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NOTA TECNICA

l - INTRODUÇÃO
Tema: Impacto reÉulatório da normatização do processo de atualização do Rol de procedimentos e
eventos em saúdo

Diretoria: DIPRO

Gerência:

GGRAS

Equipe técnica responsável: GEAS

Interface com outras unidades da ANS: GGREP;GEPIN, DIGES(GGAFI)

1.1Contexto
Cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar

ANS promover a defesa do interesse público na

assistência suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais - inclusive quanto às suas relações com
prestadores e consumidores - e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país, o que implica

considerar também as questõesrelativas à sustentabilidade do setor.
Sabe-se que uma das maiores preocupações de um consumidor ao comprar um plano de saúde é ter
acesso garantido ao tratamento, aliado a uma assistência adequada. Garantir o acesso e promover assistência

à saúde adequadae de qualidade são tarefas que a sociedade espera de uma Agência Reguladora criada para
defender o interesse público no mercado de planos privados de saúde. Nesse contexto, há que se considerar

também que a áreade saúdeconvive com alta inovação que afeta a forma de classificar, diagnosticar e tratar

as doenças, mudanças,muitas vezes, impulsionadas por novas pesquisase propiciadas pelos avanços
tecnológicos em outras áreas.

Nota-se quc essasinovações ocorrem num contexto em que há alteraçõessignificativas no perfil
epidemiológico

da população. Dessa forma, as ações em saúde precisam ser revistas à luz das mais recentes

evidências científicas, bem como do ponto de vista da sustentabilidade económica do mercado de Saúde
Suplementar.

Segundo o disposto no art. 4', inciso 111,da Lei n' 9.961, de 2000, compete à ANS elaborar o Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde, que constituirá a referência básica para os fins do disposto na Lei

n' 9.656,de1998,
esuasexcepcionalidades.
0,iÓ;:)
.,/
Í/
r'tb

4

0
\:\J

Trata-se das coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradaspelos ctlamados "planos novos"

(planospr.ivadosde assistênciaà saúdecomercializadosa partir de 2/1/1999),e pelos ''planos antigos''
adaptados (planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que foram ajustados aos regramentos legais, conforme

o art. 35, da Lei n' 9.656, de 1998), respeitando-se, em todos os casos, as seÍlmentações assistenciais
contratadas.

Por esse motivo, periodicamente o Rol de Procedimentos e Eventos em Sítúde deve ser atualizado
pela ANS, haja vista a evolução permanentedas tecnologias na área da saúde.Para tal, a ANS tem como
princípios norteadores: a proteção do beneficiário nas ações de promoção à saúde, de prevenção de doenças

e de assistência; a relevância em saúdepara o setor suplementar das rlovas tecnologias; o alinhamento com
as Políticas Nacionais de Saúde;e a utilização dos princípios daAvaliação de Tecnologias em Saúde- AI'S
e da Saúde Baseada em Evidências -- SBE.

Nesse contexto, estaAnálise de Impacto Regulatórío -- AIR tem por finalidade apresentaruma

propostade ResoluçãoNormativasobreo processode atualizaçãoperiódicado Rol de Procedimentose
Eventos em Saúde, considerando as análises e discussões realizadas no âmbito do Grupo Técnico
Interdiretorias para discussão e aperfeiçoamento do anual processo intimo de atualização do Rol de
Procedimentos (GT Rol Interdiretorias), instituído por meio da Portada n' 9.3 14, de 24 de outubro de 2017.
O GT Rol Interdiretorias

foi criado em resposta à deliberação

da Diretoria

Colegiada

da .A.NS,

DICOL, na sua475' Retmião Ordinária, realizada em 23 de outubro de 2017, com os seguintes objetivos:
Criar espaçotécnico-irtstittlcional pal'a discutir e elaborar pró.t)testade apedeiçoatnento,
sistettlatização e organização do processo de revisão do Rol de pt;ocedimentos, tlotadatnente

q anta:
[ - a sua dinâtnica, pe\a de$n]ção de critérios para revisão do Ro], considerando a gestão

a} da necessidadeda incorporação de tecnologias em saúde;
b) da análise técnica das demandasdessaincorporação;
c) do processo de tomada de decisão; e

d) da transparência dos resultados; e
11- às interfaces cota bette$ciários, operadoras de planos privados de assistência à saúde e
prestadores de serviços assistenciais."

Além disso, a UnidadedeAuditoria Interna da ANS -- AUDIT, apóssolicitaçãodaDIPRO por meio
dos Despachos n' 34/201 7/D]PRO e n' 35/2017/AUD]T/D]COL

(Processo SEI n' 339 10.0 10726/2017-01),

realizou Auditoria Operacional no processo de atualização periódica do Rol de Procedimentos, no qual
avaliou a última atualizaçãopublicada em 2017. O Relatório Preliminar de Auditoria n' 009/2017 corrobora
a necessidade reformulação das normas que regem essa atividade. t,cJÍ.;4
q( J\.hJ
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Ê importante destacar que a proposta aqui apresentada busca garantir uma solução na qual prevaleça

a impessoalidade, a razoabilidade, a economicidade e, principalmente, a racionalidade que a matéria requer.

1.11Problema
0

Atualmentc,
o proces.se
de atualização
do Rol se fundamenta
na Nota Técnican
26/201 3/GGRAS/DIPRO

que, ainda que tenha explícitos os princípios e algumas etapas, está desatualizada

em relação ao processo hoje estabelecido. Além disso, a Nota não se constitui como um normativo, mas
apenas uma referência.

Ressalta-seque a tomada de decisão sobre a incorporação de tecnologias em saúde é complexa,
afeta vários atores e envolve diversos interesseseconómicos. A cada período de revisão são apresentadas
muitas propostas de atualização do Rol, as quais precisam ter etapas e fluxos de análise declaradamente
definidos.

Entende-seque a falta de definição clara das etapasdo processoe dos fluxos relacionadosgera
maior custo operacional da equipe técnica que, a cada atualização, necessitarever etapase fluxos, além de
promover a ampla divulgação entre os interessados,com consequenteaumento dos questionamentospelos
grupos envolvidos, afetando o cronograma do processo

Por fim, nota-se uma fragi]idade estrutural que traz riscos aos processos,em especial diante de
questionamentosdas partes interessadasou que se sintam prejudicadas, o que enseja a revisão dessa
situação.

.
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1.111Arvore de Problemas

Maior custo operacionalda equipe
técnica
necessita

que

a

cada atualização

rever etapas e fluxos e

promover a ampla divulgação entre
os interessados.

Aumento dos questionamentos,
pelos grupos envolvidos, afetando o
cronogramadas etapas e fluxos do

Aumento do grau de incerteza na
tomada de decisão emi relação à
incorporação de tecnologias.

processo.

t

f

Falta de definição clara das etapas do processo e dos fluxos
relacionados:aos requisitos de admissibilidadede solicitaçõesde
incorporações; ao escopo da análise técnica quanto aos benefícios e

impactos da tecnologia; ao processode tomada de decisão; e às
interfaces com beneficiários, operadoras de planos privados de
assistência à saúde e prestadores de serviços assistenciais

T

T

Inexistência de normativo que

Volume e complexidadedas

defina as etapas e fluxos do

demandase das formas de análise

processo.

das tecnologias em saúde.

Conflitos de interesse no processo
de
incorporação
tecnologias.

de

novas

D

J
7

@

1.1V Públicos atei:ados e identificação preliminar

de custos

Quais grupos são potencialmente afetados pelo problema?

Principais custos envolvidos;

Beneficiários - ( X) sím

Riscode incorporação não adequada de tecnologias
jque não sejam seguras, eficazes e efetivas) ou risco de
não incorporação de tecnologias que sejam
adequadas; Aumento de custos desnecessários nas

1 ) não Em caso negativo, justifique

mensalidadespor incorporaçãoinadequada de
tecnologias; falta de clareza do processo e dificuldade

na participaçãosocial na atualizaçãodo Rol;
Prestadores

- ( X ) sim

( ) não Em caso negativo, justifique:

Falta de clareza do processo e dificuldade na
participação na atualização do Rol; imprevisibilidade

quanto ao processode atualizaçãopodendo gerar
dificuldade para a aquisição de novas tecnologias para

atender às demandas das operadoras;

Operadoras

- ( X ) sirü

1 } não Em caso negativo, justifique:

ii

Riscode incorporaçãonão adequadade tecnologias
jque não sejam seguras, eficazes e efetívas) ou risco de
não incorporação de tecnologias que sejam
adequadas; aumento de custos desnecessários por

incorporaçãoinadequada de tecnologias; dificuldade
para o estabelecimento de sua rede assistencial para
garantir o acesso às novas coberturas; risco de

aumento de medídasjudícíaís quando não houver
incorporação de tecnologias adequadas, com
benefícios claros e credibilidade entre os profissionais
de saúde e beneficiários, tornando o rol desatualizado.
Outros
Ministério da Saúde, Judiciário

Incorporação inadequada de tecnologias na saúde
suplementar pode pressionar a demanda por

utilização/incorporação no SUS;falta de clareza do
processo de definição do Rol e a não incorporação

adequada de tecnologias pode gerar Judicialízação

©

l.V Descrição dos Objetivos
Ob.jetivo Geral:

Def;nir claramente,em normativo, as etapase fluxos para a atualização:l®
Rol de Pi'ocedimentos e Eventos em Saúde

Objetivos específicos

Propor aprimoramento do processode atualiza- lo do ROL

arantir a segurançajurídica aos ates administrativo

Dar previsibilidade aos atires da SaúdeSuplementar quanto aos
procedimentos de atualização do Ro

Esl:abelece}critérios de conformidade, parâmetros técnicos e as
Éginstâncias decisórias

spa

is institucional

11- ANALISE

11.1Revisão dos principais conceitos em ATS

Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que os gastos totais em saúde no Brasil
aumentaram de 8,37qo para 8,91qo do PIB, de 2000 a 2015, respectivamente.Enquanto isso, nos Estados

Unidos da América, um dos paísesque mais gastamcom saúdeno mundo, essesgastosaumentaramde
13,07% para 17,14 % do PIB, de 2000 a 20] 4 (OMS, 2017; Banco Mundial, 20 17). O Ce/zrers/or114edícare

e .4/edícaid Sen'ices rCÃ/S) estima, para essesgastos, o patamar de 19,9% do PIB em 2025, um aumento
de 17,8% do PIB çln relação a 2015, perfazendo um montante proletado para 2025 de 5,5 trijhões de dólares.

Grande parte dessesgastos advém do aumento da expectativa de vida da população e dos custos das
tecnologias e serviços em saúde (Ce/zrers/or Ã/ed/Ganee .4/edicaíd Sewíces, 2017).

Novas tecnologias têm sido incorporadas em uma velocidade sem precedentes,incluindo sensores
remotos, robótica, genâmica, células tronco, inteligência artificial, terapia-alvo, medicamento biológico,
nanotecnologia aplicada a fámtacos, entre outros (OECD, 2017).
No setor farmacêutico, a proliferação de medicamentos de alto custo, em especial para o câncer e
doenças raras, tem aumentado substancialmente os gastos desses tratamentos. Contudo, medicamentos de

alto custo nem sempreestão associadosa melhores desfechosclínicos. Um estudo que avaliou 58
medicamentos oncológicos para o tratamento do câncer aprovadosentre 1995 e 2013 nos EI.JA indicou que

a média do ganhoem temposde sobrevidaglobal foi de menosde seis meses,enquantoque o custodo
tratamento por ano de vida ganho, ajustado pela inflação, aumentou em logo por ano (cerca de 8.500 dólares
por ano) para alcançar 207.000 dólares em 201 3. Para medicamentos órfãos, o custo incremental por QALV
ganho sempre excede 100.000 dólares e até l milhão de euros em casos extremos. (OECD, 2017)
Atualmente, os métodos de ATS, seu uso, escopo e papel variam de forma importante entre os países

e tecnologias. Enquanto alguns países usam sistematicamente a A'l'S para a tomada de decisão de cobertura,

como, por exemplo, a Austrália e o Canadá, outros somente avaliam novas tecnologias com incerteza da

efetividade ou altos custos. A ATS sistematicamenteinclui a avaliação económica em alguns países
(Austrália, Canada, Inglaterra, Suécia), mas é usadaocasionalmenteem outros (OECD, 2017).
Em muitos casos, a ATS é realizada apenas uma vez, no momento ou após a sua entrada no mercado,

baseadana evidência disponível naquele momento, a exemplo do Brasil. Somente alguns países realizam
reavaliações sistemáticas ou ad Aoc para ajustar os benefícios cobertos diante de novas evidências. A
desincorporação de tecnologias em saúde ocorre raramente e é mais relacionada à obsolescência das
intervenções ou éQrtesorçamentários, sem referência à ATS (OECD, 2017).
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Na décadade 90, Bania e Luce (1993) definiram "Avaliação de Tecnologias" sob uma ética
social, colmo:

üma tltodalidade de pesquisa poLíticcl que exantiua as con,sequênciassociais em

ctlrto e Longoprazo (por exemplo,econõrt,ricas,
éticase legais)da aplicaçãoda
tecnologia

O Glossário de ATS, disponibilizado pela colaboração das organizações /PZ/e//zúzrío/za/
.Nenvt/ork
ofAgencies for Hecitth Technotogy Assessment Ç']NAÜXTN]e Hecllth Techttolog) Assessment interttational
(HTAI), define ATS como:

;'a avclliação sistemática das propriedades e efeitos da tecnologia em saúde,
abordaltdo os efeitos diretos e esperadosdaquela tecnologia, corno também as suas
consequências ittditetas e inesperadas, e cotlt o objetivo prittcipal de informclr os
totnadores de decisão. (INAPTA e HTA1, 201 7). "

Na Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (PNGTS), a definição de Avaliação de

Tecnologias em Saúde compreendeas dimensões económicas e sociais do emprego das tecnologias,
contudo não explicita claramente sua função precípua de subsidiar a tomada de decisão:

processo contínuo de análise e síntese dos benefícios para a saúde, das
cottseqllências ecottâmicas e sociais do emprego das tecnologias, considerattdo os

seguintes aspectos: segurattça, acttrácia, e$cácia, efeTivldade, ctlstos, custo-

efetividade e aspectos de equidade, impclctos éticos, cttlturclis e atnbientais
envolvidos lla sua utiliz,ação

)

Outro conceito importante é o de tecnologia em saúde. O Ministério da Saúdedefine Tecnologias
em Saúde como:
:' os medicamentos, equipclmentos, procedimentos e os sistemas orgatüzacionais e de

suporte dentro dos quais os cuidados com a saúde são oferecidos (Brasi1,2009)" .

Por outro lado, o ciclo de vida das tecnologias de saúde pode ser definido como o período desdea
inovação, no contexto da pesquisae desenvolvimento, passandopelo momento em que a tecnologia entra
no mercado (difusão inicial), depois por sua incorporação até sua utilização em larga escala, e por fim, .$
Ç
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obsolescência, que acontece muitas vezes em decorrência da difusão de uma nova tecnologia (Krauss-Silva,

2003, Santos, 20 ](1)).
Depois que a tecnologia atinge a estabilização de sua utilização, ela provavelmente vai passarpor
um processo de abandono, devido à substituição por outra tecnologia mais vantajosa (mais eficaz ou efetiva,

mais barata, com menos efeitos adversosetc.). Entretanto, muitas tecnologias são cumulativas e não
substitutivas no setor saúde(Krauss-Silva, 2003, Santos, 2010).
É vasto o número de tecnologias na atenção à saúde, sendo crescente a inovação no complexo
médico-industrial. Essa realidade toma mais difícil a incorporação de uma nova terapêutica disponível sem
que seja precedida de avaliação quanto à segurança e efetividade do uso, à capacitação de recursos humanos

para o manejo, aos investimentos em infraestrutura de serviços e à pressão sobre os custos na provisão do

cuidado(Brasil,2009;OMS, 2015)
Poucastecnologias se mostram como uma respostadefinitiva para um problema de saúde.O que se

observafrequenteJnente
é que cada vez que surge uma nova tecnologia, um conjunto complexo de
mecanismosenter-relacionadosé posto em movimento, aos poucos se difunde e passa a ser utilizada em
larga escala até ser abandonada,completando o ciclo de vida da tecnologia (Krauss- Sirva, 2003, Santos
9f) l o\

A ATS reflete um esforço multidisciplinar e envolve o uso de metodologia explícita e métodos
analíticos. Apesar de poder englobar uma série de técnicas, as revisões sistemáticas (RS) completas são
frequentemente consideradas como elementos-chave na ATS. RS consistem na busca sistemática e
estruturada das evidências científicas que respondam uma determinada pergunta de pesquisa. Podem ser
realizadas com ou sem metanálise. No último caso, é obtida uma estimativa de efeito global, a partir dos
dados das evidências obtidas na RS. Contudo, o tempo necessário para a realização de um RS completa
depende dos revisores, da complexidade da questão e do escopo da evidência avaliada

Além disso, para uma ATS atingir seu objetivo, deve refletir as necessidadesdos usuáriose
responder aos principais questionamentos dos tomadores de decisão. Assim, apesar da relevância de se
fazer urna ATS detalhada e completa que em geral exige equipe ampla e tempo prolongado de análise, a
realidade, na maioria das vezes, é que os tocadores de decisão precisam ser informados de forma precisa,
mas rápida (Cameron, 2007).

Para atender essa demanda, surgiu o conceito de ''revisão rápida", inicialmente com o objetivo de
subsidiar, com rapidez, atividades e decisões em saúde com recomendações baseadas em evidências.

Organizaçõesintemacionais fazem hoje revisõesrápidasque podem variar de l a 3 meses,com grande
variação em termos de metodologia, escopo da pergunta de pesquisa e público-alvo (CADTH, 2015). , rEgI
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Em geral, as revisões rápidas têm em comum pelo menos uin dos seguintes aspectos: pergunta de

pesquisa específica; restrição dos estudos incluídos - limitação a estudos "peer-re lew"; limitação do
número e escopo das bases de dados buscadas; limitação da busca na literatura cinzenta; limitação da busca

manual; e uso de restrições de língua durante as buscas (Camerom, 2007).
Em revisão do estado da arte do uso de revisões rápidas verslls revisões sistemáticas por mais de 50

agências de ATS em todo o mundo, a agência australiana ASERNIP's relatou que 44qo realizam revisões
rápidas por urgência política e suporte à tomada de decisão, 56qo delas faziam buscas sistemáticas em bases

restritas com tempo de revisão de l a 3 meses, 78% analisaram fatores económicos e 53qü fatores sociais

(CADTH, 2015). Na mesmapublicação,a ASERNIP's relata que os resultadosde revisõesrápidase
sistemáticas para stent farmacológico, cirurgia de redução do volume do pulmão, üansplante de fígado de
doador vivo e recapeamento do quadril (Aip res lIgueI/zg) apresentam diferenças, màs sem divergências nas
conclusões. Indicam ainda que as revisões completas garantem maior profundidade na busca da informação
e recomendações mais detalhadas quanto à incorporação ou uso de determinada te.cnologia em saúde.

Diante da urgência para a tomada de decisão, outras abordagensvêm sendo desenvolvidas
mtmdialmente para reduzir o tempo da ATS, sem afetar de forma importante suaprecisão. Uma dassoluções

encontradaspara contornar esse problema, em vários países, a exemplo da flolanda, Suécia e EUA
(J14ed/corre),consiste na técnica denomi nada Cobertura com Desenvolvimento

da Evidência (Coverage wíf/z

evlde/zcedeve/opmemr- CED). Ao final de um período específico de desenvolvimento da evidência de
medicamentos, equipamentose procedimentos selecionados, os pagadoresobtêm informação adicional da

empresaem temposde efetividade e, algumas vezes, custo-efetividadeda tecnologia para que possam
decidir sobre a continuidade ou não da cobertura, ou mesmo para restringir a cobertura para grupos
específicos da população (OECD, 2017).

Outra abordagem consiste no uso da Evidência do Mtmdo Rea] (rea/-lt,or/d evidente -- RWE) para
ajustar a cobertura da tecnologia. Outros termos usados nessesentido são: dados do mundo real (rea/-wor/d

da/éz),dados observacionaise efetividade do mundo real (rea/-wor/d (#ecríí'e/zess).A ISPOR (the
/rz/e//zarío/zcz/SocíeO /or P'/zarmacoeconomícs a/zd Otl/condes Researr/z) derme ''dados do mundo real"

como "dados usados pelos domadores de decisão que não são coletados en] ensaios clínicos randomizados
controlados convencionais(RCTs)"(IHE,
Assim,

2017).

ao invés de considerar ATS como

um único

evento, os amores envolvidos

podem

continuamente realizar a RWE ou a CED para monitorar o uso da tecnologia e seus desfechos, atualizando
as condições de cobertura e diretrizes clínicas.
A principal razão pela criação, pelos governos, de agênciasde avaliação de tecnologias em saúde
independentes, é a necessidade de se ter uma instância com o objetivo específico de informar os domadores )
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de decisão sobre Q desenvolvimento, disseminação e uso de tecnologias da saúde, além de contribuir para
minimizar os conflitos de interesse entre os diferentes atores envolvidos. A agência de avaliação tem a
intenção de ser "uma ponte entre o mundo da pesquisa e o mundo da tomada de decisões''
AATS constitui subsídio técnico importante para a tomada de decisão sobre difusão e incorporação
de tecnologias ern saúde. A avaliação, portanto, pode ser realizada em diferentes fases do ciclo de vida das

tecnologias, desde o estágio inicial de difusão até a obsolescência e abandono (Banta e Luce, 1993). O

objetivo é subsidiar as instâncias decis(áriasquanto à incorporação e monitoramento da utilização de
tecnologias, além de orientar os profissionais de saúdee usuários em relação à segurança,aos benefícios e
aos custos.
O resultado das referidas avaliações e análises dependem em grande paire das metodologias

empregadasem sua elaboração, entre as quais, as mais utilizadas são a revisão sistemática, a análise de
decisãoe a análise de custo-efetividade (Krauss Silva, 2003; Santos, 2010)
A avaliação económica é um dos componentes da ATS, compreendendo um conjunto de técnicas de

análise, que avalia comparativamente duas ou mais tecnologias de saúde, por meio da mensuração
sistemática de custos e resultados de cada uma delas, visando principalmente subsidiar a tomada de decisão.

A avaliação económica deve semprecontemplar a análise dos custos frente aos resultados em saúde, ou
seja, os desfechos numa determinada condição de saúde (Drummond et al., 1997).

Tópicos em Avaliações Económicas
Segundo o Manual do Ministério da Saúde (2014), entre as etapasque devem ser consideradas no
processo de avaliação da incorporação de uma tecnologia, figuram as análises económicas, as quais devem
ser realizadas na etapa final do processo de análise. Tais etapas são expressas num gráfico, reproduzido a
seguir (Figura l).

A avaliação económica de tecnologias em saúdeé apresentadacomo tendo duas etapas: a primeira
refere-se ao estudo de avaliação económica relativa à eficiência e a segunda à análise de impacto
orçamentáíio que integra as informações de custos com estimativas epidemio1(5gicas (Brasil, 2014).a ,g:..
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Figura l

Etapas no desenvolvimento e avaliação de uma tecnologia em saúde

Pesquisa clínica:
Etapas no desenvolvimento e avaliação de tecnologias da saúde
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Fonte: Brasil 2014 adaptadode Augustoviski et al. 2010

As análises económicas em saúde podem ser classificadas em Custo-Efetividade, Custo-l.Jtilidade
Custo-Benefício e Custo-Minimização.
Os estudos de análise de custo-efetividade avaliam simultaneamente os custos e os desfechos, sendo

o resultado expresso nessa relação, como por exemplo, número de mores evitadas por tratamento. Já na
análise custo-utilidade, o resultado está relacionado à qualidade do desfecho em saúdeproduzido, ou seja,
os anos ganhos em anos de vida e também em qualidade de vida. Cada vez mais se tem tentado valorar as

consequênciasdas intervenções em termos de seu impacto sobre a qualidade de vida, tendo em vista que
para algumas patologias, como câncer e artrite, esse aspecto pode ser mais importante que a quantidade de
vida ganha (Drumond

et al, 1997).

Não obstante se identifique a importância de estudos de custo-efetividade para o aprimoramento do

processo de tomada de decisão quanto à incorporação de tecnologias em sistemas de saúde, é relevante
mencionar que, para a realização desse tipo de estudo, pressupõe-sea existência de um bom sistema de
apuraçãode custos, bem como existência de dados epidemiológicos nacionais fidedignos. Ademais, esse
tipo de avaliação não capta variáveis políticas e socioculturais que, entre outras, interferem sobre a oferta

de serviços, sobre a demandae o próprio acesso.Ressalta-setambém as dificuldades na construção,
validação e aplicação de instrumentos para avaliar a qualidade de vida em uma amostra significativa de
pacientes nesse tipo de estudo.

A aplicação desse tipo de análise ainda é limitada nos países em desenvolvimento, pois há
insuficiente conhecimento conceptuale técnico, dificuldade de acessoaos estudos,falta de credibilidade em
fontes de dados e na sua validade

extema, bem como uma fragmentação
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Por outro lado, na análise de custo-benefício os desfechos das tecnologias são expressos em
unidades monetárias. Este método permite a comparação direta dos custos, contudo é pouco utilizado, dadas

as dificuldades práticas e éticas em se atribuir valor monetário a um desfechoem saúdecomo tempo de
doença, morte, melhora, cura (Puig-Junoy et al, 2001).

Por flm, a análise de custo-minimização refere-se à comparação de custos entre diferentes
tecnologias, na qual se busca escolher a altemativa de menor custo. Nessecaso, o pressupostoé o de que
os benefícios são semelhantes. Na prática, é quase impossível encontrar duas tecnologias cujos desfechos

possam ser considerados iguais. Contudo, é possível fazer uma aproximação de seus benefícios. Uma vez
que seja plausível o pressuposto de igualdade de benefícios, pode-se empregar a custo-minimização e a
decisão será baseadaexclusivamente nas diferenças de custos (Drummond et al, 1997).
Nas etapas de avaliação económica de tecnologias apresentadas pelo Ministério da Saúde, a última

delas é a análise clafactibilidade, ou seja, o impacto orçamentário que pode ser definido como a avaliação
das condições financeiras advindas da adoçãode uma nova tecnologia em saúdedentro de um determinado
cenário de saúde. (Brasil, 2014)

Na análise do impacto orçamentárío (AIO) medem-se as consequências financeiras advindas da
adição de uma nova tecnologia em saúde, dentro de um determinado cenário com recursos limitados. A
AIO estima o impacto financeiro da adoção ou remoção de uma nova tecnologia com o objetivo de auxiliar
os gestores na tomada de decisão (Neumann, 2007).
O desenho geral de um estudo de impacto orçamentário compreende dois ou mais cenários de uma
condição de saúde que são comparados em relação aos seus custos. O cenário anualtomado como referência

consiste numa representaçãoda realidade, incluindo estimativas do tamanho da população de interesse
(incidência, prevalência, subgrupos) e os recursos utilizados para o seu manejo. As estimativas dos custos

da nova tecnologia compreendem o outro cenário. A diferença entre os custos dos cenários é o impacto
orçamentário.
Ferreiro da Sirva e Colaboradores (2012) elaboraram uma comparação entre as características das

análises de custo-efetividade e de impacto orçamentário. A seguir apresentamosos principais itens
abordados pelos autores:
1) Perspectiva recomendada:
Custo-efetividadeí Sociedade/Terceiro pagador/Outras
Impacto OrçameDtário: Detentor do orçamento/Gestor ou regulador
2) Unidade dos resultados:

Custo-efetividade: Custo por benefício, individual (ex.: R$ por ano de vida salvo por paciente tratado)
Impacto Orçamentário: Custo absoluto, populacional

a.(;iiii9
.v
/
b
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3) Comparação:

Custo-efetividade: individual, por tecnologia específica, a nova tecnologia seráuti lizada por toda a coorte
de intervenção
Impacto orçamentário: Cenários, nos quais se pode proJetaro grau de incorporação da nova tecnologia
4) População em estudo
Custo-efetividade: Fechada, coorte de indivíduos definidos a priori
Impacto orçamentário: Aberta, indivíduos podem ser incluídos ou excluídos ao lollgo do tempo,
considerando taxa de incorporação da tecnologia, incidência da doença, indicações de tratamento e efeito
do novo tratamento na sobrevida

5) Horizonte temporal
Custo-efetividade: Preferencialmente todo o tempo de vida
Impacto orçamentário: Conforme conveniência do gestor (geralmente 1-5 anos)

Na prática, o que observamosé que a tomada de decisão sobre a incorporação de tecnologias em
saúde agrega múltiplos critérios e justificativas, considerando também a especificidade da tecnologia
estudadae do impacto social da mesma,além da qualidade das evidências e de seusbenefícios clínicos.
Para exempliflicar, relatam-se os resultados de um estudo que analisou os pareceres favoráveis à

incorporação de medicamentosda Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS -CONITEC no período de 2012 ajunho de 20.16. A diversidade dejustiülcativas para incorporação nos dá
uma amostra das especificidades que envolveram essas análises e decisões (Caetano, 201 7).

Caberessaltarque no estudosupracitadoa análiseserestringea pareceresemitidos pela CONA'EC
quanto à incorporação de medicamentos,cerca de 90qo dasdemandasda CONITEC, contexto diverso ao
da ANS, cujas propostas de atualização do Rol de Procedimentos são mais diferenciadas e incluem
procedimentos de intervenção e de diagnóstico em maior número do que os medicamentos, o que indica
que no nosso caso, provavelmente teremos mais diversidades nas análisest
Caetano e colaboradores (2017) identificaram que em poucos pareceres havia justificativas para as

incorporações relacionadas às questõeseconómicas, as quais foram:

B Baixo custo/menor cusiq que opções disponíveis (justificativa presente em 16,1qo das
incorporações);

Q,{giQ

' Confira os PareceresTécnicos para a cobertura de medicamentos: n' 26/20 ] 8 (medicamentos); n" 27/2018 (antineoplásicos
orais); n' 29/201 8 (medicamentos para tratamento domiciliar).
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e Evidências de custo-efetividade em relação às opções disponíveis (justificativa presenteem 14,0%
das incorporações);
e

Baixo impacto financeiro-orçamentário (justificativa presenteem 25,8%odas incorporações)
Assim sendo, evidencia-se mais uma vez a limitação do país na elaboração de estudos de avaliação

económica, sobretudo aqueles relacionados à custo-efetividade, bem como a dificuldade na tomada de
decisão com base nos resultados dos estudos.

As outras justificativas para incorporação dos medicamentos (93 incorporações no período) foram
as seguintes:
e

Necessidade clínica não preenchida (21 ,5%o)

Gravidttde e/ou prevalência da doença (9,7%)
©

Ausência de alternativa terapêutica no SUS (7,5%o)

e

Benefício clínico adicional (40,9%)

.

Menoreseventosadversos(12,9 %)

e

Maior facilidade de uso (l0,8 %o)

©

Incorporação em outros países(2 1,5 %)

e

Qualid.ade das evidências disponíveis (4,3%)

e

Recomendação em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou guias terapêuticos do SUS
sem presença nas listas de financiamento de medicamentos (7,5qo)

.

Ampliação de elenco para tratamento já existente no SUS (7,5%)

Outro ponto importante é que anualmentetêm-sediscutido a definição de limite máximo nas
avaliaçõeseconâinicas, particularmente as de custo efetividade incremental, acima do qual a tecnologia
avaliada não deveria ser coberta pelos esquemas de cobertura em saúde. Contudo, a maior parte dos países

refuta em estabeleceresse patamar, sendo que, de acordo com um levantamento da OECD conduzida em
2014-15, somente 5 países membros (Hungíia, Corria, Polânia, Eslováquia e Grã-Bretanha) publicaram
esse valor limite (OECD, 2017).

Importa ressaltar que no campo da avaliação de tecnologias em saúde tem-se observado um
crescimento no desenvolvimento de ferramentas que auxiliam o processo de priorização para incorporação
de tecnologias em sistemas de saúde, entre elas a Análise Multicritério, a qual tem se consolidado com uma
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ferramentapromissorapara o auxílio da tomada de decisãoe consiste,em geral, na utilização de um
conjunto de critérios de análise e no estabelecimento de pesos para valoração destes critérios.

Há várias metodologias de análise multicritério e as evidências científicas demonstram que ainda
não há consensoquanto a melhor metodologia a ser utilizada ou sobre o conjtmto de critérios que devem
compor a análise, assim como quanto ao peso a ser vinculado a cada um dos critérios utilizados. Por se
tratar de fenamenta de natureza multifacetada, é provável que a adoção de uma tnetodologia de análise

multicritério, assimcomo do conjunto de critérios e pesos,no setorde saúde:dependade uma análise
contextual quanto ao âmbito assistencial,do tempo disponível para análise, da cultura institucional, dos
aspectos socioculturais e de consenso entre os amoresque participam do processo decisório. (Dodgson
9r )f )q \

Cabe também observar que muitas metodologias de análise multicritério encontram-se ainda em
validação no âmbito acadêmico, não tendo seuuso disseminado na prática institucional. E possível observar

também que não é incomum que em documentos oficiais produzidos por agências de avaliação de
tecnologias intemacionais seja vaga a explicitação dos critérios considerados na tomada de decisão. A
aplicação de critérios de priorização em estudos específicos também é de difícil identificação. (Novaes
2016)

No que diz respeito à priorização das tecnologias para análise, cabe ainda mencionar que
frequentemente têm sido utilizados os conceitos de carga de doença, priorizando-se aquelas que imprimem

a sociedade maior carga de doença, como também a prior.izaçãode tecnologias que se direcionem para
necessidades de saúde não atendidas. (Peneira, 2015)

Nesse contexto, tem sido também utilizado em outros países a metodologia de monitoramento do

horizonte tecnológico que, além de outras finalidades, pode subsidiar o processo de priorização para
avaliação/incorporaçãode novas tecnologias (Brasil, 2011). No Brasil, a implementação dessasferramentas
está em fase inicial na Rebrats e no Ministério da Saúde.

A Carga de Doença de uma coletividade procura refletir o impacto de um problema de saúdepela
sua mortalidade, morbidade, seus custos e outros indicadores. A descrição consistente da carga de doença

e agravos e seus favoresde risco é uma importante informação para o processo de planejamento e tomada

de decisão em saúde,possibilitando o acesso à magnitude relativa entre os problemas de saúde e seu
potencial para causar morte prematura, perda da saúde ou incapacitação. Os estudos que trabalham a

carga de doençaintroduziram uma nova maneira de descreveruma situação (le saúde, por meio de
indicadores como o DALY, que se baseia na relação entre os anos de/ida perdidos prematuramente e
anos de vida vividos com restrições de saúde. (OMS, 2004) f.i;iQ
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Esse conceito é relevante e utilizado na formulação de políticas públicas de saúde, uma vez que

fomece uma visão global das questõesde saúde de uma determinadapopulação. Tem o objetivo de
agregar informações sobre o impacto da mortalidade e dos problemas de saúde que afetam a qualidade
de vida dos indivíduos.

No Brasil, possuemalta cargade doença
©

doenças crónicas não transmissíveis (neoplasias, doença cardiovascular, diabetes e

doenças pulmonares crónicas etc.);
e

doenças mentais e

e

infecções respiratórias

A adoção (la carga de doença, portanto, traz importantes subsídios para a tomada de decisão quanto

à incorporação de tecnologias em saúde.
Diante dessecenário e tendências mundiais de aumento importante dos custos e gastos em saúde,
previsto para a próxima década, aliados à escassezde recursos, faz-se imperativo aprimorar critérios de
priorização e métodos de avaliação para fundamentar a tomada de decisão para a incorporação racional e
segura de novas tecnologias nos sistemasde saúde.Em especial, aquelas de alto custo individual e/ou com
grande frequência de uso, contribuindo para a garantia da sustentabilidade do setor de saúde.

Análise da Capacidade Técnica Instalada

Em se tratando da complexidade do processo de ATS, um dos fatores a ser considerado, de extrema
relevância, é a análise da capacidade instalada. Nessa seara, há que se contextualizar que a incorporação de

tecnologia em saúde no setor de saúdesuplementar apresentasuas peculiaridades. Assim sendo, uma vez
que haja incorporiição tecnológica em saúde,a totalidade das operadoras de planos de saúde, em qualquer
parte do território nacional, e independente de seu porte, deverá garantir a seus beneficiários o acesso à
nova tecnologia incorporada.

Por capacidadetécnica instalada entende-seo conjunto de infomlações sobre estrutura física,
recursos humanos e insumos necessáriospara o uso da tecnologia, disponíveis nos bancos de dados e
sistemas de informações nacionais.

E responsabi]idade das operadoras oferecer todos os procedimentos previstos no Ro] de
Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, para atendimento integral da cobertura prevista nos artigos
lO, IO-A e 12, da Lei n' 9.656, de 1998, de acordo com a segmentaçãoassistencial, área geográfica de/
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abrangênciae áreade atuação do produto, bem como o disposto na RN n' 428/20]7, que define o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde.
Vale destacarque a garantia do acessodeve ocorrer dentro dos prazosdefinidos pelaANS, não sendo
permitida, sob qualquer alegação,a negativa de cobertura assistencial.Para garantir a assistênciaoferecida
nos produtos, as operadoras devem formar uma rede de prestadores, seja própria ou contratualizada,
compatível com a demanda e com a área de abrangência do plano, pois a rede prestadora deve ser capaz de

atender à demanda dos beneficiários nos prazos regulamentares, respeitando o que foi contratado, sendo
imputada à operadoraa responsabilidade por eventuais falhas na formação desta rede.
Com a publicação da Resolução Normativa n' 259, de 201 1, foram estabelecidos não só os prazos
que deveriam ser respeitados para a realização dos procedimentos, como também outros meios para garantir
o acessoà cobertura obrigatória estabelecida no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, quais sejam: o

transporte até um prestador apto a realizar o procedimento e o reembolso em caso de atendimento em
prestador não credenciado.
Nesse sentido, para fins de acompanhamento da garantia do atendimento e da respectiva adequação

da rede assistencial, a ANS não se fundamenta nas informações sobre os procedimentos disponíveis nos
prestadores contratualizados pelas operadoras, mas na efetiva entrega aos beneficiários daquilo que foi
contratado
As tecnologias, no que se refere à capacidade instalada, merecem uma análise individualizada, tendo
em vista as suas especificidades quanto à necessidade de equipamentos, profissionais especializados

insumos, áreafísica adequada,dentre outros.
Nas últimas revisões do Rol foram recebidas solicitações de incorporação referentes a diversos tipos

de procedimentos, quais sejam: procedimentos cirúrgicos e clínicos; exames de imagem; medicamentos;
exameslaboratoriais; intervenções terapêuticas; radiologia intervencionista; radioterapia; dentre outros.

No que se refere às fontes de informação para a análise de distribuição geográfica da rede de
prestação de serviços, são considerados: Formulário de Apresentação de Propostas de Atualização Periódica

do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; Base de dados do TIAS (Troca de Informação de Saúde
Suplementar); Cadastro Nacional de Estabelecimentosde Saúde- CNES; Sistema de Registro de Planos
de Saúde

l

RPS; busca atava de rede prestadora de serviços de saúde, consulta a especialista entre outros

Formulário de Apresentação de Propostasde Atualização Periódica do Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde: consiste em formular.io eletrânico de preenchimento obrigatório pelo
demandanteda tecnologia em saúde,disponibilizado por tempo determinado, utilizado como
ferramenta para o envio do conjunto de informações e documentos técnicos que constituem
os pré-requisitos mínimos para análise das propostas de atuajização do Rol de.Procedimentos
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e Eventos em Saúde.Neste formulário são enviadas informações referentes à capacidade
insta].ada. Entretanto, cabe ressaltar que, em muitos casos, as informações enviadas podem
estar incompletas, insuficientes ou incorretas, acarretando o retrabalho de checagem dos dados
por parte da equipe técnica ou mesmo o contado direto com os demandantes para refinamento
das informações.

2

Base de dados do TIAS - Troca de Informações na Saúde Suplementar: é um padrão
obrigatório para as trocas eletrõnicas de dados de atenção à saúde dos beneficiários de
planos, entre prestadores e operadoras. O objetivo, conforme estabelecido na RN n' 305, de

2012, é padronizar as ações administrativas, subsidiar as ações de avaliação e
acompanhamento económico, financeiro e assistencial das operadoras de planos privados de
assistência à saúde e compor o Registro Eletrânico de Saúde. Também está definido nesta

RN que o envio mensal de arquivos dos dados do Padrão TIAS para a ANS é obrigatório.
Estas informações compõe o banco de dados do TIAS.

A basede dadosTIAS pode ser utilizada para obter informações sobre a distribuição
da rede de prestadores para execução do procedimento. Contudo, há limitações relevantes a
serem mencionadas em relação às informações advindas da base TISS:

2.1 - O banco de dados do TISS reflete a utilização de serviços na saúde
suplementar. Procedimentos ainda não cobertos podem ser informados no
banco de fobia residual ou ser inexistentes. Dessa forma, essa fonte não seria

adequadapara maioria das tecnologias analisadaspara a incorporação.
2.2-Alguns

procedimentos

individualizadas

ambulatoriais

não

possuem

informações

e, consequentemente, informações com maior precisão

sobre frequência, preço e rede de prestação de serviços não estão disponíveis;

2.3 - Quanto à distribuição geográfica dos eventos, é relevante mencionar que as
informações provavelmente não refletem integralmente a disponibilidade de
rede. Não é possível afirmar que no período estudado todas as operadoras

enviaram à ANS de forma completa e sistemática informações quanto à
execuçãodos procedimentos em análise, que, como já dito, não são de
cobertura obrigatória.

2.4 - As informações sobre CID -- Classificação Internacional de doenças não
são de envio obrigatório no TISS, o que dificulta a identificação do uso da
tecnologia por condição de saúde. . ,,:lS;:)\-

22

,

.(ll;ib

3

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES): constitui-se como documento

público e sistemade informação oficial de cadastramentode informaçõesde todos os
estabelecimentos de saúde no país, independentemente da naturezajurídica ou de integrarem

o Sistema Único de Saúde(SUS). Tal base é utilizada para operacionalizar os Sistemas de
Informações em Saúde,buscando automatizar todo o processo de roleta de dados feita nos

estadose municípios sobre a capacidadefísica instalada, os serviços disponíveis e
profissionais vinculados aos estabelecimentosde saúde, equipes de saúde da família,
subsidiando os gestores do SUS com dados de abrangência nacional para efeito de
planejamento de açõesem saúde.AANS utiliza o CNES como fonte de informação para as
características dos prestadores, relacionando-o à base do RPS e do TIAS. Cabe destacar que

para vários procedimentos, as informações não apresentam a granularidade ou a
especificidade necessária para definir com precisão a rede de prestação de serviços
disponível para a sua execução.
4.

Sistemade Registro de Planos de Saúde (RPS): é o aplicativo que recebe as solicitações de
registros de produtos, efetuando sua habilitação e a manutenção da autorização de sua
comercialização. No RPS são registradas as características dos produtos, previstas na RN n'

85, de 2004, especialmente a sua rede assistencial. É de responsabilidade das operadoras
manter o cadastro de Estabelecimentosde Saúdeatualizado na ANS. As informações sobre
a rede assistencial das operadoras constantes no RPS li miram-se à identificação do prestador
e da sua relação contratual com a operadora. De uma forma geral, não consta

especificamente a prestação dos serviços realizada pelos prestadores. A despeito dos
hospitais e serviços de urgência/emergência, os demais prestadores são classificados em
grandes grupos (serviços de alta complexidade e demais estabelecimentos).

Tendo em vista o exposto anteriormente, a análise da capacidade técnica instalada se toma
desafiadora, dependendo das especificidades da tecno]ogia a ser incorporada e considerando as limitações

das fontes de informação atualmente disponíveis. Contudo, ainda que não sÜa viável a identificação da

rede assistencial existente, tendo em vista a dimensão territorial do país e as limitações das basesde
informação, o fundamental a ser considerado é a análise da viabilidade da garantia de atendimento pela
operadora da nova tecnologia, ou seja, o acessoà cobertura assistencial contratada, nos moldes da RN n'

259,de2011. q,.áa ,\,-
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ll.ll llistórico
A incorporação de tecnologias em saúde no Brasil

A Avaliação de Tecnologias em Saúde -- ATS se tomou o elo entre as evidências cientíHlcase os
tomadores de decisão em saúde por sintetizar informações de forma sistemática. Sua importância para as
ações govemamentais é expressa na Política Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde - PNGTS
(2009), cuja primeira diretriz é a utilização de evidências científicas para subsidiar a gestão, por meio da

ATS. Assim sendo,a instituiçãoda PNGTSvigora como estratégiade ampliaçãoda produçãode
conhecimentos científicos, como forma de subsidiar os gestores na tomada de decisão quanto à
incorporação e retirada de tecnologias no sistema de saúde (Portaria do N'ministérioda Saúden' 2.690, de 5
de novembro de 2009).

O Brasil tem ampliado as pesquisas e ações visando melhor compreensão da análise e
monitoramento do ciclo de vida dastecnologias, com intuito de aprimorar o processo decisório iniciativas
das quais a ANS tem participado. Todavia, ainda há limitação de estudos de tecnologias voltados para a
realidade nacional. Assim, conforme já mencionado, a ANS é responsável pela atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde.Além da ANS, outros órgãos têm participação nestatemática, como a

AgênciaNacionalde Vigilância Sanitária(ANVISA) e o Ministério daSaúde,assessorado
pelaCONITl:C,
que atuam na regulação do ciclo de vida das tecnologias dc saúde.
Nesse cenário, a ANVISA é responsável pelo de registro de medicamentos, equipamentos e
insumos, além da vigilância de eventos adversospara fins de restrição de utilização e retirada do mercado.
Vale ressaltarque um dos critérios para análise da incorporação de tecnologia no Rol de procedimentos e
eventos em saúde definido pela ANS é a obrigatoriedade do registro pela ANVISA dos medicamentos e
equipamentos em saúde (RN 428/2017).
Por sua vez, a CONITEC tem por objetivo assessoraro Ministério da Saúde nas atribuições relativas

à incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, na constituição ou na alteração

de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e na atualização da Relação Nacional de
Medicamentos (RENAMO) (Portaria GM/MS n' 2.009, de 13 de setembro de 2012).
Para desempenharo seu papel como Orgão de assessoramento,a CONITEC dispõe de atribuições
regimentais que possibilitam o estabelecimento de acordos de cooperação técnica, inclusive com órgãos e

entidadespúblicas estrangeiras com atribuições afins, bem como a solicitação para realização de estudos

científicos de interessee a articulação com outras áreas governamentaisque possam auxiliar no
desempenho de suas atividades.

t...la,;:8 \

/'

rl:;;b

X

24

Conforme o Decreto n' 7646, de 21 de dezembro de 201 1, a CONITEC é um órgão colegiado de
caráter permanente,integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, constituído com a função
precípua de assessoraro Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração

pelo SUS de tecnologiasem saúde,bem como na constituição ou alteraçãode protocolos clínicos e
diretrizes terapêuticas.

Em função do seu lócus na estrutura regimental do Ministério da Saúde, éom base no arcabouço
nomlativo que regulamenta a sua atuação e pelo impacto de suas recomendações para o sistema de saúde,

é possível afimlar que a CONITEC exerce no âmbito do SUS um papel semelhante ao de Agências de
Avaliação de Tecnologia em Saúdeinternacionais de grande porte, tais quais o N]CE, do Reino Unido e o
CADTH, do Canadá.

Cobertura assistencialobrigatória na saúdesuplementar
Embora, em linhas gerais, as coberturas assistenciais obrigatórias para os planos de saúdetenham
sido esboçadaspela Lei 9.656/98, em seus art. 10 e 12, logo se percebeua necessidadeda regulamentação
de diversos aspectosespecíficos dessaassistência.Assim, ainda em 1998, antesainda da criação da ANS,

algumas Resoluçõesforam publicadaspelo Conselho de SaúdeSuplementar-- CONSU com o objetivo de
regulamentar e detalhar vários aspectos da assistência à saúde no setor.
A Resolução CONSU n' ]0, de 1998, foi fundamental nesse processo, por ter estabe]ecido tanto os

primeiros parâmetros para as coberturas assistenciais quanto a primeira lista de procedi mantos de cobertura

obrigatória para todasas segmentações:planos referência, ambulatoríal, hospitalar com ou sem obstetrícia,

odontológicoe suascombinações.Esta lista, denominadaRol de Procedimentose Eventos em Saúde
estabelece uma cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de planos de saúde regulamentados pela

Lei 9.656/1998. A existência do Rol toma, sem sombra de dúvidas, mais transparentes os direitos dos
beneficiários quanto à cobertura contratada.

Para alcançar o objetivo de garantir a cobertura adequadaà prevenção, diagnóstico e tratamento de
todas as doenças listadas na CID, como preconiza a Lei 9656/98, percebeu-sea necessidadede que o Rol
tivesse seu conteúdo atualizado periodicamente, acompanhando a evolução das práticas em saúde.

Por conta dessadinâmica evolutiva, a RN n' 428, de 2017, figura como o atual ato normativo de
atualização desde a criação do Rol originariamente instituído pela Resolução CoNSU n.' l0/98, que foi
sucedida pordiversas resoluçõesao longo dos anos. 4.,zÍ=.1
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As atualizações periódicas do Rol ocorrem a cada dois anos e visam a reorganização da tabela de
procedimentos, a inclusão de tecnologias e a exclusão de procedimentos obsoletos avaliados a partir dos
princípios da SaúdeBaseadaem Evidências e Avaliação de Tecnologias em saúde.Adicionalmente, objetiva

o estabelecimentoe atualizaçãode Diretrizesde Utilização (DUT)z, como também o alinhamentoda
cobertura às políticas do Ministério da Saúde e a correção de eventuais divergências quanto à nomenclatura
empregada na Terminologia Unificada da Saúde Suplementar

TUSS.

As revisões periódicas são antecedidas por amplos debates em um Comitê com representações do

setor, denominado Comité Permanentede Regulação da Atenção à Saúde - COSAÚDE. Este Comitê
tem caráter consultivo e foi instituído pela Instrução Normativa n' 44, de 13 de fevereiro de 2014, com
os objetivos de analisar as questões pertinentes à cobertura assistencial obrigatória a ser assegurada pelo
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e estabelecer um diálogo permanente com os agentes da saúde

suplementare da sociedadesobreas questõesrelacionadasà regulaçãoda atençãoà saúdena saúde
suplementar.
A IN n' 44, de 2014, da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos -- DH'RO, estabelece que

os membros do (;:OSAUDE serão indicados pelos representantesda Câmara de Saúde Suplementar -

CAMSS e pelos diretores da ANS. Deste modo, em consonânciacom a composiçãoda CAMAS, o
COSAÚDE conta com a participação de representantesde consumidores, de prestadoresde serviços de

saúde,de operadorasde planos privados de assistênciaà saúde,de trabalhadores,de conselhosde
profissionaisde saúde,de sociedadesmédicase do corpo técnico da ANS, entre outros membrosda
sociedade civil. A composição do COSAUDE pode ser consultada na Nota Técnica n'
144/2017/GEAS/GGRASn)PRO/ANS
.
Vale enfatizar que, para incluir ou excluir itens do Rol, ou para alterar os critérios de utilização as DUTs -, a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de segurança, de eficácia,

de efetividade,de acurácia,de eficiência das intervençõese a da infraestruturado setor, utilizando as
ferramentas da ATS.
Diante dos desafios atuais relativos aos avanços tecnológicos em saúde, as mudanças demográficas

e epidemiológica$ e a restrição de orçamento para atender as demandaspopulacionais, tomar decisões em
saúde requer Q uso de ferramentas de síntese que ofereçam de forma transparente e sj$!:nil+ica7á melhor

' Diretrizesde Utilização, segundoo incisa 11,do art. 3', da RN n' 428/2017, "...estabelecemos cíítérios,/baseadosnas
melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradasas coberturas de alguns
procedimentos e eventos especinlcamente indicados no Anexo I". (RN n' 428/2017)
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informação disponível do cenário. Para esse fím, é amplamente disseminada a utilização do que se
convencionou chamar de ATS.

No entanto, é de fundamental importância esclarecer que embora a equipe do órgão técnico
competente realize a análise de novas tecnologias dentro dos princípios da saúdebaseadaem evidências e
da avaliação de tecnologias em saúde, a unidade setorial não pode ser categorizada como uma Agência de

Avaliação de Tecnologias.Agências de avaliação, como o NICE, do Reino Unido, CADTH, do Canadá e

MSAC, da Austrália, são instituições que se dedicam de forma exclusiva à ATS, de forma independente,

com prazos,priorizaçãode tecno]ogiasa seremava]iadas,quantidadeslimites de tecnologiasa serem
avaliadas anualmente e equipe multidisciplinar em maior número, com capacitação específica para as

análises,além de contar com ferramentasdiferenciadas,tais como acessoamplo a basede dados de
literatura, parcerias científicas com universidades e sociedadesmédicas.
Tem-se que a aplicação dos conceitos da ATS pressupõe uma abordagem ampla, sistemática e que

incorpore o melhor conhecimentocientífico disponível. Tal abordagemé complexa e exige alta
disponibilidade de recursos humanos e materiais. Dessa forma, com vistas à racionalidade das atividades
desenvolvidas pelo órgão técnico competente, tem-se a necessidadede dali mirar o escopo dessasanálises,
haja vista a actademandade inc]usão de novas tecno]ogias no Ro] de procedimentos.

Das etapas do processo de atualização do Ro1 2018

O processo de revisão do Rol atual, com vistas à elaboração do Ro1 2018, teve como marco a 14'

Reunião do Comitê Permanentede Regulaçãoda Atenção à Saúde-- COSAÚDE, ocorrida em

08/03/2016.Na ocasião,as representantes
da ANS apresentaram
o ''Formuláriode Entradapara
Apresentação de Propostas para Revisão do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde - 2018'' aos
membros,bem como planejamento da revisão do Ro12018. Este formulário ficou disponível online para
preenchimentope[os membros do COSAUDE, no período de ]0/03/2016 a 05/09/20] 6.

Ao todo foram recebidos238 formulários de propostasdos membrosdo COSAUDE, sendoque,
destes, 171 estavam em conformidade documental e foram analisados pela equipe técnica. Quanto aos
formulários "em conformidade", observou-se que mais da metadeestavam relacionados à incorporação
de procedimento (53%), seguido de alteração de DUT de procedimento já coberto (30qn), adequaçãode
nomenclatura (13%) e inclusão de DUT (4%).

No processo,foram criados 03 Grupos Técnicos de discussãoa partir do COSAUDE, a saber: a)
Grupo Técnico da Minuta da Resolução Normativa; b) Grupo Técnico do Formulário de Apresentação
de Propostas-- Ro12018; e c) Grupo Técnico de Genética. a.$:i4
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De 2016 a 2017, foram realizadas 15 reuniões do Grupo Técnico do Formulário de Apresentação

de Propostas-- Ro12018 e 05 reuniõesdo Grupo Técnico de Genética,bem como interaçãopara
proposições acerca da minuta da ResoluçãoNormativa que atualizou o Rol.
A área técíiica considerou, ainda, duas tecnologias advindas da CONITEC e consolidou a proposta

de revisão do Rol. A apreciaçãoda proposta e aprovação de Consulta Pública ocorreu na 466' Reunião
Ordinária de Diretoria Colegiada, de 07/06/2017.

A Consulta Pública n' 61 ocorreu no período de 27/06/2017 a 26/07/2017. Os documentos
submetidos à sociedade permanecemdisponíveis no portal da Agência através do caminho ''Principal /

Participação da Sociedade/ Consultas e Participações Públicas / Consultas Públicas Encerradas/
Consulta Pública 61 - RN do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.

Foram recebidas5.259 conta.ibuiçõesonline. Após as análisespela área técnica, a proposta foi

apresentadaao COSAÚDE.A 19' Reuniãodo COSAÚDE ocorreuno dia 19/09/2017.Ata e lista de
presença constam do sítio da ANS

A Resolução Normativa n' 428, que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, toi
publicada em 07 de novembro de 2017 e entrou em vigor no dia 2 de janeiro de 2018
E relevante mencionar que a cadaetapa de revisão periódica é historicamente encaminhado à ANS
um elevado número de propostasde atualização do Rol, fato que constitui um desafio para a capacidade
operacional do órgão técnico competente, para a operacionalização tempestiva das etapas administrativas

do fluxo de trabalho, e, principalmente, para a análise técnica qualificada das tecnologias em saúdeem
proposição. É, por certo, um tema de natureza complexa, mas que demandadiagnóstico para que seja
estabelecidoum plano de ação que garantao aprimoramento contínuo do processode atualização do Rol
Entre as possíveis causas para o elevado número de propostas de atualização do Rol está o modelo

assistencial vigente na SaúdeSuplementar, onde a oferta e a demanda por serviços atuam em um cenário
de fragmentação do cuidado em saúde,com uso incipiente de diretrizes e protocolos clínicos.
É preciso considerar que para operacionalização adequadado processo de atualização do Rol, sem
prquízo da qualidade das análises técnicas, pode ser necessária a utilização de critéüos de priorização para

a seleção das tecnologias em saúde, tanto na etapa após a análise de confomudade das propostas de
atualização, buscando-seadequaçãoà capacidadeoperacional do órgão competente e a complexidade dos
parâmetros técnicos estabelecidos para análise, quanto na etapa final do processo decisório, buscando-se

alinhamentoentre a tomadade decisãoe a relevânciada tecnologiaem saúdepara o setor de Saúde
Suolementar. . ':--J
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Conforme já mencionado, em cada etapa poderá ser necessária a utilização de critérios de
príoiização distintos, tais como a qualidade da evidência, a carga de doença na população, os impactos

clíllico e populacionalda incorporaçãoda tecnologia,o impactofinanceiro parao sistemade saúdeetc.
(Peneira, 2015)

Por fim, vale mencionar que a Atualização do Ro1 2018 trouxe inovações em seu processo,com
aprimoramento da busca por informações e subsídios técnicos à tomada de decisão, primando pela
transparência e conjugando intensivos esforços para o levantamento de atributos necessáriosem todas as

etapas.E necessáriomencionar também a preocupação destaAgência na sustentabilidade do sistema de
saúde suplementar.

Por este motivo, a ANS se baseia nos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde-- ATS,
que faz a ponte entre o conhecimento científico e a tomada de decisão. A ATS tom o papel de qualificar

a tomada de decisão referente à incorporação de tecnologias ou alteração dos critérios de cobertura dos
procedimentos já incluídos no Rol.
Cabe destacar, portanto, que o uso de tecnologias e procedimentos em saúde considerados

adequados,empregadosno tempo oportuno, segurose efetivos, ou sqa, que resultem em benefícios com
poucos riscos ou riscos controlados, são imprescindíveis para o equilíbrio do setor, na perspectiva do
cumprimento da íníssão institucional desta agência reguladora.

11.111 Fundamentação

legal

Conforme Despacho n' 17/2017/DIR.AD-DIPRO/DIPRO/ANS, SEI n' 5045841, instruído no
ProcessoAdministrativo SE[ n' 33910.019226/20]7-27, a Unidade Gerencia] considera que para o
aprimoramento da atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde é essencial o estabelecimento

de um normativo estruturante que ampare a operacionalização do processo de atualização do Rol e que
contribua para a transparência e a segurançados fitos administrativos.
O instrumento normativo estruturante para atualização do Rol de Procedimentos será o principal
produto do Grupo de Traba[ho [nterdiretorias, constituído pe]a Portaria n' 93 ] 4, de 24 de outubro de 2017,
SEI n' 4492339, instruída no ProcessoAdministrativo SEI n' 339 10.0 10726/2017-01.
Até a presente data, foram realizadas 5 reuniões do GT Rol Interdiretorias. As atamjá concluídas das

reuniões do GT constam do processoeletrânico e estão disponíveis para consulta no SEI.

Na primeira reuniãodo GT Rol Interdiretorias,representantes
da DIPRO descreverama proposta

de trabalhodo GT e seus objetivos,bem como discorreram
sobre a Nota Técnican'
26/2013/GGRAS/DIPRO que aborda os critérios e etapaspara análise das propostasde atualizPçãodo Rol.
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Foram apontadas diferenças entre o processo de avaliação de tecnologias no SUS e na Saúde Suplementar

e foi apresentada a evolução e descrição do processo de atualização do Rol, incluindo as principais
dificuldades e limitações, ressaltandoa contribuição do COSAUDE e a utilização dos princípios da saúde

baseadaem evidência.Além disso, foi discutida a necessidadede um AIR e foi solicitado por um dos
integrantes do grupo que houvesse uma apresentação sobre ATS. A sugestão foi acatada com proposta de

vinda de um dos integrantes do Núcleo de Avaliação de Tecnologias (N.ATS), do Instituto Nacional de
Cardiologia, para discursamsobre o tema.

Na segundareuniãodo GT Rol Interdiretorias,representante
do NATA do InstitutoNacionalde
Cardiologia realizou uma apresentaçãoabordandoavaliação em tecnologias no SUS, a participação da
CONITEC, e comentou sobre a metodologia utilizada na ANS e os desafios ante ao cenário do mercado em

saúde atual. Nesta reunião também foi realizada uma apresentaçãopor representanteda DIDES sobre o
desenvolvimento e desafios do TISS, abordando agentes envolvidos, forma de remuneração, tipo e
qualidade da informação disponível. Foram discutidas entre os participantes as possibilidades de utilização
da informação disponível no TISS no processo de revisão do Rol.

Na terceira reunião do GT Rol Interdiretorias foi realizada uma apresentaçãopor representanteda
DTPRO sobre disponibilidade de rede assistencial, abordando os de dados sobre prestadores de serviço na

base do RPS e do CNES, e suas limitações. Foram também discutidas a estratégia de avaliação de
disponibilidade de rede utilizada na última atualização do Rol e as possibilidades de aprimoramento do
trabalho que vem sendo realizado no processo de atualização.
Nesta reunião foi também apresentadopor representanteda DIPRO o tema avalição económica em
saúde no Brasi] e no mundo. Foram discutidas a estratégia utilizada para avaliação económica na última
atualização do Rol e a possibilidade de convênio com uma entidade especializada em ATS para auxílio à
realização de estudos de avaliação económica de tecnologias em saúde.

Na quarta reunião do GT Rol Interdiretoriasfoi apresentadapor representanteda DIPRO uma
proposta de minuta para Resolução Normativa para operacionalização do processo de atualização do Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde, seguindo-se debates sobre o conteúdo da proposta.

As principais normas que regem a atualização do referido Rol de Procedimentos estão listadas a

':.f! / @
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Normativo
Art. 4' da Lei n' 9.661, de 28
de janeiro de 2000
Art. 10. da Resolução
Regimental n' 01/2017

Descrição
Compete a ANS elaborar o rol cleprocedimentos
e evetttos em saúde
Art. 10. À Diretoria

de Nortnas e Habilitação

dos

(...)xv'
elabolctr e propor critérios de incorporação de
tecnologias ern saúde adoradaspelas operadoras
de pl,anosprivados de assistência à saúde
Art. 5', Anexo V. da Resolução Competências da Gerência-Geral de Regulação
Produtos - DIPRO cotltpete.

Regimental n' O1/2017

Assistencial
GGRAS em relação ao Rol de
Procedimentos

RN n' 428, de 8/] 1/2017

Atualiza o rol de Procedimentospara o Biênio
2016-2017

In DIPRO n" 44, de 2014

Institui o Comitê Permanente de liegulação da
Atenção à Saúde - COSAUDE no âmbito da ANS

111- Cenários
Para a presenteAnálise de Impacto Regulatório, foram elencados três ceíiádos para normatização
do processo de atua]izaçãodo Ro], com o propósito de fornecer ao tomados de decisão altemativas que
busquem a solução dos problemas já descritos e possibilitem o alcance dos objetivos estabelecidos para a
construção do instrumento normativo.

Foram consideradosos seguintescenár.ios:1- cenário que estabelececomo altemativa a não
regulamentação do processo de atualização periódica do Ro1; 2- cenário no qual se propõe regulamentação

com análise em modo contínuo das propostas de atualização Rol para tomada de decisão; e 3- cenário
proposto pelo GT Rol Interdiretoíias com a regulamentação do processo de atualízação periódica do Rol
mantendo-se a periodicidade da atualização a cada 2 anos

Cenário 1 -- Não elaborar normativo (RN) para a atualização periódica do Rol de Procedimentose
Eventos em Saúde

Em consonânciacom os princípios de boa prática regulatória, o primeiro cenário consistena
manutenção das regrase formas de execução do processo vigente. Entre os pontos fortes para a manutenção
do processo como está,há o fato de que os interessados já conhecem e participam das etapas constituídas.

Além disso, toda mudançanormalmente gera questionamentos, principalmente se tais mudançasimplicam

rigor maior no processode submissãodas propostasde incorporaçãodas tecnologias,com etapasmais
claramente definidas, como poderá ser observado nos cenários seguintes. Assim, neste cenário, mantém-se

o processo de atualizaçãodo Rol vigente. g,ü?!íl;ã13 9ÃIÍ-a.($1;lib
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Cenário ll - Normatizar a atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde em um processo
contínuo
Neste cenário, propõe-se uma alternativa à atualização periódica do Rol, na qual o processo de
atualização acontecerá de forma contínua, com recepção das propostas a qualquer tempo, o que seria um
alinhamento à forma de avaliação das tecnologias realizada pela CONITEC. Contudo, é preciso ressaltar
asespecificidades clo setor de Saúde Suplementar. E importante contextualizar e dimensionar a comparação
realizada entre o papel exercido pela ANS na atualização do Rol de Procedimentos e aquele desempenhado

pela CONITEC
No exercício de sua obrigação legal de realizar a atualização do Rol de Procedimentos e Eventos

em Saúde, releva esclarecer que a ANS não dispõe, ainda, dos eixos estruturais e administrativos
constituídos para a CONITEC. No caso da Saúde Suplementar, as demandas de incorporação englobam

além de medicamentos,procedimentos em saúde e métodos diagnósticos, diferente do que ocorre na
CONITEC, cuja demandaé constituída primordialmente por medicamentos (Caetano, 2017). Ademais, no
SUS há um único pagador, além de englobar, para algumas ações,toda a população brasileira e, para outras,
mais de 70qo, o que confere ao Ministério da Saúde maior poder de negociação no processo de incorporação
de novas tecnologias. Cabe pontuar algumas diferenças entre o trabalho realizado pela CONITEC e a ANS

Paraestenlm, utilizamos trecho do RAI 009/2017 no qual a áreatécnica se manifestou a respeito do assunto
' é importattÍe colltextuatizar e dimettsiottar a comparação real,iz.adaentre o papel
exercido pela ANS lta atLLaLizaçãodo Rol de Procedimentos e aquele desempenhctdo
pata CONITEC.
Conforme o Decreto n' 7646, de 21 de dez,embrode 2111, a CONITEC é üm órgão
colegiada de caráter permalLetlte,integrante da estrutura regimental do Ministério
da Saúde, constituído com a função precípua de assessorar o Ministério da Saúde
nas atribtlições relativas à incorporação, ucclusão ou alteração pelo SUS de

tecnologiasem saúde, bem como na constituição otl alteração de protocolos
clínicos e diretrizes terapêüticcls.

Em função do seu lóctls na estrutura regiTtlental do Ministério da Saúde,com base
no arcaboiço ttormativo que reguta+netttaa Selaatuação e pela impacto de sitas
recotnendações para o StStemCL
de saúde, é possível a$rmclr que a CONITEC exerce
lto âmbito do SUS um papel semelhaitte ao de A gências de Avaliação de Tecttologia
em Saúde internacionais de graíüe porte, tais quais o NICE, do Reino Unido e o
CADTH, do Catladá.
Para desempettharo seüpapel como Orgão de assessoramettto,a CONITEC dispõe
de dotação orçamentária especÍ$capara suporte às suas atividades e de parcerias
lformaLntenteinstituídas com diversas instituições de ettsino, pesquisa e assistência
à saúde de notório saber. Além disso, a CONITEC dispõe de atribuições
regimentais que possibilitatlt o estabelecimentode acordos de cooperação técnica,
inclusive com órgãos e entidadespúblicas estrangeiras caiu cltribuições cÜns; beta

como a solicitação para realização de estudos cierttj$cos de iQerFsse;e a.
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clrticutação com outrcts áreas governamentais que possam auxiliar no desempenho
de sttct.satividades.

No exercíciode sita obrigação
legal de realizara atucllização
do Rot de
Procedimetttos e Eventos em Saúde, releva esclarecer que a ANS ttão dispõe, aittda,
dos eixos estruturais e administrativos constituídos pata a CONITEC. A Avaliação
de Tecnologias em Saúde é um campo do conhecimento ciellttfico comferramerttal

complexoe dinâmico. Pala se aproximar do trabalho reciliz,adopela CONITEC e
ctprimorctr o processo de revisão do Rol de Procedimelttos, além de constitLtir unl
arcaboiço normativo estrututattte para o gerenciaYtletttodo Rol de Procedimelttos,
a ANS deverá também investir na capacitação pettnattente de selassewidores, e
para tanto sugere-se a criação de um programct específico de deseltvolvimetlto de
competêttcias lta árect de Avaliação de Tecttologias eln Saúde; estabelecer dotação

orçamentária parcarealização de acordos de coopet'ação técnica e de estudos
cientificas de interesse, bem como cottstituir lforntatmeute uma rede de apoio
cielttqico pertnalterLtede Ttotório saber que contribua para qLtatificaçãodcts
altátises téclliccts e ctttxil,ie à toma(ta de decisão.

Em que pesehaja algum benefício na conformação de um processo de atuttlização contínuo do Rol,
particularmente o de alinhar as formas e regras sobre incorporação de novas tecnologias no SUS e na saúde
suplementar,essebenefício se mostra residual frente aosimpactos dessa alteração,quais soam

]

Impacto para operadoras e prestadores

A falta de previsibilidade do momento que novas tecnologias irão se tomar de cobertura obrigatória
poderá trazer dificuldades no processo de contratualização das operadoras com a rede prestadora, que

deverá ser continuamente refeito, além das regras intimas de autorização de procedimentos, o que levaria
a uma constante necessidade de atualização dos sistemas de informação, dos prestadores e das operadoras,
aumentando os custos com recursos de TI

2. impacto para o beneficiário
A instabilidade dastabelas de cobertura mínima que poderiam se alterar a qualquer tempo, diferente

do que ocorre anualmente,
nas revisõesperiódicas,traria dificuldade para o beneficiário identificar a
cobertura mínima a que tem direito, pois a todo tempo terá que consultar os versionamentos da tabela do

Rol

3. Impacto para a ANS

O processode Fiscalizaçãoserá impactado,pois as diversasversõesda tabelatrarão mais
dificuldade nas abordagens sobre as reclamações de negativa de cobertura, uma vez que não haverá um
marco preciso para as alterações na lista do Rol. Isso poderá acanetar embaraços na identificação dg
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inflação por negativade coberturapor partedas operadoras
de saúde.Além do mais, parecerese
entendimentos teriam versionamentos em várias datas e não apenas por ocasião da revisão a cada dois anos.
Poderia ocorrer aumento dà demanda por avaliação de novas tecnologias. Haveria também uma demanda

maior sobre os recursos de TI, pois continuamente o site, o buscador do Rol e também o aplicativo para
celular deveriam ser atualizados. Outro processo de trabalho impactado seria o Ressarcimento ao SUS,
pelos mesmos mot.avoselencados com relação à Fiscalização: mudanças constantes na tabela, definindo
procedimentos cobertos e, portanto, sujeitos à cobrança para fins de Ressarcimento ao SUS. Nesse caso,
também haveria impacto nos processos informatizados

do Ressarcimento, enseljando atualizações

constantes nas tabe]as de referência dos processos de identificação e avaliação das AIHs e A])ACs.

Cenário 111- Normalizar a atualização periódica do Rol de Procedimentose Eventos em Saúde a
cada2 anos
Neste cenário, propõe-se a normalização do processo de atualização periódica do Rol, por meio de
ResoluçãoNormativa, constituindo-se etapase fluxos que respondam aos principais questionamentos e/ou
críticas feitas ao processo.Ressalta-seque o processo de revisão das etapase fluxos e sua normatização já

havia sido proposto pela equipe técnica, por meio da Nota Técnica n'
l0/2017/COGEST/GEAS/GGRAS/DIRAD-DIPRO/DIPRO
(processoSEI 33910.0107262017-01),
que
entendeque essa proposição corrobora para o aprimoramento das atividades relacionadas às atividades de
definição da cobert:ura assistencial mínima na Saúde Suplementar.
Ainda que existam questões a se aperfeiçoar, entre as quais destaca-se a necessidade de elaboração

de um normativo, também ressaltadano relatório preliminar da auditoria RAI 009/2017, há que se destacar

que a cada revisão o processotem se aprimorado tanto na sua formalização e transparência,como na
elaboração das análises técnicas.

O normativo proposto não é um registro do processorealizado na última revisão, mas um
apúmoramento deste, levando em consideração as análises do GT Rol Interdiretor.ias e os apontamentos da
Auditoria (RAI 009/2017) e da equipe técnica.

No entanto, entende-seque nem todos os pontos têm enfrentamento por meio do normativo, pois
ensejam outras ações e atividades que deverão ser continuadas, incluindo a construção de espaços de
diálogo institucional.
Ademais, cabe ressaltar que o processo de decisão sobre incorporação de tecnologias, para além do

seuimpacto social e dos conflitos de interesse, está inserido num contexto de constanteinovação técnicocientífica em suas metodologias e ferramentas, as quais precisam ser apreendidaspela equipe técnica ç),por ,
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vezes, demandam, além da discussão técnica, definições que envolvem também as instâncias decisórias,

como no caso do estabelecimento de prioridades no processo de escolha de tecnologias para as análises e
para a tomada de decisão.

Busca-se com essa proposta: aprimorar o processo dc atualização do Rol; sistematizar etapas e

fluxos; estabeleceras instâncias decisórias; estabelecercritérios de conformidade de apresentaçãode
proposta e parâmetros técnicos para análise pelo órgão técnico competente, os quais contribuem no
aprimoramento da transparência dos atos institucionais, assim como, conferem previsibilidade aos atires
da Saúde Suplementar quanto aos procedimentos de atualização do Rol

Importante destacar que, após amplo debate na 5' reunião do GT Rol Interdiretorias, optou-se por
manter a abertura do formulário de apresentação de propostas aberto apenas para o COSAÚDE. Ressalta-

se que esteé o principal fórum de participação da sociedade,pelo qual se estabeleceo diálogo com os
agentesda saúde suplementar.Tal fórum é composto pelos principais envolvidos no cuidado à saúde:
profissionais de saúde, entidades representativasdos consumidores e pacientes, assim como, operadoras.
Nota-se que os profissionais de saúde são os principais mediadores do uso das tecnologias em saúde.

Essetema foi objeto de análiseda Auditoria e estáexpressona questãode auditoria 2 do RAI
009/2017:

' Questão de Auditoria 2: O rito de atLtalização do Ról, de Procedimentos 2018
permite a participação de todas ctspartes interessctdas?"

Em relação à questão acima, a análise da Auditoria, descrita abaixo, conclui que esse formato de
submissão, por meio do COSAUDE, permite a ampla participação das partes interessadas,incluindo uma
instância técnica (COSÃUDE) e outra mais participativa (consulta pública):

Análise: A sistemáticaadoradapermite ci ampla participaçãodas partes
interessadas, em urncl instâttcia mais técnica, com os amoresespecíficos, e ent uma
mais pctrticipatha, por meio da consulta públ.ica.

Para exemplificar, seguem trechos da discussão da questão de auditoria 2 (RAI 009/20 17):
'A dinâmica de atuctlização do Rót de Procedimentos cldolada atucttmettte,fruto de
lnz amadarecíme/zro desse processo, bz/sca dar voz e );ez í/os stakeholders do
processo, com Ltmclintertocução qLlalificada na fase de cometade subsídios, que
cottsta da abertura do Formtitário de Submissão de dem.andasaos membros do

COSAUDE, e posterior culátise de cottformidade, $1tragem e categorização de
demaltdas recebidaspelo lformLllário, com a devida attálise dctspropostas para
alteração do Ról. (...)

(...) No que tattge aos atotes ettvolvidos, o COSAtIDE- Comité PermanetLtede
Regulação da Atenção à Saúde, como instância de congregctção destes no presettte
processo, conduzido pela ANS, é legião pela IN n' 44/2014/ANS e self hespecthoz
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Regimento Interno, e tem seus integralLtescomo unt espelho da Câmarct de Saúde
Suplemetttar-CAMAS, com representantes do governos, das operadores, de
bene$ciários e das plestadorcls, e contempla os principais interessados tlo processo
de revisão do RÓLde Procedimentos, etu tina instância técnica, dado que existe
ainda finta cottsultapública para complenLentareventuaislacunas."
(...) O arrattjo anotado, com ltm primeiro momentofetaistécnico e de discussãocom

os amores
envolvidos,complementado
por uma consultapública e a volta a
comissão técnica pata ajustes e pactuações, permite uma ampla participação dm

partes interessadas,cabetüo apenas alguns ajustes tto que tange a possível
Inclusão de aLgtllts atires específicos, e da disponibitiz.ação de informações que

perlrtitam üttta visualização da cronologia de evetttosprevistos tlo ciclo de
atuaLização do Rót de procedimelttos(.. . )

A abertura do formulário para toda a sociedade, além de não garantir a ampliação da participação
dos beneficiários, pois a proposta que deve ser enviada é muito técnica e não acessível a pessoasque não
dominam os conceitos da ATS, pode gerar um número de solicitações muito maior que a capacidade técnica
da ANS de avaliar essas propostas, uma vez que estas não passarão pelo filtro das entidades representantes
do COSÂUDE, gerando uma demanda de difícil absorção. Nesse contexto, seria necessário estabelecer

cr.itérios para se escolher quais tecnologias não seriam avaliadas. Essa decisão é bastante crítica do ponto
de vista do impacto social e de imagem da ANS, pois tais tecnologias seriam preteridas, mesmo sem passar

por análises de seusbenefícios, por critérios diferentes daqueles relacionados ao impacto na saúde ou na
sustentabilidade do setor.
No que tange a gestão das solicitações, cabe ressaltar que a área não dispõe de sistema informatizado
para a gestão das etapas e fluxos do Rol, inclusive a etapa de recepção dos formulários. Uma proposta que

pode gerar aumento das solicitações, necessariamenteenseja a priori o desenvolvimento de um sistema,
tanto para recebimento quanto para validação dos formulários e gestão do processo. Nota-se que o FormSus
tem limitações que podem impedir seu uso no caso de alta demanda, como a capacidade de armazenamento,
a ausência de gestão de tabelas e impossibilidade de implementação de críticas na entrada dos dados.

Outra questão apresentadano RAI 009/2017 e nas reuniões do GT Rol Interdiretorias foi a inclusão
de outros atores no COSAtIJDE, para além da representaçãohoje instituída com base na constituição da
Câmara de Saúde Suplementar. O debate passou por uma explicação da área técnica de que a definição da

representaçãoda indústria farmacêutica, como também a de equipamentos,outra parte interessada na
incorporação de tecnologias na saúde suplementar, é de difícil operacionalização, pois não há um único
representante desses segmentos que compreenda uma parcela significativa dos agentes, o que dificultada

que a ANS estabelecesseas instituições que mediariam essarepresentação,podendo geral uma questão de

desequilíbriona conformaçãodo COSAUDE ou na representação
da indústria farmacêuticae/ou de
equipamentos.

l.>c'ó
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Inicialmente, a Auditoria Interna (RAI 009/2017) se posicionou da seguinte forma

'No que tange aos atires envolvidos, o COSAÜDE- Cotnitê PernlanerLtede
Regulação da AteTLçãoà Saúde,como instância de collgregctçãodestesno presente
processo, conduz.Ldopela ANS, é regido pela IN tl' 44/2014/ANS e seu respectivo
ReglmeTttoInterno, e tem seus integralttes como lttn espelho da Cantara de Saúde
Suplementar-CAMAS, com representalLtes do govet'nos, das operctdores, de
bene$ciários e das prestadorcts, e contentpLa os prittcipais interessa(!os no processo

de revisãodo Ról de Procedimentos,em umctin.stânciatécttica, dado qüe existe
ctinda tina coltsulta pública para comptemelLtar eventllais lacunas.
Cabe registrar que dadct à pecutiaridctde do processo, settdo um subprocesso dentre

as atividades regLLtatóriasda SctúdeSüptenlentar,corala discussão de caráter
cient#ico, de ittovações, bem como a inclusão não somentede procedimentos, mas
tatnbém de rttedicctmentosa serenasuportados pelas operadoras em casos bem
especí$cos,propõe-se avctliar a hipótese de integratttes AD HOC rla COSAUDE
para Sns de cttuctlização de procedimentos do Rót, em especial a represetttação

especí$ca da indústria Jatmacêütica, da ANVISA e da comttttidade cientí$ca,
quali$tcando mctis ainda a participação desses atotes, que hoje se dá de forma
mediada.

Após análise e considerações da área técnica responsável, bem como debate e esclarecimentos
prestados em Reunião de Busca Conjunta-Auditoria Operacional, a Auditoria elaborou o posicionamento a
seguir, não gerando uma recomendação sobre esse tema (RAI 009/2017)

'Em relação à Indústria farmacêLLticae a ANVISA, existe um cettário anual de
relação direta destes amorescom ci teYttáticc!de medicalnelttos, passíveis de serem
cotttemplctdosilo Rot parcadeterminadas doenças específicas, desde 2012, e
ctcrescido pelos lfatos ttarrados na Nota Técnica tt' 001/20]7/DIRAD/D]PRO/ANS,
de 7/11/2017, ettteitde-se que a participação deles seria melhor de forma mediada,
pois a atuação da ANS é ncl linha assistencial, ou seja, viu.curadaa um mercado de
operadorcts que remunel'am prestadores que essessim prescrevem medicametttos,
trás que, no caso da ANVISA, o cenário descrito ensejo utlla interação maior com

aquela Agência, em especial em relação a tecltologias afetas uo Ról de
Procedimentos, de modo afortalecer o processo e cl.sua capacidade de interlocução
com os amores etlvotvidos.

Consideramos que o posicionamento da Auditor.ia Intima vai ao encontro do entendimento da área

técnica e das discussõesno âmbito do GT Rol Interdiretoíias, pois as indústrias farmacêuticase de
equipamentos têm seus pleitos ouvidos por meio da sua representação hoje instituída e também por meio

de outros membrosdo COSAUDE, uma vez que os principais amoresde uso dessastecnologias são os
profissionais de saúde/serviçosde saúde e os mais interessadosem suaincorporação, que voem nas novas
incorporações importantes soluções no processo de assistência à saúde. Dessa forma, mediam e filtram
essas solicitações, considerando a relevância quanto aos novos processos e :\ prática profissional e,
)
principalmente, quanto aos resultadosem saúdeno cuidado dispensado aosseus clientes. ó5?P'{
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No caso da ANV[SA, a área técnica compreende que essa aproximação é essencia] e já vem
ocorrendo, mas deve ser aprimorada no contexto do processode atualização do Rol.
A seguir apresenta-se a descrição do normativo proposto, considerando as etapas e fluxos e
responsáveis por etapa.

Premissas

O processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde será realizado a cada 02
(dois) anos e deverá observar as seguintes premissas:

e O alinhamento com as Políticas Nacionais de Saúde;

e A defesado interessepúblico na assistênciasuplementarà saúde,nas açõesde promoçãoà
saúde, prevenção de doenças e assistência, por meio de processo qualificado e adequado às
necessidades de saúde de atualização do Rol de Procedimentos;

© A utilização dos princípios da Avaliação de Tecnologias em Saúde ATS;
8

A utilização de critérios racionais, dados económicos e parâmetros de eficácia, efetividade,
acurácia, eficiência e segurança para a análise das tecnologias em disposição no processo de
atualização do Rol de procedimentos;

e

A utilização dos princípios da Saúde Baseada em Evidências

e

A relevância da tecnologia em saúdepara o setor suplementar.

SBE;

Descriçãodo fluxo Normativo
Segue descrição do fluxo normativo em proposição por etapas de forma detalhada e o resumo da
propostaque pode ser verificada no Anexo l:

OI. Recebimento de propostas de atualização do Rol encaminhadas pelos membros do
COSAUDE por meio do ''Formulário de Apresentação de Propostas de Atualização
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

Detalhamcnto: Etapa de disponibilização, por prazo determinado, de formulário eletrânico
padronizado, elaborado pelo órgão técnico competente, para encaminhamento de propostas
de atualização do Rol pelos membros do COSAUDE. Todo o conteúdo dos formulários
será dispoulibilizado em tneio eletr6nico aos membros do COSAUDE

Artefato: Formulário eletr6nico padronizado
Atores: Órgão técnico competente; COSAUDE
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Continuidade: Deve-se seguir para a etapa "02. Análise de conformidade das propostas de
atualizaçãodo Rol encaminhadas por meio do "Fomtulárío de Apresentação de Propostas
de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

02. Análise de conformidade das propostas de atualização do Rol encaminhadas por
meio do formulário eletrânico de apresentação de propostas de atualização do Rol
Detalhamento: Etapa de análise da conformidade, filtragem e categorização das propostas

de atualizaçãodo Rol encaminhadas
por meio do formulário eletrânico.Nestaetapa
também serãoestabelecidosos critérios de priorização e os parâmetrospara a análise
técnica contextual das tecnologias

Produto l

Relatório de Conformidade das Propostasde Atualização do Rol de

Procedimentos e Eventos em Saúde". O Relatório será encaminhado para conhecimento da
DICOL e apresentado ao COSAUDE

Atores: Orgãotécnico competente;DIPRO; DICOL; COSAUDE
Continuidade: Deve-se seguir para etapa "03. Análise técnica das propostas, em
conformidade, de atualização do Rol encaminhadaspor meio do formulário eletr6nico

03. Análise técnica das propostas,em conformidade,de atualizaçãodo Rol
encaminhadaspor meio do formulário eletrânico.
Detalhamento: Etapa de análise técnica contextual e individualizada das propostas, em

conformidade,de atualizaçãodo Rol encaminhadaspor meio do formulário eletrânico,
com a consolidação de infomlações relevantes para auxiliar a condução pela área técnica
das reuniões dos Grupos Técnicos do COSAUDE e para subsidiar a elaboração da "Nota
Técnica de Consolidação das Propostas de Atualização do Rol", descrita na etapa n' 05. A
Análise técnica é uma etapa transversal do fluxo de trabalho, sendoconsubstanciadapelas
discussões técnicas no âmbito do COSAUDE

Produto: Documento de análise técnica contextual individualizada contemplando a
consolidação de informações relevantes sobre a tecnologia em saúde eln proposição. O
conjunto de documentostécnicos será um apêndice da "Nota Técnica de Consolidação das
Propostas de Atualização do Rol'', descrita na etapa n' 05.
Ator: Orgão técnico competente

Continuidade: Deve-se seguir para as etapas "04. Reuniões com os Grupos Técnicos do
COSAUDE e "05. Consolidação das Propostas de Atualização do Rol de Procedimentos e
Eventos em Saúde''

04. Reuniõescom os Grupos Técnicosdo COSAUDE

DetaJhamcnto: Reuniões dos Grupos Técnicos do COSAÚDE para discussões das
propostas, em CQllformidade,de atualização do Rol encaminhadaspor meio do formulário
eletrânico.
Produto: Alas com assinatura do corpo gerencial e dos membros representantes do
COSAUDE. As atas das reuniões dos grupos técnicos serão apêndices da "Nota Técnica de
Consolidação das Propostas de Atualização do Rol", descrita na etapa n' 05.
Atores: Orgão técnico competente; COSAUDE
Continuid:tde: Deve-se seguir para a etapa ''05. Consolidação das Propostas de Atualização
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde"

05. Consolidação das Propostas de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde
Detalhamcnto: Etapa de consolidação das propostas de atualização do Rol consubstanciada
pelas análises técnicas individualizadas das tecnologias, descritas na etapa n' 03, e pelas

discussõestécnicas no âmbito do COSAUDE, descritasna etapa n' 04. Esta etapa
contempla a construção do posicionamento da área técnica quanto as tecnologias em
proposição
Produto 2: ''Nota Técnica de Consolidação das Propostas deAtualização do Rol
Técnica será encaminhada à DICOL para conhecimento

Esta Nota

Atorcs: Oigão técnico competente;DIPRO; DICOL
Continuidade: Deve-se seguir para a etapa "06. Elaboração de Minuta de Resolução
Normativa de Atual ização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde"

06. Elaboração de Minuta de Resolução Normativa
Procedimentos e Eventos em Saúde

de Atualização

do Rol de

Detalhamcnto: Etapa de elaboraçãode Nota Técnica para o encaminhamento à DICOL da
Minuta de Resolução Normativa de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde

Produto 3: "Nota Técnica de Encaminhamentode Minuta de Resolução Normativa de
Atualização do Rol de Procedimentoe Eventos em Saúde".Esta Nota será encaminhada
à DICOL por meio de voto da DIPRO
Atires: Órgão técnico competente; DIPRO, DICOL
Continuidade: Deve-se seguir para a etapa "07. Deliberação -pela DICOL quanto à Minuta
de Resolução Normativa de Atualização do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde

07. Deliberação
pela DICOL quantoà Minuta de Resolução
Normativade
Atualização do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde
Detalhamento: Etapa de deliberação pela DICOL quanto à Minuta de Resolução Normativa
de Atualização do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde, com autorização para a
disponibilização de mecanismo de participação social

Ator: DICOL
Continuidade: Deve-se seguir para a etapa "08. Participação Social

08.Participação Social
Detalhamento: Etapa de disponibilização de mecanismo de participação social, conforme
RN n ' 242/2010, para o recebimento de contribuições da Sociedade relativas ao conteúdo
da Minuta de Resolução Normativa de Atualização do Rol de Procedimento e Eventos em
Saúde
Atores: Arcas técnicas competentes; Sociedade

Continuidade: Deve-se seguir para a etapa "09 Consolidação das Contribuições da
Participação Social"

09. Consolidação das Contribuições da Participação Social
Detalhamento: Etapa de consolidação das contribuições oriundas da participação social
com posicionamento da área técnica.

Produto 4: "Relatório de Consolidação das Contribuições da Participação Social''
Relatório será encaminhado à DICOL
COSAUDE.

para conhecimento e será apresentado

Atores: Órgãotécnico competente;DIPRO; DICOL; COSAUDE
Continuidade: Deve-se seguir para a etapa "10. Elaboração da Proposta Final
Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

Produto 5: "Nota Técnica de Encaminhamento de Proposta Final de Atualização do Rol de
Procedimentoe Eventos em Saúde".Esta Nota será encaminhada à DICOL por meio
de voto da DIPRO.
Atires: Orgão técrüco competente; DIPRO; DICOI
Continuidade: Deve-se seguir para a etapa " 11. Deliberação pela DICOL da proposta final
de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde"

11. Deliberação
pela DICOL da propostafinal de atualização
do Rol de

Procedimentos e Eventos em Saúde

Detalhamento: Etapa de deliberação pela DICOL quanto à proposta normativa final de
atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, com autorização de publicação
de Resolução Normativa em Diário Oficial
Produto: Resolução Normativa de atualizaçãodo Rol de Procedimentose Eventos
Saúde com vigência bienal

Ator: DICOL.
Continuidade: Deve-se seguir para a etapa "12. Publicação de Resolução Normativa de
Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

12.Publicaçãode ResoluçãoNormativa de Atualização do Rol de Procedimentose
Eventos em Saúde

Detalhamento: Publicação em Diário Oficial de Resolução Normativa atualizando o Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde

Atar: ANS
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111. 1 Formulação de

alternativas Matriz de factibilidade

Variável
Descrição da proposta

Propostal

Não elaborar

normativo (RN)paraa
atualizaçãoperiódica
do Rolde
Procedimentose
Eventosem Saúde
facilidades de
implementação

- Sem custo e sem

are rarãeç
operacionais
ANS.

Proposta2
Normatizar a

Normatizar a

atualizaçãodo Rol de
Procedimentose

atualízação periódica
do Rol de

Eventos em Saúde em

Procedimentos

um processocontínuo

Eventos em Saúde a

A nnrm ati7ar3n rqn
processo permite

para

Atires envolvidos já
conhecem as etapas

ea
operacionalização do
processo de
ati lali7ar=n rln Rnl

vigente

reprodutibilidade e
a umenta

a

t ransparência .
- Permite o
recebimento
contínuo das
solicitações, sem o
acúmulo num
determinado
momento.
- Maior tempo para a
análise técnica das

Dificuldadesde
implementação-custosadministrativos

Processode
atualização do Rol
çnm nnrmatiwnr=n

não confere a
t ransparência
adequada, podendo
gerar

questionamentos por
parte dos atires
envolvidos, o que
pode dificultar todo o
processo de
atualiza.'ãn

demandas pela ANS.
Resistência à
mudança por parte
dos atores do setoc
tendo em vista que a
alteração do processo
pode acarretar maior
dificuldade na
apresentação de
ç nl iritn r-Rpç
Inviabilidade de
rpali7=r3n dÉ'r'nnç l ira
pública a cada nova
incorporação.
Indisponibilidade de
equipe técnica
suficiente para a
realização do processo
de forma adequada
Necessidade de
grandes alterações
técnico-operacionais e
aumento de custos
por parte da
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Proposta3

e

cada2 anos
- A baseda
estruturaçãodo
processo já existe,
cabendo

implementar
algumas alterações
Possibilidade de
rpa liwarãn rln
consulta pública,
sobre a proposta
final do normativo,
realizada no fim do
processo.

- Necessidade de

alterações técnicooperacionais jex:
esta belecímento

de

parcerias externas).
Aumento de custos

restabelecimento de
parcerias) .

GGRAS/DIPROe
demais áreas
envolvidas (ex: DIFIS)
-- Necessidade de

reestruturação e
aumento da
capacidade de
regulação e
fi:calizar= o
- Aumento de custos e
desenvolvimento de
novas estratégias no
sentido de informar os
consumidores, os
prestadores, as
operadoras, bem
como outros ato res, a

cada nova
incorporação .
mpacto distributivo
mpacto parao
consumidor

Propostal

Risco de
incorporação nao
adequada de
tecnologias (que não
sejam seguras,
eficazes e efetivasl ou
risco de não

incorporação de
tecnologias que
sejam adequadas
- Aumento de custos
desnecessários
nas

mensalidades por
incorporação
de
inadequada
tecnologias;
Falta de clareza do

Proposta 2

Proposta3

Possibilidade de

Maior clareza sobre

incorporação
tecnológica de forma
contínua gera a
necessidade de
atí lal i7ar3n rla

o processo de
atualização.
Possibilidade de

informação a cada
nova incorporação
efetuada. Isso pode
acarretar assimetria

participação na
consulta pública,
sobre a proposta
final do normativo,
realizada no fim do
processo.

de informação,
considerando a
dificuldade de
a l-nççn à infirmar-3n
por parte dos
consumidores

processo e dificuldade
na participação social
n a atl ialiwar3n rqn Rnl
mpacto paraa$
operadoras

Risco de
Incorporação nao
adequada de
tecnologias (que não
sejam seguras,
eficazes e efetívas) ou

Dificuldade de
previsibilidade em
relação às novas
incorporaçoes .
INecessidade de
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rvl a n l itn nr5n

da

previsibilidade em
relação às novas
Encorporaçoes

risco de não

r-nntr=tar-=n nn\fnç

incorporação de
tecnologias que
sejam adequadas;
Aumento de custos

prestadores/serviços)
Dificuldade para o
estabelecimento de
sua rede assistencial

desnecessários por
incorporação
nadequada de
tecnologias;
Dificuldade para o
estabelecimento de
sua rede assistencial

para ga rantir o acesso
às novas coberturas;

para ga rantir o acesso
às novas coberturas;
mpacto paraos
prestadores

Falta de clareza do
processo e
dificuldade na

participação na
atualização do Rol;

- Dificuldade de

. ]\ /] n n l itonr=n
qd ç\- l lb uv

previsibilidade em
relação às novas
íncorporaçoes.

previsibilidade em
relação às novas
incorpora çoes.

r] n

\du

- Imprevisibilidade
quanto ao processo
de atualização pode
gerar dificuldade para
a aquisição de novas
tecnologias para
atender as demandas
das operadoras.

IV. Conclusão

IV.l Escolha da melhor alternativa e justificativa
A manutençãodo Cenário 1, mostrou-se pouco adequadafrente às questõesidentificadas e descritas
na árvore de prob[emas deste AIR. A proposta do Cenário 2 prevê atua]ização do Rõ] de forma contínua, na

qual o resultado obtido poderia ter impacto negativo para a ANS e o mercado regulado, podendo gerar
aumento de custos e na adequação da rede assistencial às novas incorporações.

O Cenário3 buscouo enfrentamento
dasquestões
discutidas
no GT Rol Interdiretoíias
eo
encaminhamento das suas propostas. Neste cenário, etapas e fluxos foram definidos para atualização do
Rol que deverá ser realizado a cada dois anos, principalmente no que se refere ao envio das propostas, à

participação do COSAUDE e às instâncias decisórias.Além disso, foram estabelecidos.oscritérios de
conformidade e parâmetros técnicos para análise pelo órgão técnico compe!!pte.
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Entende-se que a normatização contribui para garantir a segurançajurídica dos atou administrativos

e para aprimorar sua transparência. Com a normatização do processo com base no Cenário 3, busca-se dar
previsibilidade aos atores da Saúde Suplementar quanto aos procedimentos de atualização do Rol. Portanto,
a partir da análise dos três cenários, recomenda-se a opção pelo Cenário 3.

IV.ll Indicação das formas de participação social
Em relação à participação da sociedade, nos termos da RN n' 242, de 07 dc dezembro de 2010,
cumpre destacar, de plano, que a presente proposta de norma pretende disciplinar o fluxo processual

administrativo intimo desta Agência para atualizaçãoda ResoluçãoNormativa que fixa o Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde.Assim, recomenda-sea realização de consulta interna com duração de

10 dias, bem como consultaao COSAÚDE, dado se tratar de fórum representativoda sociedadee
participante desse processo. Por fim, recomenda-se realização de consulta pública à sociedade civil.

V- Lista de impactos operacionais
Itens que estão relacionados à implementação da proposta e que poderão impactar o órgão regulador
LISTA DE IMPACTOS OPERACIONAIS

1. Necessidade de viagens (além da cota prevista):

Viagensinternacionais
Acréscimo importante nas viagens relativas às visitas técnicas/fiscalização

2. Necessidadesde capacitação (para incluir no PAC)
X

Cursosinternos

X

Cursosexternos

X

3. Necessidadesde eventos apara divulgação do novo projeto/treinamento)
4. Necessidadede consultores para estudos

X

via OPAS

X

via contratos/licitação
X

via co nvenio

5. Necessidadede alterações contratuais:

Mudançasna infraestrutura:
5.1 Locação de imóveis (condomínio/IPTU)
5.2 Serviços de Energia Elétrica
5.3 Obras e reformas (mudança de layout e necessidade de infraestrutura para recepção de novos servidores/ colaboradores)
5.4 Serviços de manutenção

Relacionamento e telecomunicação/correio:
5.5 Central de Relacionamento
5.6 Serviços de telefonia (móvel ou fixa)
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5.7 Serviços postais
Gestão documental e cópias:
5.8 Serviços de gerencíamento de impressão

5.9 Reprografia
5.10 Gerenciamento e guarda de documentos

Pessoal:
5.11 Apoio administrativo
5.12 Copeiragem
5.13 Limpeza e Conservação
5.14 Serviços de Vigilância

Transporte/logística:
5.15 Serviços de locação de veículos(maior demanda de deslocamentos para fiscalização)
5.16 Serviços de transporte de cargas

Comunicação:
5.17 Serviços gráficos e editoriais

5.18 PublicidadeLega
6. Necessidadede maior consumo de materiais de expediente
7. Necessidade de aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e foto
8. Necessidade de aquisição de mobiliário

9. Assinatura de periódicos e anuidades

X

10. Necessidade de novas coleções e materiais bibliográficos

X

11. Tecnologia da Informação
11.1 Aquisição de novos equipamentos(desktops e notebooks)

11.2 Desenvolvimentode novo software ou manutenção evolutiva

X
X

11.3 Licençase comprasde software

X

11.4 Ampliação da conectividade
(

/
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].. EXISTE NORMA(INTERNAOU

EXTERNA) RELACIONADAAOTEMA?:(

X)Sumo

NÃO

EM CASAPOSITIVO,QUAL?
RN 428/2017 E l N DIPR0

44/2014

2.TÓpicOSCOINCIDENTES:o EM CONFLITO(X) EMACORD0.

3. MENÇÃO EXPLÍCnAANORMASANTERIORES: (X)Sumo NÃO.
IN DIPR0 44/2017 RN 259/2011

4. ACESSIBILIDADE DOS NORMATIVOS:( X ) AOEQUAOA( ) INADEQUADA.

5. ORGANIZAÇÃO DOS NORMATIVOS:( X) AOEQUAOAo INADEQUA DA

6. PALAVRAS-CHAVE QUE SINTETIZEMANORMA:(

X)Sumo

NÃO

QUAIS?

Coberturaassistencial
Diretriz de utilização
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Rol de Procedimentos Médicos e Odontológicos

'7 DDA-pr\c E / fii i /\DDinAf/\EC

i ECAic nA Rir\Dh n ovni ÍfiTr\c

Anel\l IA LAMENTE ( X ) SIM

®
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l

)NÃO

A presenteNota Técnica e seusanexos foram elaborados pela equipe da GEAS/GGRAS

A consideraçãosuperior.

Ai!#'Cristina Marques Marfins
Coordenadora de Gestão de Tecnologias em Saúde

&-"@Éb
Mana ÜachelJaghíÍn deAguçarSerafini
'Gerente de Assistência

à Saúde

De acordo. Em 85/gà:/201 8. Encaminhe-se à DIRAD/DIPRO

os Lisbâa
Gerente-Geral de Regulação Assistencial
Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos
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