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O Rol de Procedimentos é taxativo e acredite, isso é 
muito bom para todos! 
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A partir de 01 de janeiro de 1999 todos os planos de saúde contratados no Brasil passaram a ser regidos pela 

Lei n.º 9.656, de 1998. Também se tornaram regidos por essa lei os planos de saúde contratados com data 

anterior, mas que os beneficiários autorizaram a migração e, assim, passaram a ser regulados por essa lei 

que também é conhecida como Lei de Planos de Saúde. 

Como o próprio nome indica o rol de procedimentos e eventos em saúde é uma lista elaborada pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS, que contém os procedimentos – exames, consultas, medicamentos, 

terapias e outros – que todos os planos de saúde regidos pela Lei de Planos de Saúde minimamente 

precisam oferecer, respeitadas as segmentação contratada – hospitalar com ou sem obstetrícia, ambulatorial, 

plano-referência ou odontológico. 

As operadoras de saúde poderão oferecer procedimentos além do rol mas, em nenhuma hipótese poderão 

oferecer menos do que aquilo que estiver previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar – ANS.  

O rol é atualizado a cada dois anos por meio de estudos e debates dos quais participam os técnicos da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, representantes de consumidores e de operadoras de saúde, 

entidades de representação de médicos e profissionais de saúde, representantes da indústria farmacêutica, 

de dispositivos médicos implantáveis e outros setores que fornecem produtos e serviços para a saúde 

suplementar. Analisadas as propostas e as evidências científicas de sua eficiência, a ANS divulga novo rol 

para vigorar por mais dois anos e assim o ciclo de atualização se mantém de forma quase ininterrupta. 

Apesar de todos os esforços o rol de procedimentos em saúde é fonte de litígio entre beneficiários e 

operadoras de saúde porque, algumas vezes, os médicos indicam para tratamento procedimentos não 

inseridos no rol de procedimentos e que as operadoras de saúde não estão obrigadas a custear. Insatisfeito 

com a resposta negativa o beneficiário procura a justiça para obter o procedimento indicado pelo médico por 

meio de decisão judicial. É sempre uma situação desgastante para o beneficiário e para as operadoras de 

saúde, cada vez mais preocupante. 

Desses embates judiciais surgiu uma tese no sentido de que o rol de procedimentos da ANS não seria 

taxativo mas, meramente exemplificativo porque a Lei n.º 9.656, de 1998, determina o tratamento de todas as 
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doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a 

Saúde da Organização Mundial de Saúde, também conhecida como CID 10 da OMS. E se cobre todas as 

doenças não pode restringir o tratamento para essas doenças, conforme argumento utilizado por quem 

defende o rol como exemplificativo e não taxativo. 

É preciso pensar sobre a estrutura dos planos de saúde no Brasil para entender porque o rol é taxativo. E 

essa estrutura está ancorada no princípio da mutualidade. O que é isso? É o princípio das Ciências Atuariais 

segundo o qual deverão ser formulados cálculos para identificar as probabilidades de ocorrência de um risco 

predeterminado ao longo do período de tempo de vigência de um contrato de seguro. Definido o grau de 

probabilidade e a extensão dos danos que esse risco poderá causar, serão calculados os valores que as 

partes terão que pagar para que o fundo mutual seja constituído e tenha recursos para dar conta dos valores 

que terá que custear.  

O cálculo atuarial, em uma forma simples para facilitar a nossa compreensão, é o diálogo entre o risco 

predeterminado e as estatísticas que indicam as chances de ele se materializar. Desse diálogo entre riscos e 

estatísticas surgem as probabilidades, ou seja, as chances matemáticas de que esse risco se materialize e 

gere danos.  

Os riscos em saúde precisam ser predeterminados para que os cálculos atuariais possam ser realizados com 

segurança e definidos os valores em dinheiro que o fundo mutual deverá conter para que todos os 

beneficiários de planos de saúde possam ser atendidos, no tempo e no modo corretos, para tratamento e 

preservação de sua saúde. 

O fundo mutual recebe a mensalidade de todos os contratantes de planos de saúde e dali saem os valores 

necessários para o custeio de todos os procedimentos para aqueles que necessitarem de atendimento ao 

longo do período de vigência do contrato. Para que fundo mutual tenha sempre recursos disponíveis os 

cálculos não podem ser aleatórios ou aproximados, devem ser corretamente realizados e para isso é 

fundamental o fator predeterminação do risco. 

Sem a predeterminação do risco não há como dialogar com estatísticas e muito menos como fixar 

probabilidades.  

Como o rol de procedimentos da ANS é taxativo a cada vez que ele é atualizado novos cálculos atuariais são 

realizados pelas operadoras de saúde e, consequentemente, são reajustadas as mensalidades em 

conformidade com os novos procedimentos inseridos. Esse aumento é aplicado nos termos do que estiver 

fixado no contrato, ou seja, uma vez por ano e nas mudanças por faixa etária.  

O rol é a relação de riscos predeterminados para os quais o fundo mutual precisa ter recursos. Esses 

recursos serão utilizados para o custeio de exames, consultas, internações, cirurgias, terapias ambulatoriais, 

medicamentos e tudo o mais que estiver incluído e for necessário para o tratamento do beneficiário. Um rol 
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sem previsão predeterminada inviabiliza calcular quanto o fundo mutual precisará ter para poder fazer frente 

às necessidades de custeio. 

Imagine que você vai construir uma casa. Contrata a equipe de profissionais e pede que eles comecem a 

obra sem nenhum planejamento prévio, sem cálculo de despesas. Evidentemente que em pouco tempo você 

estará sem recursos para dar continuidade ao trabalho e terá que parar, porque nunca sabe se em um mês 

vai gasta x ou 10x. Ou imagine que você vai fazer uma viagem e não programa suas paradas, estadia, local 

de alimentação ou trechos de deslocamento. Vai acabar ficando sem gasolina, com fome e dormindo na 

praça ou no acostamento da estrada.  

Tudo precisa ser planejado, calculado previamente e estudado se quisermos ter bons resultados. Tudo o que 

é feito sem planejamento prévio está fadado a não ter bons resultados. 

Quando se trata de recursos para custeio de tratamento de saúde nada pode ser feito sem planejamento 

prévio porque, certamente, faltarão recursos para dar conta de todas as responsabilidades dos milhares de 

usuários que cada operadora de saúde tem. É exigência da lei que as operadoras de saúde organizem e 

administrem fundos de reserva para custear todos os procedimentos em saúde a quem têm direito seus 

beneficiários e, não há como cumprir essa determinação se os cálculos não forem realizados a partir de 

riscos predeterminados. 

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS é atualizado a cada dois anos e esse é um tempo 

adequado para que as tecnologias e medicamentos cientificamente comprovados, sejam disponibilizados 

para os beneficiários das operadoras de saúde. 

Sempre existirão exceções, é certo. Sempre existirão necessidades individualizadas que fugirão aos 

procedimentos elencados no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Em um contingente de 

aproximadamente 47 milhões de usuários de planos de saúde no Brasil, é muito difícil contemplar a todas as 

necessidades individualizadas.  

Os planos de saúde – individuais ou familiares, coletivos por adesão ou empresariais – estão estruturados em 

fundos mutuais para o qual contribuem todos os que contratam e de onde saem todos os recursos 

necessários para o pagamento dos procedimentos em saúde. Não há outra fonte de recurso e, o pagamento 

não é feito a partir da contribuição individual mas sim da contribuição de todos para todos, que é a 

materialização do princípio mutualista. 

É preciso pensar sobre o coletivo, proteger o mutualismo, respeitar as regras técnicas e a comprovação 

científica. Sem isso dificilmente teremos soluções coletivas adequadas à realidade.  

 

 


