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> Saúde Suplementar
em Números



Agência reguladora federal vinculada ao Ministério da Saúde. 

Atua na regulação, normatização, controle e fiscalização
do setor de planos privados de saúde no Brasil.

Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS

> Finalidade institucional:

promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde;
regular as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 
consumidores;
contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país.

> Marco Legal
Lei 9.656, de 03 de junho de 1998
Lei 9.961, de 28 de janeiro de 2000



Saúde Suplementar em números

> Em fevereiro de 2019:

 47,3 milhões de beneficiários em planos
de assistência médica 

 19% individuais/familiares, 67% coletivos empresariais, 
14% coletivos por adesão

 740 operadoras médico-hospitalares com beneficiários

 18.301 planos de assistência médica com beneficiários
em comercialização

 24,4 milhões de beneficiários em planos odontológicos

 392 operadoras exclusivamente odontológicas
com beneficiários

 4.178 planos exclusivamente odontológicos
com beneficiários em comercialização

> Em 2018 (acumulado 3º Trim):

 R$ 142,9 bilhões de receita com 
contraprestações (médico-hospitalares);

 R$ 120 bilhões de despesas assistenciais
(médico-hospitalares)

 R$ 2,4 bilhões de receita com contraprestações 
(odontológicas) 

 R$ 1,1 bilhões de despesas assistenciais 
(odontológicas) 

Fonte: http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao, 13/04/2019.

http://www.ans.gov.br/perfil-do-setor/dados-e-indicadores-do-setor/sala-de-situacao


Atendimento Assistencial em 2017

Fonte: http://www.ans.gov.br/images/Mapa_Assistencial_2017.pdf, 12/09/2018.
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*Embora tenha havido redução no comparado 2008-2017, de 2016 a 2017 houve um aumento nestes indicadores.
Fonte: Vigitel Brasil 2017 – Saúde Suplementar
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Regulação Indutora

Fonte: sistema de informações PROMOPREV 03/2019

Atualmente, existem 1.822 programas Promoprev cadastrados junto à ANS,

contemplando aproximadamente 2,25 milhões de beneficiários de planos de saúde.

Em sete anos, houve um crescimento de mais de 432% no número de programas. 

285 operadoras oferecem 523 programas voltados para a prevenção, detecção 

precoce e tratamento de câncer contemplando aproximadamente 1.463.934 
beneficiários.



> Ciclo de Atualização
do Rol de Procedimentos



10

Dezembro/18 Fev/19- Mai/19 Mai/19 – Jul/19 Ago/19 – Jan/20 Fev/20- Mai/20

Abertura do Ciclo de 
Atualização 

Abertura FormRol
04/02/2019 – 04/05/2019 

Elegibilidade e 
plano de análise

Análise Técnica 
Atualização 
do Rol 

•Nota Técnica Nº 
7/2018/GEAS/GGRAS/DIRAD
-DIPRO/DIPRO que trata da 
abertura do ciclo de 
atualização
•Aprovação da abertura do 
Ciclo de Atualização do Rol 
em 18/12/2018 na 498ª 
Reunião Ordinária de 
Diretoria Colegiada

•Acompanhamento da 
recepção dos formulários 
•Relatórios preliminares
•Fechamento dos 
formulários de análise 
das tecnologias

•Análise da elegibilidade 
das Propostas de 
Atualização do Rol (PAR)
•Categorização das PAR
•Elaboração do plano de 
análise
•Elaboração da Nota 
Técnica
•Deliberação Dicol

•Análise técnica das 
propostas: evidência 
clínica, avaliação 
econômica e análise 
impacto orçamentário
•Elaboração das 
recomendações
Reuniões COSAÚDE

•Elaboração da Minuta
•Deliberação Dicol
•(Autoriza a CP)
•Consulta pública
•Elaboração proposta 
normativa 
•Apreciação Dicol
•Análise Proge
•Deliberação Dicol
•Publicação da RN

Jun/20- Out/20

Recomendação 
Técnica 

•Elaboração das 
recomendações
•Elaboração da nota 
técnica de consolidação 
das análises e reuniões 
COSAÚDE
•Deliberação Dicol

Cronograma do Ciclo de Atualização do Rol 2019-2020
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Ciclo de Atualização do Rol: Fluxo do Processo
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Ciclo de Atualização do Rol: Requisitos de Informação – Art. 9º da RN 439/2018



Ciclo de Atualização do Rol: Documentos de Envio Obrigatório



Ciclo de Atualização do Rol: Do Prosseguimento das Propostas para Análise 

I – não cumprirem os requisitos de informação previstos no art. 9º da RN 439/2018
(critérios de elegibilidade);

Não seguirão para análise técnica e discussão 
pelo COSAÚDE as propostas de atualização que:

Artº 11, RN 439/2018

II – forem apresentadas por meio diverso do FormRol ou após o prazo fixado pela ANS
para o preenchimento do formulário; 

III – contemplem procedimentos e eventos em saúde excluídos pelo art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.





Obrigado!


