
 

 

  
 

EDIÇÃO Nº 02 –JANEIRO/2018 
 

AMPLIAÇÃO DO ROL DE PROCEDIMENTOS DOS PLANOS MÉDICOS EM 2018 
 
 
Entrou em vigor a nova cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). A Resolução Normativa com a atualização 
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde foi publicada no dia 08/11 no Diário Oficial 
da União e estabelece a inclusão de 18 novos procedimentos – entre exames, terapias e 
cirurgias que atendem diferentes especialidades - e a ampliação de cobertura para outros 
sete procedimentos, incluindo medicamentos orais contra o câncer. Pela primeira vez está 
sendo incorporado no Rol um medicamento para tratamento da esclerose múltipla. 
 
A nova lista de cobertura passou a valer a partir do dia 2 de janeiro e atenderá 42,5 milhões 
de beneficiários que possuem planos de assistência médica e 22,6 milhões com planos 
exclusivamente odontológicos. O Rol é obrigatório para todos os planos de saúde 
contratados a partir da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, os chamados planos novos, ou 
aqueles que foram adaptados à lei. A lista de procedimentos cobertos pelos planos de saúde 
é atualizada a cada dois anos para garantir o acesso ao diagnóstico, tratamento e 
acompanhamento das doenças através de técnicas que possibilitem o melhor resultado em 
saúde, sempre obedecendo a critérios científicos comprovados de segurança, eficiência e 
efetividade. 
 
Acesse a lista completa de incorporações do Rol. 
 
Como é feito todos os anos, após a publicação da Resolução Normativa que amplia o Rol, 
a inclusão das novas coberturas é avaliada por um ano. Caso a ANS identifique impacto 
financeiro, este será avaliado no cálculo do reajuste das mensalidades dos planos médico-
hospitalares do ano seguinte. 
 
 
A Central de Atendimento da SIAS está à disposição para o esclarecimento de eventuais 
dúvidas. 
 
 

RJ, 18 de janeiro de 2018 
DIRETORIA EXECUTIVA 

 
 
Fonte:http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/sobre-a-ans/4192-planos-de-saude-vao-
oferecer-18-novos-procedimentos-a-partir-de-2018 
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