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É IMPORTANTE SABER  

O que é o ROL DE PROCEDIMENTOS da ANS? 

O setor de saúde suplementar no Brasil é regulado pela Lei n. 9.656, 

de 1998, que no artigo 10 determina: 

Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à 

saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e 

hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, 

realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de 

enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando 

necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e 

Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 

Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas 

estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto (...) (Disponível 

em www.planalto.gov.br)       

Esse plano de referência de assistência à saúde que atenda 

todas as doenças listadas pela Organização Mundial da Saúde 

– OMS, órgão da Organização das Nações Unidas – ONU.  

Conforme enfatiza a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 

os procedimentos contemplados no plano de referência são 

“considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e 

acompanhamento de doenças e eventos em saúde, em 

cumprimento ao disposto na Lei n. 9.656, de 1998.” (Disponível 

em www.ans.gov.br). 

O ROL DE PROCEDIMENTOS fixado pela ANS é atualizado a cada 02 

(dois) anos. A última atualização ocorreu em 03 de dezembro de 

2018 e foi determinada pela Resolução Normativa n. 439. (Disponível 

em www.ans.gov.br) 

Nessa RN 439, de 2018, a ANS afirma: 

http://www.ans.gov.br/
http://www.ans.gov.br/
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Art. 2º O Rol garante e faz público o direito de cobertura 

assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, 

contemplando procedimentos e eventos para a promoção à 

saúde, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento, a 

recuperação e a reabilitação de todas as enfermidades que 

compõem a Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – CID, da 

Organização Mundial de Saúde – OMS, em cumprimento ao 

disposto na Lei nº 9.656, de 1998, respeitando-se, em 

todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. 

Art. 3º Os ciclos de atualização do Rol ocorrerão a cada 

dois anos e terão como finalidade a revisão da Resolução 

Normativa que estabelece a cobertura assistencial mínima 

obrigatória.  

A ANS também determina que o ROL DE PROCEDIMENTOS deverá 

atender às seguintes diretrizes: 

Art. 4º O processo de atualização periódica do Rol 

observará as seguintes diretrizes: 

I – a defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde, de modo a contribuir para o 

desenvolvimento das ações de saúde no país; 

II – as ações de promoção à saúde e de prevenção de 

doenças; 

III – o alinhamento com as políticas nacionais de saúde; 

IV – a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias 

em saúde – ATS; 

V – a observância aos princípios da saúde baseada em 

evidências – SBE; e 

VI – a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 

setor. 
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A atualização do ROL DE PROCEDIMENTOS que ocorre a cada 02 anos 

é realizada a partir de propostas encaminhadas por pessoas físicas e 

jurídicas ao Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde – 

COSAUDE, definido pela ANS como “(...) fórum pelo qual se 

estabelece o diálogo permanente com os agentes da saúde 

suplementar e a sociedade.” 

Em 02 de janeiro de 2018 entrou em vigor o novo rol com as 

coberturas obrigatórias para todos os beneficiários de planos de 

saúde. Nesse ciclo foram incorporados 18 novos procedimentos entre 

exames, terapias e cirurgias, conforme informa a ANS em seu portal 

na rede mundial de computadores. Entre as mais importantes 

atualizações desse rol estão a inclusão de medicamentos orais para 

câncer e um medicamento para tratamento de esclerose múltipla.  

Como o Rol de Procedimentos Impacta para os Planos e 

Seguros Saúde? 

Planos e seguros custeiam os procedimentos de saúde suplementar a 

partir da organização e administração de um fundo mutual, 

composto por parte dos recursos econômicos das mensalidades pagas 

pelos usuários. 

Para organizar o fundo mutual as empresas de saúde suplementar 

precisam conhecer os riscos a que estão sujeitos os usuários e, a 

partir de cálculos atuariais determinar qual deverá ser a contribuição 

de cada usuário e beneficiário para a formação do fundo mutual.  

Para os cálculos de um seguro de danos em um automóvel os riscos 

seriam o valor que será devido todas as vezes em que ocorrer 

colisão, furto, roubo ou incêndio do veículo. Para os seguros e planos 

de saúde, riscos são os procedimentos que o usuário ou os 

beneficiários poderão utilizar ao longo do período de vigência do 

contrato. 
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Assim: ROL DE PROCEDIMENTOS = RISCOS 

 

 

Só após conhecer detalhadamente a lista de ROL DE 

PROCEDIMENTOS é que as operadoras de saúde conseguem fazer 

cálculos atuariais para definir qual deverá ser a contribuição de 

cada usuário para o fundo mutual. E do fundo sairão os valores 

necessários para custear os procedimentos que forem utilizados. 

 

Cálculo atuarial é aquele preparado por um atuário, profissional que 

precisa conhecer detalhadamente os riscos para poder dialogar com 

as estatísticas sobre esses riscos e, encontrar os percentuais de 

probabilidades de que esses riscos ocorram e necessitem de recursos 

econômicos para custear os resultados.  

Na área de saúde suplementar os riscos são os procedimentos de 

saúde previstos no rol!  

O cálculo para formação do fundo mutual é realizado a partir da 

quantidade de procedimentos de saúde previstos no rol. E isso 

dá segurança para o usuário, seus beneficiários e também para a 

operadora e seus prestadores de serviços, que sempre existirão 

recursos econômicos para custear os procedimentos de saúde 

necessários. 
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Conheça o ROL DE PROCEDIMENTOS da ANS. Ele é construído de 

forma democrática, com a participação de todos os envolvidos no 

setor, inclusive operadoras, órgãos de defesa do consumidor e 

prestadores de serviços e produtos.  

Além de ser construído de forma democrática ele também é 

fundamental para garantir segurança econômica e jurídica nas 

operações de saúde suplementar.  

 


