
Dados da Resposta

Data de Resposta 14/01/2019 11:08

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta
Prezada(o) Cidadã(o),

Recebemos seu pedido de acesso à informação por meio do 
Serviço de Informações ao Cidadão (SIC n° 
25820.007902/2018-81, com a seguinte solicitação: “A ANS 
já definiu, de forma objetiva, quais os critérios que 
justificariam a atualização extemporânea do Rol. Se sim, 
quais são e onde estão publicizados? Se não, quando irá 
definir e por meio de que ato (ex.: Nota Técnica, Resolução 
Normativa, Instrução Normativa, etc.”.

Em atenção ao questionamento acerca do art. 25, da RN 
439/2018, informamos que a Lei 9.961, de 2000, estabelece 
em seu art. 4º que compete à Agência Nacional de Saúde 
Suplementar – ANS elaborar o Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde, que constituirão referência básica para 
os fins do disposto na Lei nº 9.656, de 1998, e suas 
excepcionalidades.

A atualização do rol por esta Autarquia, via de regra, sempre 
observará o fluxo estabelecido na Resolução Normativa no. 
439, de 03 de dezembro de 2018, 
(http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?
view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzY1Nw==
 ) que dispõe sobre o processo de atualização periódica do 

Dados do Pedido

Protocolo 25820007902201881

Solicitante Instituto Oncoguia

Data de Abertura 13/12/2018 13:38

Orgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde
Orgão Vinculado Destinatário ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
Prazo de Atendimento 14/01/2019

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Atualização do Rol
Detalhamento De acordo com o art. 25, da RN 439/2018, "O Rol poderá ser atualizado a 

qualquer tempo, segundo critérios da ANS, sem prejuízo do art. 3º desta 
Resolução.”

Considerando que o dispositivo acima já está em vigor, perguntamos:

1) A ANS já definiu, de forma objetiva, quais os critérios que justificariam 
a atualização extemporânea do Rol. Se sim, quais são e onde estão 
publicizados?

2) Se não, quando irá definir e por meio de que ato (ex.: Nota Técnica, 
Resolução Normativa, Instrução Normativa, etc.)?"

http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzY1Nw==
http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&task=TextoLei&format=raw&id=MzY1Nw==


Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, no âmbito da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

A partir da RN 439/2018 a revisão do Rol de Procedimentos 
e Eventos em Saúde, seguirá etapas e fluxos previamente 
definidos, dando mais visibilidade à metodologia aplicada e 
ao processo de tomada de decisão.

Uma das principais novidades trazidas pela medida é a 
ampliação da participação social no pleito por incorporações. 
Isso será feito através de um formulário específico, o 
FormRol, que será disponibilizado no portal da ANS, para 
toda a sociedade, sempre no início dos ciclos de atualização 
do Rol.

A análise das propostas apresentadas a partir do FormRol, 
será respaldada por estudos realizados por técnicos da ANS 
ou por entidades públicas ou privadas, valendo-se de 
acordos de cooperação técnica. Com isso, a Ans visa 
aprimorar as análises técnicas que subsidiam a decisão pela 
incorporação de novas tecnologias.

As incorporações extraordinárias serão excepcionais, e 
sempre fundamentadas para adoção da solução mais 
adequada em determinado caso concreto, com vistas a 
satisfazer o interesse público.

Para maiores informações a respeito do FormRol, 
comunicamos que será realizado, no dia 22/01, um 
workshop para detalhar o novo processo de atualização do 
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, conforme 
notícia veiculada no site da Agência  
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/4807-
workshop-detalha-novo-processo-de-atualizacao-do-rol-de-
procedimentos?
highlight=WyJhdHVhbGl6YVx1MDBlN1x1MDBlM28iLCJkbyI
sInJvbCIsImF0dWFsaXphXHUwMGU3XHUwMGUzbyBkbyIs
ImF0dWFsaXphXHUwMGU3XHUwMGUzbyBkbyByb2wiLCJ
kbyByb2wiXQ==  O prazo de inscrição para participar do 
evento terminou dia 08 de janeiro, porém o workshop será 
transmitido ao vivo pelo Periscope (@ans_reguladora) para 
que todos os interessados.

Cabe informar que V. Sª. tem o direito de apresentar recurso 
à presente resposta, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do 
recebimento desta, o qual será apreciado pelo Diretor 
Adjunto da DIPRO, nos termos do art. 15 da Lei n° 
12.527/2011 c/c art. 21 do Decreto n° 7.724/2012.

Atenciosamente,

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC/ANS)

 

 

Responsável pela Resposta Técnico em Regulação da Diretoria de Normas e Habilitação dos 
Produtos

http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/4807-workshop-detalha-novo-processo-de-atualizacao-do-rol-de-procedimentos?highlight=WyJhdHVhbGl6YVx1MDBlN1x1MDBlM28iLCJkbyIsInJvbCIsImF0dWFsaXphXHUwMGU3XHUwMGUzbyBkbyIsImF0dWFsaXphXHUwMGU3XHUwMGUzbyBkbyByb2wiLCJkbyByb2wiXQ==
http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sociedade/4807-workshop-detalha-novo-processo-de-atualizacao-do-rol-de-procedimentos?highlight=WyJhdHVhbGl6YVx1MDBlN1x1MDBlM28iLCJkbyIsInJvbCIsImF0dWFsaXphXHUwMGU3XHUwMGUzbyBkbyIsImF0dWFsaXphXHUwMGU3XHUwMGUzbyBkbyByb2wiLCJkbyByb2wiXQ==
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Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

Diretor-Adjunto da DIPRO Maurício Nunes da Silva

Prazo Limite para Recurso 24/01/2019

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Saúde

Subcategoria do Pedido Legislação de saúde

Número de Perguntas 1

Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável
13/12/2018 13:38 Pedido Registrado para para o Órgão ANS – 

Agência Nacional de Saúde Suplementar
SOLICITANTE

02/01/2019 09:47 Pedido Prorrogado MS – Ministério da Saúde/ANS – 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar

14/01/2019 11:08 Pedido Respondido MS – Ministério da Saúde/ANS – 
Agência Nacional de Saúde 
Suplementar

14/01/2019 14:12 Recurso de 1a. instância registrado SOLICITANTE

21/01/2019 09:52 Recurso de 1a. instância respondido ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar

Dados do Recurso de 1ª Instância
Órgão Superior Destinatário MS – Ministério da Saúde
Órgão Vinculado Destinatário ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar
Data de Abertura 14/01/2019 14:12

Prazo de Atendimento 21/01/2019

Tipo de Recurso Informação recebida não corresponde à solicitada

Justificativa

A resposta não foi satisfatória. Perguntamos se a ANS já definiu, de forma objetiva, os critérios que justificariam 
a atualização extemporânea do rol, e qual seria a base legal desses critérios. Na sua resposta, a ANS, após 
tecer várias considerações sobre aspectos gerais do processo ordinário de atualização do rol, se limitou a dizer 
que “as incorporações extraordinárias serão excepcionais, e sempre fundamentadas para adoção da solução 
mais adequada em determinado caso concreto, com vistas a satisfazer o interesse público”. Pela análise 
principiológica, não há nem nunca houve dúvidas por parte deste Instituto de que as incorporações 
extraordinárias seriam medidas excepcionais e que deveriam satisfazer o interesse público. A dúvida que 
permanece é se existem critérios mais específicos e objetivos, legalmente estabelecidos, para nortear eventual 
decisão de incorporação extraordinária. Se não há, favor consignar que não existem critérios objetivos além do 
princípio geral de satisfação do interesse público para balizar a decisão dos diretores da agência, que, desse 
modo, decidiriam por critérios subjetivos. Agradecemos, ainda, se puderem informar o fluxo que que a 
sociedade civil deverá observar quando houver necessidade de provocar a agência caso identifique (também de 
acordo com sua própria subjetividade) alguma situação concreta que mereça a análise de incorporação pela via 
extraordinária. 

Resposta ao Recurso de 1ª Instância

Data da Resposta 21/01/2019 09:52

Prazo para Disponibilizar Informação -

Tipo Resposta Deferido

Justificativa



 

Prezada(o) Cidadã(o),

 

Recebemos o recurso de 1ª instância interposto por V.Sª, referente à demanda nº 25820.007902/2018-81 e passamos a 
nos manifestar: 

 

Em atenção a questão formulada em recurso, reafirmamos que os critérios objetivos são os previstos no fluxo de 
atualização estabelecido na Resolução Normativa – RN nº 439, de 03 de dezembro de 2018, que dispõe sobre o processo 
de atualização periódica do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, no âmbito da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. 

 

Não obstante, considerando o poder discricionário conferido por lei à Administração Pública, o qual a própria RN nº 439, 
de 2018, previu a possibilidade de incorporações extraordinárias, ocorridas em situações excepcionais que, como tal, 
deverão ser motivadas por ato de ofício da ANS, observados os limites impostos por lei, mas admitida certa parcela de 
liberdade na atuação do regulador, a fim de adotar a solução mais adequada ao caso concreto, com vistas a satisfazer o 
interesse público.

 

Por conseguinte, as incorporações extraordinárias, dada a impossibilidade fática, não seguem o fluxo operacional 
estabelecido pela RN nº 439, de 2018. Tratam-se de excepcionalidades usualmente determinadas por situações de 
relevância em saúde pública que justificam a adoção de medida excepcional, tal como ocorreu na epidemia de Zika, que foi 
declarada emergência em saúde pública e culminou com a incorporação extraordinária de testes para seu diagnóstico no 
Rol em 2016, na forma da RN nº 407, de 2016, que alterou a RN nº 387, de 2015.

 

As eventuais consultas sobre aplicação e interpretação de legislação e de pronunciamento acerca de eventuais medidas e 
iniciativas a serem adotadas pela ANS devem ser encaminhadas por correspondência para a Presidência da ANS no 
endereço: Av. Augusto Severo, 84, 9º andar - Glória - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.021-040 , conforme garantia 
constitucional de Direito de Petição,  consubstanciado no art. 5, inciso XXXIV, alínea a, da Constituição Federal de 1988.

 

Assim, recebo e conheço do recurso de 1ª instância, e no mérito, decido pelo seu deferimento, atendendo-se o pedido de 
acesso à informação.

 

Por fim, informamos que V. Sª tem a faculdade de apresentar recurso a presente resposta, no prazo de 10 (dez) dias, a 
contar do recebimento desta, o qual será apreciado pela Autoridade Máxima da ANS, nos termos do art. 15 da Lei n° 
12.527/2011 c/c Art. 21 do Decreto n° 7.724/2012

 

Atenciosamente,

 

Maurício Nunes

 

Diretor-Adjunto da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO)

 

Responsável pela Resposta Diretor-Adjunto da Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos 
(DIPRO)

Destinatário do Recurso de 2ª 
Instância

Diretor-Presidente Substituto da ANS



Prazo Limite para Recurso 31/01/2019


