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ANS publica no ROL
Prezado colega, Bom dia
O SindLab – Sindicato dos
Laboratórios de Minas Gerais
comunica-lhe que a ANS –
Agência Nacional de Saúde
Suplementar determinou as
operadoras de planos de
saúde a inclusão a partir de
janeiro de 2018 de 18 novos
procedimentos no Rol
cobertura obrigatória.

de

1. O QUE É O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE?
É a listagem mínima de procedimentos (consultas, exames e tratamentos) que os
planos de saúde são obrigados a oferecer aos beneficiários.
2. QUEM TEM DIREITO ÀS COBERTURAS PREVISTAS NO ROL?
Os beneficiários de planos novos, ou seja, aqueles que foram contratados a partir de
janeiro de 1999, ou adaptados à legislação.
3. QUAL É A PRINCIPAL VANTAGEM DA ATUALIZAÇÃO DO ROL PARA OS
CONSUMIDORES?
A principal vantagem é ter acesso a procedimentos atuais, uma vez que as
tecnologias evoluem, mas com segurança e efetividade comprovadas.
4. QUANTOS PROCEDIMENTOS FORAM INCLUÍDOS NA REVISÃO DO ROL QUE
ENTRA EM VIGOR EM 2/1/2018?
Foram incluídos 18 novos procedimentos e ampliada a cobertura para outros sete
procedimentos, incluindo medicamentos orais contra o câncer. Destes, alguns contam
com Diretrizes de Utilização, que relacionam cobertura à segurança e efetividade dos
procedimentos. Com isso, o novo Rol passa a contar com 3.329 procedimentos.

5. COMO É FEITA A REVISÃO DO ROL?
A revisão do Rol de Procedimentos da ANS é realizada a cada dois anos, no âmbito
do Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (COSAÚDE), formado por
representantes de órgãos de defesa do consumidor, prestadores de serviços,
operadoras de planos de saúde, conselhos e associações profissionais,
representantes de beneficiários, dentre outras entidades. Depois de discutida no
COSAÚDE, a proposta final de revisão é submetida à Consulta Pública, sendo
disponibilizada na página eletrônica da Agência para o recebimento de comentários,
críticas e sugestões. Após a análise da consulta pública, a Diretoria Colegiada da ANS
delibera sobre as novas incorporações.
6. QUE CRITÉRIOS BASEIAM A DECISÃO DE INCORPORAÇÃO?
Os princípios norteadores das revisões são as avaliações de segurança e efetividade
dos procedimentos, a disponibilidade de rede prestadora e os custos para o conjunto
de beneficiários de planos de saúde. Para incluir ou excluir itens do Rol, ou para
alterar os critérios de utilização (Diretrizes de Utilização – DUT) dos procedimentos
listados, a ANS leva em consideração estudos com evidências científicas atuais de
segurança, de eficácia, de efetividade, de acurácia das intervenções. Deste modo, os
procedimentos incorporados são aqueles nos quais os ganhos e os resultados clínicos
são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os
conceitos de avaliação de tecnologias em saúde.
7. A AMPLIAÇÃO DE COBERTURA
MENSALIDADES DOS PLANOS?
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Como é feito todos os anos, após a publicação da Resolução Normativa que amplia o
Rol, a inclusão das novas coberturas é avaliada por um ano. Caso a ANS identifique
impacto financeiro, este será avaliado no cálculo do reajuste do ano seguinte.
8. QUANDO SERÁ A PRÓXIMA REVISÃO DO ROL?
Os trabalhos de pesquisa para a revisão do Rol são contínuos. A partir da publicação
do Rol 2018, os trabalhos para a nova revisão já se iniciam.
9. AS OPERADORAS QUE NÃO CUMPRIREM O ROL SERÃO PUNIDAS? COMO?
Sim. As multas previstas para as operadoras que não cumprirem a cobertura
obrigatória é de R$ 80.000,00 por infração cometida.
10. COMO O CONSUMIDOR PODE DENUNCIAR UMA OPERADORA QUE NÃO
ESTÁ CUMPRINDO O ROL DE PROCEDIMENTOS?
O consumidor deve entrar em contato com a ANS e fazer a reclamação. Os canais de
atendimento são:
•
•

Disque ANS: 0800 701 9656 – atendimento telefônico gratuito, disponível de
segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas (exceto feriados)
Portal da ANS: www.ans.gov.br - Central de Atendimento ao Consumidor,
disponível 24 horas por dia

•

Núcleos da ANS: Atendimento presencial de segunda a sexta-feira, das 8h30
às 16h30 (exceto feriados), em 12 cidades localizadas nas cinco regiões do
Brasil

11. A SOCIEDADE PODE PARTICIPAR CONTRIBUINDO COM SUGESTÕES
PARA INCLUSÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS? DE QUE MANEIRA?
Sim, toda a sociedade pode participar da consulta pública que antecede a divulgação
da resolução normativa com a atualização do Rol de Procedimentos. A ANS sempre
divulga no site os prazos para contribuições, bem como informações relativas à
participação dos interessados.

18 Novos
Procedimentos

Principais inclusões
COMO SABER SE O PROCEDIMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESTÁ NO ROL DE
PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIO DETERMINADO PELA ANS?
A Agência disponibiliza no site uma ferramenta para consulta dos procedimentos.

Este exame está no Rol da ANS
A ANS disponibiliza uma ferramenta digital para consulta dos procedimentos que
constam do Rol e que pode ser acessada no link
http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-operadoras/espaco-do-consumidor/oque-o-seu-plano-de-saude-deve-cobrir/como-e-elaborado-o-rol-deprocedimentos/consultar-se-procedimento-faz-parte-da-cobertura-minimaobrigatoria

Atenciosamente,
Humberto Marques Tibúrcio
SindLab

Presidente
Eu fiz minha parte! ®

