PERGUNTAS E RESPOSTAS
1. O QUE É O ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE?
É a listagem mínima obrigatória de procedimentos (consultas, exames e tratamentos) que os planos de saúde
devem oferecer.
2. QUEM TEM DIREITO ÀS COBERTURAS PREVISTAS NO ROL?
Os consumidores de planos novos, que são os 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 para o consumidor é ter acesso a procedimentos atuais uma vez que a medicina avança
rapidamente, mas com segurança e efetividade comprovadas
4. QUANTOS PROCEDIMENTOS FORAM INCLUÍDOS NA REVISÃO DO ROL QUE ENTRA EM VIGOR EM 2/01/2016?
Foram incluídos 21 novos procedimentos e eventos em saúde, além de 01 medicamento oral para
tratamento de câncer em casa. Destes, alguns contam com Diretrizes de Utilização, que relacionam
cobertura à segurança e efetividade dos 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, operadoras de planos de saúde, conselhos e associações profissionais, representantes de beneficiários,
dentre outras entidades. Os princípios norteadores das revisões são as avaliações de segurança e efetividade dos
procedimentos, a disponibilidade de rede prestadora, e a relação custo x benefício do conjunto de beneficiários de
planos de saúde. A proposta final é submetida à Consulta Pública, sendo disponibilizada na página eletrônica da
Agência para o recebimento de comentários, críticas e sugestões.
6. O AUMENTO NAS COBERTURAS PODE LEVAR AO AUMENTO NAS MENSALIDADES?
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 reajuste do
ano seguinte, para 2017.
7. QUANDO SERÁ A PRÓXIMA REVISÃO DO ROL?
A cada dois anos é feita a publicação do novo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. No dia 1º de janeiro dos
anos pares, o novo Rol entra em vigor. No entanto, os trabalhos de pesquisa para a revisão do Rol são contínuos.
A partir da publicação do novo Rol 2016, os trabalhos para a nova revisão já se iniciam.

8. 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.

9. 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. Confira os endereços.

