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Tempo médio para aprovações no governo

0 1 2 3 4

Anvisa (Medicamentos novos)
(1,6 anos)

Rol de Procedimentos ANS
(2 anos)

CMED
(6 meses)

Anos

CONITEC
(1 ano)



A RN ANS Nº 439/18
Amplia a participação

A RN introduziu a participação da sociedade civil 
na submissão dos pleitos de incorporação de 
tecnologias:

“Art. 18. A participação da sociedade civil 
seguirá o estabelecido em normativo próprio da 
ANS.”



A RN ANS Nº 439/18
Permite maior participação do 

demandante no processo

§ 5º  do Art. 15:

“O autor da proposta elegível de atualização do 
Rol poderá, em caráter auxiliar, participar das 
reuniões para fornecer subsídios técnicos à 
análise da proposta, podendo se valer de 
autoridades, cientistas e técnicos na área.”



A RN ANS Nº 439/18
Traz retrocesso na frequência da atualização do Rol

Na Consulta Pública nº 69/18:
“Art. 3º As atualizações periódicas do Rol ocorrerão a cada dois anos, com início no 
primeiro semestre dos anos pares, e terão como finalidade a revisão da Resolução 
Normativa que estabelece a cobertura assistencial mínima obrigatória.”

Mas na RN Nº 439/18:
“Art. 3º Os ciclos de atualização do Rol ocorrerão a cada dois anos e terão como 
finalidade a revisão da Resolução Normativa que estabelece a cobertura assistencial 
mínima obrigatória.”

“Art. 7º O ciclo de atualização do Rol se iniciará com ato de deliberação da Diretoria 
Colegiada da ANS – DICOL, no qual será definido o respectivo cronograma, fixando-se 
prazo para apresentação das propostas, mediante o preenchimento do FormRol, 
acessível no sítio institucional da ANS na Internet (www.ans.gov.br), onde será dada 
ampla divulgação aos interessados.”
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