
Instituído em 1998 pelo Conselho de Saúde Suplementar 

(CONSU), o Rol de Procedimentos é hoje uma das 

principais medidas regulatórias atribuídas à ANS pela Lei 

9.961/2000, determinando os procedimentos e eventos 

em saúde de cobertura obrigatória para cada uma das 

segmentações assistenciais previstas na Lei 9.656/1998: 

os planos referência, ambulatorial, hospitalar (com e sem 

obstetrícia) e odontológico. A relação recebe atualização 

bienal, por intermédio de ritualística própria que se 

destina a avaliar novas tecnologias em saúde, bem como 

aquelas já incorporadas e que eventualmente mereçam 

revisão pelo corpo técnico da ANS. 

 

Todavia, a despeito dessa marca estruturante do Rol de 

Procedimentos, não se verifica uma uniformidade nos 

entendimentos que o Poder Judiciário brasileiro confere à 

sua natureza, em todas as instâncias, fragmentadas em 

27 tribunais estaduais e 5 tribunais federais que se 

pulverizam e se interiorizam em milhares de comarcas e 

subseções ao redor do País. Essa desarmonia se percebe 

inclusive no Superior Tribunal de Justiça, instância com 

competência para dirimir controvérsias de ordem 

infraconstitucional, nas quais se enquadram as discussões 

sobre a legalidade dos limites impostos pelo Rol de 

Procedimentos. 

 

Fato notório que é as divergências expressas nas decisões 

judiciais acarretam inúmeros impactos que atingem 

diretamente a essência da atividade do mercado de 

saúde suplementar, a autonomia das normas da ANS e a 

prevalência dos contratos desse setor econômico 

regulado. A busca por segurança jurídica na prestação 

desses serviços de enorme interesse público perpassa a 

observância de alguns fatores elementares que 

caracterizam a assistência privada à saúde, com o fito de 

preservar os direitos dos beneficiários, contribuir para a 

depuração dos tratamentos em saúde e assegurar a 

solvência das operadoras. 

 

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 

geral, já reconheceu que os planos privados de 

assistência à saúde operam sob a lógica do seguro. Assim, 

como em todos os demais ramos do seguro, a atividade 

dos planos de saúde se ampara em princípios e 

fundamentos básicos que garantem a sua viabilidade 

negocial e a sua capacidade de atender aos eventos 

cobertos. Sobressaem, nesse particular, os fundamentos 

do mutualismo e do risco segurável. 

 

O princípio do mutualismo se caracteriza pela gestão de 

recursos de uma coletividade destinados a custear os 

sinistros enfrentados por seus participantes. Marcado por 

ciclos concomitantes de desembolsos e benefícios, o 

mutualismo permite a constituição de salvaguarda 

financeira para a cobertura de determinado grupo 

segurado. No caso dos planos de saúde, caso não haja um 

fundo mútuo saudável, desestabiliza-se a capacidade de 

atendimento aos beneficiários de determinada carteira. 

 

E a solidez de um fundo mútuo está conectada à plena 

delimitação do risco segurável, por este compreender a 

cobertura devida pelas seguradoras e, especificamente, 

pelas operadoras de planos privados de assistência à 
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saúde. Não restam dúvidas de que o risco segurável 

aplicado às particularidades do mercado de saúde 

suplementar se exterioriza pelo teor do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, cuja atualização 

ocorre a partir de um processo qualificado de análises e 

debates técnicos no âmbito da ANS. 

 

O processo de revisão, atualização e incorporação de 

procedimentos e eventos em saúde, marcadamente 

aprimorado pela Resolução Normativa 439/2018, 

obedece a um procedimental regulatório composto por 

análises técnicas orientadas pelas diretrizes da Avaliação 

de Tecnologias em Saúde e da Medicina Baseada em 

Evidências. 

 

As etapas de submissão de propostas, avaliação e 

debates públicos, com a participação de representantes 

da ANS e de todos os componentes do mercado – 

beneficiários, prestadores de serviços assistenciais, 

operadoras de saúde e fabricantes de medicamentos e 

tecnologias em saúde –, guiam a tomada de decisões 

acerca da incorporação dos novos procedimentos, 

medicamentos e tecnologias de cobertura obrigatórias, 

que se calcam em critérios de custo-efetividade, 

capacidade técnica instalada, impacto orçamentário, 

dentre outros. 

 

Justamente por isso, a taxatividade do Rol de 

Procedimentos se justifica diante da adoção de 

postulados técnicos transparentes e de observância a 

uma sequência ordenada de atos e fatos administrativos 

que se destinam à elaboração de norma vinculante a 

todo o setor privado de assistência à saúde. 

 

A segurança jurídica esperada e consubstanciada na 

necessária evolução das decisões judiciais a respeito da 

natureza do Rol de Procedimentos exige, portanto, 

harmonia e integração com as demais fontes do Direito 

envolvidas (principiológica, normativo-regulatória e, 

inclusive, contratual – na medida em que se trata de 

mercado regulado e aperfeiçoado por contratos 

privados). Tal evolução é conexa também a um dever de 

deferência às normas da ANS, agência com expertise 

técnica e com atribuição legal de zelar pela 

sustentabilidade e pelo desenvolvimento do mercado de 

saúde suplementar como um todo. 

 

Questionar a taxatividade do Rol de Procedimentos não 

contribui para a expansão de direitos de beneficiários, 

que são indiretamente penalizados por compromissos 

extraordinários da mutualidade a que pertencem. 

Tampouco contribui para o fortalecimento das 

operadoras de saúde, que dependem de previsibilidade 

para atender as obrigações pactuadas e para 

proporcionar serviços acessíveis à população. 

Entendimentos ampliativos de cobertura têm o condão 

de se desdobrar no encarecimento dos produtos, na 

redução da oferta e, em última ratio, no incremento da 

demanda pelo sistema público de saúde. 

 

Neste cenário, deve-se confiar que o Poder Judiciário 

reconheça a supremacia dos atos normativos setoriais, 

prestigiando, por conseguinte, o processo regulatório 

com técnica própria e desfechos vinculantes, e assim 

reconhecer que o rol é taxativo, sem quaisquer exceções. 

 


