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RESUMO 

 

O objeto de pesquisa desse estudo foi delimitado como a realidade do acesso a novos 

medicamentos oncológicos vivenciados por prescritores e operadoras de saúde no 

estado de São Paulo. O estado foi escolhido por representar em todas suas 

características a realidade brasileira da saúde suplementar. O objetivo geral determinado 

para esse estudo foi evidenciar a  visão dos prescritores e gestores de operadoras de 

saúde sobre o papel das agências brasileiras na incorporação de novos medicamentos 

antineoplásicos, com foco principal no Rol da ANS. O desenho metodológico dessa 

pesquisa insere-se na pesquisa em saúde, mais particularmente sobre o escopo da 

pesquisa qualitativa e foi delineada como pesquisa exploratória em profundidade. Foram 

realizadas 15 entrevistas com médicos e 15 entrevistas com gestores da saúde 

suplementar. Elas foram gravadas, trancritas e analisadas por meio da Análise de 

Conteúdo. Os resultados dessa pesquisa abordaram o papel das agências reguladoras 

na incorporação de novos medicamentos oncológicos; as relações entre os médicos 

prescritores e as operadoras de saúde; a cooperação entre a indústria farmacêutica e as 

operadoras de saúde na incorporação de novas drogas; e as novas modalidades de 

pagamento na incorporação de novas drogas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Suplementar; drogas antineoplásicas; incorporação 

tecnológica; operadoras de saúde. 

 



ABSTRACT 

 

The research object of this study was defined as the reality of access to new cancer drugs 

experienced by prescribers and health operators in the state of São Paulo. The general 

objective determined for this study was to highlight the view of the prescribers and 

managers of health operators on the role of Brazilian agencies in the incorporation of new 

antineoplastic drugs, with a primary focus on the ANS Rol. The methodological design of 

this research is part of health research, more particularly on the scope of qualitative 

research and was designed as an exploratory research in depth. 15 interviews with 

doctors and 15 interviews with supplementary health managers were supplementary 

health. They were recorded, transcribed and analyzed using Content Analysis. The results 

of this research addressed the role of regulatory agencies in the incorporation of new 

cancer drugs; the relationships between prescribing doctors and health operators; 

cooperation between the pharmaceutical industry and healthcare operators in the 

incorporation of new drugs; and new payment methods for incorporating new drugs. 

 

KEY-YORDS: Supplementary Health; antineoplastic drugs; technological incorporation; 

health operators. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da incidência dos casos de cânceres no Brasil tem sua explicação 

pautada na acelerada transição do perfil populacional vivenciada pelo País. A 

transição demográfica, caracterizada principalmente pelo deslocamento da 

concentração de pessoas dos ciclos de vida de criança e adolescente para adultos 

avançados e idosos, está associada ao uso de novas tecnologias e incorporação de 

qualidade de vida, mas por outro lado colabora para o surgimento e diagnóstico de 

maior número de cânceres. Essa transição é acompanhada da epidemiológica, com 

a mudança de perfil de doenças infecto-parasitárias para crônicas e não 

transmissíveis (OMRAM, 2005). 

O envelhecimento da população brasileira ocorreu rapidamente, segundo  

dados do IBGE. Na década de 1960, o percentual de pessoas com mais de 60 anos 

era de 4,1% da população total. Atualmente, o Brasil tem mais de 28 milhões de 

pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país. Em 

2025, esse número deve subir para 15% (IBGE, 2018). 

O envelhecimento da população não basta por si só. Longevidade é importante 

desde que consiga agregar qualidade aos anos adicionais de vida. Este fenômeno, do 

alongamento do tempo de vida, ocorreu inicialmente em países desenvolvidos, porém, 

mais recentemente, é nos países em desenvolvimento que o envelhecimento da 

população tem ocorrido de forma mais acentuada. Um dos resultados dessa dinâmica 

é a demanda crescente por serviços de saúde (CLOSS at al., 2012). 

Dentro dos efeitos dessas transições, em 2012, o Brasil teve cerca de 430 mil 

diagnósticos de câncer. Como em outros países, esse número provavelmente 

aumentará de forma constante com o envelhecimento previsto da população 

brasileira, e medidas direcionadas para lidar com o futuro ônus do câncer são 

urgentemente necessárias (ADES et al., 2017). 

Para ser efetivo, o tratamento do câncer precisa envolver a coordenação de 

especialidades multidisciplinares e também necessita ter preço acessível, sendo 

capaz de produzir ótimos resultados para o paciente. Porter e Teisberg (2006) 

postularam que a mudança das estratégias atuais de saúde baseado em volume para 

atendimento centrado no paciente redireciona a concorrência econômica para o 
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fornecimento de tratamentos que promovem os melhores resultados para os pacientes 

enquanto reduz os custos. 

O que parece minimizar esse cenário é que, proporcionalmente a incidência de 

casos, o desenvolvimento tecnológico na área da saúde tem propiciado o surgimento 

de novos tratamentos e novas drogas. Muitas dessas novas drogas são terapias alvo 

que são adaptadas à genética específica e às vias moleculares de diferentes tipos de 

câncer. As drogas demonstraram resultados muito bem sucedidos para alguns 

pacientes e alguns tipos de câncer. 

Entretanto, os stakeholders que compõem a cadeia de valor do setor tem 

externado preocupações em relação à velocidade, a qualidade dos estudos e ao alto 

custo dos tratamentos, tornando mais urgente que os atores do mercado entendam o 

real valor dessas novas tecnologias. Além disso, da aprovação de novas drogas ao 

uso efetivo pelos pacientes existe um hiato de tempo longo, determinado pelo alto 

custo final da incorporação tecnológica e pela intensa carga de normas e portarias 

que burocratizam esse acesso.  

Campos et al.,   consideram dez conjuntos de stakeholders da cadeia de valor 

da saúde no Brasil: (1) operadoras de planos de saúde; (2) médicos e outros 

profissionais de saúde; (3) hospitais; (4) serviços de apoio ao diagnóstico e terapia; 

(5) indústria farmacêutica; (6) distribuidores de medicamentos; (7) farmácias; (8) 

indústria de equipamentos e materiais; (9) distribuidores de equipamentos e materiais; 

e (10) serviços do governo. Segundo esses autores, além destes dez participantes, 

há o cliente final (governo, famílias e empresas) que está posicionado no centro da 

cadeia de valor da saúde. Os autores propõem uma reorganização nesta por meio de 

um pacto entre seus participantes. Essa proposta é baseada em quatro principais 

elementos: (1) modelo de atenção à saúde baseado em protocolos ou acordos de 

desempenho, e coordenado pelas operadoras de planos de saúde; (2) transparência 

de resultados, por meio da publicação sistemática de resultados da assistência à 

saúde; (3) pagamento por desempenho aos prestadores de serviços de saúde; (4) 

regulação, com ênfase na manutenção da integralidade da atenção à saúde. 

Esses stakeholders também mostram preocupações com o aumento dos 

gastos. O gasto global com saúde, apresentou aumento de 181%, o equivalente a 

US$ 4,7 trilhões, entre 1995 e 2015, segundo dados da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) publicado em estudo conduzido por Xu e colaboradores (2018). 
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Em 2015, no Brasil, foram gastos pelo SUS R$ 6,7 bilhões em serviços médicos 

diretos para atendimento associado ao câncer. O custo estimado do tratamento do 

câncer para o sistema privado de saúde foi de R $ 9,2 bilhões (SIQUEIRA et al., 2016). 

Particularmente para este estudo, o cenário a ser estudado será o delimitado 

pela saúde suplementar por entender os desafios que o setor assume, tanto como 

integrante do sistema único de saúde, como por se tratar de investimento no setor 

pela iniciativa privada e, principalmente, devido a relação com os médicos prescritores 

e com a indústria farmacêutica. 

Como exemplo disso, uma pesquisa realizada pela Quintiles com 75 executivos 

das operadoras de saúde e indústria farmacêutica nos EUA e Reino Unido mostrou 

que as parcerias entre pagadores e farmacêuticas é relevante para mais de 70% dos 

entrevistados que reconhecem o valor da colaboração em estágios iniciais dos 

lançamentos de novas tecnologias. Apesar dos pagadores reconhecerem a robustez 

dos dados clínicos apresentados, apenas 31% dos pagadores alegam interesse em 

participar de ensaios clínicos de fase III, e menos de um quarto tem interesse no 

envolvimento em teste de fase anterior (AKHMETOV et al., 2017). 

As razões para tal discrepância são múltiplas: falta de confiança na indústria 

farmacêutica, a subestimação por parte da indústria farmacêutica  da importância do 

envolvimento das partes interessadas e, mais ainda, a incapacidade da indústria em 

navegar nos dois desafios que são prioridades para o pagador: “compliance” e 

contenção de custos. Os dados apresentados mostram que existe uma clara lacuna 

na forma como a indústria e os pagadores interagem, tornando-se extremamente 

difícil para ambas as  partes perceberem todo o potencial dessa convergência. No 

entanto, também implica as enormes oportunidades para as empresas farmacêuticas 

e de diagnóstico em medicina de precisão para resolver esta lacuna, projetando e 

implementando programas pré-competitivos mais sofisticados envolvendo pagadores 

nos mercados maduros e em rápido crescimento (MELOSKY et al., 2018).  

A complexidade do setor de saúde continua em franco crescimento, por isso 

desenvolver estratégias para melhorar a experiência dos médicos e pacientes, reduzir 

o custo, criar modelos de pagamentos baseados em valor, ampliar o acesso e com 

isso melhorar a saúde da população são necessidades amplamente discutidas e 

necessárias. E para superar esses desafios complexos, é necessário um novo modelo 

de negócio baseado na colaboração entre os reguladores, pagadores, empregadores, 
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prestadores, médicos e indústria farmacêutica, tendo como foco principal os 

benefícios para os pacientes. 

Esses atores do mercado da saúde tem uma relação conflitante. O cenário 

atual mostra os pagadores, empregadores e reguladores com foco na redução dos 

custos, a indústria farmacêutica lançando novas tecnologias com custo cada vez mais 

altos, os prestadores/médicos querendo acesso aos tratamentos inovadores, 

independentemente do custo, e os pacientes esperando o melhor cuidado para lidar 

com o câncer.  
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2 OBJETIVO 

 

 O objeto de pesquisa desse estudo foi delimitado como a realidade do acesso 

a novos medicamentos oncológicos vivenciados por prescritores e operadoras de 

saúde no estado de São Paulo. O estado foi escolhido por representar em todas suas 

características a realidade brasileira da saúde suplementar. Essa pesquisa teve como 

questão norteadora principal: apesar das normatizações que regulamentam a entrada 

de novos medicamentos oncológicos no Brasil, qual a concepção de prescritores e 

gestores de operadoras de saúde no estado de São Paulo sobre a incorporação e 

acesso dos pacientes a novas drogas antineoplásicas?  

 Dentro deste contexto, o objetivo geral determinado para esse estudo foi: 

- evidenciar a visão dos prescritores e gestores de operadoras de saúde sobre 

o papel das agências brasileiras na incorporação de novos medicamentos 

antineoplásicos, com foco principal no Rol da ANS. 
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3 REVISÃO TEÓRICA 

 

3.1 Incidência de câncer e expansão de terapias 

 

Os tipos de câncer mais incidentes no mundo em 2010 foram pulmão (1,8 

milhão), mama (1,7 milhão), colorretal (1,4 milhão) e próstata (1,1 milhão). Nos 

homens, os mais frequentes foram pulmão (16,7%), próstata (15,0%), colorretal 

(10,0%), estômago (8,5%) e fígado (7,5%). Em mulheres, as maiores frequências 

foram encontradas na mama (25,2%), colorretal (9,2%), pulmão (8,7%), colo do útero 

(7,9%) e estômago (4,8%) (FERLAY et al., 2013). 

O quadro abaixo mostra as estimativas para o ano de 2018, no Brasil, das taxas 

brutas e ajustadas de incidência por 100 mil habitantes e do número de casos novos 

de câncer, segundo sexo e localização primária. 

 

Quadro 1: Estimativas de novos casos de câncer em 2018 no Brasil 

 

Fonte: INCA, (2017). 
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Como exemplo, nesta revisão teórica, serão apresentados dados de dois 

cânceres de alta incidência e com custo operacional muito elevado, o câncer de 

pulmão e o câncer de mama, que particularmente estão envolvidos com a prática 

clínica dos médicos entrevistados neste estudo. 

No Brasil, estimam-se 59.700 casos novos de câncer de mama, para cada ano 

do biênio 2018-2019, o que corresponde a cerca de 56 casos a cada 100 mil mulheres. 

Já o câncer de pulmão representa a causa mais importante de óbito por câncer no 

mundo e é considerado uma das principais causas de mortes evitáveis. São cerca de 

18.740 casos novos entre homens e de 12.530 nas mulheres para cada ano. Esses 

valores correspondem a um risco estimado de 18,16 casos novos a cada 100 mil 

homens e com um risco estimado de 11,81 para cada 100 mil mulheres. (INCA, 2017).  

A taxa de mortalidade por câncer de mama também é alta, representando a 

primeira causa de morte nas mulheres brasileiras, com 13,68 óbitos/100.000 mulheres 

em 2015. A partir dos 40 anos a incidência desse tipo de câncer é maior, bem como 

a taxa de mortalidade (INCA, 2017). 

Múltiplos fatores estão envolvidos na etiologia do câncer de mama: idade da 

primeira menstruação menor do que 12 anos; menopausa após os 55 anos; mulheres 

que nunca engravidaram ou nunca tiveram filhos (nuliparidade); primeira gravidez 

após os 30 anos; uso de alguns anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal 

(TRH) na menopausa, especialmente se por tempo prolongado; exposição à radiação 

ionizante; consumo de bebidas alcoólicas; dietas hipercalóricas; sedentarismo; e 

predisposição genética pelas mutações em determinados genes transmitidos na 

herança genética familiar – principalmente por dois genes de alto risco, BRCA1 e 

BRCA2 (INCA, 2017). 

A taxa de sobrevida, no câncer de pulmão, em 5 anos padronizada pela idade 

no país é de 18%, semelhante às taxas globais, que variam de 10% a 20% (ALLEMANI 

at al., 2015). 

Mesmo com as medidas preventivas e educativas, os dados mostram forte 

crescimento de novos casos de câncer de mama e pulmão o que pode estar 

diretamente relacionado ao envelhecimento populacional, acesso aos serviços de 

saúde e fatores de risco comportamentais, metabólicos e ambientais (INCA, 2017). 

Os medicamentos oncológicos foram responsáveis por cerca de um terço das 

novas aprovações na última década e cada vez mais visavam populações pequenas. 

Entre 2006 e 2015, o Food and Drug Administration (FDA) concedeu a aprovação de 
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154 indicações originais ou suplementares para medicamentos oncológicos. Durante 

todo o período, de todos os medicamentos que receberam uma aprovação original, 

49 de 75 (65%) tiveram uma indicação vinculada a um biomarcador. Entre as 154 

indicações originais ou suplementares para oncologia aprovadas em 2006-15, 84 

(55%) haviam recebido uma designação órfã. A proporção de terapias alvo pode 

aumentar no futuro. De acordo com a Pharmaceutical Research and Manufacturers of 

America (PhRMA) e a American Association for Cancer Research (AACR), três 

quartos dos 836 medicamentos e vacinas em desenvolvimento para o câncer nos 

Estados Unidos em 2015 tinham potencial para serem medicamentos personalizados 

(PhRMA and AACR, 2015). 

As terapias celulares também estão sendo desenvolvidas em oncologia. Mais 

de 30 empresas iniciaram testes ou pretendem fazê-lo. A idéia é remover as células 

do sistema imunológico de um paciente (células T), projetá-las geneticamente para 

combater seu câncer e depois colocá-las novamente no sangue do paciente. 

Atualmente, as chamadas terapias com células T do receptor de antígeno quimérico 

(CAR-T) estão sendo testadas para doenças como a leucemia linfoblástica aguda. A 

maioria das partes interessadas está otimista em relação à promessa desse método, 

embora outros, como o Comitê Consultivo de DNA Recombinante, o órgão federal dos 

Estados Unidos que supervisiona a terapia genética (dentro dos Institutos Nacionais 

de Saúde), aponte para a urgência para os pesquisadores garantirem que os 

benefícios esperados superem os riscos potenciais de danos aos órgãos vitais 

(REGALADO, 2016). O desenvolvimento da terapia celular e genética talvez 

represente uma das maiores promessas do movimento da medicina de precisão. No 

entanto, além das preocupações de preço, essas terapias terão dificuldade em 

demonstrar eficácia usando modelos de teste tradicionais, particularmente quando o 

tratamento é, por definição, adaptado ao paciente individual. Se esses tratamentos 

realmente se tornarem a regra e não a exceção, haverá uma necessidade urgente de 

reavaliar os atuais modelos de desenvolvimento, regulamentação, cobertura e preços 

para garantir o acesso sustentável a terapias inovadoras (OECD, 2017). 

Segundo Xavier (2018), com o contínuo avanço tecnológico, é preciso repensar 

se o modelo atual de judicialização, para obtenção do medicamento/tratamento mais 

moderno, atende aos preceitos constitucionais. É necessário admitir que “a vida não 

tem preço, mas tem custo”. O atual quadro que se desenha em torno da judicialização 

não deixa dúvidas: escolhas difíceis precisam ser tomadas por parte de todos os 
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atores envolvidos. Diante desse relato, pode-se verificar a necessidade de uma 

mudança urgente nesse cenário, a fim de evitar mais prejuízos a todas as partes 

envolvidas. 

 

 

3.2 Agências reguladoras na incorporação de novos medicamentos e marco 

regulatório no Brasil 

 

Em junho de 2018 foi comemorado 20 anos de regulamentação da saúde 

suplementar. A lei nº 9.656 foi sancionada em junho de 1998 e teve como objetivo 

determinar garantias básicas aos beneficiários dos planos de saúde.  

 

A aprovação da Lei nº. 9.656/98 foi fruto da articulação dos 

movimentos dos consumidores de planos de saúde, dos 

portadores de patologia e dos médicos que se sentiam 

ameaçados. Os primeiros, em relação aos seus direitos de 

assistência, os últimos, em relação à sua autonomia 

profissional, tendo em vista a racionalização crescente das 

práticas das operadoras, atuando na lógica do mercado 

(CARVALHO, 2007, p. 2172). 

 

Dois anos depois que o Presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou 

essa lei, foi publicado a Lei nº 9.961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). A agência foi  criada pela Lei n. 9.961/2000, sendo classificada 

como uma autarquia de regime especial vinculada ao Ministério da Saúde, 

responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades 

relacionadas à assistência suplementar de saúde, com vistas à promoção do interesse 

público (VITALIS, 2016). 

Malta (2004),  afirma que a atuação da ANS ocorre com ênfase em três pontos: 

o primeiro visa à regulação da capacidade da operadora de se manter no mercado; o 

segundo está voltado para o direito dos consumidores; e o terceiro refere-se aos 

produtos, aos valores e à cobertura.  

A normatização,  juntamente com a criação da ANS – Agência Nacional de 

Saúde Suplementar,  representa o principal marco do setor de saúde suplementar. 
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Hoje o setor tem mais de 47 milhões de brasileiros e a  regulamentação trouxe 

aperfeiçoamentos voltados para o assistencial e aspectos econômico-financeiros, no 

entanto é fundamental que  a Agência mantenha  suas decisões  alinhadas aos 

interesses dos consumidores e ao Código de Defesa do Consumidor. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), foi criada pela Lei Nº 

9.782, de 26 de janeiro de 1999, regulamentada pelo Decreto Nº 3.029, de 16 de abril 

de 1999 e vinculada ao Ministério da Saúde. 

Do ponto de vista legal, após um novo antineoplásico endovenoso  ao ser 

aprovado pela ANVISA e ter seu preço aprovado pela Câmara de Regulação do 

Mercado de Medicamentos (CMED), ele recebe cobertura automática pelo sistema de 

saúde suplementar brasileiro. No entanto se o antineoplásico é oral, de uso domiciliar, 

o registo na ANVISA  e precificação pela CMED não é suficiente. O novo tratamento 

precisa entrar na diretriz de utilização, que é atualizada juntamente com os demais 

itens que compõem o Rol da ANS. 

Historicamente, no entanto, medicamentos orais não foram cobertos. Em 2013 

o Congresso aprovou legislação que determina que todos os serviços privados de 

saúde e companhias de seguros passassem a fornecer acesso aos tratamento 

antineoplásicos orais (Lei da Federação Brasileira 12880/2013).  Ao mesmo tempo, a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) emitiu uma resolução determinando 

que serviços privados de saúde e companhias de seguros pasassem a cobrir 37 

medicamentos oncológicos de uso oral (Resolução ANS 388/2013).  
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Figura 1: Lista de eventos até a aprovação da lei 12.880/2013 

 

Fonte: Produção do autor, 2019. 

 

Mesmo com a aprovação da ANVISA e precificação pela CMED o tratamento 

oral precisa ser submetido para avaliação e inclusão no Rol da ANS que é renovado 

a cada dois anos, em função desse processo e o alto custo dos tratamentos o acesso 

a novas tecnologias são encaminhados ao poder judiciário. 

 

 

3.3 Saúde Suplementar no Brasil e enfrentamento da crise financeira no setor 

 

A crise econômica que atinge o Brasil tem vários efeitos colaterais, sendo um 

deles a queda no PIB (Produto Interno Bruto) com retração da economia e impacto 

negativo no número de empregados no país. Segundo dados do IBGE a economia 

brasileira retraiu 3,8% em 2015 na comparação com 2014, ano em que a crise deu 

sinal de que voltaria. Essa retração é a pior que ocorreu na economia brasileira nos 

últimos anos, desde 1990 quando a queda foi de -4,3%.     Segundo o instituto, entre 

dezembro 2014 e o primeiro trimestre de 2018, a taxa de desocupação no Brasil 

cresceu de 6,5% para 13,7%. Esse dado mostra que o número de desempregados no 

Brasil mais que dobrou, atingindo 13,7 milhões de brasileiros. Esse aumento do 

número de desempregados causou a diminuição da circulação da renda, o que 
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também traz impactos à àrea da saúde, em especial à saúde suplementar 

(MEIRELLES et al., 2018). 

Informações da ANS, entre Dez de 2014 e Set de 2019, mostram que os planos 

perderam mais de 3 milhões de vidas. Isso deixa o setor preocupado, pois os custos 

operacionais e de incorporação de novas tecnologias continuam crescendo enquanto 

o número de beneficiários tem caido. 

 

Quadro 2: Beneficiários de planos privados de saúde por cobertura assistencial 

(Brasil – 2009 – 2019) 

 

Fonte: ANS, (2019). 

 

 

 

  



25 
 

 

Quadro 3: Taxa de crescimento do número de beneficiários em relação a dezembro 

do ano anterior (Brasil – 2009-2019) 

 

Fonte: ANS, (2019). 

 

A relação entre crise econômica e o mercado de saúde suplementar não se 

limita à redução do número de beneficiários, mas também a questões como 

judicialização da saúde e o risco moral da atividade. Essa postura gera em grande 

parte da população a crença de que todo e qualquer serviço de saúde deverá 

obrigatoriamente ser prestado e de que a cobertura é ilimitada, ainda que o Rol de 

procedimentos determinados pela ANS como de cobertura obrigatória seja público 

(ANS, 2016). A aplicação do conceito da racionalidade limitada é aqui facilmente 

vislumbrada, uma vez que há adesão a determinado contrato sem que suas cláusulas 

sequer sejam lidas, ainda que impossíveis de serem negociadas (por se tratar de 

contrato de adesão regido pelo art. 54 e seguintes do Código de Defesa do 

Consumidor – CDC). E essa expectativa, quando frustrada, gera uma nova ação 

judicial (MEIRELLES et al., 2018). 

O debate é dos mais sensíveis. De um lado, há os dramas individuais de 

cidadãos que, acometidos por doenças, acreditam ter o direito a todo e qualquer 

recurso criado pela indústria farmacêutica. Se o artigo 196 da Constituição brasileira 
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de 1988 (BRASIL, 2016) determina que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, 

eles esperam ver todas as necessidades atendidas, custe o que custar. Do outro lado, 

estão os gestores públicos que, incumbidos da obrigação de zelar pelo direito coletivo 

à saúde, ressaltam que o artigo 196 não se limita à primeira frase antes da vírgula. Na 

íntegra, ele define que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 

de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 2016, p.118). 

Ao estudar as características da judicialização da saúde no Estado de São 

Paulo, Trettel, Kozan e Scheffer (2017), constataram que quase a totalidade das 

decisões analisadas foram favoráveis aos consumidores de planos de saúde: em 

92,4% dos processos foi dada razão ao consumidor, sendo que 88% o consumidor 

teve sua pretensão integralmente acolhida e em outros 4,4% sua pretensão foi 

acolhida em parte; e em apenas 7,4% dos recursos  julgados a operadora de plano 

de saúde logrou êxito. 

 

Tabela 1: Resultado do julgamento na Comarca de São Paulo do TJSP, referentes a 

contratos de planos de saúde coletivos, 2013 e 2014 

 

Fonte: TRETTEL, (2017). 

 

 

Segundo as autoras, um ponto que merece destaque se relaciona à 

desconsideração das normas de defesa do consumidor pelos agentes reguladores e 

empresariais do mercado de planos  de  saúde:  o  Poder  Judiciário,  ao  julgar,  acaba  

por  “lembrá-los”  de  que  as normas e preceitos gerais do Código de Defesa do 

Consumidor, do Código Civil e da Constituição Federal também se aplicam ao setor, 

não havendo eficácia regulatória no foco dado pela ANS apenas na Lei n. 9.656/1998 

e nas normas expedidas por ela mesma. 
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A pesquisa também catalogou a legislação utilizada na fundamentação da 

decisão judicial. Analisando este dado, constatou-se que as legislações mais 

utilizadas como fundamento para decidir as demandas analisadas são o Código de 

Defesa do Consumidor, citado em 56,8% das decisões (2.305 acórdãos), e a Lei n. 

9.656/1998, evocada em 56,6% decisões (2.297 acórdãos). O Código de Defesa do 

Consumidor é norma de ordem pública e interesse social, que se apresenta como 

importante instrumento de promoção de justiça e de igualdade material ao equilibrar 

a relação entre consumidores e fornecedores. Nessa linha, o Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) editou a Súmula n. 469, com a seguinte redação: “Aplica-se o Código 

de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. A súmula consolida o 

entendimento já pacificado no STJ e nos demais tribunais do país, no sentido de que 

a operadora de plano de saúde que presta serviços remunerados de assistência à 

saúde à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Assim, a Lei n.  9.656/1998 e o Código de Defesa do Consumidor podem e 

devem ser aplicados concomitantemente às demandas que discutem questões de 

planos de saúde, buscando sempre harmonizar as disposições destas duas 

legislações. Portanto, falha a regulação exercida pela ANS quando, com base em 

interpretação equivocada da legislação, deixa de aplicar as normas protetivas do 

Código de Defesa do Consumidor, voltando-se mais aos interesses das operadoras e 

à viabilidade do mercado de planos de saúde e menos às necessidades do 

consumidor e à garantia do direito à saúde, ou ainda à fiscalização do mercado e 

efetiva penalização das operadoras. 

A judicialização ocorre após o médico decidir qual estratégia terapêutica adotar 

e, no caso da oncologia, ao decidir por um tratamento fora do Rol da ANS a causa 

que origina o problema é iniciada, por isso conhecer a percepção dos médicos e dos 

gestores foi o que nos motivou a realizar o presente trabalho. O médico é aquele que 

está mais próximo da realidade dos pacientes com câncer, enfrentando o dilema ético 

que tem como alvo a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá agir com o 

máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 

Por outro lado temos os gestores que lidam com demandas não programadas 

e que precisam analisar, caso a caso, as demandas dos pacientes. Nessa decisão 

precisam manter o foco no valor que o tratamento adicionará ao paciente,  sem abrir 

mão da sustentabilidade. 
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Enquanto os pagadores, sociedade, órgãos governamentais, indústria 

farmacêutica, provedores, médicos, associações de pacientes e sociedades médicas 

demonstram um maior envolvimento na busca por discutir e encontrar soluções para 

o problema, pouco se sabe sobre as barreiras de acesso de acordo com a operadora, 

as diferenças de posicionamento entre médicos e gestores sobre o Rol da ANS  e 

sobre como os médicos e gestores vêem a colaboração entre indústria farmacêutica 

e operadora de saúde como forma de ampliar o acesso, diminuir a judicialização e 

garantir maior sustentabilidade do sistema. 

 

3.4 Incorporação de novas tecnologias em saúde 

 

As operadoras objetivam reduzir custos e atrair clientes. Os beneficiários 

buscam cuidados integrais, mas enfrentam restrições de acesso. A agência 

reguladora incentiva aproximação entre o setor suplementar e as diretrizes públicas 

de saúde, contudo os meios utilizados tem potencial reduzido de transformação. Há 

uma lógica de acumulação de capital que determina e tensiona a promoção da saúde 

na saúde suplementar (SILVA et al, 2015).  

Por outro lado a excessiva judicialização da saúde é uma grande preocupação 

tanto para o setor público, quanto para o privado. Ela pode afetar negativamente a 

competitividade de organizações como as operadoras de planos de saúde e até 

comprometer a existência de algumas delas (SEGATTO, 2018). 

O gráfico abaixo mostra a queda do número de operadoras de saúde de 

dezembro 1999 a março de 2019, sendo que 50% dos beneficiários estão 

concentrados em 23 operadoras de saúde. 

 

 

 

  



29 
 

Gráfico 1 : Redução do número de operadoras de saúde no Brasil. 

 

Fonte: ANS, (2019) 

 

O gráfico abaixo complementa essa informação relacionando o número de 

beneficiáiros dos planos de saúde com a assistência médica, entre as operadoras.  
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Gráfico 2 – Distribuição dos beneficiários de planos privados de assistência médica 

entre as operadoras, segundo cobertura assistencial no plano (Brasil – março/2019). 

 

 

Fonte: ANS, (2019) 

 

Akhmetov e colaboradores (2017) conduziu estudo com o objetivo estudar a 

evolução da tendência de parceria entre dois grupos interdependentes e 

confrontantes, pagadores e indústria, bem como identificar as estratégias mais 

promissoras de envolvimento dos pagadores na co-criação do valor introduzido pela 

indústria farmacêutica nos últimos anos. O autor concluiu que empresas 

farmacêuticas precisam desenvolver um robusto plano de engajamento do pagador, 

“sob medida”, com estratégias que visem garantir o acesso do paciente a seus 

produtos inovadores. 

Modelos viáveis de incorporação de novas tecnologias tendem a dimuir essa 

tensão, mantendo o foco no melhor para o paciente. Segundo Ades (2017), as 

autoridades de saúde têm um papel primordial porque podem implementar estratégias 

para controlar os preços dos medicamentos. Já em vigor em vários países, as 

estratégias de risk sharing, negociação de volume de vendas, abatimentos e / ou 

limitação de lucro podem diminuir o preço dos medicamentos e permitir a alocação de 
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recursos para novos compostos, ou aumentar a aquisição de medicamentos com 

maior demanda. 

Esses acordos, se bem compreendidos as necessidades dos médicos e das 

operadoras, podem ser aplicados em modelos de parceria entre indústria e 

pagadores. 

Vários países tem enfrentado crescentes desafios para garantir acesso aos 

novos tratamentos para o câncer devido ao alto impacto orçamentário. 

Um bom exemplo disso é o National Institute for Health and Care Excellence 

(NICE)  que, para produtos com impacto anual maior que €20milhões, realiza 

contratos de confidencialdiade com a indústria com objetivo de ampliar o acesso aos 

tratamentos (FLUME et al., 2018). 

Na Inglaterra os limiares de custo-efetividade inicialmente recomendados pelo 

National Institute for Health and Care Excellence (NICE) foram aumentados para 

tratamentos de pacientes com curta expectativa de vida, quando há evidências 

suficientes de que o tratamento oferece uma extensão da vida (como, por exemplo, 

para pacientes com câncer terminal).     Tratamentos para doenças raras também 

foram aceitos com taxas de custo-efetividade incrementais superiores aos limiares 

predefinidos (Timmins, Rawlins e Appleby, 2016). 

Os métodos e processos usados pelo NICE descrevem a sequência, linha do 

tempo, abordagem analítica e oportunidades de participação na avaliação. O escopo 

estabelece a estrutura da avaliação definindo a intervenção relevante, população, 

comparadores e resultados. Isso é realizado em conjunto com grupos de pacientes, 

especialistas clínicos, avaliadores acadêmicos e fabricantes de medicamentos. Em 

avaliações, a submissão de evidências é preparada pelo fabricante da tecnologia e 

criticado por um grupo acadêmico independente. Outros consultores, incluindo 

especialistas clínicos e pacientes, também enviam evidências. Os especialistas dos 

pacientes podem ser indivíduos com experiência pessoal da doença e se possível do 

tratamento, ou membros de uma associação de  pacientes da condição clínica que 

está sendo avaliada. Um comitê de avaliação, composto por profissionais de saúde, 

membros leigos, acadêmicos, representantes do setor, comissários do NHS, 

considera as evidências e faz recomendações (DILLON et al., 2018). 

Usando anos de vida ajustados pela qualidade (QALYs), o comitê de avaliação 

determina uma faixa plausível de taxas de custo-efetividade incrementais do 

tratamento em comparação com a prática clínica padrão atual. A tecnologia pode 
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normalmente ser considerada custo-efetiva se atingir até £20.000 (US $ 27.735) por 

QALY ganho. No entanto, o alcance pode ser ampliado £30.000 (US $ 41 603) por 

QALY ganho se o comitê considerar que certos fatores adicionais devem ser 

considerados, como a mudança na qualidade de vida relacionada à saúde, não sendo 

totalmente capturada. 

O governo também estabeleceu o NHS Cancer Drug Fund (CDF) em 2010, 

com um orçamento anual inicial de aproximadamente £50 milhões, para dar aos 

pacientes com câncer o acesso a medicamentos que não são cobertos rotineiramente 

pelo National Health Service (NHS).  Um dos principais objetivos era proporcionar aos 

pacientes acesso rápido a novas drogas contra o câncer. As avaliações do NICE são 

iniciadas mais cedo, com orientações finais publicadas dentro de 90 dias após a 

autorização de comercialização e os tratamentos recomendados podem ser 

financiados a partir do dia em que recebem sua autorização de marketing. Um novo 

caminho rápido para o financiamento do NHS está disponível para medicamentos 

mais promissores, mesmo quando houver incerteza clínica significativa. Se o NICE 

considerar que há potencial para satisfazer os critérios de uso rotineiro, o Cancer Drug 

Fund pagará um esquema de managed access agreements (MAA), que permite que 

o paciente certo tenha acesso a um preço  custo-efetivo durante a coleta e reavaliação 

de dados adicionais. Antes que o tratamento entre no Cancer Drugs Fund, um contrato 

de acesso gerenciado é negociado entre a empresa farmacêutica e o NHS Inglaterra. 

O acordo descreve os dados que serão coletados para abordar a incerteza clínica e 

estipulam o preço confidencial que será pago durante a coleta de dados, que reflete 

a incerteza do comitê em relação à eficácia do tratamento com base nas evidências 

atuais. 

A busca por modelos de parceria com a indústria com objetivo de criar formas 

alternativas de acesso parece ser um caminho viável para a sustentabilidade do 

sistema. A forma como os países europeus estão se preparando para garantir o 

acesso revela a necessidade de um uso mais amplo de alternativas que viabilizem 

que drogas inovadoras, com potencial de mudar o curso da doença, cheguem até os 

pacientes. 

Muitos tipos de câncer são agora considerados doenças crônicas, pois o 

paradigma do tratamento do câncer evoluiu da terapia de primeira linha e cuidados 

paliativos para o uso de várias linhas de terapia. Isso complica as necessidades de 

saúde, com muitos pacientes precisando de tratamento a longo prazo e cuidados de 



33 
 

suporte / multidisciplinares para o gerenciamento dos efeitos colaterais. O paradigma 

de “estrutura-processo-resultados”, usado para avaliar a qualidade dos cuidados de 

saúde, precisa ser reavaliado para garantir que reflita a situação atual. Os 

desenvolvedores precisam entender melhor a aceitação e as consequências de uma 

nova tecnologia em um ambiente de assistência à saúde e investir ainda mais para 

definir a doença e o "processo", de modo que as suposições de "resultados" 

permaneçam relevantes. O crescente papel da biologia molecular no tratamento do 

câncer também aumenta a complexidade do reembolso devido à necessidade de 

diagnósticos moleculares, testes de um único gene ou sequenciamento de próxima 

geração para identificar pacientes elegíveis para terapias direcionadas (SOLÀ-

MORALES et all., 2019). 

É importante evitar complicações desnecessárias e obstrutivas do processo de 

ATS (Avaliação de Tecnologia em Saúde). No entanto, mudanças no cenário do 

tratamento do câncer e a falta de inspiração sobre o perfil de risco-benefício de muitos 

novos tratamentos podem exigir modelos alternativos de financiamento, como 

acordos com foco no desempenho (PAUWELS et al., 2017). 

Autoridades reguladoras, incertas sobre o que os fabricantes têm em seu 

pipeline,  geralmente apreciam diálogos com as empresas farmacêuticas para serem 

mais informadas sobre os lançamentos iminentes e as cargas orçamentárias 

adicionais associadas. Em resposta, as empresas farmacêuticas são capazes de 

responder às suas perguntas e criar mais clareza sobre o que podem fazer para tornar 

seu pipeline e as terapias recém comercializadas mais atraentes do ponto de vista do 

pagador. No entanto, apesar do acesso ao mercado e das equipes comerciais criarem 

uma miríade de ideias brilhantes sobre como fazer parcerias com as autoridades 

reguladoras e pagadores, sempre há restrições éticas e regulatórias para ir além das 

relações convencionais baseadas em preço unitário e do co-pagamento. Uma das 

principais preocupações dos agentes de saúde em relação às parcerias entre o setor 

e o pagador é a transparência (MELOSKY et al., 2018).  

As aprovações recentes, pela ANVISA, de novas drogas orais para o 

tratamento do câncer, reforçam a necessidade de iniciar esse colaboração. 

Os pagadores que tem uma forte pressão em seus custos e necessitam garantir 

a sustentabilidade do negócio para não fecharem as portas. A preocupação com o 

aumento da sinistralidade, queda da margem de lucro e a judicialização fez com que 

esses pagadores criassem comitês de medicina baseada em evidência e os comitês 
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de oncologia  para, entre outras atividades, avaliar novas tecnologias ainda não 

incorporadas no Rol da ANS com objetivo de verificar onde elas têm oportunidades 

de adotar essas tecnologias e diminuir a pressão no orçamento, bem como as 

judicializações. 

Na verdade, o que chama a atenção é que o número de operadoras está 

reduzindo, enquanto as dificuldades operacionais estão aumentando, e a margem de 

lucro, diminuindo (ARAUJO et al., 2018) 

Isso mostra que o acesso deve ser encarado como um objetivo coletivo, 

deixando de lado interesses privados ou até mesmo políticos. Para isso a indústria, o 

governo, os pagadores, os prestadores, as associações de classe, os médicos e 

pacientes precisam iniciar debates sobre quais são as prioridades de incorporação. 

A rápida mudança nos algoritmos de tratamentos com chegadas de novas classes de 

drogas inovadoras tem desafiado a indústria e pagadores a trabalharem em conjunto 

na busca por medidas que façam com que esses tratamentos cheguem até o paciente.  

 

3.5 Modelos de acesso a novas tecnologias em saúde 

 

Acesso a novas tecnologias no geral  pode ser definido como a capacidade de 

obter serviços de saúde com base nas necessidades médicas e independentemente 

de fatores que não estejam relacionados às necessidades, como localização física, 

status socioeconômico ou renda e capacidade de pagamento (Oliver e Mossialos, 

2004). Para medicamentos mais especificamente, isso exige que eles sejam 

comercializados em um país e que sejam acessíveis (sem barreiras financeiras para 

os pacientes ou para o sistema de saúde).  

Além da disponibilidade geral através da comercialização de um medicamento 

em um país, a existência e a magnitude das barreiras de acesso financeiro podem 

servir como uma medida de acesso, porque os preços totais dos serviços de saúde 

pagos aos prestadores ou fabricantes de medicamentos geralmente estão além dos 

meios financeiros de todos, exceto os pacientes mais ricos que precisam de 

tratamento. Portanto, os indicadores de acesso incluem a cobertura de medicamentos 

por planos de saúde ou de seguro público, níveis de gastos públicos ou preços de 

medicamentos. Os preços dos medicamentos determinam a acessibilidade não 

apenas do ponto de vista de pacientes individuais, mas também para sistemas de 

saúde com financiamento público. Se os preços dos medicamentos forem muito altos, 
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eles poderão ser excluídos da cobertura pública ou restritos apenas aos casos mais 

graves. Este último tem sido um problema em ambientes com restrições de recursos 

há algum tempo, mas mais recentemente também em países de alta renda. É difícil 

definir acessibilidade em geral porque é um conceito inerentemente normativo 

dependente de restrições ou preferências locais (Niëns e Brouwer, 2013). 

A criação de modelos colaborativos, entre a indústria farmacêutica e 

pagadores, com objetivo de analisar o impacto orçamentário e os resultados para os 

pacientes podem suportar os gestores dos planos de saúde e os reguladores nas 

decisões de incorporação, criando alternativas de acesso e evitando a judicialização. 

Nos últimos anos, as empresas farmacêuticas adaptaram-se ao novo papel do 

pagador, separando o seu time de acesso ao mercado  de seu time de vendas, 

ajustando seus estudos farmacoeconômicos,  bem como conduzindo pesquisas para 

entender melhor o comportamento e necessidades do pagador. Essas estratégias 

trouxeram benefícios marginais e a indústria entendeu que ter diálogos mais abertos 

com os gestores das operadoras de saúde e estabelecer iniciativas colaborativas com 

reguladores baseadas em confiança e co-criação de valor trazem maior impacto no 

acesso dos pacientes aos novos tratamentos. 

Existem muitas maneiras da indústria e pagadores colaborarem durante todo o 

ciclo de vida do produto, da troca de dados e aconselhamento científico para 

pesquisas clinica em colaboração visando reduzir os custos com a saúde, abordando 

questões de adesão e diminuindo os riscos associados a lançamentos futuros. As 

empresas farmacêuticas que são capazes de construir o estado da arte na estratégia 

de engajamento do pagador em torno das necessidades do pagador,  podem alcançar 

uma maior proximidade com esses stakeholders e estabelecer  relações baseadas em 

confiança de longo prazo (AKHMETOV et al., 2017). 

Na verdade, a discussão sobre o acesso a medicamentos oncológicos caros é 

global. Modelos alternativos de preços, marketing e reembolso são necessários. Mais 

do que isso, um novo modelo de interação entre governo, indústria farmacêutica, 

pagadores, prestadores e sociedade deve ser estabelecido se quisermos passar de 

um modelo padrão de precificação baseado no lucro para um modelo de cuidado 

oncológico baseado em valor. Apesar de bem conhecido existem limitações no padrão 

de prestação de cuidados de saúde em todo o país, o Brasil tem um sofisticado 

sistema regulatório e implementou recentemente políticas e incentivos para incentivar 

as parcerias público-privada e de desenvolvimento produtivo, demonstrando que 
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novas formas de organizar e prestar cuidados de saúde são viáveis (GADELHA, 

2016). 

Preço baseado em valor significa a avaliação do valor terapêutico dos 

medicamentos e o preço correspondente deduzido do valor clínico. O “preço baseado 

em valor” pode levar à redução de preços de medicamentos sem valor agregado ou 

limitado e aumentar o preço de medicamentos de alto valor, o que, por sua vez, pode 

incentivar os fabricantes a focar sua pesquisa e desenvolvimento em medicamentos 

terapêuticos com valor superior. Por enquanto, há pouco conhecimento sobre se os 

preços baseados em valor produzem ou não os benefícios prometidos (Organização 

Mundial da Saúde (OMS) 2016). 

O termo é genérico e é utilizado para uma variedade de estratégias de compra 

fora dos modelos tradicionais, basedo em volume e desconto. Um termo bem comum 

é o “Managed Entry Agreements (MEA)” que baseia-se no resultado clínico. 

Dada a complexidade do financiamento público dos cuidados de saúde e o 

aumento da demanda por evidências sobre as experiências realizadas,  as 

expectativas atendidas pelo MEA parecem bastante legítimas (Morgan, Vogler et al. 

2017; Wild, Zechmeister-Koss et al. 2017).  

Um potencial caminho é incorporar nessa estratégia a  avaliação de novas 

tecnologias em saúde (ATS), através de modelos viáveis de impacto orçamentário 

que permite ao gestor e regulador estimar o potencial número de indivíduos elegíveis 

e gastos projetados para determinada tecnologia ao longo dos anos. Além disso, é 

capaz de prever quanto será necessário investir para incorporar a tecnologia ou, 

eventualmente, se haverá redução de custos nos cofres do pagador com a inclusão 

dela (NITA et al., 2009). 

 

3.6 Value Framework em oncologia 

 

Um estudo de 2017, conduzido pelo Network for Excellence in Health 

Innovation (NEHI), aponta que mais do que nunca, é necessário discernir o valor. 

Médicos e pagadores dizem que esses fatores conspiram para tornar mais urgente do 

que nunca que eles entendam o valor dos novos medicamentos contra o câncer para 

os pacientes. Um estudo de 2016, conduzido pela American Society of Clinical 

Oncology (ASCO) mostrou que menos de 1 em cada 5 medicamentos aprovados 

recentementes contra o câncer atendiam aos objetivos da ASCO de produzir 
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"resultados de sobrevivência clinicamente significativos" em pacientes. Estudos 

menores e vias de aprovação acelerada significam que os medicamentos podem ser 

aprovados com base das chamadas medidas substitutas, como biomarcadores, em 

vez dos desfechos clínicos reais, como sobrevida global (tempo da randomização até 

a morte por qualquer causa) ou sobrevida livre de progressão (o tempo entre a 

randomização e a progressão da doença ou morte por qualquer causa). Os pagadores 

também apontam que raramente existem ensaios clínicos de Fase III que comparam 

produtos que recebem aprovação acelerada de outras terapias contra o câncer em 

estudos “head-to-head”, para que tenham uma visão mais clara da compreensão da 

eficácia relativa de diferentes tipos de drogas. 

Como resultado, pagadores, médicos oncologistas e sistemas de saúde estão 

cada vez mais interessados em value frameworks que são estruturas de valor para 

avaliar o valor dos medicamentos contra o câncer antes de negociar sua compra. 

Value frameworks, como os desenvolvidos pelo Institute for Clinical and Economic 

Review (ICER), American Society of Clinical Oncology (ASCO) e National 

Comprehensive Cancer Network (NCCN) incorporam avaliações de evidências 

clínicas e / ou dados clínicos e econômicos para quantificar o valor de novos 

tratamentos contra o câncer. 

 

Tabela 2: Value framework in Oncology 

 

Fonte: NCCN, (2016) 

 

https://www.asco.org/
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Embora um value framework dominante para guiar a indústria farmacêutica 

ainda esteja por surgir, a contribuição de pacientes, provedores e pagadores, 

juntamente com as abordagens atuais para avaliar o valor por meio de frameworks, 

pode fornecer aos fabricantes de medicamentos considerações adicionais na 

modelagem de valor na análise de sua estratégia clínica e comercial em oncologia. 

No entanto, seria prudente que a indústria farmacêutica se mantivesse atualizada com 

essas estruturas de valor e suas possíveis atualizações, além de contribuir para 

discussões com os órgãos da estrutura (ou seja, ASCO, NCCN, ESMO) e buscar 

recursos para entender as perspectivas dos pagadores e prescritores sobre esses 

modelos. Incorporação de considerações da estrutura dos value frameworks pode 

ajudar ainda mais os fabricantes de medicamentos na modelagem interna de preços 

de um medicamento oncológico ao desenvolver estratégias de preço de lançamento 

de medicamentos. A compreensão das atitudes dos pagadores em relação a um 

determinado framework, pode ser vital para o desenvolvimento de estratégias ótimas 

de precificação e reembolso de medicamentos, por exemplo, precificação premium 

(Slomiany at al., 2017). 

 

3.7 Risk Sharing 

 

O aumento das despesas com a chegada de novos medicamentos inovadores 

de alto custo, sob o atual quadro institucional, cria desafios financeiros para os 

sistemas de saúde.  

O crescimento dos gastos com novos produtos farmacêuticos está atrelado ao 

lançamento de novas moléculas e aos aumentos de preços em comparação com os 

tratamentos disponíveis. 

Reconhcer que o caminho atual da judicialização é insustentável para o 

sistema, leva a busca de novas formas de garantir o acesso aos pacientes com baixa 

toxicidade financeira e melhores resultados. 

De acordo com  Akhmetov e colaboradores (2017), o estabelecimento de 

acordos de compartilhamento de riscos, risk sharing (RSAs) é outra abordagem 

amplamente utilizada para envolver pagadores, pois tais acordos oferecem o potencial 

de acesso a novas terapêuticas e diagnósticos, vinculando o reembolso a níveis de 

desempenho do mundo real ou uso de um produto. Os acordos de risk sharing 

estimam compartilhar riscos financeiros devido à incerteza relacionadas com a 
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introdução de novas tecnologias. Segundo, os autores, existem três grupos principais 

de risk sharing: 

1) Esquemas com base financeira definem as contribuições da indústria 

produtora ao custo de um tratamento ou diagnóstico baseado em limiares financeiros 

e não vincula a cobertura em resultados (por exemplo, acordos preço-volume, 

abatimentos, descontos, limites de utilização); 

2) Esquemas baseados em resultados são acordos baseados em 

desempenho, em que a os desfechos médicos e qualidade de vida relacionada à 

saúde predetermina níveis de preços e reembolso (por exemplo, pagamento por 

desempenho, garantia de resultados e gestão de doenças esquemas); 

3) Esquemas baseados em evidências (coverage with evidence development 

ou “CED ”) são uma categoria de pagador da indústria, nos quais uma empresa recebe 

reembolso temporário em troca de geração de dados com evidências do mundo real 

e subsequente revisão das condições de cobertura, baseada nas evidências 

coletadas. 

A figura 1 mostra exemplos de inovações estratégicas de engajamento do 

pagador em medicina personalizada. 

 

Figura 2: Exemplos de inovações estratégicas – pagador na medicina 

personalizada 

 

Fonte: Akhmetov, 2017. 
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Os autores concluem que observando o futuro, cenários em que os pagadores 

investem nas empresas de ciências da vida para desenvolver terapias “sob medida” 

ou produtos de diagnóstico parecem não estar tão longe, embora as preocupações 

éticas e legais associadas a tais práticas também irão emergir. Além disso, prevêem 

que um maior número de iniciativas  de diálogo entre as empresas de ciências da vida 

e o setor público (não apenas pagadores privados) irão surgir nos níveis regional, 

nacional e internacional. Com o surgimento de programas pan-europeus, como o 

SEED,  espera-se que os diálogos iniciais com os pagadores se tornem  mais 

transparentes e sistematizados, o que levará a mais acesso ao mercado de novos 

produtos terapêuticos e de diagnóstico (AKHMETOV et al., 2017). 

O SEED (Shaping European Early Dialogues for Health Technologies) é um 

projeto internacional financiado pela Comissão Européia com um plano de trabalho 

objetivo de três anos para reduzir o risco de produção de dados que seria inadequado 

para apoiar a futura solicitação de reembolso da empresa. 

O SEED tem como objetivo conduzir pilotos em diálogos iniciais entre suas 

agências membros de HTA (Health technology assessment) e desenvolvedores de 

produtos de saúde (produtos farmacêuticos e dispositivos médicos) cujos produtos 

estão atualmente no estágio de desenvolvimento.  

Existem evidências de que a medicina personalizada, baseada em 

biomarcadores, pode demonstrar eficácia superior para justificar os preços mais altos. 

Muitos novos medicamentos personalizados podem apresentar custo-efetividade, 

mesmo que tenham preços premium. Por outro lado, em muitos países,  vincular o 

reembolso à relação custo-benefício através de um diálogo claro entre as áreas 

comercial e científica  tornou-se uma prática comum, garantindo uma “cultura correta” 

por promover a busca da verdade, incluindo elementos importantes, como 

oportunidades de mercado, compreensão e necessidades médicas não atendidas, 

avaliação de riscos, e probabilidade de sucesso técnico e regulatório (AKHMETOV et 

al., 2017). 
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4 METODOLOGIA 

 

 

O desenho metodológico dessa pesquisa insere-se na pesquisa em saúde, 

mais particularmente sobre o escopo da pesquisa qualitativa que é a indicada para 

tratar de fenômenos subjetivos que variam de acordo com o ator social e a sua 

inserção no fenômeno (CHARMAZ, 2009), como é o caso do objeto de estudo dessa 

pesquisa em que os participantes representam lados diferentes de uma mesma 

situação que é a incorporação e o acesso a novos antineoplásicos na saúde 

suplementar. 

Foi delineada como pesquisa exploratória em profundidade, que segundo Gil 

(1991), visa proporcionar maior familiaridade com o problema na tentativa de torná-lo 

explícito ou a construir hipóteses. Envolve levantamento bibliográfico, entrevistas em 

profundidade com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado, gerando análises que estimulem a compreensão. 

 

4.1 Cenário de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no estado de SP que, segundo dados da ANS, 

representa 36% do número de beneficiários em planos médico-hospitalares no Brasil 

(número de vidas: 17.097.372). A escolha do estado foi intencional, pela região ser 

representativa do que acontece no cenário nacional. Ela apresenta operadoras de 

saúde que significam os principais tipos em operação no Brasil: medicinas de grupo, 

cooperativas médicas, seguradoras e autogestões. 

Abaixo é demonstrado relação de número de vidas assistidas por operadora 

no estado de São Paulo: 
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Tabela 3: Número de vidas assistidas por operadora no estado de São Paulo em 

2019, ordenado pelas principais 75%. 

 

 

Fonte: Produção do autor, 2019. 

 

 

4.2 Participantes da pesquisa 

 

Foram selecionados 15 gestores e 15 médicos atuantes nos principais centros 

de tratamento oncológicos, com maior foco em câncer de mama e pulmão. Já para os 

representantes dos pagadores definiu-se pelos gestores das principais operadoras de 

saúde no estado de São Paulo, de acordo com o número de vidas 

Ainda é importante salientar como perfil desses entrevistados, que os 15 

gestores que participaram da pesquisa, na sua maioria, são médicos e/ou gestores 

que compõem câmaras técnicas com responsabilidade por analisar e recomendar a 

adoção de novas tecnologias. 

No geral, esses médicos e/ou gestores têm mais de cinco anos de formação e 

experiência na saúde suplementar, praticam medicina, tanto no setor privado quanto 
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público o que amplia a visão como pagador e como prescritor, levando em 

consideração o impacto na saúde do paciente e da população. Os 15 médicos são 

especialistas em oncologia, referência em sua àrea de atuação, selecionados pela 

sua formação e não por sua inserção em serviços de saúde, que responderam a 

pesquisa como profissionais autonômos. 

O número de participantes da pesquisa foi definido com objetivo de garantir a 

cobertura dos principais serviços de oncologia no estado de São Paulo. Assim, 

entrevistando 15 médicos, essa cobertura ficou garantida. Da mesma forma de 15 

gestores permitiram uma boa cobertura das operadoras de saúde. 

O critério de definição dos entrevistados foi baseado na facilidade de acesso 

para as entrevistas e local de atuação. Entrevistamos 05 médicos que atuam nos 

principais hospitais oncológicos e 10 médicos que atuam em clínicas no estado de 

São Paulo. 

Foram entrevistados cinco gestores quem atuam em cooperativas, sete em 

medicina de grupo e três em seguradoras. Como a concentração maior das empresas 

de autogestão fica em Brasília (DF), não conseguimos incluir um representante desse 

tipo de operadora.  

Por esse motivo o percurso metodológico dessa pesquisa está sobre o prisma 

da pesquisa qualitativa. Ela consegue articular e tranformar num contructo único a 

subjetividade de falas distintas de atores sociais envolvidos numa situação problema. 
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Quadro 4: Características gerais dos participantes médicos 

ORDEM ATUAÇÃO 
LOCAL 

TRABALHO TEMPO NA FUNÇÃO 

1 Médico Hospital > 10 anos 

2 Médico Clinica > 10 anos 

3 Médico Clinica > 5 anos 

4 Médico Hospital > 10 anos 

5 Médico Clinica > 10 anos 

6 Médico Clinica > 5 anos 

7 Médico Clinica > 5 anos 

8 Médico Clinica > 5 anos 

9 Médico Hospital > 10 anos 

10 Médico Clinica > 10 anos 

11 Médico Hospital > 5 anos 

12 Médico Hospital > 5 anos 

13 Médico Clinica > 5 anos 

14 Médico Clinica > 10 anos 

15 Médico Clinica > 5 anos 

 Fonte: Produção do autor, 2019. 

 

Quadro 5: Características gerais dos participantes gestores 

ORDEM ATUAÇÃO 
LOCAL 

TRABALHO TEMPO NA FUNÇÃO 

1 Gestor Cooperativa > 10 anos 

2 Gestor 
Medicina de 

Grupo > 5 anos 

3 Gestor Cooperativa > 5 anos 

4 Gestor 
Medicina de 

Grupo > 10 anos 

5 Gestor 
Medicina de 

Grupo > 5 anos 

6 Gestor 
Medicina de 

Grupo > 5 anos 

7 Gestor 
Medicina de 

Grupo > 5 anos 

8 Gestor Seguradora > 5 anos 

9 Gestor 
Medicina de 

Grupo > 10 anos 

10 Gestor 
Medicina de 

Grupo > 10 anos 

11 Gestor Cooperativa > 10 anos 

12 Gestor Cooperativa > 10 anos 

13 Gestor Seguradora > 10 anos 

14 Gestor Seguradora > 5 anos 

15 Gestor Cooperativa > 10 anos 

 Fonte: Produção do autor, 2019. 
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Para entender a percepção dos médicos e gestores, foi realizado uma pesquisa 

exploratória com 10 perguntas abertas para cada um dos perfis dos entrevistados 

(APENDICE A). A proposta inicial era realizar as entrevistas pessoalmente, mas 

devido a agenda de alguns médicos e gestores algumas entrevistas foram realizadas 

por telefone. As entrevistas foram realizadas entre 13 de setembro de 2019 até  30 de 

outubro de 2019. Cada entrevista teve duração média de 30 minutos e foram gravadas 

e transcritas na integra. Após a conclusão da dissertação as gravações serão 

deletadas definitivamente. 

 

 

4.3 Métodos de coleta de dados e de apresentação dos resultados 

 

A entrevista semiestruturada foi utilizada para a coleta dos dados junto aos 

participantes de pesquisa. Após gravadas elas foram transcritas para compor as 

categorias de análise. 

A Análise de Conteúdo (BARDIN, 2006) foi o método escolhido para a 

interpretação das entrevistas e construção das categorias discursivas. Depois de 

transcritas, por esse método, elas foram configuradas em corpus de discussões dos 

dados que se transformaram nas categorias discursivas finais da pesquisa. O 

Apêndice B demonstra o percurso de análise utilizado pelo método. 

Didaticamente, ele é representado pela sequência analítica abaixo: 

A) Pré-Análise – organização do material recolhido, que no caso das 

entrevistas é representado pelo conjunto das transcrições. Nessa fase, a leitura 

sistematizada das entrevistas é indicada para a construção do corpus inicial de análise 

que surge das seguintes regras: esgotar a totalidade da informação (exaustividade); 

buscar a universalidade das declarações (representatividade); determinar a cada 

grupo pertencerá cada conjunto de dados (homogeneidade); adaptar os dados aos 

objetivos da pesquisa (pertinência) e classificar os dados para apenas uma categoria 

(exclusividade). 

B) Exploração do material – nessa fase se determina as unidades de 

codificação da pesquisa por meio das técnicas de recorte, enumeração, classificação 

e agregação. Foi o momento do uso da semântica para a definição das unidades de 
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análise. 

C) Tratamento dos resultados – fase final da análise de conteúdo onde se 

trabalha a inferência e a interpretação para a construção da proposição final da 

categoria analítica.  

 

4.4 Questões éticas 

 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APENDICE C) foi 

apresentado aos participantes da pesquisa de acordo com a legislação vigente, antes 

da coleta da entrevista. Os dados gravados, ao final da pesquisa, serão deletados e 

existe a garantia do sigilo e confidencialidade dos dados. Os participantes foram 

identificados nessa pesquisa por meio de códigos, que identificam o grupo a que 

pertencem, sem permitir a sua identificação pessoal. Para os médicos foi utilizada a 

letra M, seguida da ordem numérica da entrevista, e para os gestores foi utilizada a 

letra G, também seguida da ordem numérica da entrevista. Essa pesquisa foi 

aprovada pelo comitê de ética em pesquisa da FGV (APÊNDICE D). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O sistema de saúde suplementar no Brasil é parte integrante do Sistema Único 

de Saúde e por isso assume as responsabilidades constitucionais que recaem sobre 

o setor público da garantia de direitos e integralidade da assistência à saúde (BRASIL, 

1990). 

Entretanto, por estar ligada a iniciativa privada, a saúde suplementar possui 

arcabouço legal e regulamentar próprio, que define obrigações assistenciais e 

gerenciais junto ao setor público. Independentemente do tipo de constituição da 

operadora (autogestão, cooperativa, seguradora, medicina de grupo) as obrigações 

são as mesmas e regulamentadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(BRASIL, 2004). 

Esse contexto apresenta desafios únicos para as operadoras, que precisam 

oferecer minimamente o que é definido em regulamentação, competir em um setor 

cada vez mais complexo e vencer a crise de sustentabilidade instalada no setor. 

As categorias discursivas a seguir abordam esse cenário e foram 

desenvolvidas a partir da análise de conteúdo das entrevistas dos participantes da 

pesquisa, todos envolvidos com operadoras de saúde do estado de São Paulo. Os 

grupos de discussões foram analisados separadamente, primeiro os médicos e depois 

os gestores. Ambos abordaram os temas a partir da vivência do problema de pesquisa 

proposto para este estudo, envolvendo a incorporação de novas drogas 

antineoplásicas pelas operadoras. Como esperado em estudos com atores que 

representam faces diferente do objeto de pesquisa, a contradição de pontos de vistas 

é apresentada para em seguida evidenciar as aproximações dos discursos entre 

médicos e gestores. 

 

 

5.1 Agências reguladoras na incorporação de novos medicamentos oncológicos 

e prescrições médicas 

 

Na incorporação de novas drogas no Brasil, duas agências tem atuações 

diferentes e complementares. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é 

responsável pela análise da eficácia e da segurança de um medicamento ou produto 

para a saúde com consequente autorização ou não de sua comercialização no Brasil. 
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A Agencia Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por sua vez, avalia por meio de 

evidências científicas se o medicamento autorizado pela ANVISA possui relevância e 

será vantajoso quando comparada com os outros medicamentos já incorporados pelo 

sistema de saúde (PEREIRA; ALOMON; SOUZA, 2015). A ANS define por meio de 

um Rol o acesso mínimo a procedimentos, tecnologias e medicamentos.  

Essa sucessão de autorizações entre as agências bem como a elaboração do 

Rol é o primeiro ponto divergente entre médicos e gestores: 

 

A aprovação do medicamento pela ANVISA não garante que o 

paciente terá acesso a ele, porque demora para entrar no Rol da ANS. 

Leva um tempo entre a aprovação em bula para a incorporação. M2 

 

Já tive experiência com operadoras de Saúde no Brasil e no exterior e 

não consigo entender a necessidade de aprovação pela ANS. M11 

 

Entre a classe médica, o processo entre as agências para a liberação da 

medicação para o uso nas operadoras de saúde é burocrático e desnecessário, com 

a concepção que se já foi liberado pela ANVISA o medicamento já deveria ser 

incorporado automaticamente. 

Concepção distinta a dos gestores das operadoras que avaliam como 

necessária a participação da ANS: 

 

É importante para que seja incorporado definitivamente o que é 

necessário para o tratamento e não drogas desnecessárias. G1 

 

É simples. Tem que ser cumprido. G9 

 

O que é comum aos dois grupos é o entendimento que o tempo para a 

atualização do Rol da ANS é muito longo em relação a velocidade de produção de 

novas tecnologias em saúde: 

 

O tempo que demora para liberar, para ocorrer uma reunião para 

incluir novas medicações é muito longo. Estava esperando para 2020 

e agora foi para 2021. Isso é um verdadeiro absurdo. M1 
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Eu acho que é uma forma de filtrar mas o tempo que estão dando de 

2 anos é muito alto. Eu acho que não tinha que ter épocas de 

implementação. Após a aprovação da ANVISA, ele deveria passar por 

um processo ali de 3 meses, 4 meses, uma avaliação técnica se aquilo 

vai ser de fato ou não incorporado. Semelhante ao que é feito no Reino 

Unido. G12 

 

Essa realidade criou uma prática no sistema de saúde que é a prescrição de 

drogas que não estão dentro do Rol da ANS. Como o tempo é longo entre a aprovação 

da ANVISA e a incorporação do medicamento pela ANS, os médicos prescrevem o 

medicamento para os pacientes independente dele estar no referido Rol: 

 

Sim, prescrevo em alguma situações, e mesmo preenchendo 

relatórios extensos explicando a situação clínica do paciente e o  

benefício na qualidade de vida, muitos deles foram negados, e outros 

a própria operadora buscou uma negociação em separado para ter 

melhor preço e custo benefício para poder indicar. M7 

 

Essa prescrição fora do Rol gera uma série de caminhos alternativos como 

anunciados pelos médicos abaixo: 

 

Já prescrevi o medicamento fora do Rol. E a forma mais comum de 

acesso pelo paciente foi por meio do próprio convênio, mas 

principalmente de autogestão. Convênios maiores como seguradoras 

não liberam dizendo que não está no Rol da ANS. M1 

 

Quando prescrevo medicamento que não está no Rol a aquisição 

acontece por negociação caso a caso com o auditor da operadora. A 

maioria das vezes a gente chega a um consenso. M2 

 

Quando prescrevo fora do Rol, a forma mais comum de acesso, 

infelizmente, é a judicialização. A gente tem pouquíssimos pacientes 

que conseguem bancar do próprio bolso. A instituição que eu trabalho 

tem uma parceria com o fabricante que tem evitado a judicialização. É 

uma forma que é mais confortável. M7 
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Nos casos que prescrevi o acesso foi por liberalidade da operadora 

primeiro, e depois por ação judicial. Ela ocorreu em situações onde o 

convênio, mesmo recebendo o relatório, usou a prerrogativa de não 

estar no Rol para não liberar. M9 

 

A prescrição médica fora do Rol é prática comum e gera processos 

diferenciados de acesso ao medicamento pelo paciente. Pode ser por negociação 

caso a caso do médico com a operadora, com a apresentação de justificativas e 

relatórios dos benefícios para o paciente. Algumas operadoras já possuem protocolos 

para essa inclusão mesmo fora do Rol, o que é mais comum em autogestões, que 

tendem a ser mais inclusivas para os seus participantes. E a judicialização ocorre nos 

processos em que o acordo entre operadoras e prescritores não acontece 

(RYNGELBLUM et al, 2019).  

No entanto, na visão dos gestores a prescrição médica fora do Rol é uma 

prática a ser combatida e apresentam suas razões: 

 

Eu não sou contra o médico prescrever fora do Rol. No entanto ele 

deve entender o sistema em que ele atua, a empresa em que ele 

trabalha. Se não o negócio fica insustentável. G13 

 

Em relação a prescrição fora do Rol eu acho que é uma questão de 

educação, que você tem que educar os cooperados. As vezes o 

medicamento é tão bom que nós é que temos que fazer um estudo de 

custo-efetividade. Mas do jeito que tem muita porcaria, tem muita coisa 

boa que devido ao atraso do Rol a gente demora a incorporar. A gente 

tem que estudar caso a caso e assim decidir onde chegar. G3 

 

 Nos relatos acima, a questão é tratada como um desconhecimento médico 

sobre a ação de prescrever fora do Rol, e que sobre isso caberia a educação e 

conscientização para diminuir essa prática. Já no relatos abaixo, essa ação é vista 

como intencional: 

 

Eu acho que esse médico que prescreve o medicamento sabendo que 

ele não tem a cobertura e com a possibilidade de judicialização do 

processo, vejo isso como um pouco de negligência da parte desses 
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médicos. Falta um pouco de cuidado, de conhecer melhor o sistema, 

saber que isso pode ser prejudicial ao sistema como um todo. Mas é 

claro, mais uma vez é complicado individualmente você falar isso, mas 

como a gente olha a saúde como saúde populacional, você tem que 

cuidar da saúde de todos, eu vejo esse médico como um médico sem 

conhecer adequadamente o sistema ou negligenciando a saúde 

populacional. G4 

 

Uma parcela deles, acaba solicitando, porque está no papel do médico 

lutar pelo melhor do paciente. A outra parcela, acaba pedindo, porque 

simplesmente tem algum tipo de viés, na solicitação do pedido ali. 

Onde muitas vezes, você pergunta: Bom, qual é a base que você esta 

usando para pedir isso aí? E eles não conseguem nem sustentar a 

própria proposta, do ponto de vista técnico. E basicamente é isso aí. 

Eu diria, que tem os pedidos que são inerentes ao ato, a luta do médico 

pelo paciente, e tem os pedidos, que são distorcidos, inclusive, com 

um viés econômico. G8 

 

Não acho que há problema de incorporar ou de prescrever algo em 

que você tem estudo respaldando seu uso, e que traga um benefício 

real para o usuário. Agora, quem prescreve algo que não tem benefício 

real, deveria perder o poder de prescrição que tem. Porque isso não 

pensa no paciente, pensa nele mesmo. G13 

 

Outro ponto polêmico e com visão contraditória diz respeito às regras 

diferenciadas de incorporação entre medicamentos infusionais e os orais (CAETANO 

et al, 2017). Os infusionais tem aprovação automática após a liberação da ANVISA e 

os orais tem que ser incluidos no Rol por meio da ANS. 

 

O fato do processo para o oral e o injetável ser diferente já é um 

problema. Nenhuma das duas formas é ideal. Deveria ter um meio 

termo e aí chegar a um equilíbrio para prescrever as medicações. M3 

 

A oncologia é dinâmica: o que eu uso esse ano, o ano que vem talvez, 

eu vou ter que usar de uma maneira diferente; a dose que eu uso esse 

ano, talvez não seja a dose que vai ser preconizada para o outro ano. 
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Nós temos muita coisa correndo ao mesmo tempo; então nem sempre, 

a bula segue o que hoje está correto. Por isso mesmo que o 

medicamento tenha sido aprovado na bula com uma indicação pela 

ANVISA, hoje ele já pode ter outra utilização. M12 

 

A diferença de incorporação automática entre as drogas é vista como 

cientificamente insustentável. Deveria existir um meio termo, independente da droga 

ser infusional ou oral. E outra crítica diz respeito a indicação de bula que o 

medicamento teve ao ser aprovado pela ANVISA. Com o passar do tempo essa 

indicação pode ficar desatualizada e gera um problema, pois somente pode-se usar o 

medicamento para a indicação da bula, mesmo que já existam comprovações 

científicas dizendo o contrário. 

 

Eu discordo da aprovação automática dos infusionais. A operadora faz 

o orçamento dela, mais ou menos ela planeja o orçamento dela para 

o ano, e ai quando você tem a incrementação que a gente nunca sabe 

quando de fato vai ser, pode ser de uma hora para outra. De um mês 

para o outro é aprovado um remédio que ela não se prontificou, que 

ela não  se planejou para aquela inclusão e de repente ela tem um 

aumento de gasto de 200, 300, 400 mil reais. As vezes para um plano 

pequeno isso pode ser muito impactante. G11 

 

Acho que o que não faz sentido é tratar medicações de formas 

diferentes, simplesmente pela via de administração. Porém eu acho 

que é mais fácil evoluir ao contrário, em que os injetáveis passem a 

ser avaliados caso a caso e que os orais passem a ser cobertos 

automaticamente. G14 

 

Na verdade, eu acho que nada que seja automático, é benéfico. Na 

verdade, a gente tem que deixar de ter os extremos. Os extremos de 

cobertura total de um lado ou de ausência de cobertura total de outros. 

G13 

 

 

Para os gestores, a autorização automática não é benéfica e nem se justifica. 

Não existe fundamentação para diferenciar drogas apenas por sua via de 
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admnistração. Por sua vez, incorporações automáticas são um risco eminente a 

sustentabilidade de operadoras, principalmente das menores. E também não resolve 

a questão da equidade – extremos de cobertura ou da ausência de cobertura. 

Essas questões são polêmicas e também interferem e interagem na relação 

entre prescritores e operadoras de saúde, por não existir consenso tanto entre o Rol 

da ANS, quanto pela prescrição fora dessa lista e da aprovação automática 

diferenciada para medicamentos orais e infusionais. Esse assunto será tratado no 

tópico a seguir. 

 

5.2 Relações entre prescritores e operadoras de saúde 

 

No meio das polêmicas tratadas na seção anterior, estão os médicos 

prescritores responsáveis pela indicação dos tratamentos e as operadoras de saúde, 

tentando equalizar gastos com saúde e acesso sustentável  de seus beneficiários aos 

tratamentos oncológicos que, em geral, tem alto custo. 

Nas entrevistas, os participantes foram questionados sobre a influência dessas 

questões nas decisões terapêuticas e nas formas de equacionar o acesso aos 

tratamentos e a sustentabilidade dos planos de saúde. 

 

O pagador tem influência sim na decisão terapêutica por parte do 

prescritor. Se eles têm esse tipo de liberalidade ou não, de poder 

negociar o tratamento escolhido. Quando isso não acontece, a única 

via é a judicial. M3 

 

Tem pagadores que tem determinados protocolos, e uma outra parte 

eu me baseio no custo, de tentar entender um pouco o sistema, de 

como se faz, e muitas vezes eu não concordo. O exemplo de um 

medicamento do Rol que custa 4 mil e chegou outro fora do Rol que 

custa 30 mil. Não precisa disso. Se custasse 20 mil talvez resolvesse 

a questão. Eu tenho comigo essa questão de racionalizar o tratamento 

e chegar a um ponto comum que dê certo para o paciente. M4 

 

 Os médicos descrevem a influência dos pagadores, na indicação que se 

prescreva dentro do Rol, e que isso é feito as vezes pensando na sustentabilidade do 

sistema. Entretanto, nem sempre isso é possível e a via de acesso se torna judicial. E 
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essa decisão é tomada, mesmo sabendo que no final o custo vai retornar para a fonte 

pagadora: 

 

Sem dúvida existe influência do pagador na decisão terapêutica. 

Diante de uma recusa, as vezes encaminho para a justiça pública que 

é mais fácil de resolver o problema. Porém, depois esse custo vai 

chegar a operadora pela aplicação da regra de ressarcimento ao SUS. 

M6 

 

 Acontece também a tentativa de explicação técnica e científica da importância 

daquele tratamento para o paciente. E no caso da negativa a justiça é acionada: 

 

Eu prescrevo o que eu considero ser melhor para o paciente naquele 

momento, baseado nos estudos clínicos e nas evidências, mesmo 

sabendo que existe o risco de judicialização. Eu acredito que esse seja 

o caminho para a gente conseguir disponibilizar melhores drogas no 

para o paciente. M7 

 

Estimo que uns 10 a 20% dos casos dos pacientes, depois que a gente 

troca relatórios e conversa, consegue-se a liberação. Mas uma grande 

parte não tem acesso mesmo, a gente tem que trocar a prescrição ou 

para conseguir a medicação eles tem que judicializar. M8 

 

Existe uma influência subjetiva. Mas eu me imagino no lugar do 

paciente, quando eu falo que estou prescrevendo fora do Rol e que 

ele vai ter que conversar com a operadora e sei que ele vai voltar com 

a negativa e ansioso comigo. Eu fico ansioso com ele também, e ai, 

nós vamos ter que agir por outras vias em que o paciente vai ter que 

judicializar. Essa é a minha maior preocupação: é pensar se existiria 

outra forma, pela qual, eu pouparia meu paciente desse estresse 

psicológico, da demora em iniciar o tratamento comprovadamente 

eficaz. M11 

 

A subjetividade também tem espaço nessa relação, como descrito no relato 

acima, por se tratar de uma interferência na relação médico-paciente. É reconhecido 
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que esse processo é muito estressante para o paciente que a partir da informação 

sobre uma nova terapia, tenta o acesso a ela. 

Por parte dos gestores, a principal influência é apresentada como o diálogo 

constante que deve existir entre a operadora e os médicos prescritores. 

 

Onde eu trabalho a gente tem esses mecanismos de diálogo. Hoje a 

tecnologia trouxe muita possibilidade, em todos os locais que eu 

trabalho todos os médicos tem meu Whatsapp, eu tenho o Whatsapp 

deles, a gente tem e-mail, eu troco e-mail, eu troco informação, a gente  

discute, a gente debate, e consegue resolver a maior parte dos casos 

na discussão mesmo.Os casos  que a gente tem judicialização são 

médicos que não são prestadores diretos nossos, são médicos de 

outros setores. G1 

 

No nosso grupo a rede é muito verticalizada e a gente trabalha dentro 

do grupo. Os médicos são orientados a discutir os medicamentos e 

isso é muito mais conveniente. No prestador externo de grandes 

hospitais ai sim a gente tem judicialização, mas quando é interno é 

muito raro disso acontecer porque os médicos são conscientizados a 

não perder o foco em sustentabilidade, sem perder obviamente a 

eficácia para o paciente. G14 

 

Os gestores anunciam ferramentas tecnológicas com o Whatsapp para o 

contato constante com seus cooperados na tentativa de em tempo real resolver 

problemas que evoluiriam para a judicialização. O que não é comum acontecer 

quando o prestador de serviço é externo. Nesses casos, a judicialização dos processo 

de acesso aos medicamentos pelos pacientes é maior. 

O limitadores de acesso ao paciente a esses novos tratamentos são a principal 

causa da judicialização que atinge o setor de saúde suplemenar e serão apresentados 

na próxima seção. 
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5.3 Judicialização do acesso aos medicamentos antineoplásicos 

 

A judicialização do acesso a saúde no Brasil tem sido enumerado como um dos 

principais problemas relacionados a sustentabilidade financeira dos serviços públicos 

e privados (BIEHL et al, 2009). Nesse intricado contexto de sobrevida dos planos de 

saúde, de surgimento rápido de novas drogas antineoplásicas e de crise financeira no 

Brasil, os participantes enumeram os principais limitadores do acesso por parte dos 

pacientes aos antineoplásicos orais, que também justificam os processos judiciais que 

assolam o setor: 

 

O maior desafio, sem dúvida alguma, é o custo. Cada vez mais, a 

gente tem pacientes oncológicos. Com o envelhecimento populacional 

e a mudança de condições de vida, só cresce, só cresce... E o governo 

não dá incentivo nenhum no sentido de investimentos. M12 

 

A mudança do perfil epidemiológico populacional e a transição demográfica são 

apresentadas como grandes desafios ao aumento de número de casos em oncologia. 

E paralelamente a esse aumento, não há o investimento proporcional por parte do 

governo. 

 

Eu entendo que a oncologia tem se desenvolvido bastante, a inovação 

tem sido impressionante, a velocidade de conhecimento vem 

crescendo, o que tem beneficiado um grande número de pacientes. 

Entretanto, isso não é suficiente. A gente precisa tornar viável a 

utilização dessas medicações, nos temos que tornar isso acessível 

para um maior número de pessoas, mas nós entendemos também, 

que os recursos são finitos; não adianta a insistência puramente em 

termos de ampliar para todos os tratamentos atuais, porque isso não 

é viável do ponto de vista econômico. Então, talvez o que nós 

precisamos, é criar ferramentas e identificar de fato, quem são os 

pacientes que se beneficiam; embora possam parecer semelhantes 

em termos de alterações genéticas, mutações; mas nem todos os 

pacientes de fato se beneficiam de uma medicação inovadora. Então, 

o que é fundamental, é que nós tenhamos a oportunidade de 

desenvolver biomarcadores ou outra metodologia para identificar de 
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fato, quem se beneficia, e assim usar o recurso de forma racional.  

Como qualquer situação de economia é algo importante, assim como 

na nossa vida pessoal, na vida de um país é a mesma coisa; então o 

uso indiscriminado, sem critério, causará um problema financeiro, 

como se diz hoje: “toxicidade financeira”, às vezes de forma 

irreversível. M10 

 

A ideia de toxicidade financeira é apresentada no discurso anterior, como um 

desafio que envolve a má aplicação de novas tecnologias no tratamento de pacientes. 

A inovação é importante mas deve ser aplicada de forma concreta para os pacientes 

que terão benefícios e não de forma indiscriminada, pois não haveria sustentabilidade 

do sistema. A própria tecnologia pode ser a solução à medida que ela possa 

desenvolver novas formas de identificação de pacientes que seriam beneficiados pela 

nova droga. 

A percepção que o custo é o maior desafio também é apresentada, associada 

à resistência de pagamento por parte dos planos de saúde, ao uso incorreto das novas 

tecnologias, a ausência de desfechos clínicos como sobrevida global e na falta de 

registro de resultados: 

 

O maior problema que limita o acesso aos tratamentos é o custo.  

A gente vai sentir naturalmente certa resistência da fonte pagadora 

por causa da sustentabilidade do sistema. M6 

 

O grande limitador é o valor das novas drogas que tem impacto 

orçamentário, e depende muito da fonte pagadora incorporar ou não. 

Então não é só uma questão de benefício clínico. M3 

 

O acesso a saúde é limitado pelo custo. E não estamos falando de 

medicamentos sem efetividade e sim de drogas que dão resultados. 

M5 

 

O primeiro é o custo do tratamento e o segundo a ausência de dados 

de sobrevida global do paciente. Se tivesse isso, permitiria o que a 

indústria fizesse um proposta de Risk Sharing baseada em dados de 

vida real para o convênio. M6 
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O custo é muito sério. Cooperativas andam no limite de suas contas, 

as seguradoras somente visam o lucro. Tudo isso limita o acesso dos 

pacientes aos benefícios dos novos tratamento. M14 

 

Ainda existem as diferenças de abordagem do problema custo de acordo com 

o tipo de operadora de saúde, onde novamente é salientado que as seguradoras são 

as mais difíceis de negociar pela própria perspectiva de sua atuação no mercado. 

O resultado são os processos judiciais contra as operadoras, utilizados como 

forma de acesso pelos pacientes aos tratamentos prescritos pelo médicos. A 

judicialização desse acesso também é vista de forma bem diferente entre os gestores 

dos planos de saúde e os médicos: 

 

A judicialização é muito injusta. Primeiro, porque ela é aplicada sobre 

uma medicação que  não está no Rol, ou seja, existe um contrato e 

esse contrato ele ta sendo rasgado entendeu? Agora, quando a gente 

faz os cálculos para que uma mensalidade custe tanto, a judicialização 

não está sendo levada em conta. Deveria ser tudo que está no 

contrato. E outra coisa, o acesso à judicialização não é para todo 

mundo né, geralmente são as pessoas com o maior poder aquisitivo 

que tem acesso à judicialização, então eu acho que é muito injusto. 

G3 

 

Eu acho que o problema é o judiciário, intervindo numa coisa, que não 

é da competência dele. Eu acho que a gente está tentando resolver 

um problema de gestão, com o judiciário envolvido. G14 

 

Olha a judicialização é um péssimo caminho porque é um fator de 

iniquidade muito ruim, é um direito ilegítimo e abre uma série de 

sanções, a começar por exemplo porque nem sempre o paciente e o 

judiciário tem noção clara de qual é o impacto prognóstico de cada 

uma dessas intervenções. Se o paciente soubesse que essa droga 

não traria benefício para qualidade de vida, talvez ele não queira brigar 

por essa droga. G5 

 

A judicialização é considerada injusta e baseada em um direito que não é 

legítimo a partir do momento em que existia um contrato assinado entre a operadora 
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e o paciente. Para acentuar o problema, a judicialização acontece em um cenário de 

desinformação, tanto por parte dos juizes que não conhecem o sistema de saúde e 

como as coisas funcionam, como por parte dos pacientes, que acreditam que aquela 

droga indicada seja o único caminho. Pelo fato de nem todas as pessoas terem acesso 

a judicialização, limitando-se a pessoas que já tem um poder aquisitivo maior, ela é 

apresentada ainda como uma forma injusta de acesso por parte dos gestores. 

Ela também é mostrada como um caminho errado para o acesso dos pacientes. 

Na saúde pública, onde está inserida a saúde suplementar, a melhor solução é que 

os processos judiciais fossem coletivos e não individualizados. 

 

A judicialização é um processo singular e não coletivo. Dessa forma 

ela intensifica a injustiça. Num sistema universal as ações deveriam 

ser coletivas. G9 

 

Entre os médicos, algumas dessas concepções dos gestores também são 

compartilhadas: 

 

Eu acho que, quanto mais tem intervenção do estado, do governo, na 

saúde suplementar, pior fica. Acho que as coisas tem que ser feitas, 

através de contrato. Minha opinião é a seguinte: faz o contrato 

referindo tudo o que ela tem direito, ela teoricamente, deveria 

consultar um advogado, que orientasse ela sobre esse contrato, e a 

partir dai, teria de seguir o contrato. Se o contrato te der o direito, você 

tem direito; se o contrato não te dá o direito, não dá o direito. Eu acho 

que, quanto maior a intervenção do estado, na saúde suplementar, 

pior fica. M9 

 

A judicializacão é sempre uma forma ruim de se conseguir acesso. 

Seja de um tratamento oncológico, seja de alguma cirurgia, seja de 

qualquer coisa relacionada a saúde; nunca é a melhor forma. A 

judicializacão é negativa para todo mundo: para quem entra com o 

processo, para fonte pagadora. Então em relação ao impacto da saúde 

suplementar, ela é extremamente negativa. M15 
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Tanto entre gestores quanto entre os médicos, a judicialização é colocada 

como parte do negócio, justamente porque algumas questões técnicas e reguladoras 

não foram resolvidas: 

 

Uma vez que chega a gente acaba atendendo. Então agora, a 

judicialização é inevitável porque ela faz parte do negócio, ela é parte, 

ela é prevista no negócio. O diferencial é que na nossa empresa tem 

estabilidade. G15 

 

Eu acho que a judicialização foi uma negociação que não deu certo. E 

que muitas vezes vai ser a única maneira do paciente ter acesso ao 

medicamento. Para evitar, tem que negociar, chegar num meio termo. 

E antes de chegar na justiça o médico tem que negociar, embasar o 

que está pedindo com laudos, exames e tudo que precisa. M4 

 

A judicialização somente acontece porque a negativa do acesso por 

parte da operadora não é baseada em evidência científica, e sim em 

uma lista de acesso mínimo. M11 

 

Encaminhar o processo judicial para a esfera pública e não entrar contra a 

própria operadora é a solução indicada em algumas situações. 

 

Eu encaminho a ação judicial contra o sistema único de saúde e não 

contra o plano de saúde. Acho mais justo pois não sou favorável a 

judicializar contra a saúde suplementar. Mesmo sabendo que no final 

por ressarcimento ao SUS o custo possa voltar para a operadora. M13 

 

A judicialização também é vista como um termômetro para o próprio sistema 

de saúde, como um indicador que determinada droga ou procedimento deve ser 

revisto, quando os processos judiciais por ela aumentam: 

 

Na judicialização você acaba destinando muito recurso para um 

número pequeno de pacientes. Mas acho que ela também é um 

termômetro para adequar o sistema. As vezes é a judicialização que 

pressiona para incorporar a droga ao sistema. M5 
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Uma medida que poderia diminuir o número de processos judiciais contra a 

saúde suplementar seria o estabelecimento de cooperação entre a indústria produtora 

e as operadoras. Esse é o tema abordado na seção seguinte. 

 

 

5.4 Cooperação entre indústria farmacêutica e operadoras de saúde na 

incorporação de novas drogas 

 

Apesar de iniciativas de aproximação entre a indústria e as operadoras de 

saúde para a incorporação de novos medicamentos oncológicos (DELGADO, 2016), 

o assunto é visto com cautela e com divergência entre médicos e gestores. 

 

Olhando de fora, a sensação que eu tenho é que existe muita distância 

entre a indústria farmacêutica e os planos de saúde. Acho que o 

estado deveria intervir para definir e viabilizar o sistema. M1 

 

Indústria farmacêutica e operadoras deveriam se aproximar para 

tentar reduzir custo e todo mundo sair ganhando. Plano de saúde 

reduzir custo, indústria vender mais e pacientes terem acesso. M2 

 

As aproximações são percebidas como insuficientes, mesmo entendendo que 

poderia existir ganho mútuo entre operadoras e indústrias. Essa conversa se torna 

ainda mais possível, quando inclusive a indústria passa a necessitar desse contato 

para superar a crise. Entretanto, é necessário que as operadoras tenham boa vontade 

para resolver um relacionamento que sempre foi polêmico: 

 

Existe uma preocupação da questão do acesso também pela indústria, 

e as parcerias tem evoluído bastante. Até porque a indústria também 

precisa vencer a crise. M8 

 

Acho que tem sido produtivo. Percebo que a operadora usa do fato do 

medicamento não ser obrigatório no Rol para tirar vantagem negocial. 

Quando a operadora tem boa vontade e interesse em incorporar eu 

vejo que a indústria também se comporta diferente. M4 
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Eu acho que existe uma cooperação, porque eu acho que a indústria 

farmacêutica tem por ideia que, se o plano de saúde não existir ou não 

for viável, ela vai ter dificuldade também. M9 

 

Entre os gestores a aproximação entre indústria e operadoras é vista como 

muito ruim ainda, com grandes desafios de desconfiança a serem superados. 

 

A indústria vem com a fantasia que quer ser benfeitora, mas na 

verdade o que ela quer é o lucro. Essas novas modalidades de 

modelos de pagamento são criadas pela indústria para ela conseguir 

vender, já que não funciona mais da forma usual. G13 

 

Se a gente brigar, todo mundo perde. Se a gente se amar todo mundo 

ganha. Mas o problema é que existe algo predatório sempre por parte 

do mercado produtor. G12 

 

Eu acho que cada um defende o seu. É difícil discutir quem ganha e 

quem perde ou mesmo o que é certo. São antagônicos.G6 

 

 

Por outro lado, também são apresentadas algumas condições que facilitariam 

o diálogo com a indústria: 

 

A fonte pagadora deveria participar juntamente com a indústria desde 

a fase de pré-lançamento, para já acertar com ela o que é possível 

colocar dentro do orçamento. G2 

 

A indústria está começando a entender que não adianta somente 

lançar a droga. O desafio de incorporar tem que ser tratado com as 

operadoras, pensando em novas formas de tornar isso sustentável. 

G9 

 

Essas tentativas de aproximação também geram novas modalidades de 

pagamento e de contratos que podem diminuir os problemas de incorporação de 

novos antineoplásicos, como será visto na próxima seção. 
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5.5 Novas modalidades de pagamento e frameworks na incorporação de novas 

drogas 

 

As novas modalidades e contratos baseados em valor são vistas ainda como 

insuficientes e incipientes para darem conta dos problemas de acesso a novas drogas, 

tanto por médicos quanto por gestores: 

 

Esses novos tipos de contratos podem dar certo para grandes 

operadoras. Para as pequenas, entre 100 e 200 mil vidas seria um 

desastre total pois não teriam condição de arcar com as obrigações 

contratuais. M5 

 

Esse conceito tem que amadurecer no Brasil. Devemos achar novas 

soluções por aqui e não copiar coisas externas. Deveríamos fazer 

como no caso do tratamento com a AIDS, que o Brasil virou modelo 

mundial. M10 

 

Todo mundo fala, mas pouca coisa acontece. Tem que ser uma 

conversa que inicie agora para dar resultado daqui a uns 5 anos. G11 

 

Na prática está tudo deturpado. Estamos misturando o que é, na 

essência, saúde baseada em valor com remuneração por performance 

ou novos modelos de remuneração ou acordos comerciais. G13 

 

As críticas evidenciam divergências conceituais e de aplicação entre o que se 

preconiza como modelos de saúde baseada em valor, com meros contratos 

comerciais modificados. A ausência de saídas baseadas na realidade brasileira, sem 

adaptações de realidades internacionais é outro ponto a ser superado (OGATA, 

MENDES, 2019). 

Nos modelos pensados como adequados para a realidade brasileira, alguns 

pontos deveriam avançar rapidamente para amadurecer esses tipos de contratos 

baseados em valor: 
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Teríamos que abordar o custo efetividade no Brasil de forma mais 

adequada e registrar os resultados para avançar nesses tipos de 

propostas. M3 

 

Não dá para mudar se não conseguimos coletar nem os desfechos 

dessas novas drogas. Por isso fica difícil pensar em outras bases de 

contrato como o valor em saúde. M12 

 

Eu acho que o Risk Sharing vai permitir mais possibilidades 

contratuais no Brasil. Entretanto, não acho que ele vai resolver o 

problema do custo. E isso é um problema. M14 

 

Não vamos conseguir avançar nas conversas com a indústria se não 

conseguimos avaliar os desfechos. Acho melhor evoluir em parcerias 

comerciais, com mais descontos. G13 

 

A saúde baseada em valor é mais teórico do que prático e deve 

permanecer assim. Nosso sistema de saúde não dá conta de 

incorporar automaticamente, ou esses novos modelos que estão 

sendo criados. Tem que mudar regulamentação. G8 

 

As mesmas críticas aos novos modelos de contratos também são aplicadas 

aos frameworks recentes na área de oncologia, como a dificuldade de adaptação a 

realidade brasileira: 

 

Somente dará certo no Brasil se houver a mudança da legislação. 

Caso contrário será somente uma nova orientação. M6 

 

Acho que podem ser usados como referência mas não pode ser 

exclusivo. Já vi tentar implantar vários e sempre o custo vai ser o 

impeditivo a implementação na realidade brasileira. G5 

 

No Brasil o paciente já chega com o câncer avançado e isso é 

problema para seguir frameworks. Nos EUA, se discute câncer no 

estágio inicial. Nós temos que adaptar a essa realidade. A gente 
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caminha ao contrário. Nós ficamos discutindo um tratamento porque 

demoramos a diagnosticar e agora tem que tratar com metástase. M10 

 

O que se percebe pelas concepções, tanto de médicos quanto de gestores, são 

que os novos modelos propostos, como a saúde baseada em valor, o risk sharing e 

os frameworks da área tem pouca aplicabilidade na realidade brasileira por 

características próprias da saúde suplementar no mercado brasileiro. Para que eles 

fossem aplicados deveria acontecer uma releitura e adaptação a realidade brasileira, 

modificação de regulamentaçõe e legislação, além do vencimento de barreiras 

culturais de desconfiança entre os principais players envolvidos – prescritores, 

pagadores e indústria. 
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6 RESULTADOS 

 

  

A análise de conteúdo das entrevistas demonstra que há divergências no ponto 

de vista entre médicos e gestores sobre o processo de incorporação pela ANS. Os 

médicos questionam a burocracia e a real necessidade desse processo. Por outro 

lado, os gestores, veem como necessário a participação da ANS. O que é comum 

entre os dois grupos é que o tempo para atualização do Rol é muito longo em relação 

ao ritmo de inovação no tratamento da oncologia.  

Essa realidade, criou uma prática no sistema de saúde que é a prescrição de 

drogas fora do Rol da ANS. Essa prática é comum entre os médicos entrevistados e 

os pacientes tem formas diferentes de acesso, sendo mais comum a via judicial. 

Mesmo a via judicial sendo apontada como a mais comum, alguns médicos citaram 

que caso a caso, com apresentação de justificativas e relatórios, algumas operadoras 

liberam o tratamento fora do Rol sendo mais comum essa prática pelas autogestões. 

Os gestores, no entanto, entendem que a prescrição de medicamentos fora do 

Rol deve ser combatida via educação e conscientização médica sobre o impacto 

dessa decisão. 

Outro ponto de divergência é a visão contraditória sobre as regras de 

incorporação de tratamentos infusionais e orais. Os médicos entendem que deveria 

ter um padrão e que o processo atual é cientificamente insustentável. Os gestores, 

por sua vez, entendem que a aprovação automática dos injetáveis não é benéfica por 

representarem um risco à sustentabilidade. 
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Essas questões são polêmicas e interferem na relação entre os prescritores e 

gestores, por não existir um consenso entre o Rol da ANS, sobre as prescrições fora 

do Rol e sobre o processo de aprovação diferente para drogas infusionais e orais. 

Essa falta de consenso gera a prescrição de drogas fora do Rol, porque os 

médicos entendem que devem oferecer o melhor tratamento aos pacientes naquele 

momento. Algumas operadoras, verticalizadas, tem um mecanismo de diálogo com o 

WhatsApp para resolver a maior parte dos casos sem judicialização. 

 

Na opinião dos médicos o custo dos tratamentos é visto como o principal 

limitador do acesso, seguido de dados de sobrevida global. Um caminho sugerido é a 

criação de contratos de risk sharing, baseados em dados de vida real. 

 

No tocante à cooperação entre indústria farmacêutica e pagadores, os médicos 

vêem as aproximações como insuficientes devido à relação conflitante, mas entendem 

que pode existir uma relação ganha-ganha. Ainda apontam que as operadoras 

precisam demonstrar boa vontade em resolver um relacionamento que sempre foi 
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polêmico. Já os pagadores apontam a desconfiança como principal desafio a ser 

superado e mostram que algumas tentativas de colaboração geram novas 

modalidades de acesso e maior comodidade aos pacientes. 

 

Esses contratos ainda são incipientes e precisam ser adaptados à realidade de 

cada operadora. Ainda existe muita confusão entre contratos baseados em valor e 

modelos basicamente comerciais, sem acompanhamento dos pacientes. 

A pesquisa aponta a necessidade de abordar o custo efetividade de forma mais 

adequada à realidade brasileira, com coleta de dados para acompanhar os desfechos. 

Quando abordamos os value frameworks os gestores apontam para necessidade de 

mudanças em nossa legislação e um refinamento na  abordagem no custo do 

tratamento. Outro problema apontado é o estágio avançado dos diagnósticos dos 

pacientes no Brasil, sendo esse problema crítico para se conseguir melhores 

resultados aos pacientes. 

Modelos colaborativos são identificados como um caminho potencial para 

garantir o acesso, no entanto algumas barreiras de regulamentação e  culturais de 

desconfiança precisam ser superadas. 
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7 CONSIDERAÇÃO FINAL 

 

Mesmo desafiador, as entrevistas permitem entender os motivadores dos 

médicos e pagadores diante de um cenário complexo e em constante mudança.  

Esta é uma pesquisa qualitativa baseada na análise de conteúdo como 

apontado na metodologia. Os entrevistados, reuniram um excelente conjunto de 

profissionais com imensa experiência nos objetivos deste estudo. Portanto, estas 

entrevistas permitiram compor um interessante quadro explicativo das motivações da 

indústria, dos pagadores e dos médicos. 

Foi possível observar que os médicos continuarão a prescrever o que 

entendem ser melhor para os pacientes, mesmo que o tratamento esteja fora do Rol, 

por isso a colaboração entre indústria e pagadores é vista como um caminho de 

aceleração de acesso. 

A relação entre a indústria farmacêutica e operadoras de saúde é permeada 

por desconfiança, conflitos e oposições,  frequentemente relacionado aos valores dos 

produtos e aos benefícios oferecidos. 

Este estudo evidencia a necessidade de avanços na colaboração entre esses 

stakeholders que atuam na saúde, no sentido de gerar debates e diálogos em busca 

por caminhos  que garantam a colaboração com foco na ampliação do acesso às 

novas tecnologias, pelos pacientes com câncer. Existe uma necessidade latente de 

que os dois lados se “desarmem” e estabeleçam um clima favorável à cooperação e 

à criação de alternativas que atendam aos seus objetivos mútuos, tendo como foco 

principal oferecer o melhor aos pacientes. 

Aprofundar no entendimento dos motivadores por trás das decisões desses 

stakeholders, bem como realizar novos estudos sobre aplicabilidade dos value 

frameworks na definição do custo-efetividade dos novos tratamentos com avaliação 

do seu potencial na vida real, podem amenizar a jornada do paciente até o acesso. 
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APENDICES 

 

APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA ABERTA 

 

DATA: 11/05/2019 

PÚBLICO ALVO: Gestores 

 

1. Tempo de atuação na saúde suplementar? 

 

2. Qual o perfil do Plano que trabalha ou audita? 

 

3. Sobre o processo de inclusão dos novos antineoplásicos de uso oral no Rol da 
ANS, o que você considera o maior desafio? 

 

4. Qual sua opinião sobre o processo de inclusão automática dos novos 
antineoplásicos de uso injetável no Rol da ANS? 

 

5. Qual sua opinião sobre as prescrições, pelos médicos oncologistas, de produtos 
oncológicos orais fora do Rol? 

 

6. Ao analisar o volume de Judicializações que sua operadora recebe, de produtos 
fora do Rol, qual é a situação? 

 

7. Na sua opinião quais são os principais limitadores do acesso aos tratamentos 
orais? 

 

8. A operadora onde trabalha tem algum contrato baseado em valor/resultados (Risk 
Sharing), para produtos fora Rol, com qualquer empresa farmacêutica para qualquer 
indicação / medicamento que os responsabilize pela capacidade de seus 
medicamentos de obter resultados que justifiquem seu custo, ou você prevê fazê-lo 
no futuro? 

 

9. Qual sua visão sobre “Value Frameworks” em Oncologia desenvolvidos pelo 
ASCO, NCCN, MSKCC, ICER e ESMO. Na sua opinião esses Frameworks poderão 
ser utilizados pelos pagadores e indústria farmacêutica, nos próximos anos, na 
definição de valor em Saúde na Oncologia? 

 

10. Como o Dr (a) avalia o nível de cooperação entre as Indústrias Farmacêuticas e 
os Planos de Saúde? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTA ABERTA 

 

DATA: 11/05/2019 

PÚBLICO ALVO: Médicos 

1. Qual o seu tempo de prática clínica em Oncologia? 

 

2. Sobre o processo de inclusão dos novos antineoplásicos de uso oral no Rol da 
ANS, o que você considera o maior desafio? 

 

3. Está aprovado no Brasil novas classes de antineoplásicos de uso oral para 
tratamento do Câncer de Mama RH+ HER2 negativo (Inibidor de PARP e os 
inibidores de CDK4/6) e para o tratamento do Câncer de Pulmão não pequenas 
células escamosas (Inibidores EGFR), que estão fora do Rol ANS. O Dr (o) já 
prescreveu um desses tratamentos aos seus pacientes? 

 

4. Dos pacientes que o Dr (a) prescreveu os medicamentos mencionados na 
pergunta anterior, qual a forma mais comum de acesso? 

 

5. Como o Dr (a) se sente ao ter que decidir pela estratégia terapêutica do seu 
paciente, quando uma droga está fora do Rol. Existe alguma influência do pagador 
nessa decisão terapêutica? 

 

6. Qual sua opinião sobre o impacto que a judicialização da saúde tem sobre a 
saúde suplementar? 

 

7. Na sua opinião quais são os principais limitadores do acesso aos tratamentos 
orais? 

 

8. O Dr (a) acredita que a contratação baseada em valor entre a indústria e 
pagadores, que vincula o reembolso a resultados de pacientes, pode ajudar os 
pagadores a equilibrar seu “budget” ao mesmo tempo em que ajuda os fabricantes a 
acelerar as decisões de cobertura, garantindo acesso aos pacientes? 

 

9. Qual sua visão sobre “Value Frameworks” em Oncologia desenvolvidos pelo 
ASCO, NCCN, MSKCC, ICER e ESMO. Na sua opinião esses Frameworks poderão 
ser utilizados pelos pagadores e indústria farmacêutica, nos próximos anos, na 
definição de valor em Saúde na Oncologia? 

 

10. Como o Dr (a) avalia o nível de cooperação entre as Indústrias Farmacêuticas e 
os Planos de Saúde? 
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APÊNDICE B – TCLE 
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APÊNDICE C – APROVAÇÃO DO CEP – FGV 
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