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Características do setor

Operadoras de planos de saúde

Modalidades

▪ Autogestões
▪ Seguradoras
▪ Medicinas de grupo
▪ Filantropias
▪ Cooperativas médicas
▪ Cooperativas odontológicas
▪ Odontologias de grupo

Porte



Beneficiários por Modalidade de Operadora

Fonte: Sistema de Informações de Beneficiário - SIB/ANS, abril de 2021

Nota: Vínculos ativos em planos médico-hospitalares com ou sem cobertura odontológica ao final do ano (2016 a 2020) e em abril de 2021. 



SINISTRALIDADE



Evolução do registro de operadoras

(Brasil – dezembro/1999-junho/2021)
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Fontes: CADOP/ANS/MS – 06/2021 e SIB/ANS/MS – 06/2021
Nota: Operadoras com beneficiários, por modalidade da operadora
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Beneficiários de planos de assistência médica por tipo de 
contratação do plano (Brasil – 2000-2022) 

Fonte: SIB/ANS/MS –03/2022

Nota: Os tipos de contratação classificados como “Coletivo não identificado” e “Não informado” foram omitidos do gráfico.
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Taxa de cobertura dos planos privados de assistência médica,
por municípios (Brasil – março/2022)

Fonte: SIB/ANS/MS -03/2022 e População - IBGE/2012



Aspectos do setor

Mutualismo: várias pessoas contribuem financeiramente para que algumas utilizem os serviços

Premissa que a contribuição de todos os participantes de um plano de saúde para um fundo comum, formado 
por meio das contraprestações pecuniárias que são pagas mensalmente à operadora. 

✓ Todos contribuem, utilizando ou não o plano, para que seja possível o pagamento integral das despesas
médico-hospitalares dos participantes que venham a necessitar de cobertura assistencial.

✓ Trata-se da união de esforços de muitos em favor aleatório de alguns elementos do grupo que venham a
precisar fazer uso de procedimentos e tratamentos médicos. Assim, todos os custos de consultas, cirurgias,
internações e demais atendimentos são repartidos entre os seus beneficiários e, dessa forma, é possível
diluir as despesas, tornando-as viáveis para o consumidor.

Pacto intergeracional: os mais jovens ajudam a financiar os mais idosos.





ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE

Art. 4º da Lei nº 9.961/2000: 

Compete à ANS elaborar o rol de 
procedimentos e eventos em saúde

Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 

cobertura obrigatória a ser oferecida pelas 
operadoras de planos de saúde

RN nº 465/2021 Vigente desde 01/04/2021



Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

Periodicamente atualizado

Incorporação responsável, com base nas ferramentas de Avaliação de 
Tecnologias em Saúde (ATS) e nos princípios da Saúde Baseada em 
Evidências (SBE)

Defesa do interesse público e manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do setor



Atuais diretrizes do processo de atualização continuada do Rol (RN nº 470/2021):

I - a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a contribuir para o desenvolvimento 
das ações de saúde no país;

II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças;

III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde;

IV - a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS;

V - a observância aos princípios da saúde baseada em evidências - SBE; e

VI - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

VII - a transparência dos atos administrativos.

Diretrizes do processo de atualização do Rol 



• O processo decisório sobre a cobertura assistencial adota, em diversos países,  a Avaliação de Tecnologias em 
Saúde – ATS.  

• A ATS é  a metodologia  que busca avaliar e sintetizar as melhores evidências em saúde, verificando os 
impactos organizacionais e financeiros de uma nova incorporação. 

• No Brasil, o arcabouço legal que rege a incorporação de tecnologias em saúde no SUS pela CONITEC é um 
exemplo na América Latina, utiliza a ATS e tem um processo legalmente constituído com fluxos e prazos 
definidos. 

• Na saúde suplementar,  a Lei nº 9.656/1996, recém atualizada pela Lei nº  14.307/2022, utiliza os mesmos 
princípios estabelecidos para a definição da cobertura no SUS, estando os processos de análise alinhados 
tanto com relação às referências e diretrizes metodológicas adotadas, como quanto aos prazos para 
realização do processo. 

• A aproximação das práticas e processos de trabalho no campo da incorporação de tecnologias com base na 
ATS entre SUS e saúde suplementar ocorre desde 2018, e é consequência da implementação da diretriz de 
alinhamento com as políticas públicas de saúde contida nos normativos do Rol.

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE - ATS



➢ Atualmente a atualização do Rol na  saúde suplementar adota regras similares à atualização da 
cobertura no SUS pela CONITEC:

AVALIAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE - ATS

PROCESSO SUS SAÚDE SUPLEMENTAR

Submissão de 

propostas

Online – contínua

Diretrizes metodológicas 

publicadas no site da Conitec são 

referência para as submissões.

Online - contínua

Diretrizes metodológicas publicadas 

no site da Conitec são referência para 

as submissões, com pequenas 

adaptações para o setor.

Prazo para conclusão 

do processo
180 dias prorrogáveis por 90 dias.

180 dias prorrogáveis por 90 dias

Priorização para tecnologias voltadas 

para o tratamento do câncer - 120 

dias prorrogáveis por 60 dias.
Disponibilização da 

tecnologia 

incorporada

180 dias após tomada de decisão 

e publicação no Diário Oficial da 

União.

Imediata após tomada de decisão e 

publicação no Diário Oficial da União.
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✓ Antes do advento da Lei nº 9.656/1998, os contratos de planos de saúde:

• Limitavam cobertura a determinados tipos de procedimentos;
• traziam extensa lista de exclusões;
• Previam limitação de tempo de internação;
• excluíam da contratação a assistência para determinadas doenças e

condições de saúde.

✓ O marco legal dos planos de saúde trouxe segurança jurídica aos contratos
de planos de saúde e os beneficiários passaram a contratar um plano com a
garantia de que teriam acesso a todos os procedimentos previstos no rol de
coberturas obrigatórias.

ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE



Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS

Processo contínuo e abrangente de avaliação dos impactos clínicos, sociais e
econômicos das tecnologias em saúde, que leva em consideração aspectos
como eficácia, efetividade, segurança, custos, entre outros, com objetivo
principal de auxiliar os gestores em saúde na tomada de decisões quanto
à incorporação, alteração de uso ou retirada de tecnologias em sistemas de
saúde.

Fonte: Resolução Normativa - RN nº 470, de 09 de Julho de 2021



Avaliação de Tecnologias em Saúde - ATS

• Essa tecnologia é efetiva e melhora de forma relevante os
resultados em saúde?

• É possível assumir o custo adicional dessa nova tecnologia,
considerando a sustentabilidade do setor?

• Estamos levando em conta as necessidades e perspectivas dos
pacientes?

• Existe estrutura organizacional, recursos físicos e/ou humanos
para prover a tecnologia em questão?

Reflexões



Análise de ATS desenvolvida na ANS

Aspectos adicionais considerados

Rede de serviços credenciada 
para as diferentes operadoras 

de planos de saúde

Produtos disponibilizados no 
mercado para contratação

Suas respectivas 
segmentações



Panorama

A análise técnica, sistemática e crítica dos benefícios e riscos das 
tecnologias necessita: 

Grupo de técnicos 
qualificados

Estrutura adequada
Tempo para o 
debate com a 
sociedade



O cenário demonstra

Importância da análise técnica

Compromisso com o interesse público

Avaliação pautada a partir de diversas dimensões
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PROTOCOLIZAÇÃO DAS PAR NO 
FORMROL WEB (A QUALQUER 

TEMPO)

RECEPÇÃO CONTÍNUA 
DAS PAR

ANÁLISE DE ELEGIBILIDADE 
DAS PAR (CONTÍNUA)

ANÁLISE TÉCNICA 
(CONTÍNUA) E REUNIÕES 

DO COSAÚDE  PARA 
DISCUSSÃO DAS PAR 

ELEGÍVEIS

FORMULAÇÃO DAS 
RECOMENDAÇÕES 
PRELIMINARES E 

ELABORAÇÃO DE NT PARA 
DELIBERAÇÃO DA DICOL

RP SUBMETIDAS À 
DELIBERAÇÃO DICOL, 
AUTORIZAÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO DE CP E 
AUDIÊNCIA PÚBLICA 

RP

RP

PARTICIPAÇÃO SOCIAL:
CONSULTA PÚBLICA (POR 20 DIAS)

AUDIÊNCIA PÚBLICA (PARA AS PAR COM RP 
DESFAVORÁVEIS)

RELATÓRIO DE ANÁLISE CRÍTICA - RAC (ANS)
RELATÓRIO PRELIMINAR DO COSAÚDE

COSAÚDE

RELATÓRIO FINAL DO 
COSAÚDE

RF

RF

ROL

ATUALIZAÇÃO DO ROL

AT

COSAÚDE

LEGENDA:
PAR – PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DO ROL
COSAÚDE - COMISSÃO DE ATUALIZAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE SUPLEMENTAR
RP – RECOMENDAÇÃO PRELIMINAR
CP – CONSULTA PÚBLICA
RF – RECOMENDAÇÃO FINAL
DICOL – DIRETORIA COLEGIADA DA ANS

Etapas



COSAÚDE - art. 10-D da Lei nº 9.658/1998:

É instituída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar à qual
compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10 desta Lei. O funcionamento, a
composição e o regimento da Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar serão estabelecidos em regulamento.

A Comissão deverá apresentar um relatório preliminar e um relatório final para as PAR. Os relatórios
deverão considerar as melhores evidências científicas, a avaliação econômica e o impacto orçamentário
da proposta de atualização.

Os membros indicados para compor a Comissão, bem como os representantes designados para
participarem dos processos, deverão ter formação técnica suficiente para compreensão adequada das
evidências científicas e dos critérios utilizados na avaliação.

Lei nº 14.307, de 3 de março de 2022
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FORMROL WEB



Submissão das PAR, conforme art. 10 da Lei 9.656/1998:

I - apresentação, pelo interessado, dos documentos com as informações necessárias
ao atendimento do disposto no § 3º do art. 10-D desta Lei, na forma prevista em
regulamento;

Evidências científicas, avaliação econômica, análise de impacto
orçamentário, preço CMED (no caso de medicamentos).

Lei nº 14.307, de 3 de março de 2022



• Demandas internas

• Tecnologias CONITEC

Lei 14.307/2022

§ 10. As tecnologias avaliadas e recomendadas positivamente pela Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec),
instituída pela Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, cuja decisão de incorporação
ao SUS já tenha sido publicada, serão incluídas no Rol de Procedimentos e Eventos
em Saúde Suplementar no prazo de até 60 (sessenta) dias.

PAR de outras fontes



• COSAÚDE

Art. 10-D. Fica instituída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar à qual
compete assessorar a ANS nas atribuições de que trata o § 4º do art. 10 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 14.307, de
2022)

• Consulta Pública

III - realização de consulta pública pelo prazo de 20 (vinte) dias com a divulgação de relatório preliminar emitido pela
Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar; (Incluído pela Lei nº 14.307, de
2022)

• Audiência Pública

IV - realização de audiência pública, na hipótese de matéria relevante, ou quando tiver recomendação preliminar de
não incorporação, ou quando solicitada por no mínimo 1/3 (um terço) dos membros da Comissão de Atualização do
Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar; (Incluído pela Lei nº 14.307, de 2022)

Participação Social
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Elementos de um RAC
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PERGUNTA ESTRUTURADA

P (População)

Pacientes adultas com carcinoma de ovário seroso (incluindo trompa de Falópio ou 
peritoneal primário) ou endometrioide, de alto grau (grau 2 ou maior), recidivado, sensível à 
platina e que respondem (resposta completa ou parcial) à quimioterapia baseada em platina 

e com mutação nos genes BRCA1 e/ou 2

I (Intervenção)
OLAPARIBE (Lynparza®) como tratamento de manutenção, associado ao tratamento de 

suporte.

C (Comparador)
Placebo, terapia de suporte ou tecnologia constante no Rol da ANS (bevacizumabe) 

associado ao tratamento de suporte.

O (Desfechos)
Primários: sobrevida global, sobrevida livre de progressão, eventos adversos graves.

Secundários: quaisquer eventos adversos, qualidade de vida

T (Tipos de estudo) Ensaios clínicos randomizados (ECR)
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QUALIDADE METODOLÓGICA 

RoB 1 

Domínio/ 

estudo 

Geração da 

sequência de 

alocação 

Sigilo de 

alocação 

Mascaramento 

(participantes e 

equipe)

Mascaramento 

(avaliadores 

dos desfechos)

Dados incompletos dos 

desfechos

Relato seletivo dos 

desfechos 
Outros vieses 

Pujade-

Lawaine

2017

[SOLO 2]

BAIXO RISCO
Método está 
descrito e foi 
considerado 
adequado.

BAIXO RISCO
Método está 
descrito e foi 
considerado 
adequado.

BAIXO RISCO
Método de 
descrito e 

parece 
adequado.

BAIXO RISCO
Método de 
descrito e 

parece 
adequado.

ALTO RISCO PARA QUALIDADE 
DE VIDA

Desfecho comprometido pela 
taxa de mortalidade dos 

pacientes.
BAIXO RISCO PARA OS DEMAIS 

DESFECHOS
Foi realizada análise por 

intenção de tratar com método 
apropriado. 

BAIXO RISCO
Todos os desfechos 

planejados no estudo 
(NCT01874353) foram 

relatadas. 

ALTO RISCO
Estudo em andamento, 

dados imaturos de 
sobrevida livre de 

progressão (análise 
interina). Uso de outras 

terapias após progressão 
a critério médico. 

Lenderman

2012

[Estudo 19]

BAIXO RISCO
Método está 
descrito e foi 
considerado 
adequado.

BAIXO RISCO
Método está 
descrito e foi 
considerado 
adequado.

BAIXO RISCO
Método de 
descrito e 

parece 
adequado.

BAIXO RISCO
Método de 
descrito e 

parece 
adequado.

ALTO RISCO PARA QUALIDADE 
DE VIDA

Desfecho comprometido pela 
taxa de mortalidade dos 

pacientes.
BAIXO RISCO PARA OS DEMAIS 

DESFECHOS
Foi realizada análise por 

intenção de tratar com método 
apropriado. 

BAIXO RISCO
Todos os desfechos 

planejados no estudo 
(NCT00753545) foram 

relatados.

ALTO RISCO
Estudo em andamento, 

dados imaturos de 
sobrevida global e livre 
de progressão (análise 

interina).







36

CERTEZA DA EVIDÊNCIA (SOLO-2)

Desfechos

Efeitos absolutos potenciais*

(95% CI) Efeito relativo
(95% CI)

№ de 
participante

(estudos)

Certeza da 
evidência
(GRADE)

Risco com 
Placebo

Risco com 
Olaparibe

Sobrevida global
(65 meses)

Mediana 38,3 
meses

Mediana 51,7 
meses

HR 0,74
(0,54 a 1,00)

294
(1 ECR )

⨁⨁⨁◯
MUITO BAIXAa,b

Sobrevida livre de 
progressão  
(24 meses)

Mediana 5,5 
meses

Mediana 19,1 
meses

HR 0,33
(0,24 a 0,44)

294
(1 ECR)

⨁⨁⨁◯
MODERADAa

Eventos adversos 
graves 

(24 meses)
8 por 100

18 por 100
(9 para 37)

RR 2,22
(1,07 a 4,60)

294
(1 ECR)

⨁⨁⨁⨁
MODERADAa

Quaisquer eventos 
adversos 

(24 meses)
97 por 100

97 por 100
(95 a 100)

RR 1,02
(0,95 a 1,09)

294
(1 ECR)

⨁⨁⨁◯
MODERADAa

Qualidade de vida
(TOI-FACT-O)
(12 meses)

Média ajustada 
-2,87 pontos

Diferença -0,03
(-2,19 a 2,21)

-
294

(1 ECR)
⨁⨁⨁◯
BAIXAa,c
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• RN 439/2018 –Art.9º - Requisitos de informação

• RN 470/2021 - Art .7º - Requisitos de informação:

XII - apresentação de estudo de avaliação econômica em saúde, na perspectiva da saúde 
suplementar, com a respectiva planilha eletrônica de cálculos, de acordo com a edição atualizada 
das diretrizes metodológicas de estudos de avaliação econômica de tecnologias em saúde, 
publicadas pelo Ministério da Saúde;

• Manual do FormRol: 

Previsão de AE na normatização do Rol



❖Definição – Avaliação econômica é uma análise comparativa de 
estratégias em termos de custos e desfechos em saúde 
(consequências)
❖ Os custos incrementais da nova tecnologia são coerentes com 
os benefícios adicionais que a tecnologia proporciona?

Avaliação Econômica em Saúde



Economia da saúde - Fundamentos

39

Necessidades ilimitadas

Recursos limitados

Custos crescentes

ESCOLHAS

Formato do 
sistema (regimes):
- População alvo e 

fonte de 
financiamento

Uso dos recursos



❖Escolha do uso dos recursos disponíveis
❖ Se funciona, se é bom, se é seguro (eficácia, efetividade) -> Síntese de 
evidências (Parecer Técnico Científico/Revisão sistemática)
❖ Se vale a pena (eficiência) -> Avaliação econômica em saúde
❖ Se é possível (factibilidade) -> Análise de impacto orçamentário e da 
capacidade instalada

Avaliação de Tecnologias em Saúde



Custo de oportunidade – como há usos alternativos para os 
recursos limitados, ao se optar por uma intervenção equivocada 
– aquela que não gere benefícios adicionais –, perde-se a 
oportunidade de usar a mesma quantia de dinheiro para 
investir em alternativas que poderiam trazer mais ganhos para a 
população

Características dos estudos econômicos



oPara que haja escolha, devem ser confrontados duas 
intervenções com o mesmo objetivo - COMPARADOR
o Os custos e os desfechos devem ser considerados no mesmo 
período de tempo – HORIZONTE TEMPORAL
o Deve ser explicitado o ponto de vista da análise e quais custos 
são relevantes  – serviço de saúde, financiador (público – SUS / 
privado – operadoras), sociedade – PERSPECTIVA DA ANÁLISE

Características dos estudos econômicos
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Tipos de avaliação econômica
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Análise crítica da AE
- Parâmetros

Mensuração da efetividade

Medidas e quantificação de desfechos baseados em preferência (utility)

Estimativa de recursos e custos

Unidade monetária

Modelagem

Pressupostos do modelo

Métodos analíticos

Planilha (transparência e reprodutibilidade)



DADOS SOBRE A ATUALIZAÇÃO DO ROL EM SEU 
FORMATO CONTÍNUO E DINÂMICO
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Elegibilidade

Fonte: SISROL/ANS, 03/08/2022.
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Análise Técnica
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Rol Dinâmico em números

➢ 11 Atualizações do Rol desde a publicação da RN 470/2021

• 10 UAT origem Conitec
• 01 UAT Extraordinária
• 14 UAT origem FormRol
• 04 Categorias de profissionais de saúde passaram a ter cobertura sem 

limites de número de consultas e sessões por meio da exclusão de 09 DUTs

➢ 07 Reuniões Técnicas da COSAÚDE em 2022

➢ 07 Consultas Públicas realizadas em 2022 (1 em andamento)

➢ 04 Audiências Públicas realizadas em 2022
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Tipos de estudos econômicos e status das tecnologias



✓ Agilidade na incorporação de novos procedimentos ao Rol

✓ Incorporação responsável, com base nas ferramentas de Avaliação de Tecnologias em 

Saúde (ATS) e nos princípios da Saúde Baseada em Evidências (SBE)

✓ Ênfase na promoção de saúde e prevenção de doenças

✓ Defesa do interesse público

✓ Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor

✓ Transparência dos atos administrativos

Ganhos para a sociedade
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✓ Reafirma-se que é essencial que os procedimentos a serem cobertos sejam

aqueles que passaram pelo crivo da avaliação técnica da ANS, em conjunto

com as sociedades médicas, as entidades representativas de prestadores de

serviços, pacientes, órgãos de defesa do consumidor e das operadoras de

planos de saúde, bem como dos demais atores do setor de saúde

suplementar, nos moldes do que é feito hoje.

IMPORTÂNCIA DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE


