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Comentários sobre a nova RN do Processo ROL ANS 
Consulta Pública n. 84 – aberta até 19/abril/2021 

 
Principais pontos de atenção e sugestão de Alteração na nova Resolução Normativa do Processo de Atualização do ROL 
ANS. 
Abaixo, cada coluna significa um dos campos necessários para preenchimento no site da ANS com a consulta pública: 
http://www.ans.gov.br/participacao-da-sociedade/consultas-e-participacoes-publicas/consulta-publica-n84-proposta-de-resolucao-normativa-que-
altera-a-rn-n439-de-2018-que-dispoe-sobre-processo-de-atualizacca-periodica-do-rol-de-procedimentos-e-eventos-em-saude 

SEÇÃO TIPO TEXTO PROPOSTO JUSTIFICATIVA (motivo da alteração) 

Art.22 Caput.  
 
Serão necessários no mínimo 
180 dias, contados a partir da 
data de notificação eletrônica do 
resultado da análise de 
elegibilidade, para a conclusão 
da análise da proposta de 
atualização. É ato discricionário 
do órgão técnico da ANS concluir 
a análise em tempo inferior. 

Alteração 

Art.22. Serão necessários até 180 
dias, contados a partir da data de 
submissão do FormRol, para a 
conclusão da análise da proposta 
de atualização. É ato discricionário 
do órgão técnico da ANS concluir a 
análise em tempo inferior. 

É fundamental que a RN estabeleça 
os prazos máximos para conclusão 
da análise da proposta de 
atualização, a fim de garantir, 
transparência e previsibilidade à 
toda a sociedade civil. O prazo 
máximo de 180 dias condiz com a 
complexidade de uma análise de 
ATS, tal qual é seguido pela Conitec. 

Art.14 Caput. 
 
O resultado da análise de 
elegibilidade da proposta será 
notificado eletronicamente em 
até 30 dias, a partir da data de 
envio do FormRol. 

Alteração 

Art.14. O resultado da análise de 
elegibilidade da proposta será 
notificado eletronicamente em até 
7 dias corridos, a partir da data de 
envio do FormRol. Em caso de não-
elegibilidade, a notificação conterá 
o motivo pelo qual a proposta não 
foi elegível. O proponente poderá 
ressubmeter a qualquer tempo. 

Dado que é a fase de elegibilidade é 
uma análise se houve o envio 
completo da documentação 
necessária, sem análise aprofundada 
do teor documental, o prazo poderia 
ser mais célere sem impactar ao 
corpo técnico da ANS. 

Art.8º Caput. 
 
Quanto as propostas de 
atualização que tenham como 
objeto a desincorporação de 
tecnologia em saúde do Rol, 
serão consideradas elegíveis, 
para análise pelo órgão técnico 
competente da ANS, apenas as 
propostas de atualização 
realizadas via FormRol que 
cumprirem os seguintes 
requisitos de informação: 

Inclusão 

VI – Justificativa e evidências 
clínicas da obsolescência da 
tecnologia em saúde na indicação 
ou condição de saúde aplicável 

Incluir inciso VI delimitando 
situações em que se possa 
considerar a desincorporação de 
tecnologia. 
Definir claramente as 
situações/casos em que uma 
tecnologia possa ter o pedido de 
desincorporação. Por exemplo, uma 
tecnologia que se tornou obsoleta 
em determinado tratamento. A fim 
de não impactar a jornada do 
tratamento de pacientes ou até 
mesmo gerar um desabastecimento 
por uma ação unilateral de 
desincorporação.  
 

Art.17 Caput. 
 

Alteração 
Art.17. Todas as propostas de 
atualização do ROL (PAR) seguirão 
os prazos estabelecidos conforme 

 
A definição de priorização de 
análises sem critérios específicos ou 
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Para adequação do volume de 
propostas aos recursos técnicos 
disponíveis, poderão ser 
utilizados critérios de 
priorização para análise técnica 
das PAR. 

artigo 22, a exceção de casos de 
calamidade em saúde pública, em 
que, a análise poderá ser 
priorizada com prazo máximo de 
120 dias para sua conclusão. 

que reflitam momentos 
emergenciais/calamidade pública, 
geram incerteza no processo de 
tomada de decisão da agência e falta 
de previsibilidade para o 
demandante. 
 
O pressuposto de adequação de 
volume não deve ser critério para 
priorização ou atrasos na análise das 
tecnologias. 

Art.18 Caput. 
 
A utilização de critérios de 
priorização será motivada e a 
prorrogação dos prazos de 
análise, conforme fila de 
priorização, será aprovada pela 
Diretoria competente. 

Exclusão Exclusão deste artigo 

O pressuposto de adequação de 
volume não deve ser critério para 
priorização ou atrasos na análise das 
outras tecnologias. 

Art. 19 Caput.  
 
Os membros da Câmara de 
Saúde Suplementar - CAMSS ou 
seus representantes serão 
convidados pelo órgão 
competente da ANS para 
Reuniões Técnicas – RT com o 
propósito de discutir as 
propostas de atualização do Rol 
elegíveis. 

Alteração 

Art. 19. “Os membros da Câmara 
de Saúde Suplementar - CAMSS ou 
seus representantes serão 
convidados pelo órgão competente 
da ANS para Reuniões Técnicas – 
RT com o propósito de discutir as 
propostas de atualização do Rol 
elegíveis, bem como o 
demandante deverá ser 
convidado e representante de 
associação de pacientes da 
condição de saúde para 
participar das RT para fornecer 
subsídios à análise da proposta, 
podendo se valer de autoridades, 
cientistas e técnicos na área.” 

Um dos grandes ganhos do último 
processo do ROL foi a garantia da 
participação social ampla, inclusive 
dos demandantes, nas discussões 
das RT, sendo ponto-chave para a 
transparência do processo e amplo 
debate sobre os temas avaliados. 

Art.20 Caput.  
 
A ANS poderá, a seu critério, 
convidar técnicos, especialistas e 
interessados no tema em 
discussão, para participação nas 
RT e nos GT. 

Alteração 

Art.20. A ANS poderá, a seu 
critério, convidar técnicos, 
especialistas de reconhecida 
relevância na área terapêutica 
da tecnologia demandada, 
interessados no tema em 
discussão, para participação nas 
RT e nos GT, incluindo o 
demandante da proposta 
atualização e o detentor do 
registro da tecnologia no país. 

O convite de especialistas deve ser 
da área terapêutica em questão. 

Art.24. Caput  
 
Concluída a análise das 
contribuições da participação 
social, a DIPRO submeterá à 

Alteração 

Art.24. Concluída a análise das 
contribuições da participação 
social, a DIPRO submeterá à 
aprovação da DICOL a 
recomendação final por acatar ou 

Importante definir prazos das etapas 
do processo de atualização a fim de 
dar transparência e previsibilidade à 
sociedade. 
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aprovação da DICOL a 
recomendação final por acatar 
ou não a proposta de atualização, 
por meio da Nota Técnica de 
Recomendação Final – NTRF. 

não a proposta de atualização, por 
meio da Nota Técnica de 
Recomendação Final – NTRF, com 
prazo máximo de 30 dias após o 
encerramento da Consulta Pública. 

Art.25. Após deliberação da 
NTRF, a Lista de termos do Rol 
de Procedimentos Eventos em 
Saúde e a Lista de Diretrizes de 
Utilização – DUT deverão ser 
atualizadas. As listas atualizadas 
serão publicadas nos meses de 
janeiro e julho no sítio eletrônico 
da ANS. 

Alteração 

Art.25. Após deliberação da NTRF, 
a Lista de termos do Rol de 
Procedimentos Eventos em Saúde 
e a Lista de Diretrizes de Utilização 
– DUT deverão ser atualizadas. As 
listas atualizadas serão publicadas 
nos meses de janeiro e julho no 
sítio eletrônico da ANS, com prazo 
máximo de 30 dias para 
adequação das Operadoras de 
Planos de Saúde. 

Ressaltamos a necessidade de haver 
um mecanismo para garantir o 
cumprimento célere das novas 
coberturas mínimas. 
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