Paulo Henrique Fonseca Borssatto (in memoriam) 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 
Agradeço em primeiro lugar a Deus por ser meu suporte nos momentos difíceis. 

 

Agradeço ao meu orientador Professor Álvaro Escrivão pela paciência e confiança e por me 

transmitir seus valiosos conhecimentos. 

 

Agradeço aos meus colegas de mestrado pelo companheirismo, apoio e exemplo. 

 

Agradeço a todos os entrevistados pela contribuição na pesquisa, pois sem eles este trabalho 

não teria sentido. 

 

Agradeço a minha mãe por me ensinar e me mostrar o caminho para ser o que sou e chegar 

onde cheguei. 

 

Agradeço aos meus irmãos por serem exemplos e estarem sempre ao meu lado. 

 

Agradeço aos meus filhos Miguel e Helena por serem a minha razão de viver e por me 

ensinarem o que é o amor. 

 

Agradeço ao meu marido, companheiro, amigo e confidente Farid por me permitir sonhar e me 

apoiar em minhas escolhas. 

 

Nada disso seria possível sem vocês! Cada degrau desta jornada foi construído por meio das 

contribuições voluntárias ou espontâneas de pessoas importantes na minha vida.  

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória autoimune de alta prevalência na 

população geral, caracterizada por ser progressiva e deixar sequelas graves e irreversíveis. Entre 

as inúmeras drogas para o tratamento da doença, existem as medicações modificadoras do curso 

da doença (MMCD), divididas em sintéticas e imunobiológicas (ou biológicas). Nos últimos 

anos, houve aumento significativo do número e classes das drogas biológicas de alto custo, 

entre elas: inibidores do fator de necrose tumoral (anti-TNF), depletor de linfócito B; 

bloqueador da co-estimulação do linfócito T, e bloqueador do receptor de interleucina-6. O 

objetivo deste trabalho foi avaliar o panorama da incorporação dessas drogas no Rol de 

Procedimentos e Eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sob a 

perspectiva de pacientes, médicos e gestores. Na fase inicial, foi realizada revisão de literatura 

para construção do cenário do sistema de saúde brasileiro em que o processo se insere. A 

segunda fase compreendeu a análise de entrevistas com representantes da Comissão de 

Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC), ANS, operadoras de saúde em suas 

diversas modalidades, médicos e pacientes. As diferentes visões do processo foram 

confrontadas entre si e com as informações encontradas na pesquisa bibliográfica. As 

percepções das partes envolvidas na análise mostraram-se bastante heterogêneas, demonstrando 

a complexidade do processo e as dificuldades em se atender as diversas demandas. O processo 

de incorporação das medicações evidenciou: a duplicidade de coberturas no subsetor público e 

suplementar, a necessidade de avaliação criteriosa e baseada em evidências das novas 

tecnologias para a sustentabilidade do sistema de saúde e a importância da adesão dos médicos 

aos protocolos clínicos e diretrizes.  

 

Palavras-chave: Artrite Reumatoide; Regulação e Fiscalização em Saúde; Saúde Suplementar; 

Produtos Biológicos; Cobertura de Serviços Privados de Saúde; Cobertura de Serviços de 

Saúde; Avaliação da Tecnologia Biomédica. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Rheumatoid arthritis (RA) is an autoimmune inflammatory disease of high prevalence in the 

general population, characterized by a progressive course and with serious and irreversible 

sequelae. Among the numerous drugs for the treatment, there are the disease modifying anti-

rheumatic drugs (DMARDS), divided into synthetic and immunobiological (or biological). In 

recent years, there has been significant increase in the number and types of high-cost biological 

drugs: tumor necrosis factor inhibitors, B-lymphocyte depletor; T-cell costimulation blocker; 

and interleukin-6 receptor inhibitors. The objective of this work was to evaluate the panorama 

of the incorporation of these drugs in the Role of Procedures and Events in health of the National 

Agency of Supplementary Health (ANS), from the perspective of the main ones involved in the 

process of inclusion of these new technologies. Firstly, a literature review was carried out to 

construct the scenario of the Brazilian health system in which the process is inserted. The 

second phase includes the analysis of interviews with the representatives of the Commission 

for the Mobilization of Technologies in Health (CONITEC), ANS, and health operators in its 

various modalities, doctors and patients. The different views of the process were confronted 

with each other and with the information found in the bibliographic research. The perceptions 

of the parties involved in the analysis were quite heterogeneous, demonstrating the complexity 

of the process and the difficulties in meeting the diverse demands.  

The process of incorporating the medications showed the duplication of coverage in the public 

and supplementary subsector, the need for a careful and evidence-based evaluation of the new 

technologies for the sustainability of the health system and the importance of adherence to 

clinical protocols and guidelines. 

 

Keywords: Arthritis, Rheumatoid; Health Care Coordination and Monitoring; Supplemental 

Health; Biological Products; Private Health Care Coverage; Health Services Coverage; 

Technology Assessment, Biomedical. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória sistêmica de etiologia multifatorial 

que afeta predominantemente as articulações, mas também pode acometer pulmões, coração e 

outros órgãos. Estima-se que a AR acometa 0,2 a 1% da população brasileira (GOMES et al., 

2017). 

A AR é, em geral, uma doença de caráter progressivo, com declínio da funcionalidade 

dos pacientes, evidências radiográficas de danos articulares e mortalidade precoce. Da mesma 

forma, a doença leva a consequências econômicas de longo prazo, incluindo os custos diretos 

dos cuidados médicos, custos indiretos da perda de funcionalidade, dor e interferência 

psicológica (PINCUS, 1995).  

O diagnóstico precoce e o tratamento com medicações modificadoras do curso da 

doença (MMCD) são importantes para o controle da doença e para prevenção de lesões e 

incapacidades articulares. Os sinais mais característicos da AR, como erosões articulares, 

nódulos reumatoides e outras manifestações extra-articulares, são observados principalmente 

em pacientes mal controlados e com doença de longa data (KLARESKOG; CATRINA; 

PAGET, 2009). 

Por muitos anos, a AR foi uma síndrome de causa desconhecida. Hoje, diferentes 

subtipos da doença e seus fatores de risco são conhecidos, favorecendo estratégias preventivas 

e terapêuticas. A patogênese, antes incerta, hoje pode ser considerada protótipo para o 

desenvolvimento de novos tratamentos. Os recursos que eram usados para cuidado e 

reabilitação de sequelas, atualmente encontram-se em um dilema, em que as drogas novas, mais 

efetivas e que podem prevenir incapacidades são muito onerosas para serem administradas para 

todos aqueles que delas podem se beneficiar (KLARESKOG; CATRINA; PAGET, 2009). 

Nos últimos vinte anos, as medicações biológicas ganharam força no tratamento da AR, 

reduzindo incapacidade e aumentando sobrevida e qualidade de vida. Entretanto, tais 

medicações possuem elevado custo associado ao seu desenvolvimento e produção. 

O SUS oferece acesso gratuito para o tratamento da AR, incluindo MMCD sintéticas e 

biológicas. A partir de portarias do Ministério da Saúde (MS), os medicamentos biológicos anti-

TNF alfa infliximabe (endovenoso - 2002), adalimumabe e etanercepte (subcutâneos - 2006) 

foram disponibilizados para pacientes que já tivessem feito uso de pelo menos duas 

combinações de MMCD sintéticas sem sucesso. Em 2013, novos agentes biológicos foram 

incluídos na lista de medicamentos oferecidos para o tratamento da AR (golimumabe, 

certulizumabe pegol, tocilizumabe, abatacepte e rituximabe) (GOMES et al., 2017). 
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Na saúde suplementar, a inclusão de medicações para tratamento da AR no Rol de 

eventos e procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ocorreu em 2011, 

por meio da Resolução Normativa nº 262 (RN 262). Essa resolução tornou obrigatória a 

cobertura ambulatorial pelas operadoras de planos de saúde das medicações biológicas 

endovenosas. Em 2014, com a RN no 338, as medicações com via de administração subcutânea 

foram acrescentadas ao Rol (ANS, 2011; 2014).  

Portanto, antes de 2011, acreditava-se que os pacientes que possuíam planos de saúde 

obtinham tais medicações por meio da Farmácia de Alto Custo do SUS ou recorriam à 

judicialização. Da observação desse processo, surgiu o tema de pesquisa deste estudo: a 

incorporação das medicações biológicas no Rol mínimo de coberturas definido pela ANS. 

O estudo foi desenvolvido em duas partes. Inicialmente, revisou-se a literatura científica 

para compreender o processo de construção do SUS e do subsetor de saúde suplementar no 

Brasil, assim como a incorporação de tecnologias nos dois subsetores. Foi revisado ainda o 

processo de regulação da saúde suplementar, com a Lei 9.656/1998 e a criação da ANS. Na 

segunda fase, foram realizadas entrevistas com membros da ANS e da Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), gestores de operadoras de saúde, médicos 

reumatologistas e pacientes com AR. Os entrevistados foram escolhidos por sua 

representatividade e envolvimento no processo de incorporação, em importantes pesquisas 

científicas da especialidade e em grupos de apoio aos pacientes com a doença. 

As informações obtidas nas entrevistas foram confrontadas com a revisão de literatura 

para a construção do cenário da incorporação de medicações de alto custo no setor suplementar 

de saúde brasileiro. Foram enfatizados pontos positivos e negativos e elaborada proposta de 

melhoria sob a perspectiva do sistema de saúde nacional. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente trabalho de pesquisa construiu seu referencial teórico com base em pesquisas 

desenvolvidas na academia, referenciais históricos, documentos de políticas públicas, 

legislação responsável por normatizar o sistema de saúde e manuais de boas práticas e de 

procedimentos. As seções a seguir foram as responsáveis por embasar o instrumento de coleta 

de dados e as discussões dos resultados. 

 

2.1 Sistema Único De Saúde (SUS) 

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 deu origem ao processo de criação de 

um sistema de saúde público, universal e descentralizado no Brasil. O SUS foi resultado de 

longa luta política e da atuação do movimento de Reforma Sanitária. Com a Constituição, a 

saúde passou a ser reconhecida como direito do cidadão e dever do Estado (PAIM et al., 2012). 

O Quadro 1 resume a evolução do sistema de saúde brasileiro para melhor entendimento da 

criação do SUS e da organização do setor de saúde suplementar. 

 

Quadro 1: A evolução da organização do sistema de saúde no Brasil 

Período Organização do Sistema de Saúde 

Colonialismo Português 

(1500 – 1822) 

 

Século XVI:  

• Criação das Santas Casas de Misericórdia em Santos, São Paulo, Bahia, 

Rio de Janeiro, Belém e Olinda;  

• Organização sanitária incipiente. 

 

Império 

(1822–1889) 

 

• Estruturas de saúde com ênfase na polícia sanitária; 

• Administração centrada nos municípios; 

• Criação das primeiras instituições de controle sanitário dos portos e de 

epidemias. 

 

República Velha 

(1889-1930) 

 

• Diretoria Geral de Saúde Pública -DGSP (1897);  

• Reformas das competências da DGSP (Oswaldo Cruz; 1907);  

• Caixas de Aposentadoria e Pensão (Lei Eloy Chaves; 1923);  

• Incipiente assistência à saúde pela previdência social;  

• Dicotomia entre saúde pública e previdência social. 

 

Ditadura Vargas 

(1930-1945) 

  

Saúde pública institucionalizada pelo Ministério da Educação e Saúde 

Pública;  

• Previdência social e saúde ocupacional institucionalizadas pelo Ministério 

do Trabalho, Indústria e Comércio; 

• Campanhas de saúde pública contra a febre amarela e a tuberculose;  
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• Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) estendem a previdência social à 

maior parte dos trabalhadores urbanos.  

Instabilidade democrática 

(1945–1964) 

 

• Criação do Ministério da Saúde (1953);  

• Leis unificaram os direitos de previdência social dos trabalhadores urbanos 

(1960);  

• Expansão da assistência hospitalar; 

• Surgimento de empresas de saúde. 

 

Ditadura militar 

(1964–1985) 

 

• IAP unificados no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS); 

• Capitalização da medicina pela previdência social;  

• Crise do sistema de saúde;  

• Programas de Extensão de Cobertura (PEC) para populações rurais com 

menos de 20.000 habitantes; 

• Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) 

1977; 

 • Centralização do sistema de saúde, fragmentação institucional, 

beneficiando o setor privado;  

• Crise na previdência social; 

• INAMPS financia estados e municípios para expandir a cobertura. 

 

Transição democrática 

(1985–1988) 

 

• INAMPS continua a financiar estados e municípios;  

• Expansão das AIS;  

• Sistemas Unificados e Descentralizados de Saúde - SUDS (1987);  

• Contenção das políticas privatizantes;  

• Novos canais de participação popular. 

 

Democracia 

(A partir de 1988) 

  

Criação do SUS;  

• Descentralização do sistema de saúde; 

• 9ª Conferência Nacional de Saúde; 

• Extinção do INAMPS (1993);  

• Criação do Programa de Saúde da Família (1994);  

• Crise de financiamento e criação da Contribuição Provisória sobre a 

Movimentação Financeira (1996); 

• Financiamento via Piso da Atenção Básica (1998); 

• 10ª e 11ª Conferências Nacionais de Saúde;  

• Normas Operacionais Básicas (NOB) e de assistência à saúde 

(regionalização);  

• Regulamentação dos planos de saúde privados;  

• Criada a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (1999);  

• Criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar para regulamentar e 

supervisionar os planos de saúde privados (2000). 

 

Fonte: Adaptado de Paim et al. (2012). 

 

 

Há pelo menos um século, as políticas de saúde vêm sendo centrais nas políticas 

públicas no Brasil. As primeiras grandes iniciativas em saúde púbica surgiram na virada do 

século XIX com a crise sanitária que acometeu o Rio de Janeiro e que culminou com as 

campanhas de Oswaldo Cruz contra a peste e a febre amarela (LIMA et al., 2005). 

O Ministério da Saúde foi criado em 1953, priorizando campanhas voltadas para o 

controle de doenças e para o saneamento. Concomitantemente, os grandes institutos passaram 
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a fornecer assistência à saúde aos seus segurados. Portanto, nessa época, a grande parte da 

população, sem proteção previdenciária, buscava auxílio nas Santas Casas de misericórdia e 

beneficências (LIMA et al., 2005). 

No final da década de 1960, houve crescimento da previdência social e isso sustentou a 

capitalização da saúde, com estímulo à complexidade tecnológica, importação de produtos, 

crescimento da indústria de materiais e medicamentos e expansão do ensino para profissionais 

médicos e de saúde. Apesar disso, a cobertura de saúde populacional permanecia restrita a 

trabalhadores formais e aos pagadores de planos de saúde (LIMA et al., 2005). 

Com mobilização popular intensa, o SUS surgiu da crise do modelo vigente e foi 

desencadeado na Oitava Conferência Nacional de Saúde em 1986. Essa, por sua vez, gerou a 

discussão que culminou com a Constituição Federal de 1988. O SUS é um sistema de saúde 

robusto que alcançou muitos avanços, mas que também enfrenta muitos problemas como a 

questão estrutural do financiamento, média e alta complexidade e a assistência farmacêutica 

(LIMA et al., 2005). 

A denominada “Constituição Cidadã” descreve a saúde como direito de todos e dever 

do Estado em seu artigo 196, garantida por meio de “políticas sociais e econômicas que visem 

à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal à ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988; LIMA et al., 2005). 

A Lei 8080 de 19 de setembro de 1990 (Lei Orgânica de Saúde), conforme seu Artigo 

Primeiro, “regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada 

ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de 

direito público ou privado”. Essa lei regulamenta o SUS, determinando seus objetivos e 

atribuições, assim como seus princípios, diretrizes, organização, direção e gestão. Além disso, 

determina as competências e atribuições de cada esfera do Governo e assegura, em seu Artigo 

Sexto, o provimento da assistência terapêutica integral, incluindo a assistência farmacêutica 

(BRASIL, 1990). 

O SUS ampliou o acesso da população às ações e aos serviços de saúde, reduzindo os 

efeitos da exploração econômica dessas ações, mas autorizou sua oferta também pela iniciativa 

privada. A saúde passa a ser um dever do Estado, não apenas na oferta pública dos serviços, 

mas também por intermédio da regulamentação, fiscalização e regulação, zelando pela 

qualidade dos serviços de assistência (promoção, proteção e recuperação) à saúde (CECCIM et 

al., 2008). 

O sistema de saúde brasileiro atual, resultado da evolução histórica apresentada no 

Quadro 1, é composto por três subsetores: o subsetor público, com serviços prestados e providos 
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pelo Estado nos seus três níveis (Federal, Estadual e Municipal); o subsetor privado, com fins 

lucrativos ou não e financiado com recursos privados ou públicos, e o subsetor suplementar, 

com diversos tipos de planos privados e seguros de saúde (PAIM et al., 2012). 

O subsetor público é representado pelo SUS, um sistema universal de saúde com 

financiamento público, gestão pública única com participação das esferas da federação de forma 

integrada e articulada e a prestação de assistência por serviços públicos e de serviços privados 

contratados ou conveniados (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). 

A Constituição Federal de 1988 assegura o direito à saúde, mas permite à iniciativa 

privada a prestação de serviços de assistência à saúde. A Constituição define, por um lado, a 

criação do Sistema Único de Saúde – SUS, e a legislação federal define as características do 

SUS nas Leis 8080/90 e 8142/90 (LIMA, 2005). 

A implantação do SUS significou a extensão de assistência médica e sanitária para 

significativa parte da população antes desassistida. Entretanto, apesar do acesso aos serviços de 

saúde públicos estar disponível a todos os brasileiros, independentemente de sua situação 

empregatícia, ainda há uma longa trajetória para que os serviços de saúde sejam usufruídos de 

forma completa e integral (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). 

Os subsídios fiscais do Estado para o subsetor privado, os gastos tributários das 

renúncias fiscais e os gastos de funcionários federias com a saúde suplementar contribuíram 

para a redução do financiamento do SUS. Entretanto, a estruturação do SUS produziu 

ampliação de demandas e reorganização da oferta de serviços de saúde, aprofundando a crise 

econômica do setor. O movimento político gerado por estas questões exigiu a regulação do 

sistema privado em relação ao SUS (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). 

O subsetor público, que deveria garantir a universalidade, igualdade e equidade na 

saúde, expõe continuamente inequidades, servindo como atrativo para os planos privados de 

saúde ampliarem sua atuação no mercado (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). 

O SUS atualmente apresenta diversos desafios como o envelhecimento populacional e 

a transição epidemiológica, além da heterogeneidade e grande extensão territorial do Brasil. Se 

por um lado a escalada do conhecimento e o surgimento de novas tecnologias atendem o anseio 

da sociedade por melhores recursos terapêuticos, por outro lado, são instrumentos de disputa 

entre prestadores de serviços de saúde e produtores de materiais e medicamentos. Dessa forma, 

é fundamental a avaliação dos custos, benefícios e segurança das novas terapias, buscando 

atender os interesses da saúde pública, e não ceder às pressões mercantis (PICON et al., 2013). 

O subsetor de saúde suplementar é composto pelos serviços financiados pelos planos de 

saúde de gestão privada e regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Este 
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subsetor é definido como suplementar no Brasil pois, a despeito da manutenção da contribuição 

compulsória à seguridade social, o cidadão pode optar por pagar um seguro privado para ter 

acesso à assistência médica. Por outro lado, poderia também ser classificado como 

complementar, quando complementa uma cobertura de serviços por limitação do sistema 

público (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). 

 

2.2 Política Nacional de Medicamentos 

 

O programa de dispensação de medicamentos de caráter excepcional teve início em 

1982 e fornece medicamentos de alto custo para o tratamento de doenças específicas. Até 1993, 

o programa fornecia medicamentos apenas para pacientes submetidos a transplantes de órgãos 

ou com doença renal crônica. A Portaria da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da 

Saúde (SAS/MS) n° 204 de 1996 estabeleceu medidas para maior controle dos gastos, como a 

criação de códigos na tabela do Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS), permitindo a 

informatização do processo de dispensação, o estabelecimento de um formulário para 

solicitação de medicamentos e a atualização da relação de medicamentos distribuídos 

gratuitamente no programa (CARIAS et al., 2011). 

A política nacional de medicamentos do Brasil foi aprovada e homologada pela Portaria 

nº. 3.916/1998, após amplo debate envolvendo vários segmentos e representações da sociedade. 

Os objetivos foram “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a 

promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais” (BRASIL, 

1998a). 

Em 1999, a Portaria conjunta n° 14 da Secretaria Executiva e Secretaria de Atenção à 

Saúde do Ministério da Saúde (SE/SAS/MS) regulamentou o financiamento e a distribuição 

dos recursos para aquisição de medicamentos do programa. No mesmo ano, a Portaria SAS/MS 

n° 409 implantou a sistemática de APAC (autorização de procedimentos ambulatoriais) para o 

ressarcimento de todos os medicamentos contemplados pelo programa, estabelecendo os 

códigos referentes aos medicamentos, o controle individualizado dos usuários por meio do 

cadastro nacional de pessoa física (CPF) e o uso da classificação internacional de doenças (CID) 

(CARIAS et al., 2011). Além disso, foi criada a Comissão de Assessoria Farmacêutica 

vinculada à SAS, com finalidade de estabelecer critérios técnicos para seleção, inclusão, 

exclusão e substituição de medicamentos excepcionais da tabela SIA/SUS. Essa comissão foi 

composta por representantes da Secretaria de Políticas de Saúde, da Secretaria Executiva do 

Ministério da Saúde, da ANVISA, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) 
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e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) (CARIAS et al., 

2011). 

Entre 2001 e 2002, o Ministério da Saúde divulgou protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas com o objetivo de estabelecer os critérios de diagnóstico de cada doença, critérios 

de inclusão e exclusão de pacientes ao tratamento, as doses corretas dos medicamentos 

indicados, bem como os mecanismos de controle, acompanhamento e avaliação. A Portaria 

GM/MS nº 2.577, de 27 de outubro de 2006, regulamentou o Programa de Medicamentos de 

Dispensação em Caráter Excepcional, definindo a lista de medicamentos, as doenças para as 

quais sua prescrição é autorizada, conforme a CID-10, e as normas de acesso ao programa 

(CARIAS et al, 2011). 

 

2.3 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

 

Na Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, as ações em saúde estão 

subdivididas em blocos de financiamento específicos de acordo com os seus objetivos e 

características. No campo da Assistência Farmacêutica, as ações são divididas em três 

Componentes: Componente Básico da Assistência Farmacêutica, Componente Estratégico da 

Assistência Farmacêutica e Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) 

(BRASIL, 2010). 

Em dezembro de 2008, iniciou-se a construção do CEAF, culminando com a publicação 

da Portaria GM/MS no 2.981 em novembro de 2009. O CEAF foi construído a partir da 

necessidade da ampliação do acesso e cobertura aos medicamentos para doenças importantes 

do ponto de vista clínico-epidemiológico, ajustando a lista do que seria ofertado às linhas de 

cuidado existentes. A motivação para sua criação deu-se a partir da sociedade em geral, 

CONASS, CONASEMS, do Ministério da Saúde e em razão do crescente número de ações 

judiciais para fornecimento de medicamentos (BRASIL, 2010). 

Portanto, o CEAF constituiu-se em estratégia do SUS para garantir acesso e uso racional 

de medicamentos de alto custo ambulatorialmente, por intermédio da incorporação de novas 

tecnologias de eficácia comprovada e reconhecida, superando barreiras para melhorar a 

qualidade dos resultados terapêuticos (ROVER et al., 2016). 

Ao estabelecer o CEAF, o objetivo do Departamento de Assistência Farmacêutica 

(DAF) era garantir, no âmbito do SUS, a integralidade do tratamento medicamentoso mediante 

linhas de cuidado para determinadas doenças, fortalecendo a importância da revisão constante 
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dos Protocolo Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) como uma forma de possibilitar o uso 

racional dos medicamentos (BRASIL, 2010).  

Para atingir seus objetivos, o Ministério da Saúde criou a Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), definiu Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT), que descrevem as linhas de cuidado por patologias, reorganizou o 

financiamento dos medicamentos de alto custo entre as três esferas do governo e incorporou 

novas medicações na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (BRASIL, 

2019). 

 

2.4 Tecnologias em Saúde e Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS)  

 

O Gabinete de Avaliação Tecnológica dos Estados Unidos, em 1978, definiu tecnologias 

em saúde como “medicamentos, materiais e procedimentos clínicos e cirúrgicos utilizados em 

cuidados de saúde, bem como os sistemas organizacionais e de apoio em que tais cuidados são 

prestados” (CONGRESS, 1978, tradução nossa).  

O termo Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) foi utilizado inicialmente nos 

Estados Unidos em 1967. Em 1972, foi criado o Gabinete de Avaliação de Tecnologias (OTA) 

naquele país. A definição de ATS foi “uma forma abrangente de pesquisa sobre políticas que 

examina as consequências sociais a curto e longo prazo (por exemplo, social, econômica, ética, 

legal) da aplicação ou do uso da tecnologia” (DADDARIO et al., 1976, p. 45, tradução nossa). 

Já para a International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research 

(ISPOR), a ATS é definida como uma forma de pesquisa que examina as consequências de 

curto e longo prazo da aplicação de uma tecnologia de cuidados em saúde, avaliando quesitos 

como eficácia, custos, custo-efetividade, segurança, resultados reportados pelos pacientes e 

impactos éticos, legais, sociais e políticos (EDDY, 2009). 

A ATS é resultado dos Sistemas Nacionais de Saúde e da dinâmica das tecnologias 

sanitárias nas quais o foco das avaliações, inicialmente, era sobre procedimentos a serem 

incorporados, deslocando-se para a avaliação de produtos, especialmente medicamentos. Nas 

últimas quatro décadas do século XX, houve uma aceleração mais intensa das tecnologias em 

saúde e, consequentemente, o aumento expressivo dos custos da assistência em saúde. 

Na última década, as atividades de ATS cresceram e se institucionalizaram. As 

primeiras agências criadas e ainda hoje atuantes foram: Sedex Councilon Health Technology 

Assessment (Suécia, 1987), Agency for Healthcare Research and Quality (Estados Unidos, 

1999) e NICE - National Institute for Health and Care Excellence (Reino Unido, 1999) 
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(GUIMARÃES, 2014). Conforme descrito por Banta (2003), as ATS em diferentes países 

variam em metodologia de análise e conforme os interesses de grupos sociais particulares 

(Quadro 2). 

 

Quadro 2: Interesse dos grupos na ATS 

Grupo Interesse 

Formuladores de políticas 

 

Preocupações amplas, mas tendendo para a perspectiva de valor para o 

dinheiro. 

 

Seguradoras 

 

Preocupação excessiva com as despesas e seu controle. 

 

Médicos assistenciais 

 

Interessados principalmente em qualidade, pouca atenção a despesas ou 

outros questões de política pública. 

 

Epidemiologistas 

 

Interesse no estado da pesquisa e como melhorá-lo, incluindo a atenção a 

revisões sistemáticas e divulgação de informações. 

 

Indústria 

 

Preocupação absoluta com os lucros, porém as forças de concorrência 

aumentam a atenção a eficácia e custo-efetividade. 

 

Público em geral 

 

Acesso a cuidados pessoais de qualidade aceitável. 

 

Fonte: Elaborado a partir do texto de Banta (2003, p. 129). 

 

 

No Brasil, assim como em nível global, a institucionalização da ATS é relativamente 

recente. O Quadro 3 apresenta a síntese dos principais fatos relacionados a ATS no Brasil 

(GUIMARÃES, 2014). 
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Quadro 3: Síntese dos principais fatos relacionados à ATS no Brasil 

Ano Fato 

1994 

 

Primeira Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia (1ª CNCT/S) - deixou o legado conceitual 

expresso na proposição de que “a política de ciência e tecnologia em saúde é um componente da 

política de saúde”. 

 

1998 

 

Primeiras iniciativas de avaliação de tecnologias no MS - relativas a equipamentos de saúde e inscritas 

nas atividades do projeto REFORSUS. 

 

2000 

 

Criação do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT) no MS - primeiras tentativas de avaliação 

tecnológica de medicamentos de alto custo, com o objetivo de orientar sobre incorporação dos mesmos 

pelo SUS. 

 

2003 

 

Criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) no MS - três 

departamentos – DECIT, DAF (assistência farmacêutica) e DES (economia em saúde). 

 

2004 

 

Criada a Coordenação Geral de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CGATS) na 12ª Conferência 

Nacional de Saúde. 

 

2005 

 

- Início do processo de demandas judiciais contra o MS para a obtenção de produtos e serviços de 

saúde no SUS, com aumento expressivo e progressivo nos anos seguintes. 

- Constituição da Comissão para Elaboração de Proposta para a Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde (PNGTS). 

 

2006 

 

- Criada a Comissão de Incorporação Tecnológica em Saúde (CITEC) - no âmbito da Secretaria de 

Atenção à Saúde (SAS); 

- Parcerias com a INAHTA e com organismos de ATS no Mercosul. 

 

2007 

 

- Primeiras chamadas públicas para projetos de ATS – em parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

 

2008 

 

Criação da Rede Brasileira de ATS (REBRATS) – com grupos espalhados por universidades, 

faculdades de medicina e hospitais de ensino. 

 

2011 

 

- Sanção da Lei 12.401/2013, que regula o princípio da integralidade no SUS e criação da CONITEC; 

- 8º Conferência Mundial sobre ATS – realizada no Brasil. 

 

Fonte: Elaborado a partir do texto de Guimarães (2014, p. 4902). 

 

 

 Na Resolução Normativa nº 439 de 3 de dezembro de 2018, define-se ATS como:  

 
Processo contínuo e abrangente de avaliação dos impactos clínicos, sociais e 

econômicos das tecnologias em saúde, que leva em consideração aspectos como 

eficácia, efetividade, segurança, custos, entre outros, com objetivo principal de 

auxiliar os gestores em saúde na tomada de decisões quanto à incorporação, alteração 

de uso ou retirada de tecnologias em sistemas de saúde (ANS, 2018). 
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2.5 Incorporação de Tecnologias no SUS 

 

A Comissão de Incorporação de Tecnologias do Ministério da Saúde (CITEC), criada 

em 2006, foi o passo principal para a institucionalização do processo de incorporação de 

tecnologias do SUS. Com a Portaria MS/GM 2.587/2008, a CITEC, antes vinculada à SAS, 

passa a constituir a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) 

(CAPUCHO, 2012). 

A CITEC era composta por representantes do Ministério da Saúde, da ANVISA e da 

ANS. As propostas de incorporação de tecnologias só poderiam ser enviadas em dois bimestres 

por ano e analisadas, sem prazo definido, de acordo as prioridades do MS (CAPUCHO, 2012). 

A Lei 12.401, de 28 de abril de 2011, foi aprovada após audiência pública realizada pelo 

Supremo Tribunal Federal, considerando o aumento progresso da judicialização na saúde. Ela 

alterou a Lei n° 8080/90, a Lei Orgânica da Saúde, estabelecendo critérios e prazos para a 

incorporação de tecnologias no SUS e vedando a incorporação de tecnologias que não possuam 

o registro prévio na ANVISA (CAPUCHO, 2012). 

O decreto no 7.646 de 21 de dezembro de 2011 estabeleceu o funcionamento e estrutura 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) no âmbito do SUS. A 

CONITEC é composta pelos fóruns denominados Plenário e Secretaria Executiva (figura 1). O 

Plenário é o fórum responsável pela elaboração ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas (PCDT), assessorando o Ministério da Saúde (MS) na incorporação, alteração ou 

exclusão das tecnologias no SUS. Além disso, o Plenário também é responsável pela 

atualização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), instituída 

pelo decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 (BRASIL, 2012). 

As recomendações emitidas pelo Plenário são submetidas à consulta pública pelo prazo 

de 20 dias e, em casos de urgência da matéria, pelo prazo de 10 dias. As contribuições e 

sugestões da consulta pública são organizadas e inseridas no relatório final da CONITEC, que, 

posteriormente, é encaminhado para o Secretário da SCTIE (CONITEC, 2019). 

A Secretaria Executiva (SE), exercida pelo Departamento de Gestão e Incorporação de 

Tecnologias em Saúde (DGITS, criado em 2012 e revogado em 2016), é responsável pela gestão 

e coordenação das atividades da CONITEC, bem como pela emissão de relatórios técnicos 

sobre a tecnologia em questão, levando em consideração as evidências científicas, a avaliação 

econômica e o impacto da incorporação da tecnologia no SUS. É composto por: Coordenação 

de Avaliação e Monitoramento de Tecnologias, Coordenação de Gestão de Protocolos Clínicos 
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e Diretrizes Terapêuticas e Coordenação de Incorporação de Tecnologias (Figura 1) 

(CONITEC, 2019). 

 

Figura 1: Composição da CONITEC 

 

Fonte: Adaptado do site oficial da CONITEC (2019). Disponível em: 

http://CONITEC.gov.br/entenda-a-CONITEC-2. Acesso em: 5 mar. 2019 

 

 

Desta maneira, a CONITEC, criada para avaliar tecnologias em saúde, tem como 

objetivo assessorar o MS nos processos de incorporação, alteração e exclusão de tecnologias. 

Além disso, a CONITEC participa da elaboração e alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT) (PEREIRA; SALOMON; SOUZA, 2015). A Lei 12.401 e o Decreto 

7646, ambos de 2011, definem os critérios essenciais para inclusão, exclusão ou alteração de 

tecnologias em saúde no âmbito do SUS como: evidências científicas da tecnologia em relação 

às disponíveis no SUS quanto à eficácia, acurácia, efetividade e segurança; o impacto da 

incorporação no SUS; e avaliação econômica comparativa com as tecnologias disponíveis de 

benefícios e custos. Outros critérios são considerados de forma não explícita como a prevalência 

e a gravidade da doença envolvida e necessidades não atendidas pelo SUS (PEREIRA; 

SALOMON; SOUZA, 2015). O fluxograma da CONITEC para incorporação de novas 

tecnologias está apresentado na Figura 2. 

 

 

 

http://conitec.gov.br/entenda-a-CONITEC-2
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Figura 2: Fluxograma de incorporação de tecnologias da CONITEC 

 

Fonte: Adaptado do site oficial da CONITEC (2019). Disponível em: 

http://CONITEC.gov.br/entenda-a-CONITEC-2. Acesso em: 5 mar. 2019 

 

 

2.6 Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)  

 

No final dos anos 1970, vários países iniciaram a elaboração de diretrizes clínicas 

promovidas por hospitais, sociedades médicas e sistemas de saúde públicos e privados. Nos 

anos seguintes, a valorização da medicina baseada em evidências (MBE) serviu como cenário 

para o desenvolvimento de protocolos e diretrizes clínicas (RONSONI et al., 2015). 

Em 1992, foi criado no Canadá o Grupo de Trabalho de MBE (em inglês, Evidence-

Based Medicine Working Group) com objetivo de promover um processo racional e explícito 

para a tomada de decisão clínica que enfatizasse a importância da aplicação dos resultados das 

pesquisas clínicas na prática cotidiana. A emergência do novo paradigma foi consequência de 

décadas de avanços em pesquisas, metodologias epidemiológicas e programas de inovação e 

treinamento médico (SATTERFIELD, 2009). A MBE foi definida como:  

 

A medicina baseada em evidências é o uso consciente, explícito e judicioso das 

melhores evidências atuais na tomada de decisões sobre o atendimento de pacientes 

individuais. A prática clínica baseada em evidências significa integrar experiência 

clínica individual com a melhor evidência clínica externa disponível de pesquisa 

(SACKETT et al.,1996, p. 72, tradução nossa). 

 

 

Segundo o autor, a melhor evidência clínica externa disponível significa pesquisa 

clinicamente relevante em áreas como ciências básicas da medicina, precisão do diagnostico, 

testes clínicos como marcadores prognósticos, eficácia e segurança das terapêuticas, 

http://conitec.gov.br/entenda-a-CONITEC-2
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reabilitação e prevenção. Já a experiência clínica individual representa o julgamento e a 

proficiência que o profissional adquire ao longa da prática clínica (SACKETT et al., 1996). 

Em 1990, o Institute of Medicine (IOM), dos Estados Unidos, definiu diretrizes clínicas 

como: “recomendações sistematicamente desenvolvidas para auxiliar as decisões do 

profissional e do paciente sobre cuidados de saúde apropriados para circunstâncias clínicas 

específicas” (FIELD, 1990, p. 8, tradução nossa). 

No Brasil, o Projeto Diretrizes teve início a partir de um encontro realizado em 1999 

que reuniu a diretoria da Associação Médica Brasileira (AMB) e conselheiros do Conselho 

Federal de Medicina (CFM) em Brasília. Os trabalhos se iniciaram efetivamente em outubro de 

2000 com a parceria das duas entidades, com o objetivo principal de auxiliar na decisão médica, 

otimizando o cuidado aos pacientes por intermédio da sistematização das melhores evidências 

científicas disponíveis. Até 2002, já tinham sido apresentadas 100 diretrizes pelas Sociedades 

de Especialidades (ASSOCIAÇÃO MÉDICA BRASILEIRA, 2002). 

No Brasil, o MS iniciou no ano de 2000 a elaboração e implantação de Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), visando melhorar a qualidade e efetividade dos 

serviços prestados (RONSONI et al., 2015). Segundo a CONITEC (2019), os PCDT são: 

 

Documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 

saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos 

apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle 

clínico; e o acompanhamento e a verificação dos resultados terapêuticos, a serem 

seguidos pelos gestores do SUS. Devem ser baseados em evidência científica e 

considerar critérios de eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade das 

tecnologias recomendadas. 

 

 

2.7 Saúde Suplementar  

 

As operadoras de planos de saúde privados prestam assistência à saúde de forma 

denominada suplementar, em que seus usuários podem também utilizar todos os serviços 

públicos disponíveis no SUS. O mercado da saúde suplementar é composto por todas as 

modalidades de operadoras de planos de saúde, prestadores de serviços, fornecedores de 

materiais e medicamentos e usuários (SESTELO; SOUZA; BAHIA, 2013). 

O termo suplementar sugere que todas as necessidades básicas de saúde sejam atendidas 

pelo Estado e aquelas que excedem esta obrigação podem ser cobertas por um plano privado de 

saúde. Fato corroborado pela Constituição Federal que, em seus artigos 196 e 197, estabelece a 

saúde como um direito de todos e um dever do Estado (SESTELO; SOUZA; BAHIA, 2013). O 
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quadro 4 mostra a classificação dos seguros privados de saúde de acordo com sua relação com 

o sistema público de saúde. 

 

Quadro 4: Classificação do seguro privado de saúde segundo sua relação com o sistema público 

  

ELEGIBILIDADE PARA UTILIZAÇÃO DO 

SISTEMA PÚBLICO 

 

 

Indivíduos estão cobertos 

pelo sistema público 

 

 

Indivíduos não cobertos 

pelo sistema público 

 

C
O

B
E

R
T

U
R

A
 D

O
 S

E
G

U
R

O
 

P
R

IV
A

D
O

 

 

Mesmos serviços cobertos pelo sistema 

público (curativos e não curativos) 

 

DUPLICADO 

PRIMÁRIO: 

- Principal 

- Substituto 
 

Copagamento aplicado aos serviços 

cobertos pelo sistema público  

 

COMPLEMENTAR 

 

Serviços não oferecidos pela cobertura 

do sistema público ou pela cobertura do 

seguro privado primário 

 

SUPLEMENTAR 

Fonte: Adaptado de Santos (2009, p. 71) com base na OCDE. Disponível em: 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/2576. Acesso em: 5 mar. 2019. 

 

 

A partir da década de 1930, a assistência médica foi incorporada como benefício para 

grupos de trabalhadores no Brasil. Na mesma década, as empresas de saúde de autogestão foram 

criadas. Posteriormente, em 1956, iniciaram-se as medicinas de grupo e, em 1967, as 

cooperativas médicas. Os seguros de saúde foram legalizados em 1966, mas regulamentados a 

partir de 1977 (CARVALHO; CECILIO, 2007). 

As Caixas de Aposentadorias e Pensão apresentavam semelhanças com os atuais planos 

de saúde empresariais ou de autogestão e, dessa maneira, pode-se associar o surgimento da 

saúde suplementar com a vontade de empregadores e trabalhadores de fornecimento de 

assistência médica para os grupos relacionados (SECCHIN, 2016). 

A estruturação da Saúde Suplementar começou após a revolução industrial, quando 

surgiram os Institutos de Aposentadorias e Pensões. Nos anos 40, apareceram as Caixas de 

Assistência, que beneficiaram alguns empregados por meio de empréstimos e reembolsos pela 

utilização de serviços de saúde. Nos anos 50, surgiram os sistemas assistenciais de prestação 

direta de assistência médica, fornecida por empresas estatais e multinacionais. Essas empresas, 

em 1966, foram unificadas no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), o que favoreceu 

https://www.arca.fiocruz.br/handle/icict/2576


 

30 

 

a expansão da prestação de serviços privados de saúde, como hospitais e multinacionais 

fabricantes de medicamentos (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). 

Na década de 1970, foi criado o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social, 

da qual fazia parte o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social (INAMPS), 

que privilegiava a compra de serviços do setor privado. Na década de 80, cresceu o movimento 

sanitário brasileiro em meio a crises políticas, sociais e econômicas, culminando com a criação 

do SUS e a ampliação do setor suplementar (PIETROBON; PRADO; CAETANO, 2008). 

Os fatores que contribuíram para o crescimento da saúde suplementar no Brasil foram 

fomentados pelo próprio Estado, mediante subsídios ao setor privado e políticas de saúde 

públicas precárias (FREITAS, 2011). Já para Costa e Castro (2004), foram cinco fatores que 

estimularam o crescimento da saúde suplementar: os problemas de financiamento dos serviços 

públicos, repercutindo sobre a oferta dos serviços prestados; insatisfação dos usuários com 

relação a qualidade dos serviços do SUS; custos crescentes dos serviços de saúde, dificultando 

o pagamento direto dos usuários; busca de renda adicional principalmente de médicos do setor 

público, e a competição no mercado produtivo, tornando a atenção à saúde um benefício 

significativo.  

Segundo Carvalho e Cecílio (2007), são características particulares do mercado de saúde 

suplementar: 

• A informação para o consumidor é assimétrica e incompleta em relação ao 

prestador de serviços; 

• O consumidor não tem autonomia para decidir o momento em que utilizará o 

serviço; 

• Há uma seleção adversa, ou seja, uma tendência do sistema em manter os 

indivíduos de maior risco, que são aqueles que utilizam mais os serviços; 

• O risco moral relacionado ao fato de o consumidor não suportar o custo total 

do atendimento; 

• A seleção de risco, que são as barreiras impostas pelas seguradoras para os 

indivíduos de maior risco. 

As características citadas acima geraram movimentos de consumidores de planos de 

saúde e médicos, que se sentiam ameaçados em relação aos seus direitos de assistência e 

autonomia profissional. Esses movimentos culminaram com a elaboração e aprovação da Lei 

nº 9656/98, que regulamentou as atividades dos planos de saúde (CARVALHO; CECILIO, 

2007).  
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Da mesma maneira que os planos empresariais de autogestão, os primeiros planos 

comerciais foram negociados no segmento coletivo empresarial, especialmente nas montadoras 

da região do ABC de São Paulo nos anos 1950. Nos anos 60 e 70, a rede de serviços privados 

foi criada e, naquela época, era contratada por instituições públicas e privadas (SECCHIN, 

2016). 

O mercado de saúde brasileiro teve suas origens mais significativas na década de 1970, 

quando surgiram as organizações privadas prestadoras de serviços, que passaram a competir 

diretamente com os médicos liberais, interferindo nos honorários e na autonomia dos 

profissionais (ESCRIVÃO JUNIOR, 2007). 

O mercado da saúde é distinto de outros mercados pela assimetria de informações entre 

quem vende e quem compra os serviços, além da presença de um terceiro pagador, que aumenta 

essa complexidade. Portanto é um dos mercados mais difíceis de se autorregular (ESCRIVÃO 

JUNIOR, 2007). 

Desta maneira, o intuito da legislação é garantir aos cidadãos beneficiários de planos a 

assistência nas suas necessidades de saúde, estabelecendo uma cobertura mínima, com uma 

estrutura de fiscalização para identificar e punir desvios na relação contratual. Para isso, os 

planos de saúde passaram a ter regulamentação específica pelo Conselho Nacional de Saúde 

Suplementar - CONSU, instituído pela Lei nº 9656/98, e pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar - ANS, criada pela Lei nº 9961/2000. Já a atividade dos prestadores de serviços e 

fornecedores de materiais de saúde, é regulamentada e regulada pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária - ANVISA, que realiza também fiscalização no âmbito do setor público 

(SOARES, 2010). 

A responsabilidade integral pela assistência à saúde dos seus contratantes resultou da 

insuficiência de recursos públicos para atender todas as demandas populacionais e assim o setor 

passou a ter características mais substitutivas do que suplementares, gerando inclusive 

ressarcimento ao SUS quando da utilização de serviços públicos por beneficiários de planos, 

conforme art. 32 da Lei nº 9656/98 (SOARES, 2010). 

Portanto, os marcos regulatórios da Saúde Suplementar foram a Lei 9656, promulgada 

em 3 de junho de 1998, mas alterada dois dias depois pela Medida Provisória (MP) 1665 e 

sofrendo reedições até a MP 21.77-44 de 2001, e a Lei 9961 de 2000, que criou a ANS e 

regulamentou seu funcionamento (LIMA, 2005).  

Conforme dados do Sistema de Informação de Beneficiário do MS de 2019, cerca de 47 

milhões de brasileiros (23% da população) possuem planos privados de assistência médica com 
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ou sem odontologia, sendo que 80% são planos de saúde coletivos, ou seja, empresariais e por 

adesão (ANS, 2019b). 

As taxas de cobertura dos planos de assistência médica por Unidades da Federação 

apresentam grande variação conforme os Estados e regiões do Brasil, com maior concentração 

de beneficiários de planos de assistência médica nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e 

Espírito Santo: 

 

Figura 3: Taxa de cobertura de planos de assistência médica por Unidades da Federação 

 

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiários-SIB/ANS/MS - 06/2019 e População - 

IBGE/DATASUS/2012. 

 

 

Conforme a Lei 9656/1998, operadoras de saúde são instituições que administram, 

disponibilizam ou comercializam planos de assistência no âmbito do setor suplementar. No 

Brasil existem oito modalidades diferentes de operadoras de saúde: autogestão, medicina de 
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grupo, seguradora, cooperativa médica, filantropia, odontologia de grupo, cooperativa 

odontológica e administradora (BRASIL, 1998). 

 

2.8 Regulação da Saúde Suplementar – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS)  

 

As agências reguladoras são autarquias especiais com autonomia administrativa e 

independência técnica, cujo objetivo é buscar o equilíbrio no seu setor de atribuição mediante 

normatização, fiscalização, monitoramento e mediação das relações de mercados explorados 

pelo setor privado, mas de interesse público (SECCHIN, 2016). 

As agências reguladoras no Brasil surgiram da crise do modelo de administração pública 

e de intervenção do Estado na economia, com mudança no papel do Estado de prestador direto 

dos serviços públicos para o papel de regulador da iniciativa privada (SECCHIN, 2016). 

Segundo Peci (2007), as agências reguladoras brasileiras seguiram o modelo americano, 

mas com enfoque na busca de equilíbrio das falhas de mercado e, não tanto, na defesa da 

concorrência. 

A ANVISA e a ANS são consideradas agências de segunda geração, criadas entre 1999 

e 2000 com o objetivo de proteção dos interesses da sociedade e em busca por eficiência e 

modernização do Estado. A primeira geração de agências surgiu entre 1996 e 1997, em 

mercados monopolistas com escassez de recursos para investimentos governamentais em áreas 

de infraestrutura: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL) e Agência Nacional do Petróleo (ANAP) (SECCHIN, 2016). Os 

Quadros 5 e 6 apresentam o desenho institucional das agências reguladoras e a lista das 

principais agências brasileiras, respectivamente. 
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Quadro 5.  Desenho institucional e autonomia das agências 

Autonomia e estabilidade 

dos dirigentes 

 

- Mandatos fixos e não-coincidentes; 

- Estabilidade dos dirigentes; 

- Aprovação pelo Poder Legislativo, mediante arguição; 

- Pré-requisitos quanto à qualificação dos dirigentes. 

 

Independência financeira, 

funcional e gerencial 

 

- Autarquia especial sem subordinação hierárquica; 

- Última instância de recurso no âmbito administrativo  

- Delegação normativa (poder de emitir portarias); Poder de instruir e julgar 

processos;  

- Poder de arbitragem; 

- Orçamento próprio; 

- Quadro de pessoal próprio. 

 

Transparência 

 

- Ouvidoria com mandato;  

- Publicidade de todos os atos e atas de decisão; 

- Representação dos usuários e empresas. 

 

Procedimentos 

 

- Justificativa por escrito de cada voto e decisão dos dirigentes;  

- Audiências públicas; 

- Diretoria com decisão colegiada. 

 

Fonte: Abrucio e Pó (2006, p. 687). 

 
 

Quadro 6: Relação das agências reguladoras do Brasil 

          Agência 
Ministério 

Relacionado 
No da Lei de criação 

No do Decreto de 

Instalação 

Tipo de 

regulação 

 

Agência Nacional 

de Energia Elétrica 

(ANEEL) 

 

Minas e Energia 
9.427, de 26 de 

dezembro de 1996 

2.335, de 6 de 

outubro de 1997 
Econômica 

 

Agência Nacional 

de 

Telecomunicações 

(ANATEL) 

 

Comunicações 
9.472, de 16 de julho 

de 1997 

2.338, de 7 de 

outubro de 1997 
Econômica 

 

Agência Nacional 

do Petróleo (ANP) 

 

Minas e Energia 
9.478, de 6 de agosto 

de 1997 

2.455, de 14 de 

janeiro de 1998 
Econômica 

 

Agência Nacional 

de Vigilância 

Sanitária 

(ANVISA) 

 

Saúde 
9.782, de 26 de 

janeiro de 1999 
- Social 

 

Agência Nacional 

de Águas (ANA) 

 

Meio Ambiente 
9.984, de 17 de julho 

de 2000 

3.692, de 19 de 

dezembro de 2000) 
Social (ambiental) 
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Agência Nacional 

de Saúde 

Suplementar 

(ANS) 

Saúde 
9.961, de 28 de 

janeiro de 2000 

3.327, de 5 de 

janeiro de 2000 

Econômica e 

social 

 

Agência Nacional 

de Transportes 

Aquáticos 

(ANTAQ) 

 

Transportes 
10.233, de 5 de 

junho de 2001 

4.122, de 13 de 

fevereiro de 2002 
Econômica 

 

Agência Nacional 

de Transportes 

Terrestres (ANTT) 

Transportes 
10.233, de 5 de 

junho de 2001 

4.130, de 13 de 

fevereiro de 2002 
Econômica 

 

Agência Nacional 

do Cinema 

(ANCINE) 

 

Desenvolvimento, 

Indústria e 

Comércio exterior 

MP no 2.228, de 6 de 

setembro de 2001 
- Social (incentivo) 

 

Agência Nacional 

de Aviação Civil 

(ANAC) 

 

Defesa 
11.182, de 27 de 

setembro de 2005 

5.731, de 20 de 

março de 2006 
Econômica 

Fonte: Abrucio e Pó (2006, p. 685). 

 

 

A Constituição de 1988, fruto da evolução política e institucional do Brasil, consagrou 

o direito universal à saúde. Assim, o financiamento dos serviços públicos de saúde foi suportado 

por toda a sociedade e o Estado atribuído como o agente garantidor das ações e serviços de 

saúde. A Seguridade Social foi estabelecida como modelo com três sistemas de proteção: a 

saúde, a previdência e a assistência social (GOUVEIA, 2004). 

Entretanto, a Constituição de 1988 permitiu que os serviços e o financiamento da 

atenção à saúde fossem prestados por terceiros, com livre iniciativa privada. Desta forma, 

possibilitou a coexistência do Sistema Único com o mercado privado da saúde, já bem 

estabelecido à época (GOUVEIA, 2004). 

Até fins da década de 1990, o mercado de planos privados era caracterizado pela 

ausência de barreiras de entrada e saída para novas empresas, baixa regulação e incentivos 

fiscais. Tais condições favoreceram a abertura de empresas e a ampliação dos clientes. As 

modalidades de planos de saúde que se desenvolveram foram: medicina de grupo, autogestão 

(públicas e privadas), seguradoras e cooperativas médicas e odontológicas (COSTA, 2008). 

O mercado da saúde suplementar, anteriormente à regulamentação, era caracterizado 

por níveis frágeis de informação ao consumidor. Dessa maneira, beneficiários que adquirissem 

doenças de alto custeio ou tratamentos prolongados, não possuíam cobertura e passavam a 
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depender do SUS, o que levou à discussão da relação entre o público e o privado no setor de 

saúde, do respeito aos contratos firmados e do direito do consumidor (COSTA, 2008). 

O marco histórico na regulação do setor suplementar de saúde brasileiro foi a Lei nº 

9656/98, que estabeleceu padrões de ofertas de serviços, regras de ressarcimento ao SUS e de 

saneamento de planos. A aprovação ocorreu em meio a inúmeras pressões das entidades 

representantes das operadoras e prestadoras, que não tinham interesse na regulação. A Lei nº 

9961 de 28 de janeiro de 2000 criou a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que 

regulamenta o funcionamento geral do setor, com autonomia financeira e regulatória 

(SANTOS; MALTA; MERHY, 2008). 

A ANS surgiu, portanto, de falhas observadas entre empresas e consumidores no 

mercado da saúde privado brasileiro e com a função de corrigir desequilíbrios nas relações entre 

empresas e consumidores (COSTA, 2008). Essa entidade é uma autarquia sob regime especial, 

vinculada ao Ministério da Saúde e possui como atribuições normatização, registro e controle 

das empresas operadoras de planos de saúde, com objetivo de combater eventuais práticas 

abusivas como reajustes de contratos e limites de consultas e internações (ROCHA, 2014). A 

ANS passa a garantir a elaboração de contratos que contemplem a equidade nas condições de 

cobertura, qualidade mínima dos padrões de cuidado, fim dos limites de internação, inclusive 

em unidades de terapia intensiva (UTI), e proibição de aumento por faixa etária após 60 anos 

(COSTA, 2008). De acordo com Costa (2008), as competências normativas da ANS são: 

• Avaliar a capacidade técnica e operacional das empresas; 

• Estabelecer critérios para concessão e cancelamento de autorizações de 

funcionamento de empresas e de registro de produtos; 

• Estabelecer critérios de controle e monitoramento de acesso e manutenção da 

qualidade dos serviços de assistência à saúde de empresas próprias ou 

credenciadas; 

• Monitorar a evolução dos preços dos planos e autorizar reajustes; 

• Estabelecer normas de ressarcimento ao SUS; 

• Definir o Rol de procedimentos e eventos em saúde, inclusive sobre cobertura 

parcial temporária em caso de doenças ou lesões preexistentes; 

• Estabelecer padrões de envio de informações e critérios de garantia e 

manutenção de equilíbrio econômico-financeiro de empresas; 

• Determinar alienação da carteira; 

• Estabelecer critérios para o exercício de cargos diretivos das empresas; 
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• Instituir o regime de direção técnica ou fiscal nas empresas; 

• Requisitar o fornecimento de informações às empresas e rede prestadora de 

serviços; 

• Determinar termo de compromisso de ajuste de conduta de empresas, 

fiscalizando seu cumprimento (BRASIL, 1998 apud COSTA, 2008, pp. 1457 

e 1458) 

A ANS possui autonomia financeira, administrativa e política em relação ao governo, 

assegurada por arrecadação própria e poder legal de decisões. Ela atua como órgão defensor do 

interesse público nas relações entre operadoras, prestadores e usuários, inclusive com aplicação 

de penalidades sob forma de multas, conforme estabelecido pela RN nº 124/2006 (ROCHA, 

2014). A estrutura organizacional da ANS é composta por Ouvidoria, Auditoria Interna, 

Corregedoria, Procuradoria Federal junto à ANS, Comissão de Ética e Câmara de Saúde 

Suplementar, de caráter permanente e consultivo (SECCHIN, 2016).  

A direção da ANS é exercida por uma diretoria colegiada, composta por até cinco 

diretores, todos brasileiros, indicados e nomeados pelo Presidente da República após aprovação 

prévia do Senado Federal. Os mandatos são de três anos, com possibilidade de recondução e de 

que um dos diretores acumule o cargo de Diretor-Presidente (SECCHIN, 2016). O Quadro 7 

mostra o organograma simplificado da diretoria colegiada da ANS. 

 

Quadro 7: Organograma da ANS – Diretoria Colegiada 

PRESI Presidência 

SEGER Secretaria Geral 

DIDES Diretoria de Desenvolvimento Setorial 

DIOPE Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras 

DIPRO Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos 

DIFIS Diretoria de Fiscalização 

DIGES Diretoria de Gestão 

Fonte: ANS (2019). Disponível em: http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos/organograma. 

Acesso em: 15 mar. 2019. 

 

 

A DIPRO (Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos) é responsável, entre outras 

atribuições, por: elaborar e propor Rol de procedimentos e eventos em saúde, a lista mínima de 

coberturas obrigatórias pelos planos de saúde; estabelecer parâmetros e propor orientações 

sobre promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças; elaborar e publicar anuário e guias 

de produtos; desenvolver e manter, em conjunto com áreas específicas, sistemas de informações 

http://www.ans.gov.br/aans/quem-somos/organograma
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de dados econômico-financeiros e assistenciais; constituir e coordenar grupos técnicos ou 

câmaras técnicas; elaborar e propor critérios de incorporação de tecnologias em saúde; sugerir 

indicadores para avaliar, monitorar e divulgar o perfil de organização e a produção de ações e 

serviços pelas operadoras de planos de saúde (ANS, 2019). 

O Artigo nº 32 da Lei 9656 de 1998 estabelece como obrigação legal o ressarcimento 

ao SUS pelas operadoras de saúde. As operadoras, segundo a lei, devem realizar o 

ressarcimento em casos de atendimento de emergência, urgência e eletivos prestados por 

estabelecimentos integrantes do SUS (FREITAS, 2011).  

 

2.9 Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde  

 

O primeiro Rol de procedimentos da ANS foi estabelecido pela Resolução do Conselho 

de Saúde Suplementar (CONSU) nº 10/1998. A elaboração desta lista passou a ser de 

competência da ANS nos termos do inciso III do Artigo 4º da Lei de criação da ANS (Lei nº 

9961/2000): “Art. 4o Compete à ANS: (...) III - elaborar o Rol de procedimentos e eventos em 

saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto na Lei no 9.656, de 3 de junho 

de 1998, e suas excepcionalidades" (BRASIL, 1998b; 2000). 

O Rol constitui-se da lista mínima de coberturas de exames, procedimentos e 

tratamentos com cobertura obrigatória pelos planos de saúde contratados a partir de primeiro 

de janeiro de 1999 e dos planos anteriores adaptados, com revisão a cada dois anos. Pode ser 

classificado como uma regulação assistencial, relacionada ao pacote de serviços oferecidos 

pelas empresas reguladas. O Rol não impõe o dever de integralidade ao subsistema da saúde 

suplementar, como prescrito constitucionalmente para o SUS (RAMALHO, 2017). 

Conforme a RN nº 439 de 3 de dezembro de 2018, em seu Artigo 2º:  

 

O Rol garante e faz público o direito de cobertura assistencial dos beneficiários dos 

planos de saúde, contemplando procedimentos e eventos para a promoção à saúde, a 

prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a recuperação e a reabilitação de todas as 

enfermidades que compõem a Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da Organização Mundial de Saúde – 

OMS, em cumprimento ao disposto na Lei nº 9.656, de 1998, respeitando-se, em todos 

os casos, as segmentações assistenciais contratadas (ANS, 2018). 

 

 

As diretrizes seguidas na atualização periódica do Rol são: a defesa do interesse público, 

as ações de promoção à saúde e prevenção de doenças, o alinhamento com as políticas nacionais 

de saúde, a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde (ATS), a utilização 
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dos princípios da saúde baseada em evidências e a manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do setor (ANS, 2017). 

A diretoria colegiada da ANS (DICOL) inicia os ciclos de atualização do Rol, definindo 

um cronograma e fixando prazo para a apresentação das propostas de atualização, que são 

padronizadas por meio de um formulário eletrônico denominado FormRol. Conforme o Artigo 

9º da RN nº 439, alguns dos requisitos de informação obrigatórios para solicitação de 

atualização são: apresentação de um parecer técnico científico (PTC) ou revisão sistemática 

com descrição das evidências quanto à eficácia, efetividade, acurácia e segurança da tecnologia 

proposta; análise do impacto orçamentário da tecnologia; estudo da avaliação econômica em 

saúde, e utilização como referência de diretrizes atualizadas do Ministério da Saúde da 

CONITEC (ANS, 2017).  

A revisão do Rol ocorre a cada dois anos, com objetivo de garantir previsibilidade para 

todos os atores envolvidos nas decisões e melhor adaptação às modificações (CESCHIN, 2011). 

Em sua última revisão o Rol passou a contemplar 3287 procedimentos dispostos em quatro 

grandes capítulos, conforme segmentação contratada: Procedimentos gerais; procedimentos 

clínicos, ambulatoriais e hospitalares; procedimentos cirúrgicos e invasivos; e procedimentos 

diagnósticos e terapêuticos (ANS, 2017). O Quadro 8 mostra a relação das revisões bianuais do 

Rol da ANS. 

 
Quadro 8: Relação das revisões bianuais do Rol de Procedimentos da ANS 

Resolução Vigência 

Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU nº 10/1998 04/11/1998 a 11/05/2000 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 21/2000 12/05/2000 a 25/06/2002 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 41/2001 14/01/2000 a 06/05/2001 

Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 67/2001 07/05/2001 a 28/09/2004 

Resolução Normativa - RN nº 9/2002 26/06/2002 a 05/07/2007 

Resolução Normativa - RN nº 82/2004 29/09/2004 a 01/04/2008 

Resolução Normativa - RN nº 154/2007 06/07/2007 a 06/06/2010 

Resolução Normativa - RN nº 167/2008 02/04/2008 a 06/06/2010 

Resolução Normativa - RN nº 211/2010 07/06/2010 a 31/12/2011 

Resolução Normativa - RN nº 262/2011 01/01/2012 a 01/01/2014 

Resolução Normativa - RN nº 338/2013 02/01/2014 a 01/01/2016 

Resolução Normativa - RN nº 387/2015 02/01/2016 a 01/01/2018 

Resolução Normativa - RN nº 428/2017 Desde 02/01/2018 

Fonte: ANS (2019a). 
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As revisões são realizadas pelo Grupo de Trabalho (GT) do Rol, composto por entidades 

de defesa do consumidor, entidades médicas, representantes de operadoras, prestadores, 

Associação Médica Brasileira (AMB) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) em câmaras 

técnicas. Os procedimentos são discutidos levando em consideração suas vantagens e 

desvantagens e com a participação das sociedades médicas de especialidades. Posteriormente, 

a revisão é enviada para consulta pública, em que recebe sugestões e comentários. Havendo, 

portanto, participação da sociedade na sua elaboração (CESCHIN,2011). 

As revisões periódicas do Rol objetivam: organizar a tabela de procedimentos de acordo 

com a lógica de cobertura assistencial; exclusão de procedimentos considerados obsoletos, 

conforme preceitos da MBE; inclusão de tecnologias com evidência de eficácia, segurança, 

efetividade e eficiência; avaliação do impacto econômico-financeiro das inclusões; 

estabelecimento de diretrizes de utilização (DUT) para determinados procedimentos; garantia 

de ações de promoção à saúde; alinhamento das coberturas às políticas do SUS; e correção de 

erros em tabelas de uso corrente como a Classificação Brasileira Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos (CBHPM)1 e a Terminologia Unificada da Saúde Suplementar 

(TUSS)2 (ROCHA, 2014). 

O trabalho de revisão do Rol foi dividido em cinco grandes áreas: 1-regulação da Lei 

12.738/2012 sobre materiais utilizados por pessoas com ostomias, como bolsas e materiais 

acessórios; 2-medicamentos antineoplásicos de uso oral domiciliar; 3-relação de procedimentos 

a serem incluídos, adaptados ou excluídos, inclusive procedimentos de alta complexidade 

(PAC); 4-redação da Resolução Normativa e Diretrizes de Utilização (DUT) para 

procedimentos específicos;5-procedimentos odontológicos, com a participação do Conselho 

Federal de Odontologia (CFO) (ROCHA, 2014). 

Segundo Santos, Malta e Merhy (2008), a adoção do Rol de procedimentos foi a medida 

mais importante no sentido de um novo ordenamento do setor. Entretanto, a medida valia 

apenas para os novos planos e para aqueles que aceitavam a adaptação dos modelos de planos 

antigos para modelos pós-lei. A nova lei proibia a exclusão de doenças, obrigava o atendimento 

 
1 A CBHPM, estabelecida pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) a partir da resolução no 1.673/03, adotou um 

padrão mínimo de remuneração de procedimentos médicos para o setor suplementar, estabelecendo portes de 

procedimentos, determinados por entidades médicas nacionais. (Disponível em: 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2003/1673_2003.htm. Acesso em: 02 ago. 2019).  
2 A TUSS foi instituída pela Diretoria de Desenvolvimento Setorial da ANS, por meio da  IN no 34/2009 para troca 

de informações entre prestadores de serviços e operadoras de saúde, incluindo procedimentos realizados por vários 

profissionais de saúde e abrangendo todos os procedimentos pagos pelas operadoras (Disponível em:: 

http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/nota13_geas_ggras_

dipro_17012013.pdf. Acesso em: 02 de ago. 2019 

 

http://www.portalmedico.org.br/resolucoes/CFM/2003/1673_2003.htm
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/nota13_geas_ggras_dipro_17012013.pdf
http://www.ans.gov.br/images/stories/Plano_de_saude_e_Operadoras/Area_do_consumidor/nota13_geas_ggras_dipro_17012013.pdf
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completo, inclusive com materiais, e impedia a limitação de procedimentos e tempo de 

internação. O Rol de procedimentos passou a ser um instrumento de regulação de incorporação 

tecnológica, pois define o que possui cobertura e seus critérios, sendo fonte de negociação na 

saúde suplementar (SANTOS; MALTA; MERHY, 2008).  

A RN 439 de 03 de dezembro de 2018, dispõe sobre o processo de atualização periódica 

do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, estabelecendo que o ciclo de atualização do Rol 

se iniciará com ato de deliberação da Diretoria Colegiada da ANS – DICOL, no qual será 

define-se o respectivo cronograma. Estabelece um prazo para a apresentação das propostas 

(ANS, 2018). Três tipos de formulários (FormRol) podem ser encaminhados conforme objetivo 

de atualização do Rol: alteração de termo descritivo para eventos ou procedimentos já listados; 

medicamentos; e procedimentos clínicos, cirúrgicos e diagnósticos/ terapêuticos (ANS, 2018).  

O Rol garante cobertura mínima para diagnóstico e tratamento de todas as doenças 

listadas na Classificação Internacional de Doenças, CID10, da Organização Mundial de Saúde 

(OMS). Entretanto, não há restrição legal para que os planos ofereçam cobertura maior do que 

a prevista no rol. Além disso, há uma análise prévia de custo-efetividade e uma análise 

prospectiva de impacto, mas os dados são pouco substanciais e fidedignos (CESCHIN,2011).  

O COSAÚDE (Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde), instituído pela 

Instrução Normativa – IN nº 44/2014, constitui um fórum de discussão com participação de 

representantes de operadoras de planos de saúde, consumidores, prestadores de serviços de 

saúde, conselhos profissionais, sociedades médicas e corpo técnico da ANS. Os membros do 

COSAÚDE são indicados por representantes da Câmara de Saúde Suplementar (CAMSS) e 

pelos diretores da ANS. As propostas definidas são submetidas a avaliação da sociedade por 

meio de consultas públicas na página da ANS na internet (ANS, 2014a). 

Segundo Guimarães (2014), o consumidor é o foco da ANS, e oferecer inovação 

tecnológica é um dos componentes que formam a qualidade subjetiva percebida pelo 

consumidor. As operadoras privadas vivem um dilema entre a incorporação tecnológica como 

ferramenta de marketing e a capacidade objetiva de remuneração dos planos pelos seus 

consumidores, que não possuem respaldo financeiro para arcar com a elasticidade das novas 

tecnologias. Nem tampouco os empregadores, cofinanciadores dos planos, estão dispostos a 

arcar com esses custos. 

Dessa maneira, as considerações sanitárias da ATS, como efetividade e custo-

efetividade, passaram a integrar a lista de preocupações da Saúde Suplementar. Atualmente, 

abordagens mais pragmáticas e econômicas e também racional-defensivas vem sendo adotadas 
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pelas operadoras de planos de saúde, aproximando o padrão de incorporação ao padrão do SUS, 

levando ao aumento da judicialização em ambos os setores da saúde (GUIMARÃES, 2014). 

As diretrizes de utilização (DUT) baseiam-se nas melhores evidências científicas 

disponíveis para estabelecer critérios para que sejam asseguradas as coberturas de alguns 

procedimentos e eventos listados no Rol (ANS, 2017a).  

 

2.10 Artrite Reumatoide 

 

A artrite reumatoide (AR) é uma doença inflamatória autoimune e representa uma das 

doenças reumatológicas mais frequentes no mundo, com prevalência global que varia entre 

0,3% a 1% (FAKHOURI, 2018). No Brasil, estudos epidemiológicos demonstram prevalência 

de 0,2 a 1% da população (MARQUES NETO et al., 1993). A doença apresenta impacto 

significativo sobre os pacientes e a sociedade, incluindo prejuízo da qualidade de vida, efeitos 

adversos por medicações, aumento de morbidade e mortalidade relacionadas à doença e perda 

de produtividade por parte dos pacientes e cuidadores (AZEVEDO, FERRAZ, CICONELLI, 

2008). 

A AR foi definida pela primeira vez em 1859 por Garrod, mas o primeiro critério de 

classificação foi desenvolvido pelo American Rheumatologists somente em meados de 1980. 

(KLARESKOG; CATRINA; PAGET, 2009). Conforme critérios de classificação do Colégio 

Americano de Reumatologia (ACR) e da Liga Europeia contra o Reumatismo (EULAR), o 

diagnóstico da AR deve ser feito considerando tempo de evolução dos sintomas, presença de 

auto-anticorpos (fator reumatoide e anti-CCP), elevação de provas inflamatórias como a 

velocidade de hemossedimentação (VHS) e proteína C reativa (PCR) e alterações de exames 

de imagem (Quadro 9).  
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Quadro 9: Critérios para diagnóstico de AR: ACR (1987) e ACR/ EULAR (2010) 

Critérios ACR de 1987 Critérios ACR/EULAR de 2010 

1. Rigidez matinal (nas articulações, 

com pelo menos 1 hora de duração);  

 

2. Artrite de 3 ou mais das seguintes 

áreas: articulações IFT proximais, 

articulações MCF, punhos, cotovelos, 

joelhos, tornozelos e articulações 

MTF;  

 

3. Artrite de mãos (punhos, 

articulações MCF ou IFT proximais);  

 

4. Artrite simétrica (mesma área em 

ambos os lados do corpo);  

 

5. Nódulo reumatoide (presença de 1 

ou mais nódulos subcutâneos sobre 

proeminências ósseas ou superfícies 

extensoras ou regiões peri-

articulares);  

 

6. FR (presente em qualquer título);  

 

7. Alterações radiográficas (erosões 

ou descalcificação peri-articular em 

radiografias póstero-anteriores de 

mãos e punhos). 

1. Envolvimento articular, excluídas as articulações IFT distais de mãos 

e pés, primeiras MTF e primeiras carpometacárpicas (0-5)  

− 1 articulação grande (ombros, cotovelos, quadris, joelhos e 

tornozelos): 0  

− 2 a 10 articulações grandes (ombros, cotovelos, quadris, joelhos e 

tornozelos):1  

− 1 a 3 articulações pequenas (articulações MCF, 1a IFT, IFT 

proximais, 2a a 5a MTF e punhos): 2  

− 4 a 10 articulações pequenas (articulações MCF, 1ª TF, TF 

proximais, 2ª a 5ª MTF e punhos): 3  

− Mais de 10 articulações (pelo menos uma pequena articulação e 

grandes articulações temporomandibulares, esternoclaviculares e 

acromioclaviculares): 5  

 

2. Sorologias (0-3)  

− FR e anti-CCP negativos: 0  

− FR ou anti-CCP positivos em baixos títulos (até 3 vezes o limite 

superior da normalidade): 2 

−  FR ou anti-CCP positivos em altos títulos (3 vezes acima do limite 

superior da normalidade): 3  

 

3. Duração dos sintomas (0-1)  

− Menos de 6 semanas: 0  

− Igual ou superior a 6 semanas: 1  

 

4. Reagentes de fase aguda (0-1) 

− PCR e VHS normais: 0  

− PCR e VHS alteradas: 1 

 

Fonte: Adaptado de BRASIL (2017). 

 

 

O PCDT de 2017 estabelece algumas considerações gerais para o diagnóstico e manejo 

da AR: o diagnóstico deve considerar achados clínicos e laboratoriais; diagnósticos diferenciais 

como infecções e neoplasias devem ser descartados; devem ser utilizados marcadores séricos 

de atividade inflamatória (VHS e PCR) para avaliação inicial e acompanhamento; devem ser 

utilizados índices combinados de atividade da doença (ICAD) e instrumentos de avaliação da 

capacidade funcional, como Health Assessment Questionnaire (HAQ) (BRASIL, 2017). 

A AR apresenta curso longitudinal com diferentes fases. Em indivíduos geneticamente 

suscetíveis, fatores ambientais específicos podem ativar reações imunes patogênicas, incluindo 

a formação de anticorpos. Anos depois, eventos adicionais como trauma e infecções podem 

contribuir para o desenvolvimento de reações imunes articulares, resultando em inflamação das 

mesmas articulações. Se a inflamação se torna crônica, o fenótipo pode preencher os critérios 

para AR com a inflamação levando a destruição articular, complicações sistêmicas e aumento 

de comorbidades. O tratamento precoce e mais potente tem levado à mudança drástica no perfil 
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dos pacientes com AR. Dessa maneira, a incidência de manifestações extra-articulares como 

amiloidose, serosites, esclerite, episclerite e nódulos reumatoides vem diminuindo no mundo, 

mas outros efeitos de curto e longo prazos, como dor, fadiga, doença cardiovascular e linfomas 

continuam desafiantes para se entender e tratar (Figura 4) (KLARESKOG; CATRINA; 

PAGET, 2009). 

 

Figura 4: Curso longitudinal da artrite reumatoide 

 

Fonte: Adaptado de Klareskog, Catrina e Paget (2009, p. 660). 

 

 

O tratamento da AR sofreu profundas transformações nos últimos 20 anos, sendo as 

principais: estabelecimento da importância do diagnóstico precoce; necessidade de início 

precoce de MMCD sintéticas, incluindo sua combinação com baixas doses de corticosteroides; 

reconhecimento do potencial de se reduzir a progressão de danos por meio do alcance de bons 

estados clínicos; estabelecimento de que o metotrexate é um agente potente e a droga âncora 

no tratamento da AR; desenvolvimento e aprovação de MMCD biológicos, e consolidação do 

conhecimento sobre o alvo do tratamento (“treat to target”) e aplicação de controle rígido com 

adaptações terapêuticas respectivas para o alcance desse alvo (KALKAN et al., 2015; 

SMOLEN et al., 2016). 

 

 

 

 



 

45 

 

Figura 5: Algoritmo de tratamento da AR para o alvo 

 

Fonte: Adaptado de Smolen et al. (2016, p. 11). 

 

 

 As medicações biológicas interferem nos processos de sinalização celular e podem ser 

anticorpos monoclonais, moléculas recombinantes ou proteínas de fusão (MOTA, 2015). Essas 

medicações são produzidas por tecnologia de biologia molecular, apresentando alto custo de 

desenvolvimento, produção e venda (OLIVEIRA, 2017). São classificadas conforme seu 

mecanismo de ação em: anti-TNF, moduladores de coestimulação, depletores de linfócitos B e 

antagonistas das interleucinas (IL) 1 e 6.  

O uso de MMCD biológicos aumentou rapidamente ao longo das últimas décadas e 

inúmeros ensaios clínicos randomizados e controlados demonstraram que essas medicações 

reduzem a atividade da doença e melhoram a qualidade de vida dos pacientes (KALKAN, 2015, 

et al.). Em 2002, o Projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira já recomendava o uso 

de biológicos nos casos de AR refratária a dois MMCD sintéticos (anexo B). 

Os MMCD biológicos são indicados predominantemente de forma adicional a outras 

medicações não biológicas para pacientes com resposta incompleta. Atualmente, existem 

diversas opções de drogas biológicas para o tratamento da AR no Brasil (Quadro 10). As 

primeiras a serem utilizadas foram as terapias anti-TNF. Diversos fatores podem impactar na 

decisão de escolha do tratamento medicamentoso, como acesso, fatores econômicos, conforto 

do paciente e familiaridade do médico (CURTIS et al., 2010). 
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Quadro 10: Medicamentos biológicos registrados no Brasil para tratamento da Artrite Reumatoide 

Medicamento (princípio ativo) Mecanismo de ação 

Abatacepte 

 

Inibe a ativação dos linfócitos T 

 

Adalimumabe 

 

Anti-TNF: inibe o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) ao se ligar aos 

receptores de TNF na superfície celular 

 

Certolizumabe pegol 

 

Anti-TNF: inibe o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) ao se ligar às 

formas de TNFα solúvel e associada à membrana 

 

Etanercepte 

 

Anti-TNF: inibe o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) ao se ligar à 

forma solúvel do TNFα e ao TNFα ligado à superfície celular 

 

Golimumabe 

 

Anti-TNF: inibe o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) ao se ligar às 

formas solúvel e transmembrana de TNFα 

 

Infliximabe 

 

Anti-TNF: inibe o fator de necrose tumoral alfa (TNFα) ao se ligar às 

formas solúvel e transmembrana de TNFα 

 

Tocilizumabe 

 

Inibe a sinalização mediada pelos receptores de interleucina-6 (IL-6) 

 

Rituximabe 

 

Provoca a destruição dos linfócitos B ao se ligar aos marcadores CD20 

na superfície dessas células 

 

Fonte: Brasil (2012, p. 7). 

 

 

Em 2012, a diretriz do Colégio Americano de Reumatologia recomendou monoterapia 

ou associação de até três MMCD não biológicos para AR inicial. Se a atividade da doença se 

mantivesse moderada ou alta após três meses da terapia inicial, recomendava-se associação ou 

troca para os MMCD biológicos, sendo que a escolha inicial deveria ser uma das seguintes 

medicações anti-TNF, abatacepte ou rituximabe. Se a terapia biológica inicial não respondesse 

adequadamente ou houvesse eventos adversos, dever-se-ia trocar por outro anti-TNF ou droga 

não anti-TNF. Portanto, o uso de terapias biológicas é recomendado já nas fases iniciais de AR 

em atividade (JIN, 2017). Estudos que compararam diferentes biológicos em pacientes com AR 

inicial ou com falha de tratamento não mostraram diferenças nos desfechos clínicos definidos 

pelo critério ACR (SCHEINBERG; GOLMIA; ROLLO, 2015). 

De maneira semelhante, o PCDT brasileiro de AR de 2017 determinou que o tratamento 

devia ser iniciado o mais breve possível, evitando danos estruturais e melhorando a capacidade 
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funcional. Além disso, o protocolo enfatizava os primeiros doze meses da doença como uma 

janela de oportunidade terapêutica, que pode mudar o curso da doença (BRASIL, 2017).  

O PCDT dividiu o tratamento medicamentoso em anti-inflamatórios não-esteroidais 

(AINE), glicocorticoides, MMCD sintéticos e biológicos e imunossupressores. O uso de 

MMCD deveria ser iniciado no momento do diagnóstico da doença e com avaliações a cada 30 

a 90 dias realizadas utilizando algum índice combinado de atividade de doença (ICAD). O 

objetivo do tratamento seria manter a doença em atividade leve ou remissão de acordo com um 

ICAD (BRASIL, 2017). 

O PCDT escalonava o tratamento em duas etapas, cada uma com duas fases conforme 

o Anexo C. Na primeira etapa, na fase 1, seriam usados MMCD sintéticos em monoterapia. Na 

fase 2, seriam usados MMCD sintéticos em associação ou troca da primeira droga por outra 

sintética.  

Em caso de manutenção da atividade da doença após seis meses da fase 2, seria iniciada 

a segunda etapa (fases 3 e 4). Na fase 3, o uso de tofacitinibe ou MMCD biológicos seria 

contemplado. Foi recomendado que ambos fossem associados a metotrexate, sulfassalazina ou 

leflunomida, exceto em casos de contraindicação ao uso dessas medicações. Em caso de 

manutenção da atividade da doença após seis meses da fase 3, teria início a fase 4. Nela, seria 

recomendada a troca por outro MMCD biológico ou tofacitinibe, caso o último ainda não tenha 

sido utilizado. Na mudança da fase 3 para a fase 4, foram considerados os melhores tratamentos 

para custo-minimização no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.  

Os custos relacionados à AR mudaram na última década com o aumento do custo das 

medicações após a introdução dos MMDC biológicos, que são 30 a 40 vezes mais caros que os 

MMCD tradicionais. Entretanto, estudos mais recentes demonstraram que os efeitos dos 

biológicos na progressão não têm sido tão bons quanto os reportados nos ensaios clínicos 

(KALKAN et al., 2013). 

No Brasil, estudou-se o impacto dos custos da AR no SUS em Santa Catarina de 1996 

a 2009. Eles verificaram que houve mudança no perfil de gastos diretos da AR, com aumento 

progressivo dos gastos por autorizações de procedimentos de alto custo relacionados ao 

tratamento medicamentoso da doença. Já as internações hospitalares e os procedimentos 

cirúrgicos ortopédicos apresentaram redução no número de autorizações e do custo (GOMES 

et al.,2017)  

Em 2011, foram publicados os resultados preliminares do BiobadaBrasil, um registro 

nacional de cunho epidemiológico para monitorar pacientes portadores de doenças 

reumatológicas em uso de biológicos. O registro foi promovido pela Sociedade Brasileira de 
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Reumatologia com a parceria de companhias farmacêuticas licenciadas e fabricantes de 

biológicos (TITTON et al., 2011) (Tabela 1).  

 
Tabela 1: Número de pacientes por medicação 

 Número de pacientes em uso 

Medicação Absoluto Proporção (%) 

Infliximabe 208 37 

Adalimumabe 174 31 

Etanercepte 83 15 

Abatacepte 47 8 

Rituximabe 34 6 

Tocilizumabe 23 4 

Total 569 100 

Fonte: Adaptada de Titton et al. (2011, p. 155). 

 

 

Atualmente, relatam mais de 32 centros participantes, com dados de mais de três mil 

pacientes. O BiobadaBrasil não diferenciou em sua análise o porcentual dos pacientes que 

possuíam planos de saúde e obtiveram sua medicação no sistema privado, pois o objetivo 

principal do registro era obter uma adequada coleta de dados e monitoramento de eventos 

relacionados ao uso de biológicos no Brasil. A inclusão dos pacientes no banco de dados 

abrange pacientes portadores de diversas doenças reumatológicas, com a maioria de portador 

de AR (Figura 6).  

 
Figura 6: Diagnósticos mais frequentes da base de dados BiobadaBrasil 

 

Fonte: Relatório BiobadaBrasil – 10 anos. Disponível em: 

https://www.reumatologia.org.br/biobadabrasil/relatorio-biobadabrasil-10-anos/. Acesso em: 8 abr. 

2019. 

https://www.reumatologia.org.br/biobadabrasil/relatorio-biobadabrasil-10-anos/
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2.11 Incorporação de Imunobiológicos para AR no SUS e no rol da ANS 

 

O primeiro biológico incorporado ao SUS foi o infliximabe, de administração 

endovenosa, em 2002. Posteriormente, no ano de 2006, as medicações adalimumabe e 

etanercepte, ambas subcutâneas, foram autorizadas. E, a partir da Portaria SCTIE-MS n.º 24, 

de 10 de setembro de 2012, foram incorporados os medicamentos golimumabe, certolizumabe 

pegol, rituximabe, abatacepte e tocilizumabe, e mantidos os medicamentos infliximabe, 

adalimumabe e etanercepte para o tratamento da AR no SUS (Quadro 11) (BRASIL, 2012). 

 

Quadro 11: Evolução histórica da aprovação e incorporação de imunobiológicos no SUS e na Saúde 

Suplementar 

Ano Fato 

2000 

 

- Aprovação do infliximabe no Brasil. 

 

2002 

 

- Incorporação do infliximabe no PCDT do MS para AR grave. 

 

2003 

 

- Aprovação do adalimumabe. 

 

2004 

 

- Aprovação do etanercepte; 

- Consenso SBR – uso de MMCD biológico se atividade da doença após 2 esquemas de 

tratamento com MMCD sintético. 

 

2006 

 

- Incorporação no PCDT de adalimumabe e etanercepte; 

- Aprovação do rituximabe. 

 

2007 

 

- Aprovação do abatacepte; 

- Consenso SBR – inclui rituximabe e abatacepte para manutenção de atividade da AR após 

anti-TNF. 

 

2009 

 

- Aprovação de tocilizumabe. 

 

2011 

 

- Aprovação de certolizumabe pegol e golimumabe. 

 

2012 

 

- Consenso SBR – indicação de uso de anti-TNF (infliximabe, etanercepte, adalimumabe, 

golimumabe ou certolizumabe pegol) se atividade da doença após 2 esquemas de MMCD 

sintéticos e demais MMCD biológicos (rituximabe, abatacepte e tocilizumabe) se atividade 

após tratamento com anti-TNF; 

- Cobertura assistencial obrigatória de imunobiológicos endovenosos por planos de saúde no 

Rol da ANS (infliximabe, tocilizumabe, abatacepte e rituximabe), com a RN no 262. 
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2013 

 

- Incorporação de certolizumabe pegol, golimumabe, abatacepte, rituximabe e tocilizumabe no 

PCDT para AR do MS, sendo anti-TNF indicados para casos refratários a dois esquemas de 

MMCD sintéticos e os demais imunobiológicos para manutenção de atividade da doença com 

anti-TNF. 

 

2014 

 

- Imunobiológicos de administração subcutânea (adalimumabe, etanercepte, certolizumabe 

pegol e golimumabe), com a RN no 338, foram contemplados no Rol da ANS. 

 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2017, pp. 28-30). 

 

 

Já na Saúde Suplementar, a primeira aprovação no Rol da ANS foi em 2011, por meio 

da RN no 262, com a incorporação dos imunobiológicos endovenosos (infliximabe, rituximabe, 

tocilizumabe e abatacepte). Posteriormente, em 2013, também passaram a ter cobertura 

obrigatória as drogas subcutâneas (adalimumabe, etanercepte, certolizumabe pegol e 

golimumabe), com a RN no 338. 

As terapias imunobiológicas endovenosas e subcutâneas incluídas no Rol da ANS são 

sujeitas a Diretriz de Utilização (DUT). A DUT 65 define os critérios para a cobertura das 

terapias pelos planos de saúde: 

 

65. TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA OU SUBCUTÂNEA (COM 

DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) 

1. Cobertura obrigatória quando preenchidos os seguintes critérios: 

a. Artrite Reumatoide: pacientes com índice de atividade da doença maior que 10 pelo 

CDAI (Índice Clínico de Atividade da Doença), maior que 20 pelo SDAI (Índice 

Simplificado de Atividade da Doença) ou maior que 3,2 pelo DAS 28 (Índice de 

Atividade da Doença - 28 articulações), refratários ao tratamento convencional por 

um período mínimo de três meses com pelo menos dois esquemas utilizando drogas 

modificadoras do curso da doença (DMCDs) de primeira linha, de forma sequencial 

ou combinada (ANS, 2016, p. 65).; 

 

 

Como se pode observar, a diretriz não especifica quais tipos de terapia biológica teriam 

cobertura, portanto qualquer medicação classificada como imunobiológico apresenta cobertura 

pelo Rol, desde que atenda aos critérios estabelecidos na DUT 65. Há grande variabilidade no 

preço dos imunobiológicos para tratamento da AR, conforme pode-se verificar na tabela 2. Os 

valores são baseados na tabela da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos – 

CMED. 
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Tabela 2: Comparativo de preços anuais de imunobiológicos para AR 

Medicamento Via Dose Inicial Dose de Manutenção 
Custo anual (com 

indução) 

Abatacepte (Orencia®) IV 

Semanas 0, 2 e 6: 500 

mg (<60Kg); 750 mg 

(60-100Kg); 1000mg 

(>100Kg) 

Mesma dose por peso 

4/4 semanas 
R$ 58.461,00 

Adalimumabe 

(Humira®) 
SC 40 mg 40 mg 2/2 semanas R$ 78.883,44 

Certolizumabe Pegol 

(Cimzia®) 
SC 

400 mg 2/2 semanas, 

por 6 semanas 

200 mg 2/2 semanas ou 

400 mg 4/4 semanas 
R$ 21.646,56 

Etanercepte (Enbrel®) SC 50 mg 50 mg 1 x/ semana R$ 71.705,04 

Golimumabe 

(Simponi®) 
SC 50 mg 50 mg 1x/ mês R$ 38.055,96 

Infliximabe 

(Remicade®) 
IV 

Semanas 0, 2 e 6: 

3mg/Kg 

3 a 5 mg/Kg 8/8 

semanas 
R$ 128.283,48 (300mg) 

Rituximabe 

(Mabthera®) 
IV 1000 mg D1 e D15 

1000 mg D1 e D15 6/6 

meses 
R$ 75.550,72 

Tocilizumabe 

(Actemra®) 
IV 8 mg/ Kg 8 mg/ Kg 4/4 semanas R$ 45.249,12 

Fonte: Elaborada a partir dos valores retirados da tabela CMED de 06 de junho de 2019. Utilizado 

preço de fábrica para estimativa de custo (2019). 

 

 

 

2.12 Justificativa e relevância 

 

A incorporação de medicamentos e procedimentos no Rol da ANS pode ser solicitada 

por qualquer membro da sociedade: paciente, médico, indústria farmacêutica, operadora de 

planos de saúde e demais partes interessadas. Para isso, um processo, regido por instrução 

normativa própria, é aberto publicamente por um período de aproximadamente três meses. 

Encerrado esse período, novas solicitações de inclusão somente podem ser realizadas no final 

do ciclo do biênio. Esse entrave burocrático implica na lentidão de atualização do Rol, visto 

que novas pesquisas são realizadas continuamente. 

Dentro do sistema de saúde, tanto a ANS quanto a CONITEC, ligadas ao Ministério da 

Saúde, realizam avaliações independentes de novas tecnologias com o mesmo propósito. Nesse 

quesito, os recursos públicos são empregados com menor eficiência, visto que os pareceres para 

aprovação destinados à lista da CONITEC e ao Rol da ANS são descentralizados, sendo assim, 

cada instituição detém uma autorização própria para a mesma finalidade. 

A execução desse processo pode repercutir em divergências na construção das tabelas 

de medicamentos e procedimentos do SUS e do setor suplementar. Ao solicitar uma droga no 
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setor suplementar, o paciente pode ter seu pedido negado, e, após ou simultaneamente a essa 

negativa, obter êxito na solicitação ao SUS. O SUS, por sua vez, poderá cobrar o valor do 

medicamento ao plano de saúde, conforme artigo 32 da Lei nº 9.656 de 1998 (BRASIL, 1998). 

Portanto, a dinâmica de aprovações da ANS e a CONITEC tem implicações no sistema de 

saúde, pois o paciente poderia receber o medicamento de imediato, sem a necessidade de fazer 

duas solicitações, uma ao plano de saúde e outra ao SUS. 

 

 

2.13 Pergunta de Pesquisa 

 

Quais são as percepções de pacientes, médicos especialistas, gestores dos órgãos 

reguladores da saúde e de operadoras de planos de assistência médica sobre a metodologia de 

incorporação de imunobiológicos na Saúde Suplementar? 
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3 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem por objetivo geral entender o processo de incorporação de novas 

tecnologias no Rol de procedimentos da ANS por meio de estudo de caso dos imunobiológicos 

utilizados para tratamento da artrite reumatoide no Brasil, tendo em vista que houve um 

intervalo de cerca de dez anos entre a disponibilização das medicações endovenosas e oito anos 

das subcutâneas entre o SUS e o setor suplementar. 

 

3.1 Objetivos Específicos 

 

• Verificar a percepção dos entrevistados sobre as responsabilidades e inter-relação entre 

os sistemas público e suplementar e suas atribuições; 

• Verificar a percepção dos entrevistados sobre a adequação do processo de incorporação 

de imunobiológicos no Rol da ANS; 

• Sugerir melhorias no processo de incorporação de tecnologias no setor de saúde 

suplementar brasileiro. 
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4 METODOLOGIA 

 

Este trabalho aplicado adotou uma abordagem qualitativa, exploratória, com análise de 

literatura disponível sobre o assunto e da percepção dos principais atores envolvidos na 

incorporação de imunobiológicos na saúde suplementar, obtida por intermédio de entrevista 

semiestruturada. Segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa pode ser realizada de três 

diferentes formas: a pesquisa documental, o estudo de caso e a etnografia. O estudo de caso 

possui como vantagens o fato de evidenciar a multiplicidade de dimensões de um problema, 

permitir a análise profunda de processos e estimular novas descobertas por sua flexibilidade 

(VENTURA, 2007). 

A metodologia escolhida foi estudo de caso pois utiliza como técnicas fundamentais de 

pesquisa a observação e entrevistas. Em outras palavras, é metodologia de escolha para 

responder questões do tipo “por quê” certo fenômeno ocorre (GODOY, 1995). Além disso, a 

metodologia é apropriada para investigação de fenômenos influenciados por múltiplos fatores, 

sem que se possa determinar sua ordem de importância. Possui ainda flexibilidade, permitindo 

a construção de hipóteses e teorias mediante exploração de processos e comportamentos 

(VENTURA, 2007). 

Entretanto, os estudos de caso apresentam limitações, principalmente a dificuldade de 

generalização dos resultados e o risco de o investigador embasar-se em falsas evidências e 

apresentar uma falsa certeza nas suas conclusões. Dessa maneira, o rigor científico na 

estruturação do estudo e o cuidado na generalização minimizam tais limitações (VENTURA, 

2007). 

Foi realizada revisão de literatura ao longo dos anos de 2018 e 2019, utilizando as 

seguintes bases de dados: biblioteca da FGV, Google Scholar, EBSCO e Pubmed. Os termos 

de busca foram utilizados com descritores encontrados no DeCS – Descritores em Ciências da 

Saúde da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS): “Health Care Coordination and Monitoring” - 

Regulação e Fiscalização em Saúde; “Supplemental Health” - Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS); “Biologic Products” - Medicamentos Biológicos/ Produtos Biológicos; 

“Private Health Care Coverage” - Cobertura de Serviços Privados de Saúde; “Biomedical 

Technology” - Tecnologias em Saúde; e avaliação de tecnologias em saúde. 

Após estruturação teórica, optou-se pela realização de entrevistas semiestruturadas com 

atores-chave da linha de pesquisa. Para aumentar a probabilidade de participação na pesquisa, 

decidiu-se por garantir a preservação da identidade dos entrevistados. Desta maneira, os nomes 

foram omitidos tanto na transcrição das respostas quanto no quadro de resultados. Foram eles: 
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• Representantes das operadoras de planos de saúde; 

• Representantes de grupos de pacientes portadores de artrite reumatoide; 

• Representantes dos médicos reumatologistas; 

• Representantes da ANS; 

• Representantes da CONITEC. 

Os entrevistados não foram escolhidos de forma aleatória, mas baseando-se em pesquisa 

de cenário, buscando indivíduos que apresentassem expertise no assunto, segundo informações 

de mercado e contatos com colegas atuantes no setor suplementar de saúde. Isso proporcionou 

um viés ao trabalho na medida em que se limita ao ponto de vista de apenas alguns dos 

participantes do setor. Contudo, por ser uma pesquisa qualitativa, devem ser empregados 

critérios diferentes das pesquisas quantitativas, passando da ótica da amostragem para a 

unicidade e relevância de cada um dos respondentes. 

Os roteiros das entrevistas podem ser considerados como semiestruturados, pois, foram 

desenvolvidas questões abertas no intuito de que o entrevistado pudesse discutir além do que 

lhe foi arguido. Cada uma das questões foi elaborada de acordo com a revisão bibliográfica, 

documental e legal discutida no item 2 deste trabalho, buscando identificar a relevância de cada 

um dos objetivos específicos propostos, no intuito de alcançar o objetivo geral. Os roteiros de 

entrevistas encontram-se nos Apêndice A e C. O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) está presente no Apêndice C. O parecer de aprovação do Comitê de Ética da Fundação 

Getulio Vargas está no Anexo D. 

Os domínios que se buscou avaliar com as questões foram: a organização do sistema de 

saúde brasileiro; a função da ANS no subsetor suplementar de saúde; o papel do Rol de 

procedimentos e eventos em saúde da ANS; o processo de incorporação de novas tecnologias 

no Rol; o acesso a novas tecnologias em saúde, como são os imunobiológicos; a adesão a 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas norteadoras; a percepção mais específica dos 

entrevistados sobre a incorporação dos imunobiológicos para AR; a visão sobre o itinerário dos 

pacientes na busca pelas medicações; o impacto orçamentário causado pela incorporação, e 

sugestões para aprimoramento do processo de revisão do Rol. 

As entrevistas foram realizadas pessoalmente ou por telefone (com gravação e posterior 

transcrição), porém dois entrevistados só aceitaram responder por e-mail. Nesse caso, os 

entrevistados receberam o questionário por mensagem eletrônica e, posteriormente, enviaram 

as respostas. As entrevistas foram realizadas entre março e maio de 2019. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

O presente capítulo de análise e discussão dos resultados está dividido em duas partes, 

a primeira é responsável por apresentar o perfil dos participantes, assim como os códigos 

atribuídos para cada entrevistado. A segunda parte é composta pelas análises e discussões dos 

resultados. 

 

5.1 Perfil dos entrevistados 

 

Os entrevistados 1 e 9 são Médicos Reumatologistas (E1 – MR e E9 – MR), cujas 

entrevistas foram realizadas nos dias 20 de março e 06 de maio de 2019, respectivamente. Os 

entrevistados 2 e 6 são Pacientes Portadores de AR (E2 – PPAR e E6 – PPAR), cujas entrevistas 

foram realizadas no dia 27 de março de 2019. Os entrevistados 3 e 10 são Representante da 

CONITEC (E3 – RC e E10 – RC), cujas entrevistas foram realizadas no dia 27 de março de 

2019 e 09 de maio de 2019, respectivamente. Os entrevistados 4 e 11 são representantes da 

ANS (E4 – ANS e E11 – ANS), cujas entrevistas foram realizadas no dia 01 de abril de 2019 e 

10 de maio de 2019, respectivamente. Os entrevistados 5, 7 e 8 são representantes das 

Operadoras (E5 – MMG, E7 – MA e E8 – MS), cujas entrevistas foram realizadas no dia 01 de 

abril de 2019, 08 de abril de 2019 e 24 de abril de 2019, respectivamente. 

Os códigos foram compostos por neologia acronímica, baseando-se no número 

sequencial do entrevistado e sua posição como parte interessada no processo estudado no 

presente trabalho de pesquisa. Tais códigos serão utilizados no decorrer da seguinte seção para 

identificar os entrevistados (Quadro 12). 

Ressalta-se ainda que as demais características de perfil dos entrevistados não serão 

divulgadas no decorrer das análises e discussões dos resultados, visto que, além de terem 

ocorridas solicitações diretas dos participantes, a aprovação da pesquisa pelo comitê de ética 

garante que somente serão publicadas as suas classes de pertencimento. 
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Quadro 12: Relação dos entrevistados 

Código Entrevistado 
Meio da 

Entrevista 
Data 

E1 – MR Entrevista 1: Médico Reumatologista Presencial 20/03/2019 

E2 – PPAR Entrevista 2: Paciente Portador de AR Telefone 27/03/2019 

E3 – RC Entrevista 3: Representante da CONITEC Telefone 27/03/2019 

E4 – ANS Entrevista 4: Representante da ANS Telefone 01/04/2019 

E5 – MMG 
Entrevista 5: Representante da Operadora – 

Modalidade Medicina de Grupo  
Telefone 01/04/2019 

E6 – PPAR Entrevista 6: Paciente Portador de AR E-mail 23/05/2019 

E7 – MA 
Entrevista 7: Representante da Operadora – 

Modalidade Autogestão 
Presencial 08/04/2019 

E8 – MS 
Entrevista 8: Representante da Operadora – 

Modalidade Seguradora 
Telefone 24/04/2019 

E9 – MR Entrevista 9: Médico Reumatologista Telefone 06/05/2019 

E10 – RC Entrevista 10: Representante da CONITEC Telefone 09/05/2019 

E11 – ANS Entrevista 11: Representante da ANS Telefone 10/05/2019 

E12 – CM 
Entrevista 12: Representante da Operadora – 

Cooperativa Médica 
Telefone 21/05/2019 

Fonte: Elaborado a partir dos dados dos entrevistados (2019). 

 

 

5.2 Análise e Discussão do Caso 

 

A presente seção discute os resultados das entrevistas de acordo com a sequência lógica 

do roteiro de entrevista de acordo com a análise do discurso, trazendo o reforço dos tópicos 

mais mencionados, o contraste entre os pontos de vista e a unicidade e preciosismos dos 

elementos excepcionais, evidenciando o caráter da pesquisa qualitativa de revelar a 

peculiaridade do caso em detrimento das opiniões médias ou quantificações delas. O contraste 

de opiniões é salutar dentro do trabalho de pesquisa, visto que o objetivo da trabalho aplicado 

é entender os diversos pontos de vista dentro do processo de inclusão de medicamentos. 

A questão 1 objetivou captar o entendimento sobre a inserção do setor suplementar no 

SUS: Como o/a Sr. (a) entende a Saúde Suplementar no âmbito do SUS? Essa questão foi 

empregada em todos os roteiros de entrevista, pois se entendeu que a compreensão do sistema 
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seria fundamental para esclarecer o posicionamento de cada um dos entrevistados 

concomitantemente às experiências vividas.  

A análise das entrevistas demonstrou que os representantes dos diversos segmentos 

compreenderam que “o sistema de saúde brasileiro é algo absolutamente peculiar, tendo em 

vista que há uma imbricação do estatal e do privado nos principais elementos estruturantes do 

sistema”, fala de um dos representantes da CONITEC. Os entrevistados relataram que tal 

sistema se caracteriza pela coexistência do Sistema Único de Saúde, público, e do segmento de 

saúde suplementar, privado. Os reumatologistas e uma das pacientes entrevistadas referiram 

que em termos de acesso, acreditam que haja uma separação entre os sistemas como podemos 

observar em falas como:  

 

A saúde suplementar acaba completando o trabalho do SUS, mas eu acho que não 

deveria ser assim, uma vez que o SUS seria o sistema único de saúde disponível para 

toda a população. Como a gente sabe que essa não é a realidade, você precisa do 

sistema suplementar (...) um suporte paralelo ao do SUS (E1 – MR). 

 

Nós entendemos que são sistemas diferentes e como diz o nome a saúde é 

suplementar, no entanto nós temos uma série de dificuldades com a questão de como 

que tem acontecido a incorporação de tecnologias e procedimentos e de que formas 

que o sistema público tem impactado as decisões da ANS. É uma questão muito forte 

para a gente e temo ainda a questão de cobertura, aquilo que a gente tem de cobertura 

da ANS, nós temos um rol, esse Rol determina, contudo nós temos as operadoras que 

utilizam dos recursos que eles têm para poder burocratizar o acesso para o paciente, 

pois é muito mais barato para o plano de saúde pagar o ressarcimento ao SUS do que 

ele fazer o fornecimento da tecnologia no tempo que ele deveria (E2 – PPAR). 

 

 

Diversos entrevistados demonstraram a compreensão de que a saúde suplementar, 

inclusive do ponto de vista legal, conforme transcrito abaixo, funcionaria como um 

complemento ao sistema público e o SUS, como registrado na fala de representante da ANS: 

 

A Saúde suplementar veio, no bojo da Constituição, determinando que uma vez 

identificada a impossibilidade do SUS de realizar determinado procedimento, 

determinado atendimento, poderia então haver uma contratação de forma suplementar 

ou complementar no âmbito privado (E4 – ANS). 

 

 

Vários trechos de entrevistas dos diversos segmentos mencionam a dificuldade de 

acesso ao sistema público como um dos fatores responsáveis pelo que um representante da 

autogestão (E7 – MA) denominou de “crise particularmente daquilo que é privado e daquilo 

que é público. Daquilo que é competência do SUS e do que seria de competência de um sistema 

privado”, como pode ser observado nos trechos a seguir: 
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O SUS tem um problema de acesso, mas uma vez que você consegue entrar dentro 

dele, a qualidade, em especial com essas doenças: câncer, AIDS, essas doenças que 

você tem custo maior, doenças raras, a saúde suplementar deixa a desejar e não há um 

ressarcimento da medicina privada à rede pública do que é gasto nessas situações. O 

acesso da saúde suplementar para as coisas mais simples é mais rápido do que o do 

SUS (E10 – RC). 

 

Você tem lugares que são oásis no SUS, em compensação tem lugares onde você não 

tem nem acesso. Por mais que o SUS tenha gratuidade, universalidade, você tem essas 

restrições (E7 – MA). 

 

Hoje a tendência é que até a suplementar dê cobertura para mais coisas que você não 

tem acesso no SUS, então eu acho que não tem uma definição clara em termos de 

políticas do país do que deveria ser público e do que deveria ser privado (E4 – ANS). 

 

A mesma coisa que é feita no SUS, também é feita na saúde suplementar, que advém 

dessa dificuldade mesmo do SUS em prestar esse atendimento. Então, eu a vejo como 

a saúde suplementar, que tem que ser, mas reconheço que em alguns momentos, ela 

se confunde com a atuação principal (E4 – ANS). 

 

E você escolhe o convênio que você acha que vai lhe dar conveniência ou uma 

facilidade para conseguir uma consulta mais rápido, com menos demora e você vai 

pagar por isso (E3 – RC). 

 

A gente vê uma dificuldade de especialidade no SUS muito grande, pelo menos dos 

pacientes, quando eles são encaminhados por conta de cobertura, algum tipo de 

negativa do atendimento da operadora, quando são encaminhados ao SUS para passar 

com alguma especialidade, ele tem dificuldade, porque não são todos os locais que 

têm. Eles acabam não conseguindo um acompanhamento (E12 – CM). 

 

 

Por outro lado, alguns entrevistados citaram que determinadas demandas são mais bem 

atendidas pelo SUS, como a assistência farmacêutica e o atendimento a doenças de maior 

complexidade: 

 

Existem coisas que são exclusivamente encontradas no SUS, porque é um sistema que 

cobre mais aspectos de saúde, principalmente a parte de assistência farmacêutica, que 

não é coberta habitualmente pela saúde suplementar. Tem uma restrição do que a 

saúde suplementar cobre de assistência farmacêutica (E9 – MR). 

 

Há um sombreamento, onde os problemas de maior complexidade, de maior 

dificuldade de resolução, o SUS acaba respondendo mais assertivamente (E10 – RC). 

 

 

O representante de operadoras modalidade medicina de grupo (E5 – MMG), inclusive 

cita a questão do ressarcimento o SUS e que este possui um poder de negociação muito maior 

do que as operadoras: “A gente tem um problema sério no tocante a isso também, que diz 

respeito ao ressarcimento ao SUS, existe toda uma cobrança da operadora por conta do uso que 

os beneficiários acabam fazendo do Sistema Único em detrimento do sistema privado”. 

Representante da ANS cita que a incorporação de tecnologias em saúde também se dá 

de modo distinto, sendo a CONITEC o principal ator no tocante à avaliação de tecnologias no 
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Sistema Único de Saúde (SUS). A CONITEC tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde 

nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) de tecnologias em saúde, na constituição ou na alteração de Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e na atualização da Relação Nacional de Medicamentos 

(RENAME). No sistema de saúde suplementar, a incorporação de novas tecnologias é definida 

pela ANS por meio dos sucessivos ciclos de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos 

em Saúde. 

Com relação à questão 2, que buscava captar a percepção dos entrevistados sobre o 

papel da ANS no subsetor suplementar de saúde brasileiro: Na sua opinião, qual o papel da 

ANS na Saúde Suplementar? Grande parte dos entrevistados apontou a significativa 

importância da agência como reguladora de um mercado marcado por interesses diversos dos 

seus segmentos como demonstrado na definição dada pelo representante da própria agência 

(E11 – ANS), que resume sua função macro e cita o marco legal da sua instituição: 

 

A ANS tem por finalidade institucional promover a defesa do interesse público na 

assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto 

às suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o 

desenvolvimento das ações de saúde no País, conforme estabelecido no artigo 3º da 

Lei nº 9961/2000 (E11 – ANS). 

 

Um dos médicos reumatologistas cita o papel de organizador do subsistema e, 

inclusive, sugere formas de cobertura que atenderiam às necessidades dos beneficiários, 

conforme a seguir: 

 

Então a ANS, na verdade, tenta organizar a casa, determinando aquilo que está no 

âmbito de ser pago pela saúde suplementar. Eu acho que isso é bem importante. E 

consequentemente o Rol de procedimentos e eventos está dentro desta linha: manter 

um mínimo de organização. Na verdade, na minha opinião, deveria ser outra: você 

fecharia com a saúde suplementar aquilo que você acha importante para você, como 

muitas vezes é feito no próprio Estados Unidos em que há uma flexibilidade do 

sistema (E1 – MR). 

 

 

Alguns entrevistados descrevem como o setor se apresentava antes da Agência 

Reguladora para enfatizar a sua importância e a importância do Rol mínimo de coberturas, 

conforme descrito: 

 

Ela tem um papel de regulamentar e de cobrar que essa regulamentação realmente 

aconteceu. Historicamente os convênios existem antes da ANS. A ANS é de 2000, 

antes disso já havia convênios, operadoras e tudo mais. Só que aí era uma confusão 

você comprava um plano, que só dava direito a consulta, sem exames (...) era uma 

confusão. Então quando a ANS foi criada, foi justamente para que tivesse um Rol 
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mínimo de prestação, que a pessoa não ficasse, por exemplo, internada uma semana e 

depois não tinha UTI, tinha que ir para o SUS tinha que arrumar às pressas uma vaga 

em algum lugar. Então a ANS criou essa possibilidade de haver regulação e cobrança 

das operadoras se não estiverem cumprindo o que é combinado, por isso ela trabalha 

com o famoso Rol de cobertura mínima, que é obrigatória para todos os planos. O 

papel é regulamentar e controlar esses planos tão variados (E3 – RC). 

 

Ela vem inclusive na sua criação, na sua missão institucional, a proteção do interesse 

público, fiscalizando, normatizando, controlando a saúde suplementar. Esse é o papel 

da agência, sempre foi, ela foi criada, na verdade para isso, para que trouxesse 

segurança para os atores, trouxesse segurança para o beneficiário, trouxesse segurança 

para as operadoras de saúde que dispendiam dinheiro de investimento. Os prestadores 

também, a segurança dos seus contratos. Então a Agência vem dar esse papel de juiz, 

de mediação, para esse setor, para que o equilíbrio seja sustentável (E4 – ANS). 

 

 

Alguns participantes, entretanto, pontuaram a questão da perda da neutralidade da 

Agência, que poderia ganhar um cunho mais político e atender mais aos interesses de 

determinados grupos do setor, como operadoras: 

 

Só que eu entendo que ela não deva ser parcial a nenhum dos atores do jogo. Então 

ela não deve ser parcial aos usuários, aos beneficiários. Não deve ser parcial às 

operadoras, ela deveria ser imparcial, completamente imparcial. Entendendo os dois 

lados antes de tomar uma decisão e antes de se posicionar frente às diversas situações 

que permeiam essa relação de consumo entre as partes (E5 – MMG). 

 

É um órgão regulador, deveria realmente atuar para isso. O que a gente tem visto nos 

últimos anos é um viés, até porque as indicações, apesar das autonomias das agências, 

terem esse cunho técnico, sabemos que as últimas indicações sempre foram 

tendenciosas, naturalmente pró operadoras. Então é natural que o módulo de ação seja 

mais de proteção às operadoras do que, por exemplo, em relação aos prestadores, 

como os médicos, por exemplo (E7 – MA) 

 

(...) ela é necessária para a saúde suplementar na época e até hoje para os direitos dos 

beneficiários. Então para mim o papel da ANS é fundamental, gostaria que ela 

perdesse um pouco do viés político. Papel fundamental de regulação (E8 – MS) 

 

(...) o problema é isso ser controlado pelo governo federal, principalmente o governo 

federal do Brasil, porque abre muito os questionamentos em relação a quem são as 

pessoas que vão estar lá fazendo essa regulação. Muita indicação política, grupos de 

interesse (E9 – MR). 

 

 

Um dos representantes da CONITEC pontuou a questão do perfil epidemiológico e das 

mudanças fomentadas pela ANS para estímulo à Atenção Básica também no setor suplementar: 

 

Então eu vejo que o papel da ANS é o de regular e de fazer uma oferta de serviços 

condizente com o que é pago e com o perfil epidemiológico da população. O papel da 

ANS interferiu um pouco sobre essa mudança, dos planos agora ficarem mais focados 

em atenção básica, porque eles perceberam também que isso traz um benefício maior 

sem grandes custos. Eles perceberam que tinham que se rearranjar e melhorar sua 

gestão e não dá para melhorar a gestão da saúde de forma custo-efetiva sem você dar 

um foco mais acentuado para atenção básica a meu ver (E10 – RC). 
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A questão 2 dirigida aos pacientes foi mais direcionada à percepção sobre a cobertura 

de novas tecnologias no SUS e no subsetor suplementar. Um deles afirma que a cobertura 

deveria ser igualitária entre os setores, mas relata uma “burocratização” de acesso privado:  

 

A cobertura do SUS é muito superior à saúde suplementar. Eu acho que dentro dessa 

questão eu vou falar novamente da burocratização do acesso, porque a saúde 

suplementar termina utilizando os recursos que ela pode para conduzir os usuários 

deles ao SUS, para que eles não venham a ter essas despesas e quando eles pagam o 

ressarcimento do SUS, essa despesa é muito menor do que o pagamento direto. Isso é 

uma jogada comercial, como a operadora tenta reduzir o custo dos procedimentos. 

(...). No entanto, a gente tem ainda brechas muito grandes na saúde suplementar e nós 

deveríamos ter uma lei que fosse muito mais rigorosa no quesito de punição e de 

responsabilidade social das operadoras de saúde. (...) O Rol não prevê ainda a 

cobertura das novas pequenas moléculas, como tofacitinibe que só tem no SUS. Eu 

acho que a gente tem muito o que avançar na questão de acesso e deveríamos ter uma 

cobertura igualitária: aquilo que é coberto pelo SUS deveria ser coberto pelo plano de 

saúde (E2 – PPAR). 

 

 

A questão 3 trata do Rol de Procedimentos e Eventos e Saúde, com relação à sua função 

e a visão dos atores do setor sobre o mesmo: Qual a sua visão sobre o Rol de Procedimentos 

e Eventos em Saúde da ANS? Em relação a opinião dos médicos, percebe-se que existe um 

ponto em comum, ambas entrevistas demonstram que o rol serve como uma base para 

estabelecer um ponto em comum, um mínimo a ser fornecido. Contudo, um dos médicos sugere 

que o procedimento de inclusão seja mais ágil e que a comunicação entre os entes seja 

melhorada. Pois por um lado, (1) esse assunto não é mencionado na residência médica, e por 

outro lado, (2) os medicamentos também podem ser negados aos pacientes por não estarem na 

lista. Um dos representantes da ANS resume: 

 

O Rol de Procedimentos define as coberturas mínimas obrigatórias a serem 

asseguradas pelos chamados “planos novos” (planos privados de assistência à saúde 

comercializados a partir de 2/1/1999), e pelos “planos antigos” adaptados (planos 

adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, 

conforme o art. 35, da Lei nº 9.656, de 1998), respeitando-se, em todos os casos, as 

segmentações assistenciais contratadas. Esta referência básica de cobertura se 

constitui em uma lista de tecnologias em saúde, tais como, procedimentos clínicos, 

cirúrgicos e diagnósticos, de diferentes áreas de atenção à saúde. Entende-se por 

tecnologias em saúde, os medicamentos, equipamentos, procedimentos técnicos, 

sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte e programas ou 

protocolos assistenciais por meio do qual a atenção e os cuidados com a saúde são 

prestados à população. Contudo, vale esclarecer que as operadoras de planos de saúde 

poderão oferecer cobertura maior do que a garantida pelo Rol da ANS, seja por sua 

iniciativa, seja por expressa previsão contratual. O Rol de Procedimentos é, 

periodicamente, submetido a atualizações, tendo em vista a celeridade com que novas 

tecnologias são incorporadas aos sistemas de saúde e à prática assistencial (E11 – 

ANS). 
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Todos os entrevistados evidenciaram essa percepção de se tratar de uma cobertura 

mínima obrigatória a ser assegurada e da importância de se estabelecer um mínimo de cobertura 

a ser assegurada, com liberdade para outras autorizações conforme contratos:  

 

(...) o artigo 10 da lei 9656, ele fala exatamente sobre o plano de referência, ou seja 

ninguém pode comercializar menos do que isso, para trazer para o contratante e para 

o contratado uma segurança maior sobre o que é que vai ser entregue e também para 

evitar o que ocorria antes da agência, antes da lei dos planos de saúde, que teve esse 

marco regulatório, eu ter contratos por procedimentos e não por doenças, então 

acabava separando, retirando algumas doenças ou alguns procedimentos em 

determinadas doenças, que não faziam sentido na questão da medicina. Ele vem 

exatamente suprir essa necessidade e passar a constituir um plano de referência até 

mesmo para as questões da obsolescência tecnológica, para impedir essa 

obsolescência e não permitir o avanço da tecnologia e do tratamento da saúde (E4 – 

ANS). 

 

 

Já representante de operadora modalidade medicina de grupo enfatiza a questão, mas 

levanta o problema associado da judicialização, como a seguir: 

 

Eu entendo que ele deva ser realmente um balizador da liberação de procedimentos 

ou de terapias, deixando a critério das operadoras a amplificação ou aumentar a 

amplitude daquilo que é o mínimo considerado. Então ele pode ser interpretado como 

sendo algo mínimo possível, desde que o máximo ou as incorporações sejam feitas 

em caráter de liberalidade pelas operadoras, sem que a justiça cobre isso depois, em 

caso de uma negativa daquilo que não está no Rol, por exemplo, o que hoje é 

extremamente comum (E5 – MMG). 

 

 

Entrevistado da CONITEC critica a questão de o Rol cobrir basicamente ações 

curativas. As medidas de prevenção e de reabilitação ficaram mais com o SUS, embora os 

planos de saúde possam fazer, mas não está na cobertura obrigatória. Algumas críticas foram 

apontadas na forma como o Rol está estruturado: 

 

A atualização a cada dois anos, eu acho que talvez pudesse ser mais rápida do que 

isso. Eu acho que poderia ter uma transparência maior de como as coisas são 

colocadas em pauta. Eu acho que poderia ter mais educação em si, sobre o Rol e como 

as coisas são incluídas no Rol (E9 – MR). 

 

Os pacientes e muitos médicos não sabem o que é Rol da ANS. Então existe uma 

educação muito deficiente com relação a isso. Na própria residência médica ninguém 

fala nada, porque nos hospitais públicos não tem necessidade disso. As formas de 

resolver conflitos poderiam ser mais ágeis, ter canais diferentes de comunicação entre 

operadora e médicos e pacientes, para evitar judicializações, discussões outras. É 

muito claro que é uma cobertura mínima, então poderia ter uma abertura um pouco 

maior, para não engessar demais a ação (E9 – MR). 

 

Nós temos críticas do modo como você vai apresentar as submissões, alguns 

documentos eu duvido que alguma entidade privada ou até pública e acadêmica tenha 

condições de fazer alguns estudos que eles estão solicitando. O parecer técnico 

científico é um documento que as sociedades médicas têm condições de elaborar, até 
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porque faz parte da natureza da sociedade médica ser científica então, naturalmente, 

o parecer técnico-científico é de obrigação de uma sociedade científica e as sociedade 

científicas aqui no Brasil são representadas pelas sociedades de especialidades 

médicas, que são associadas a Associação Médica Brasileira. Então não há nada 

contra, muito pelo contrário. De que a sociedade médica seja também uma pleiteante 

de inclusão de um procedimento, pensando na assistência ao paciente, como uma 

alternativa, também acho correto, também deve ter essa, digamos, proatividade. 

Agora, alguns documentos que são exigidos, como por exemplo, estudos de avaliação 

econômica, a meu ver, a ANS colocou que vai aceitar estudos não nacionais porque, 

não necessariamente, teremos estudos de custo-efetividade para os procedimentos 

cirúrgicos ou medicamentos, enfim para algumas terapias. Eu particularmente tenho 

uma visão de que a exigência desse tipo de documentação para o pleiteante técnico é 

uma obstrução, é uma falsa permissão para você solicitar, mas que você não vai ter 

condições de fazer (E7 – MA). 

 

O Rol pode melhorar muito, pode ser realmente uma câmara, um grupo, uma 

comissão/comitê como ele é, para que ele analise todas as novidades para entrar ou 

não no sistema de saúde suplementar, ou ele deve passar esse papel, num futuro, para 

a CONITEC, porque o Rol existe já há muito mais tempo do que a CONITEC. O Rol 

existe desde 2000 praticamente, a CONITEC a partir de 2012, ela toma a frente nesse 

ponto: avaliar novidades, novas tecnologias e tal. E, se isso fosse uno, ou seja, se ela 

avaliasse para ambos os sistemas, a ANS só ficaria calculando qual seria o impacto 

nas mensalidades dessa inclusão (E3 – RC). 

 

 

Como citado por um dos médicos, um representante de pacientes enfatiza a dificuldade 

de se solicitar a inclusão no Rol: 

 

[...] conhecemos e não concordamos com a forma como a ANS tem se comportado 

nos últimos anos, com relação a atualização do Rol. Nós estamos com a consulta 

pública aberta para sugestão da sociedade, no entanto a gente tem um processo de 

solicitação de incorporação muitíssimo complexo. Então a gente está sempre 

comentando entre nós de casos de paciente que submete algo para incorporação no 

Rol é tão burocrático quanto um doutorado. É extremamente difícil... eles solicitam 

referência e isso limita a participação da sociedade civil e isso limita ainda a 

participação da sociedade médica, porque as sociedades não estão preparadas para 

submeter em termos tão complexos quanto esses que a ANS está solicitando nesse 

novo Rol (E2 – PPAR). 

 

 

Sugere-se que a avaliação para incorporação de novas tecnologias seja feita por um 

órgão único, que poderia ser a CONITEC. Os planos de saúde analisariam então quanto 

subiriam as mensalidades para poder abarcar aquela inovação ou aquela nova tecnologia, pois 

o cálculo atuarial é diferente no SUS. Ficaria para a ANS fazer as contas, mas eficácia e 

segurança seria visto por um órgão só, que daria muito mais homogeneidade.  

A questão 4 tratava do processo de incorporação de tecnologias no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde e, mais especificamente direcionada para pacientes, sobre 

a participação da sociedade neste processo: O/A Sr. (a) acredita que há participação da 

sociedade e dos pacientes nos processos de incorporação de novas tecnologias no SUS e no 
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setor suplementar de saúde? O histórico e evolução do processo foi muito bem sumarizado 

por entrevistado da CONITEC: 

 

Na ANS, o processo de atualização do Rol vem se aprimorando ao longo dos anos, 

buscando acompanhar o expressivo crescimento de áreas de conhecimento bastante 

complexas, como a ATS e a saúde baseada em evidências, e o desenvolvimento de 

suas ferramentas de avaliação. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é 

atualizado periodicamente a cada dois anos. Essas revisões têm visado à incorporação 

de tecnologias com evidências de segurança, eficácia, efetividade; à atualização e ao 

estabelecimento de Diretrizes de Utilização - DUT; assim como, à exclusão de 

procedimentos obsoletos e à correção de eventuais erros e adequação de divergências 

quanto à nomenclatura empregada na Terminologia Unificada da Saúde Suplementar 

(TUSS) (E11 – ANS). 

 

 

Historicamente, outros critérios adicionais têm sido observados para a atualização do 

Rol, tais como, a disponibilidade de rede prestadora, os custos associados a tecnologia em saúde 

e a observância às exclusões legais. Além disso, busca-se o alinhamento da cobertura às 

políticas do Ministério da Saúde. A ANS é membro da CONITEC, participando da deliberação 

da incorporação, retirada de tecnologias, bem como na constituição ou alteração de protocolos 

clínicos no SUS. 

Neste histórico, cabe destacar a criação do Comitê Permanente de Regulação da Atenção 

à Saúde – COSAÚDE. O COSAÚDE, um comitê de caráter consultivo, foi instituído pela 

Instrução Normativa nº 44, de 13 de fevereiro de 2014, com o objetivo de estabelecer um 

diálogo permanente com os agentes da saúde suplementar e da sociedade sobre as questões 

relacionadas à regulação da assistência na saúde suplementar (ANS, 2014; 2018).  

A Instrução Normativa (IN) nº 44, de 2014, da Diretoria de Normas e Habilitação dos 

Produtos – DIPRO, estabelece que os membros do COSAÚDE sejam indicados pelos 

representantes da Câmara de Saúde Suplementar - CAMSS e pelos diretores da ANS,  contando 

com a participação de representantes de consumidores, de prestadores de serviços de saúde, de 

operadoras de planos privados de assistência à saúde, de trabalhadores, de conselhos de 

profissionais de saúde, de sociedades médicas e do corpo técnico da ANS (ANS, 2014).  

O COSAÚDE é, portanto, uma importante instância de participação social e, desde sua 

criação, um espaço para o debate amplo e democrático sobre as tecnologias em saúde em 

proposição no processo de atualização do Rol. 

O processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde tem sido objeto 

de contínuo aperfeiçoamento, buscando, a cada ciclo de atualização, maior padronização, 

transparência, previsibilidade e efetiva participação social. Mediante o grau de complexidade 

deste processo, surgiu a necessidade de normatizar o rito administrativo da atualização do Rol, 
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com o intuito de tornar mais transparente para a sociedade a operacionalização deste processo, 

como também conferir maior segurança jurídica para o corpo técnico da ANS, cuja atuação 

passaria a estar pautada em regra positivada. Nesse contexto, foi publicada a Resolução 

Normativa nº 439/2018, em 03 de dezembro de 2018, que dispõe sobre processo de atualização 

periódica do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, no âmbito da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar e estabelece as etapas e fluxos para a atualização periódica da cobertura 

mínima obrigatória dos planos de saúde (ANS, 2018). 

Consequentemente, um processo de extrema complexidade como o de atualização do 

Rol sempre estará sujeito a melhorias ao longo do tempo. Considerando o impacto que a 

incorporação de tecnologias apresenta aos sistemas de saúde, torna-se necessário robustecer o 

atual processo de trabalho no âmbito da ANS e sanar as fragilidades existentes, o que 

contribuirá para uma atualização mais racional do Rol, com a redução das incertezas no 

processo de tomada de decisão, e para a sustentabilidade do setor de saúde suplementar. 

Nesse sentido, torna-se primordial estabelecer parcerias com instituições públicas que 

realizem avaliação de tecnologias em saúde e elaborem pareceres, nos moldes dos pareceres 

técnico-científicos (PTC), que embasam as incorporações de tecnologias no Ministério da 

Saúde. Este é um dos pontos a serem aprimorados neste Ciclo de Atualização 2019-2020, com 

a contratação de PTC, a serem elaborados por instituições de pesquisa com expertise na área, 

tais como os Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) da Rede Brasileira de 

Avaliação de Tecnologias em Saúde (REBRATS) (ANS, 2019c). 

O estabelecimento de parcerias para elaboração de pareceres de ATS se torna importante 

instrumento não só no que se refere à incorporação de tecnologias na saúde suplementar, como 

também propiciará o fortalecimento do processo de avaliação de tecnologias no sistema de 

saúde brasileiro, uma vez que as revisões produzidas para a ANS poderão subsidiar a tomada 

de decisão, inclusive no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Um dos representantes da CONITEC descreve o pioneirismo da ANS no processo de 

avaliação de tecnologias em saúde brasileiro: 

 

Então você tinha uma preocupação muito grande com todo o processo da ATS 

(avaliação de tecnologias em saúde), que é um movimento que tomou força a partir 

da década de 90, em especial no Brasil. No Brasil a ANS trouxe bastante contribuição 

e a CONITEC foi criada em decorrência dessa influência do trabalho de avaliação de 

tecnologia de saúde que estava acontecendo na ANS (E10 – RC). 
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Outro entrevistado da CONITEC enfatiza as recentes modificações no processo de 

atualização do Rol, tornando-o muito semelhante ao processo de incorporação de tecnologias 

do SUS, sugerindo inclusive a existência de órgão de avaliação de tecnologias único: 

 

Então eu acho que o Rol está mudando agora, passa a ter essas condições, requisitos 

de eficácia, segurança, que não tinha antes. Não era estruturado, como o novo 

formulário. Agora espera-se uma nova fase e como ele está bem próximo do que a 

CONITEC já pede, talvez pudesse fazer o processo, como eu falei, um só: um 

processo único para os dois, mas isso são ideias (E3 – RC). 

 

 

Um dos médicos reumatologistas afirma que o processo de incorporação no Rol ocorre 

de forma mais retardada em relação aos SUS. Já outro representante cita a falta de educação 

sobre esse processo aos médicos: 

 

A amostra que participa não é representativa.  Não existe uma educação adequada 

sobre isso, então só por causa disso tem muito menos pessoas que participam, isso 

pode gerar muitos vieses (E9 – MR). 

 

 

Das operadoras de saúde, o representante de autogestão pontua os principais problemas 

do processo de atualização do Rol:  

 

A gente tem um problema mais sério, que as pessoas não falam: a incorporação do 

Rol é no produto. Nós temos, e isso são números da ANS, trinta e poucos mil produtos, 

em setecentas e poucas operadoras, destes nós temos dois mil e poucos produtos não 

adaptados e nós temos cerca de 19 mil produtos regulamentados ou pós-lei. Desses 

produtos, 80% tem até cinco mil vidas, a grande massa dos produtos tem até cinco mil 

vidas, então é uma questão de conta: o que acontece, a gente já vem discutindo isso, 

já vem apresentando alguns exemplos: quando a gente faz a nota técnica de registro 

de produto, que é na verdade eu pego o produto e defino a cobertura (se será 

municipal, conjunto de municípios, se vai ser médico hospitalar com obstetrícia, vai 

ter que dar a cobertura mínima para o Rol e eu faço uma nota técnica de registro de 

produto e eu digo que é uma mensalidade por faixa etária se for plano individual ou 

familiar, e eu faço um estudo atuarial onde eu tenho que ter todas as linhas de 

cobertura do Rol e eu tenho que fazer a precificação pela frequência de utilização. (...) 

O problema é insustentabilidade do plano, naturalmente da operadora, mas do plano, 

que é quem dá cobertura. Cobertura não é da operadora. A operadora faz a operação, 

mas quem dá a cobertura é o plano. Quem recebe o reajuste é o plano (E7 – MA). 

 

 

Já o entrevistado de seguradora reafirma que no novo modelo de atualização a ANS 

cumpre um papel que deveria ser da CONITEC: 

 

Na minha opinião a CONITEC deveria ser a institucional, ela faz a avaliação da 

tecnologia, quem vai incorporar decide se vai incorporar ou não. Uma decisão no 

sistema público não depende só de dizer que a tecnologia é boa. No sistema privado 

você pode incorporar se você tiver orçamento (E8 – MS). 
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Com relação aos pacientes portadores de AR, um deles afirma que os grupos de apoio a 

pacientes desenvolvem um trabalho de excelência no aspecto da representação dos interesses 

coletivos perante o processo de incorporação de novas tecnologias no SUS e no setor 

suplementar de saúde. Entretanto, outro entrevistado oferece muitas críticas ao processo: 

 

A participação do paciente não é democrática, ela não acontece em todas as etapas. 

(...). Nós pacientes, como não podemos participar do Rol da ANS, porque é 

extremamente burocratizado, conduzido e podemos dizer totalmente manipulado para 

a defesa do menor custo para as operadoras. (...) Quanto ao SUS, a gente tem uma 

participação da CONITEC bastante hipócrita, porque a CONITEC diz que o paciente 

participa, mas não participa. Temos direito de participar das consultas públicas, 

quando a consulta pública já tem uma decisão tomada. Então a CONITEC não está 

perguntando o que nós consideramos importante. A CONITEC está recomendando 

que ela não vai incorporar uma nova tecnologia ou a CONITEC está recomendando 

que vai incorporar aquela tecnologia, conforme a diretriz e aí na diretriz ela escreve o 

que ela quer, porque ela também faz a diretriz sem consultar a sociedade médica 

científica (E2 – PPAR). 

 

 

A questão 5 tratou da opinião dos participantes sobre a oferta de novas tecnologias, 

como medicamentos de alto custo, pelo subsetor público e suplementar de saúde, levando em 

conta aspectos legais e organizacionais do sistema de saúde brasileiro: Na sua opinião, novas 

tecnologias, como medicamentos de alto custo, devem ser oferecidas pelo subsetor público 

e suplementar de saúde do Brasil? A maioria dos entrevistados afirmou que os dois 

subsistemas deveriam oferecer as novas tecnologias com algumas ressalvas. Conforme abaixo: 

 

(...) os dois sistemas coexistem e devem persistir coexistindo da forma mais 

harmônica possível. Acho que a incorporação pode e deve ser feita pelos dois tipos de 

setor, não deve ficar restrita a um deles (E5 – MMG). 

 

(...) não existe recursos no SUS para de fato atender todo mundo, é necessário que 

uma parcela seja atendida pelo sistema suplementar, suprindo as mesmas coisas do 

SUS, ou até mais, nunca menos (E1 – MR). 

 

 

Foram feitas ressalvas, entretanto, quanto à própria conformação legal do setor 

suplementar que limita a cobertura ambulatorial de medicações: 

 

Os medicamentos de alta tecnologia são uma questão da lei atual. A lei atual diz que 

se for medicamento oral, somente antineoplásicos ou adjuvantes. (...) quando se tratar 

de pacientes internados, eu posso passar por cima da DUT, porque a cobertura para 

paciente internado é acima, eu tenho uma restrição se for ambulatorial. (...) os 

infusionais não precisam pedir permissão. É automaticamente coberto. E aí tem uma 

cadeia de interessados também: os infusionais carregam consigo um equipo 

fotossensível, a bomba de infusão, a taxa, as clínicas de infusão e assim por diante (E7 

– MA). 
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Inclusive, o representante de seguradora cita a questão da dependência de orçamento na 

saúde suplementar: 

 

É só uma questão de orçamento. Se a tecnologia é boa, se ela é custo-efetiva, se você 

tiver orçamento você faz. Se você não tiver orçamento, você não faz. O problema é 

que nós não temos orçamento, judicializamos tudo, não desincorporamos. Trazemos 

a ideia que temos que dar tudo para todos em todos os momentos a qualquer tempo, 

mas não existe isso (E8 – MS). 

 

 

Alguns entrevistados citaram a possibilidade de parcerias como forma de minimização 

dos custos das medicações: 

 

Eu acho que deve ser oferecido pelo setor público e quando houver um sistema 

suplementar poderia haver uma parceria, uma participação nos custos, porque aí você 

não tem uma sobrecarga da saúde suplementar, porque me preocupa (E10 – RC). 

 

Um caminho possível, como coexistem esses dois sistemas, é o setor público somar 

esforços com o setor suplementar para poder reduzir custos em alguns aspectos 

pontuais. Por exemplo haver uma compra conjunta de medicamentos de alto custo, o 

preço do medicamento que é vendido para o setor público é infinitamente menor do 

que na rede privada, porque a escala é maior (E9 – MR). 

 

Então medicamentos que são para uma internação: o doente está internado e precisa 

disso, ok. Agora os outros poderiam ser negociados conforme as complexidades do 

tratamento. Então, vamos fazer o tratamento para artrite, por exemplo, nos convênios, 

porque é um número muito grande, é bom para os doentes, porque não precisa ir em 

dois médicos, ou seja, tem algumas vantagens, tinha que pesar e combinar: o 

transplante fica com um, a artrite fica com o outro... fazer pactos, do mesmo jeito que 

a SCTIE faz pactos do que fica com a prefeitura, o que fica com o Estado, o que fica 

com o convênio. Ou eventualmente o convênio fica cuidando do doente: fazer os 

exames, fazer o diagnóstico etc. e o remédio ele vai pegar na farmácia de alto custo, 

porque é uma ilusão achar que o único custo é o remédio. Não é, o remédio é um 

custo, mas tem o custo de monitorar o doente enquanto toma o remédio. Então poder-

se-ia combinar coisas para os dois sistemas e você ter o mínimo obrigatório igual para 

os dois lados (E3 – RC). 

 

 

A preocupação com a sustentabilidade do sistema e da importância da comprovação de 

eficácia, segurança e custo-efetividade, além de impacto orçamentário pode ser observada nas 

entrevistas de uma forma geral. 

A questão 6 do roteiro para representantes da CONITEC, ANS, médicos e operadoras 

e a questão 5 do roteiro para pacientes tratavam da percepção desses sobre o seguimento de 

protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no exercício da profissão, com objetivo de alinhar 

essa percepção à importância da prática clínica baseada em evidências, que é um dos pilares da 

incorporação de novas tecnologias nos sistemas de saúde: O/A Sr.(a) acredita que, de forma 

geral, os médicos seguem protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas? 
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Os dois pacientes consideraram fundamental que os médicos seguissem protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas, citando inclusive a importância para a segurança dos 

portadores da AR, mas ressaltando que os protocolos deveriam seguir as diretrizes das 

sociedades de especialidades e serem isentos na defesa dos interesses dos doentes: 

 

Os protocolos vêm de encontro com a proteção do paciente. Ele vem trazer um 

equilíbrio sobre a normativa de tratamento daquela doença, naquele território. Os 

guidelines são utilizados em diversos países, em diversos sistemas de saúde e eu acho 

que não deveria ser diferente. É de extrema responsabilidade o médico ter o risco de 

tomar uma decisão individualizada para uma doença crônica, que pode ter 

prognósticos diversos e impactos diversos sobre o paciente e sua família. Eu muito 

acredito que os protocolos devem seguir as diretrizes das sociedades médicas daquele 

país e não deveriam ser criados conforme uma situação econômica do interesse do 

poder público. Ele tem que ser do interesse da sociedade civil, de oferecer a melhor 

tecnologia ao menor custo, no tempo certo, com a regularidade correta e utilização de 

forma adequada. Então, nós não concordamos com o PCDT do Ministério da Saúde, 

porque diversas operações dos protocolos clínicos que não estão compatíveis com as 

diretrizes clínicas de tratamento da doença da Sociedade Brasileira de Reumatologia 

e divergem inclusive de guidelines internacionais. Nós acreditamos que esses 

protocolos deveriam seguir as diretrizes da Sociedade Brasileira de Reumatologia 

para que possam ser mais assertivos e menos tendenciosos sobre a indicação de 

tecnologias (E2 – PPAR). 

 

 

Dos demais entrevistados, seis concordaram que os médicos em geral seguem os 

protocolos. Foram eles: um médico, um representante da CONITEC, um da ANS e um 

representante de cada uma das seguintes modalidades de operadoras, medicina de grupo, 

autogestão e seguradoras. Entretanto, a questão de fraude e da possibilidade de burlar as 

diretrizes foram citadas por alguns participantes do estudo. Seguem alguns trechos 

comprobatórios: 

 

(...) a aderência ao protocolo existe, porque senão você não consegue tratar um doente, 

não consegue que ele receba o medicamento na farmácia de alto custo. (...). Então no 

Brasil, não é que não há adesão. Há adesão porque não tem outro jeito, senão as 

pessoas não receberiam os remédios (E3 – RC). 

 

Então, eu creio que sim, que de forma geral seguem protocolos e diretrizes e o Rol 

também proporciona isso, você pode dar uma sugestão de melhoria, de retirada de 

uma diretriz, de uma retirada de uma utilização. Por exemplo, se um medicamento 

está incorporado para determinada aplicação, ele é modificado, você pode entrar 

também com essa solicitação de alteração da diretriz também. Então você vê o quão 

importante vêm sendo essas diretrizes nas questões terapêuticas aplicadas pelos 

médicos do país (E4 – ANS). 

 

Em geral sim, claro que os médicos, em geral tendem a seguir recomendações mais 

científicas. O problema é que as recomendações científicas em si já são enviesadas, 

(...), mas isso é no mundo inteiro. (...) Dentro do possível, eu acho que os médicos, a 

minha visão, no geral, tem conduta ética e querem fazer o melhor dentro daquilo que 

lhe foi atribuído (E7 – MA). 
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Já quatro entrevistados, sendo um reumatologista e entrevistados da E12 – CM, ANS e 

CONITEC, afirmaram que os médicos não seguem os protocolos: 

 

Eu acho que estritamente eu diria que não, muito não conhecem e alguns, até por 

deficiências do próprio sistema podem manipular isso aí. (...). Eles assumem como 

uma mentirinha branca, ou então porque não fazer para ajudar o paciente. Eu acho 

também que manipulam, no Brasil, de uma forma ou de outra, o paciente vai acabar 

tendo acesso. Existem pessoas que conhecem bem e manipulam também isso no 

sentido de ajudar o paciente e eventualmente, não posso garantir, de fraudar. Ocorrem 

fraudes no sistema também. Eu acho que tem muito pouca educação sobre isso. Isso 

gera uma complexidade, o médico não sabe, a secretária não sabe e muito menos o 

paciente, porque ele está enfermo e porque o assunto é indigesto (E9 – MR). 

 

Não, eles não seguem. Isso é institucional, não só no Brasil. Não seguem por vários 

motivos: eles não participaram do processo de construção desses protocolos clínicos 

e diretrizes terapêuticas como eles acham que deveriam ter participado. (...). Quanto 

mais os médicos participam do processo de construção, mais eles aderem. Há milhares 

de estratégias para fazer essa adesão maior, as barreiras identificadas que afetam a 

aderência, são distribuídas em três níveis: tem o nível individual, que é aquele que 

afeta diretamente a decisão do médico naquele momento; tem a de ordem social, que 

ele sente que tem como valor: de onde veio o protocolo? Veio da sociedade que ele 

faz parte ou veio do governo, que ele não concorda, ou foi criada dentro do hospital 

por uma equipe de gestão que ele confia ou não, os pares dele estão seguindo ou não; 

por fim, da organização mesmo: até que ponto a organização oferece infraestrutura 

adequada para que esses protocolos sejam seguidos. (...). Definitivamente eles não 

seguem e todos os indicadores mostram isso. Não é um problema do protocolo em si, 

mas realmente da cultura dos profissionais médicos (E10 – RC). 

 

Não. Os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas baseados nas melhores evidências 

são importantes para estabelecer recomendações para os profissionais de saúde sobre 

o atendimento aos pacientes com uma determinada condição de saúde. É 

imprescindível identificar as estratégias de implementação de um protocolo, o qual 

deverá levar em conta a cultura e experiência dos profissionais, o contexto, as 

preferências e valores dos usuários (E11 – ANS). 

 

 

A questão 7 do roteiro para ANS, operadoras, CONITEC e médicos e a questão 6 do 

roteiro para pacientes buscou captar, de forma mais específica, a visão dos entrevistados no 

processo de incorporação dos imunobiológicos para AR no Rol da ANS: Mais especificamente 

sobre os imunobiológicos para AR, qual a sua opinião sobre a incorporação dessas 

medicações na Saúde Suplementar? A partir desta fase das entrevistas, o roteiro foi mais 

direcionado para a questão dos imunobiológicos. Os dois pacientes relataram um atraso no 

processo, mas um deles ressaltou que ainda assim houve avanços significativos, conforme 

trechos abaixo: 

 

Brasil ainda não alcançou o nível operacional praticado na Europa e nos Estados 

Unidos, mas em termos de América Latina temos avançado bastante, hoje os 

medicamentos biotecnológicos não levam mais esse tempo todo, notadamente com o 

surgimento dos biossimilares no mercado com custo mais acessível (E6 – PPAR). 
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O processo de incorporação da ANS aconteceu com um atraso, como ele ainda 

acontece todos os dias, com diferenças dentro dessa forma como isso é 

disponibilizado. Para os pacientes isso representou uma melhoria na qualidade do 

acesso, mas tem também pontos de críticas muito grande. (...). As operadoras 

deveriam fornecer o medicamento diretamente ao paciente, sem intermediários. Isso 

a ANS não interfere, pois diz que são normativas administrativas, no entanto são 

questões regulatórias que poderiam diminuir o custo desse processo e fazer com que 

as operadoras fornecessem medicamentos ao invés de fazer o que eles fazem hoje, que 

é burocratizar o acesso para poder tentar diminuir essa despesa (E2 – PPAR). 

 

 

Entre os demais entrevistados, houve um consenso sobre a importância da 

incorporação das medicações também na saúde suplementar, mesmo que com certo atraso em 

relação à disponibilização no SUS. Foram feitos alguns apontamentos sobre questões 

associadas ao processo: 

 

A incorporação dos imunobiológicos buscou se alinhar ao que já ocorria no SUS 

naquela época. Assim, pacientes que não respondiam aos anti-inflamatórios de 

primeira linha, passaram a ter uma opção de tratamento (E11 – ANS). 

 

Se eles foram incorporados pelo SUS, eles também devem ser incorporados pela saúde 

suplementar. Eu entendo que se você tem um serviço gratuito e você também paga, 

você não pode ter menos direito. (...). Há um custo-benefício, eles são custo-efetivos, 

a gente percebe que realmente há uma melhora. Você tem que trazer estratégias para 

melhorar a qualidade de vida dessa população e a oferta dos imunobiológicos é 

fundamental (E10 – RC). 

 

Eu acho que é importante por se tratar de uma doença muito comum e que traz muitas 

perdas, então não há discussão quanto a fármaco-economia quando o paciente é bem 

indicado, esse é o problema, a questão da indicação. Eu acho que é importante para 

doenças de alta prevalência, que possam causar um impacto grande, que isso seja, de 

alguma forma regulamentado (E9 – MR). 

 

Com relação ao tempo foi muito retardado, muito atrasado em relação a 

disponibilização do SUS, (...) sendo saúde suplementar, você tem maneiras de 

controlar melhor. Quer dizer, toda a sua população de médios reumatologistas, 

prescreve dez biológicos por mês, por que tem um cidadão que prescreve 80? Ou esse 

cidadão tem oito vezes mais pacientes que os outros ou tem alguma coisa que precisa 

ser investigada. Então existe essa oportunidade, não digo de regulamentação, mas de 

estabelecer um processo bem feito e bem cuidado e sem que cerceie a liberdade 

médica de prescrição ou a atividade médica de alguma maneira (E1 – MR). 

 

O grande problema é que como não há como fazer o cálculo atuarial, na verdade não 

há como repassar para as mensalidades, não está clara essa combinação, então os 

planos de saúde são muito resistentes a entrar com mais coisas para eles. (...). 

Acontece que agora recentemente, cada vez mais, estão entrando remédios muito 

caros pela ANVISA, sem registro de eficácia e segurança comprovados. É um registro 

preliminar, mas que está valendo. A lei quer saber: tem registro na ANVISA? Tem. É 

injetável? É. Então, tem que cobrir (E3 – RC). 

 

Eu acho extremamente válida. Na minha opinião não é questão de terapia do futuro, 

é terapia do presente. Não incorporar é um erro extremo, modifica realmente a vida 

do paciente, você tem realmente vários benefícios clínicos e você consegue ter 

também um benefício financeiro a longo prazo (E5 – MMG). 
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Eu acho que foi um grande ganho. Eu acho que a gente teve uma crise inicial porque 

claro a gente foca muito os medicamentos que, à época, foram primeiro os 

endovenosos e depois os subcutâneos. Naturalmente que o subcutâneo também tem 

que ser em local assistido, mas diferente do infusional, o uso é menor. Então eu acho 

que demorou para o subcutâneo fazer parte, mas sempre com receio de que quando 

você libera o medicamento subcutâneo, você está caminhando para, por exemplo, ter 

que cobrir a insulina também (E7 – MA). 

 

Foi incorporado quase tudo, só não foi incorporado medicação oral. Então assim, 

quando o imunobiológico é infusional e a cobertura é prevista no Rol, os 

medicamentos estão sendo feitos. Agora minha opinião é que isso custa muito 

dinheiro, nós temos que saber os melhores medicamentos e tomar conta dos 

reumatologistas, como nós tomamos conta dos oncologistas (E8 – MS). 

 

 

A questão 8 do roteiro para técnicos do setor e a questão 7 do roteiro de pacientes 

tratava da questão do itinerário dos pacientes na busca pela medicação antes da incorporação 

no Rol: Antes da inclusão no Rol da ANS, como o/a Sr. (a) acredita que os pacientes 

portadores de planos de saúde conseguiam os imunobiológicos prescritos? Com a 

complexidade do SUS, que engloba o subsetor suplementar com a duplicidade de algumas 

coberturas e, por outro lado, a assimetria de coberturas, em que alguns pacientes, apesar de 

terem planos de saúde, muitas vezes recorrem ao setor público em situações específicas, 

principalmente em casos de alta complexidade. As respostas estão representadas na Figura 7. 

 

Figura 7: Compilado das repostas dos entrevistados sobre a opinião sobre como os pacientes que 

tinham planos de saúde conseguiam os imunobiológicos antes da disponibilização no Rol da ANS 

 

Fonte: Elaborado a partir das respostas dos entrevistados (2019). 
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Dos entrevistados, três afirmaram que os pacientes obtinham as medicações na farmácia 

de alto custo do SUS, três entrevistados afirmaram que basicamente por intervenção de ações 

judiciais e quatro afirmaram que alguns doentes recorriam ao SUS e outros à judicialização. 

Representante da ANS e de operadora modalidade autogestão afirmaram que algumas 

operadoras já disponibilizavam as medicações antes da incorporação, levando em consideração 

que o Rol trata da cobertura mínima a ser oferecida pelos planos de saúde: 

 

Provavelmente no SUS ou por meio de judicialização. Algumas operadoras de planos 

de saúde já ofertavam esses medicamentos antes de sua incorporação ao Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde (E11 – ANS). 

 

(...) como era uma autogestão, nós inclusive damos cobertura por exceção. Mas antes 

da gente dar a medicação por exceção, pedimos segunda opinião de várias pessoas, 

inclusive reumatologistas, porque tinha na época o médico de família da autogestão, 

então a decisão de oferecer foi antes do Rol (E7 – MA). 

 

 

Um dos pacientes afirmou que a grande maioria dos pacientes obtinha a medicação no 

SUS, assim como é feito até o momento atual pós-incorporação: 

 

Os pacientes não conseguiam cobertura por meio do plano de saúde, eles nunca 

conseguiram antes do Rol e com o Rol era difícil, sem o Rol era impossível. As 

demandas que tinham eram demandas do SUS e ele tinha por liminar, mas a 

quantidade de pacientes que tinham biológico antes do Rol era muito menor, do que 

a quantidade de pacientes com plano de saúde que recebiam do SUS. Eles recorriam 

ao SUS, assim como recorrem até hoje (E2 – PPAR). 

 

 

Os outros entrevistados que citaram a farmácia de alto custo do SUS como o principal 

meio para aquisição dos imunobiológicos antes do Rol foram: um reumatologista, um 

entrevistado da ANS e um de seguradora. Citaram tanto o SUS quanto a judicialização como 

forma de acesso, um entrevistado da CONITEC, um da ANS, um médico (que também citou o 

fornecimento por algumas operadoras) e um paciente. Os três participantes que citaram apenas 

a judicialização como forma de conseguir os imunobiológicos foram um paciente, um 

entrevistado da CONITEC e um de medicina de grupo. Apenas o entrevistado E12 – CM citou 

participação em pesquisas clínicas como forma de acesso aos biológicos antes da incorporação 

no Rol. O representante de seguradora citou a questão do ressarcimento ao SUS: 

 

(...) com a homologação do ressarcimento ao SUS, dada a constitucionalidade, que foi 

dada pelo Supremo em fevereiro de 2018 do ressarcimento ao SUS, (...), que essa 

conta tá voltando, mas volta para a operadora. As operadoras inadimplentes estão 

sendo inscritas na dívida ativa da União. Então, não se tornou mais maravilhoso jogar 

para o SUS. Quem fazia muito isso eram as UNIMEDS (E8 – MS). 
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Outro aspecto importante citado por participante da CONITEC é referente à dupla 

cobertura do tratamento, com as consultas e exames cobertos pelos planos de saúde e a 

medicação, em si, sendo fornecida pelo SUS: 

 

Eu imagino que mais de 90% dos pacientes que têm artrite no Brasil está recebendo o 

remédio via farmácia pública, da mesma forma que é a esclerose múltipla, nós fizemos 

uma enquete há um tempo atrás, mais de 90% pega no SUS, embora tenha convênio. 

Eles têm convênio para facilitar os exames, para o médico preencher as fichas 

direitinho com tudo, para ele poder conseguir mais rapidamente os remédios e para 

fazer o monitoramento periódico, mas a maioria tem as duas coisas: tem o convênio e 

o medicamento ele pega no SUS (E3 – RC). 

 

 

A questão 8 do roteiro de entrevista para pacientes tratava do engajamento dos 

portadores de artrite nos processos de incorporação de tecnologias por intermédio dos grupos 

de apoio e orientação: Qual a sua opinião sobre a organização dos pacientes para mobilizar 

as entidades responsáveis pela regulação e disponibilização de medicamentos de alto custo 

no SUS e no Setor Suplementar de saúde do Brasil? O objetivo era verificar a percepção do 

nível de envolvimento dos principais interessados no processo, que geralmente ocorre por meio 

dos grupos de mobilização e representação. 

 

As Associações têm se mobilizado de forma organizada para conseguir seus pleitos 

junto a CONITEC, Ministério da Saúde e ANS, já contamos com representante titular 

no CNS que tem realizado um excelente trabalho e nos enquanto Associação já 

estamos atuando em Brasília com um trabalho de advocacia junto a Câmara e Senado 

Federal (E6 – PPAR) 

 

Nós estamos mobilizados e organizados. (...). Podemos dizer, seguramente, que somos 

uma doença que temos a maior e melhor mobilização. A gente disputa com esclerose 

múltipla, diabetes e oncologia. Tanto que representamos também um dos maiores 

custos da área da saúde. Se não existisse internet, certamente o Ministério gastaria 

menos e muito provavelmente as operadoras de saúde jamais teriam pago biológicos. 

(...) Eu acho que os pacientes são extremamente responsáveis pelo movimento de 

mobilização de incorporação de tecnologia para artrite reumatoide. (...). Não existe 

garantia de acesso no Brasil, porque a gente tem divergências no fornecimento de 

medicamentos em todo o Brasil. Então o PCDT não garante o acesso como uma 

certeza de que o paciente vai ter a medicação no tempo certo, na dose certa, com 

regularidade correta. A irregularidade do sistema de assistência farmacêutica e a 

indisciplina das operadoras de saúde, traz insegurança no tratamento. Quando a gente 

começou esse movimento, a gente pensava que quando tivesse o PCDT incorporado 

com tecnologias, estaremos tranquilos que todos os meses teremos os medicamentos 

(E2 – PPAR). 

 

 

A questão 9 do roteiro para a ANS, CONITEC, operadoras e médicos buscou captar a 

percepção sobre o impacto financeiro sobre as operadoras com a incorporação dos 

imunobiológicos no Rol: O/A Sr. (a) acredita que a incorporação dos imunobiológicos para 

AR trouxeram um impacto econômico significativo para as Operadoras de Saúde? Dos 
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dez entrevistados, oito afirmaram que houve um impacto por ser uma associação incremental 

de tecnologia e pelo fato da AR ser uma doença prevalente na população e com um curso 

crônico (Figura 8). Os participantes que afirmaram impacto orçamentário foram os dois 

médicos reumatologistas, os dois representantes da ANS, um da CONITEC, um de medicina 

de grupo, um de autogestão e um de seguradora.  

 

Figura 8: Compilado das repostas dos entrevistados sobre a percepção sobre o impacto da 

incorporação dos imunobiológicos no Rol da ANS. 

 

Fonte: Elaborado a partir das entrevistas (2019). 

 

 

Os principais pontos levantados pelos participantes foram: 

 

O impacto orçamentário é um importante item de nossa avaliação sobre a viabilidade 

de incorporação de novas tecnologias no Rol. É sempre possível que uma nova 

incorporação de tecnologia traga, inicialmente, algum impacto orçamentário. 

Contudo, deve-se considerar os benefícios alcançados pelas terapias biológicas. O 

tratamento das doenças reumáticas autoimunes sofreu uma progressiva melhora, que 

foi expandida com a contribuição das terapias biológicas, implicando na melhoria dos 

resultados terapêuticos e da qualidade de vida, bem como na redução na 

morbimortalidade dos pacientes (E11 – ANS). 

 

Toda incorporação tem impacto, ele gera um impacto. Dizer se ele foi significativo 

para as operadoras, aí eu volto para aquilo que lhe disse: tem operadoras com dez mil 

pessoas e operadoras com um milhão de vidas, então o impacto pode ser maior ou 

pode ser menor. Apesar dos imunobiológicos não terem seus preços muito altos. São 

altos, mas não custam milhares de reais então, quer dizer, a prevalência, a frequência, 

é maior. Então acredito que sim, que traga impacto econômico (E4 – ANS). 

 

Eu acredito que sim. Eu acho que elas teriam maneiras de minimizar esse impacto, 

(...), mas eu acho que ao invés de tentar minimizar esse impacto com aderência a 

guidelines, com outro tipo de facilidade, elas têm uma tendência de observar mais de 

perto a prescrição do médico. (...). Eu acho que essa é a última saída e, tipo assim, 

revela a incompetência final. Se você não sabe resolver bem, você faz aquilo que está 

mais perto e mais fácil. Enquanto, era só ter um pouquinho de imaginação, ou 

conversar com alguém da área que você teria maneiras de reduzir custo (E1 – MR). 

 

 

8

2

0

2

4

6

8

10

Sim Não sei/ Depende

Percepção sobre o Impacto Orçamentário da Incorporação dos 

Imunobiológicos no Rol



 

77 

 

Representante de autogestão citou um ponto importante que é a falta de controle por 

parte das operadoras para monitorizar e acompanhar os pacientes e, inclusive, poder calcular 

melhor o impacto financeiro da incorporação: 

 

Para as operadoras, eu acho que claro que foi incremental. Eu acho que não houve 

interesse para medir tudo, porque algumas medições estão fora da operadora, não faz 

parte da seguradora. Por exemplo, é um funcionário da ativa, viu que ele não entrou 

em licença, quem é que ganhou? O próprio funcionário, que não ficou pendurado no 

INSS e a empresa que não teve que contratar outro funcionário. Isso as seguradoras 

não enxergam, porque você está no grupo de ganho de custo efetividade que é um 

ganho social, um ganho rateado (E7 – MA). 

 

 

Um entrevistado da CONITEC afirmou não saber se houve realmente um impacto 

significativo e representante E12 – CM referiu que o impacto depende de outros fatores, 

conforme trecho abaixo: 

 

Eu não sei nos convênios quanto isso impactou, nem tenho ideia se eles fizeram essa 

conta ou não. Eu não sei direito como se faz essa conta, mas o impacto é grande, 

porque artrite não é uma doença assim tão rara. E mesmo tendo incluído não afasta 

esse sistema que eu te falei: a operadora não compra o remédio. Está lá na lista, ela 

não compra. Ela dá receita, cuida do doente, faz tudo direitinho, mas explica para o 

doente que ele tem que buscar no SUS. Ele vai buscar no SUS se, eventualmente, vier 

uma cobrança para o convênio, o convênio paga. Ele vai pagar o preço negociado. O 

preço negociado do SUS é muito mais barato do que o preço que se faz em uma 

operadora. Se for uma operadora pequena então, pior. Então eu sei de muitos 

convênios menores, do interior, interior de São Paulo, que eles deixam a coisa 

acontecer. O doente vai buscar, se houver uma cobrança, porque existe essa regra e 

cobrança do convênio pelo SUS, eles pagam, sem chiar. Já economizaram, porque 

primeiro não precisaram da logística de cobrar e armazenar e aplicar no doente. Isso 

vai ser feito no SUS, ou ele pega lá e vem aplicar no convênio, também pode. No SUS 

o remédio é dado na mão do doente, ele leva acondicionado. Leva para o convênio 

para aplicar e, se houver cobrança, eles ficam no aguardo. Então, eu imagino que eles 

não estão recebendo o impacto total da conta. Talvez em alguns lugares comprem, 

mas na maioria dos pequenos convênios, a prática é a mesma... eles sabem que tem 

que comprar porque está no rol. Se alguém pedir, eles pagam. Se ninguém pedir, fica 

por isso mesmo (E3 – RC). 

 

 

A questão 10 do roteiro de técnicos (CONITEC, ANS, operadoras de saúde e médicos 

reumatologistas) e a questão 9 direcionada aos pacientes possuem o mesmo objetivo. Ambas 

propõem o desenvolvimento de sugestões para aprimoramento do processo de incorporação no 

Brasil, mais especificamente no Rol da ANS: O/A Sr. (a) teria sugestões para otimizar a 

incorporação de procedimentos e medicamentos custo-efetivos no Rol de procedimentos 

da ANS? 

Os médicos reumatologistas fizeram menções diretas ao processo, um deles citou a 

incorporação de um procedimento enquanto o outro mencionou a criação de uma regra. Em 
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relação aos pacientes, percebe-se que houve consonância, os dois pacientes entrevistados 

relataram que o órgão responsável precisa de um quadro técnico específico para fazer as 

recomendações. 

Já os entrevistados do CONITEC fizeram menção direta à padronização do processo. 

Um deles mencionou um sistema de avaliação único enquanto o outro citou que a definição de 

medicamento custo-efetivo é clara. Além disso, um deles também recomendou que o apoio da 

comunidade científica é importante enquanto, que o outro falou que a ANS pode ter 

divergências quanto ao processo. 

Os entrevistados da ANS foram enfáticos ao mencionar os embasamentos legais 

relativos ao procedimento em questão, mencionando até que essa estrutura é “moderna” e 

“adequada”; menções que entram em contraste com o que foi relatado nos parágrafos anteriores. 

Ainda assim, também foi relatado por um dos entrevistados que há necessidade de capacitação 

continuada dos membros partícipes do processo e do apoio da comunidade científica como 

relatado por um dos entrevistados do CONITEC. 

Em relação aos representantes das operadoras, pôde-se perceber que o representante da 

medicina de grupo e da autogestão apresentaram maior alinhamento na percepção do 

posicionamento da indústria farmacêutica, ao terem uma visão negativa, enquanto a seguradora 

também foi enfática ao mencionar diretamente a indústria farmacêutica, mas positivamente 

(Quadro 13). 
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Quadro 13: Síntese dos resultados encontrados na pesquisa 

Agente Citações dos Agentes 

E1 – MR 

 

– “Tempo entre a solicitação de incorporar um procedimento, até que esse seja incorporado 

demora muito e talvez existam procedimentos, cuja incorporação permita um diagnóstico 

mais precoce, permita uma efetividade maior de tratamento, de medicação e, ao longo uma 

economia”.  

 

– “Tem que ser baseado em evidências, custo-efetividade do próprio procedimento e eu 

ainda sou favorável que obviamente, só se incorpore procedimentos e novas tecnologias 

provadas na literatura”. 

 

E9 – MR 

 

– “Para situações especificas eu acho que deveria ter um mecanismo de conversa de 

negociação mais fácil, uma regra e não como é hoje que cada um faz de uma forma. Não 

tem uma regra”. 

 

– “Discussão par a par obrigatória para situações de exceção com prazos, para isso possa 

ser feito de forma justa”. 

 

 

 

 

 

E2 – PPAR 

 

– “Ter uma câmara técnica de reumatologia ativa e funcionante”. 

 

– “Hoje as decisões são tomadas na CONITEC, sem ouvir e avaliar, sem ter participação de 

uma parte técnica científica, que seja especialista em reumatologia. São técnicos formados 

em farmácia, economia e que consultam, por exemplo, o CFM, que tem ali um médico que 

está habilitado como médico, mas não está habilitado como especialista em reumatologia”. 

 

E6 – PPAR 

 

– “Fazer com que os órgãos competentes tenham em seu time que analisa os processos 

profissionais. Médicos especialistas no assunto que possam contribuir com a análise e 

recomendação das incorporações”. 

 

E3 – RC 

 

–  “Sistema de avaliação único, porque como são dois, pode acontecer de a CONITEC não 

aprovar um determinado remédio, porque acha que as provas de eficácia são frágeis e o 

grupo na ANS, com a mesma evidência, pode ter uma outra decisão e aí vai criar um 

problema difícil: afinal quem tem razão. Vai se colocar um outro contra outro. Tanto a ANS, 

quanto a CONITEC são do mesmo governo, do mesmo SUS”. 

 

– “Tanto medicações de alto custo via oral, quanto injetável, têm que ser avaliadas. Não é 

porque é injetável que está fora”. 

 

E10 – RC 

 

– “Ter uma agência específica para Avaliação de tecnologia. Independente se o 

procedimento vai ser incorporado no SUS ou na saúde privada, um medicamento custo-

efetivo é custo-efetivo em qualquer lugar”. 

 

– “Ter o apoio da comunidade científica, com foco cada vez mais na incorporação de 

medicamentos e procedimentos. Apoio cada vez maior da Academia e investimento nas 

Universidades”. 

 

E4 – ANS 

 

– “Nova norma recentemente implantada, foi contemplada por todos os atores da saúde 

suplementar, todo mundo participou, além de equalizar, além de trazer para um corpo único 

as várias normas, as várias referências que existiam na agência, ela ainda avançou bastante. 
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Por exemplo, abrindo para toda a sociedade poder participar, poder fazer seu pleito. Eu 

penso que isso deve qualificar muito mais as instituições, a indústria, as sociedades médicas, 

para cumprir os requisitos”. 

 

– “A forma como ela está estruturada é a forma mais moderna e adequada, mas assim que 

se encerrar esse ciclo de incorporação, será feito estudo para verificar que é que deu certo, 

o que funcionou”. 

 

E11 – ANS 

 

– “O processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vem, 

desde o primeiro Rol publicado pela CONSU 10 em 1998, sendo aprimorado. Atualmente o 

processo é normatizado pela RN 439/2018”. 

 

– “A formação de uma rede de apoio científico, composta por especialistas e experts, para 

suporte as atividades técnicas no processo de atualização do Rol são uma importante 

novidade que estamos incorporando ao processo atual”. 

 

– “Capacitação continuada dos servidores que lidam com o processo de incorporação de 

tecnologias no âmbito da ANS”. 

 

E5 – MMG 

 

– “Crítica à indústria farmacêutica que, na verdade, ainda falta muita coisa de estudo de vida 

real, principalmente feito no Brasil, para você ter efetivamente um controle e um 

espelhamento do que é a nossa realidade, porque trazer estudos desses para avaliar impacto, 

quando você está avaliando, por exemplo, o sistema de saúde americano”. 

 

– “Estudos de vida real nacionais são determinantes para você fazer essa incorporação de 

forma mais abrangente ou em escala”. 

 

E7 – MA 

 

– “A incorporação que é custo-efetiva é sempre bem-vinda, mas a forma como hoje está 

estruturada não é custo-efetiva, porque ela vai penalizar doenças raras. Daqui para frente: 

terapia alvo, medicina de precisão, imunoterapia oncológica, transplantes etc. A gente vai 

ter que debater mutualismo. A gente está falando de incorporação de tecnologia, fica fazendo 

estudos de impacto orçamentário. É uma discussão estéril, tem um problema estrutural: 

enquanto os planos tiverem todos eles cada um dentro da sua caixinha, cada um no seu 

quadrado, não vai dar para falar de incorporação de forma ampla e correta”. 

 

– “Hoje 80% dos produtos têm até 5 mil vidas e outros restantes têm oito mil, dez mil... olha 

só o que a fragmentação. Então você incorporar no produto essa cobertura, da forma como 

o dinheiro é arrecadado e fica, não é racional. Então por mais que demonstre custo-

efetividade, todos os ganhos sociais, o modelo não é socializado, não é mutualizado, então 

a gente vai fingir que está dando cobertura. (...) isso é um problema do produto e tem 

operadoras que não estão muito preocupadas, porque uma operadora que está com milhões 

de vidas ou indo para milhões de vidas, tem caixa para dar cobertura, depois ela se vira para 

ver como vai fazer o ajuste nos produtos”. 

 

– “Ao longo do tempo, a gente precisa discutir algo que seja realmente sistêmico, com 

mutualismo, com mais garantia, com mais seguridade para o sistema, mas isso não é o nosso 

modelo de pensamento. Nós não temos um modelo de pensamento de mutualismo, nem de 

seguridade. São duas falhas do nosso modelo mental”. 

 

E8 – MS 

 

– “Agência única de avaliação de tecnologia, que é do pessoal que está no Ministério”. 

 

– “Como o novo Rol só vai entrar em 2021, as empresas farmacêuticas estão apresentando 

custo-efetividade dos seus medicamentos direto nas operadoras. (...) A indústria não espera 

um ano e meio. A indústria está correndo agora com submissão e isso vai ser analisado na 
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Agência. A indústria trabalha com o setor de acesso, fazendo com que grandes operadoras 

estudem os assuntos e, principalmente, nas pequenas operadoras, mostrando estudos de 

custo-efetividade, trocando, de repente, uma droga infusional por uma droga oral”. 

 

E12 – CM 

 

– “Comparativo de valor das medicações antes da inclusão, ênfase na custo-efetividade”. 

 

Fonte: Elaborado a partir dos dados encontrados na pesquisa (2019). 

 

 

Os dois primeiros participantes e o representante da seguradora avaliaram 

negativamente a agência governamental, responsável por causar entraves na incorporação de 

medicamentos. Representante de seguradora relatou que, em reposta a morosidade da agência, 

a indústria farmacêutica procura diretamente as operadoras com objetivo de facilitar o acesso 

aos novos medicamentos.  
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6 CONCLUSÃO 

 

A complexidade da organização do sistema de saúde brasileiro, secundária a seu 

processo histórico de construção, com a existência do SUS e seus subsetores privado e 

suplementar pode ser citada como um dos fatores responsáveis pela evolução da incorporação 

de novas tecnologias, incluindo os imunobiológicos para AR. O fornecimento das medicações 

incialmente pela Política Nacional de Medicamentos e posteriormente pelo CEAF pode ser 

explicado por pressões direta e indireta da sociedade.  

A Constituição Federal de 1988 garante a saúde como direito do cidadão e dever do 

Estado. O expressivo aumento de processos judiciais contra o SUS são fatores que 

corroboraram para a instituição de um modelo de avaliação de tecnologias que priorizasse a 

MBE e também o custo-efetividade das novas tecnologias. 

O desenvolvimento do subsetor suplementar de saúde brasileiro foi fortalecido pelas 

próprias fragilidades do segmento público, mas sua regulação, necessária em um mercado com 

vantagens assimétricas entre prestadores e consumidores, foi construída apenas dez anos após 

a regulamentação do SUS. 

A regulação do setor suplementar buscou a proteção do interesse público. A partir da 

Lei 9656/1998, os planos de saúde passaram a ter um Rol mínimo de procedimentos e 

tratamentos a serem cobertos. No ano 2000, foi criada a ANS pela lei 9961. 

Aliado a esse cenário, a mudança do perfil epidemiológico, o envelhecimento 

populacional e o aumento expressivo de lançamento de novas tecnologias com custo 

incremental no setor de saúde trouxeram novas preocupações com a sustentabilidade do sistema 

de saúde. 

A pressão pela incorporação de novas tecnologias com comprovada eficácia e segurança 

se tornará cada vez mais frequente em meio a todo esse cenário e novas soluções serão 

necessárias para tentar a busca pelo equilíbrio do setor. Além disso, o combate aos desperdícios 

do setor de saúde (incluindo fraudes), e a prevenção de casos de judicialização por meio da 

regulamentação trariam ganho de eficiência para o setor, contribuindo para seu equilíbrio 

financeiro. 

A percepção de todos aqueles que estão inseridos no processo pode trazer à discussão 

os dilemas do setor suplementar de saúde do Brasil como a duplicidade de coberturas entre o 

público e o suplementar; a necessidade de uma criteriosa avaliação das novas tecnologias e do 

fortalecimento das pesquisas de fármaco-economia em âmbito nacional; a discussão de como 
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absorver as novas tecnologias e manter a sustentabilidade financeira do sistema; e a importância 

da MBE e do seguimento dos protocolos e diretrizes pelos prestadores da assistência direta. 

De todas as sugestões para aprimoramento do processo de incorporação das novas 

tecnologias no Rol da ANS, a existência de um órgão único avaliador dessas tecnologias em 

saúde, com foco na melhor evidência científica associado à custo-efetividade, com viés 

eminentemente técnico e com participação social poderia levar à otimização do processo, com 

benefício para todos os setores do sistema de saúde brasileiro. 

Ainda nesse quesito, os entrevistados mencionaram a possibilidade de parcerias com as 

universidades. Consequentemente, grupos e laboratórios de pesquisas poderiam auxiliar a ANS 

nos pareceres de avaliação dos medicamentos a serem inclusos no Rol da ANS, fator 

responsável por cumprir a missão das universidades de integração com a sociedade, 

colaborando com a celeridade no processo de incorporação, exclusão e troca de novas 

tecnologias. 

Os pareces emitidos pelas instituições de ensino e pesquisa poderiam auxiliá-las com a 

entrada de novos recursos, garantindo a permanência de alunos, incentivando a pesquisa e 

gerando um novo ciclo virtuoso em relação aos recursos no ensino superior. Em contrapartida, 

a ANS receberia pareceres com a legitimidade de pesquisadores com reconhecimento na área e 

com a possibilidade de enxugar sua estrutura interna. 

Outra sugestão que poderia ser citada, tendo em vista o alto custo e o uso crônico das 

medicações, seria o estabelecimento de parcerias público-privadas para compra das 

medicações, com consequente redução do custo pela compra em escala. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este foi um trabalho qualitativo cuja base da análise foi a percepção de representantes 

dos pacientes, médicos especialistas, ANS, CONITEC e operadoras de saúde. Entretanto, 

restringiu-se a pequena amostra de cada um dos segmentos, o que carregou risco de limitação 

da percepção daqueles que foram entrevistados. 

A escolha dos setores a serem representados no estudo buscou abranger aqueles que 

estão mais diretamente envolvidos no processo de incorporação de tecnologias, isto é, 

tomadores de decisão (ANS e CONITEC), operacionalizadores (operadoras e médicos) e 

pacientes. A não inclusão de representantes da indústria farmacêutica foi proposital, para não 

envolver conflitos de interesse, já que esse seria tema para outro trabalho específico. 

As entrevistas em si carregam o risco de viés de o indivíduo expressar a opinião pessoal, 

que pode ser influenciada por fatores externos atuais ou anteriores, como sua formação e 

evolução profissional no setor.  

Este trabalho não tem a pretensão de generalizar suas conclusões, mas sim, à luz da 

opinião daqueles que gentilmente aceitaram expor sua visão, trazer a confrontação dessas 

diferentes percepções para ter uma visão mais sistêmica do processo e assim buscar soluções 

para o aprimoramento do processo de incorporação de novas drogas biológicas para doenças de 

alta prevalência, como a AR. 

Em relação às possibilidades de pesquisas futuras, sugere-se a inclusão de entrevistas 

com membros da indústria farmacêutica, citada várias vezes pelos entrevistados. A opinião dos 

representantes dessa indústria poderia: fortalecer a discussão sobre a inclusão de medicamentos 

no Rol e auxiliar na sugestão de novos modelos de parcerias público-privadas, auxiliando na 

sustentabilidade do processo como um todo. 
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ANEXO A – FLUXO DAS ETAPAS DE ATUALIZAÇÃO DO ROL 

 

 

Fonte: ANS (2019). Disponível em: http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-

rol-de-procedimentos/fluxo-das-etapas-de-atualizacao-do-rol. Acesso em: 12 fev. 2019. 

 

 

  

http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos/fluxo-das-etapas-de-atualizacao-do-rol
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/atualizacao-do-rol-de-procedimentos/fluxo-das-etapas-de-atualizacao-do-rol
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ANEXO B – ALGORITMO DE TRATAMENTO DA AR DO PROJETO DIRETRIZES 

 

 

Fonte: Laurindo (2004, p. 10). 
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ANEXO C – FLUXOGRAMA DE TRATAMENTO DA AR 

 

 

Fonte: CONITEC (2019). Disponível em: http://CONITEC.gov.br/images/pdf/Fluxo2.pdf. Acesso em: 

21 jan. 2019. 

  

http://conitec.gov.br/images/pdf/Fluxo2.pdf
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ANEXO D – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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APÊNDICE A – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS 

 

Roteiro semiestruturado para entrevistas com representantes da CONITEC, ANS, operadoras 

de saúde e médicos reumatologistas. 

1. Como o/a Sr. (a) entende a Saúde Suplementar no âmbito do SUS? 

2. Na sua opinião, qual o papel da ANS na Saúde Suplementar? 

3. Qual a sua visão sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS?  

4. O/A Sr. (a) acredita que o processo de incorporação de tecnologias no Rol da ANS ocorre de 

maneira adequada? 

5. Na sua opinião, novas tecnologias como medicamentos de alto custo devem ser oferecidas 

pelo subsetor público e suplementar de saúde do Brasil? 

6. O/A Sr. (a) acredita que, de forma geral, os médicos seguem protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas? 

7. Mais especificamente sobre os imunobiológicos para AR, qual a sua opinião sobre a 

incorporação dessas medicações na Saúde Suplementar? 

8. Antes da inclusão no Rol da ANS, como o/a Sr. (a) acredita que os pacientes portadores de 

planos de saúde conseguiam os imunobiológicos prescritos? 

9. O/A Sr. (a) acredita que a incorporação dos imunobiológicos para AR trouxe um impacto 

econômico significativo para as operadoras de saúde? 

10. O/A Sr. (a) teria sugestões para otimizar a incorporação de procedimentos e medicamentos 

custo-efetivos no Rol de procedimentos da ANS ou acredita que a forma como está estruturada 

é adequada? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO SEMIESTRUTURADO PARA ENTREVISTAS 

 

Roteiro semiestruturado para entrevistas com representantes de pacientes portadores de artrite 

reumatoide. 

1. Qual a sua impressão sobre o posicionamento do Setor de saúde Suplementar no SUS? 

2. Qual a sua visão sobre cobertura de medicamentos e procedimentos de alta complexidade e 

alto custo pelo SUS e pelos planos de saúde? 

3. O/A Sr. (a) conhece a função do Rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS? 

4. O/A Sr. (a) acredita que há participação da sociedade e dos pacientes nos processos de 

incorporação de novas tecnologias no SUS e no setor suplementar de saúde? 

5. O/A Sr. (a) acredita que os médicos devem seguir protocolos clínicos e diretrizes de 

tratamento de algumas doenças, como a AR? 

6. Qual a sua impressão sobre o tempo de 10 anos na incorporação de biológicos endovenosos 

e 8 anos dos subcutâneos no Rol da ANS comparativamente à disponibilização no SUS? 

7. Como o/a Sr. (a) acredita que os pacientes portadores de artrite reumatoide que tinham planos 

de saúde conseguiam essas medicações antes da cobertura pelo Rol da ANS? 

8. Qual a sua opinião sobre a organização dos pacientes para mobilizar as entidades 

responsáveis pela regulação e disponibilização de medicamentos de alto custo no SUS e no 

Setor Suplementar de saúde do Brasil? 

9. O/A Sr. (a) teria sugestões para melhorar o processo de incorporação de medicações 

biológicas (de alto custo) para artrite reumatoide no Rol da ANS? 
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APÊNDICE C – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

TÍTULO DA PESQUISA: Incorporação de Imunobiológicos para tratamento de Artrite 

Reumatoide no Rol da ANS.  

 

INTRODUÇÃO: Você está sendo convidado (a) a participar de um estudo para pesquisa em 

gestão de saúde para o título de mestre na Fundação Getulio Vargas de São Paulo intitulada: 

“INCORPORAÇÃO DE MEDICAMENTOS IMUNOBIOLÓGICOS PARA ARTRITE 

REUMATOIDE NO SETOR SUPLEMENTAR DE SAÚDE DO BRASIL” 

 

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

Etapas da Coleta de Dados: a coleta de dados será realizada através de revisão de literatura e 

entrevistas com representantes da Agência Nacional de Saúde (ANS), Operadoras de Saúde, 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde (CONITEC), Médicos e 

Pacientes. Serão coletadas informações sobre o processo e incorporação de drogas 

imunobiológicas – de alto custo – na saúde suplementar, através da inclusão no Rol de 

Procedimentos e Serviços da ANS. Fica concedida ao participante a total liberdade de não 

participar do estudo e que, aceitando em fazê-lo, a qualquer momento poderá retirar seu 

consentimento para utilização das respostas na pesquisa. 

 

BENEFÍCIOS  

O benefício da participação dos entrevistados no estudo será a obtenção de informações do 

processo de incorporação de novas tecnologias no Rol da ANS, contribuindo para melhorias 

futuras desse processo, contribuindo para o avanço do conhecimento do setor de saúde 

suplementar. 

 

CONFIDENCIALIDADE 

 Garantimos que os participantes não serão identificados e que manteremos o caráter 

confidencial das informações obtidas, quer sejam profissionais ou pessoais. Seu nome não será 

revelado em qualquer relatório ou publicação deste estudo. 

 

PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA  

Sua decisão em colaborar para este estudo é voluntária. 

 

DÚVIDAS  

Em caso de dúvidas durante ou após o estudo relacionadas à pesquisa, entre em contato com o 

pesquisador responsável no telefone (11) 9-9586-2293, ou pelo e-mail 

adrianegisele@terra.com.br. Em caso de dúvidas e denúncias relacionadas a questões éticas, 

entre em contato com o Comitê de Conformidade Ética em Pesquisa Envolvendo Seres 

Humanos da Fundação Getulio Vargas – CCE/FGV: Praia de Botafogo, 190, sala 536, 
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Botafogo, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22250-900, telefone (21) 3799-6216. E-mail: 

etica.pesquisa@fgv.br 

 

DECLARAÇÃO DO PARTICIPANTE 

Eu, ________________________________________________, após leitura deste documento, 

declaro que fui informada (o) sobre os objetivos da pesquisa acima de maneira clara e detalhada 

e esclareci minhas dúvidas. Minha participação é voluntária, sei que em qualquer momento 

poderei solicitar novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. Os 

pesquisadores certificaram-me de que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Após 

ter sido devidamente esclarecido (a), declaro que concordo em participar do presente estudo. 

RG:_____________________________  

Assinatura: _____________________________________________________  

Ficou esclarecido que ao fazer devolução deste questionário respondido, confirma sua 

participação voluntária neste estudo.  

 

Obrigado pela colaboração, 

 

___________________________  

Adriane Gisele Fonseca Borssatto  

Pesquisador Principal 

 

mailto:etica.pesquisa@fgv.br

