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“Não existem métodos fáceis para resolver 

problemas difíceis.” 

 

René Descartes 
 



 

Resumo 

Objetivo – Trata-se de pesquisa qualitativa de caráter exploratório com o 

objetivo de demonstrar como a atividade regulatória de edição de atos 

normativos gera aprendizado aos reguladores da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) a partir dos pesos administrativos por eles enfrentados.  

Metodologia – Para identificar como a atividade regulatória converteu-se em 

aprendizado para os reguladores, foram selecionadas duas Resoluções 

Normativas (RN’s) editadas pela ANS que tratam da elaboração do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, a RN nº 387, de 28 de outubro de 2015 e a 

RN nº 428, de 07 de novembro de 2017. Para se evidenciar esta assertiva, 

buscou-se demonstrar como a burocracia aprendeu a partir do peso 

administrativo, ou seja, esforços adicionais que lhe foram demandados das mais 

diversas formas como, por exemplo, custos de conformidade, psicológicos e o 

próprio custo de aprendizagem. Os dados e informações para a pesquisa foram 

coletados no portal e na INTRANET1 da ANS, assim como, através do 

questionário, conforme o Apêndice A desta pesquisa, aplicado nos principais 

responsáveis por este processo de trabalho no âmbito da Agência. 

Resultados – A partir do cruzamento desses dados e informações, bem como, 

das respostas apresentadas ao questionário, foi demonstrado que a atividade 

regulatória de elaboração de normativos converteu-se em aprendizado aos 

reguladores da Agência Nacional de Saúde Suplementar, resultando na melhoria 

do processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e, 

especialmente, na incorporação de novos procedimentos por critérios mais 

robustos a partir da RN nº 428, de 2017. Demonstrou-se também que esses 

custos adicionais, que se traduziram em aprendizado aos reguladores, foram 

responsáveis por incrementos e melhorias na RN nº 428, de 2017 em 

comparação com a RN nº 387, de 2015.   

Limitações – A principal limitação da pesquisa se refere à sua abrangência, 

uma vez que se delimitou apenas ao âmbito da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, em um universo de onze Agências Reguladoras federais2. 

                                                           
1
 A intranet é uma rede de computadores privada que assenta sobre a suíte de protocolos da Internet, porém, de uso 

exclusivo de um determinado local, como, por exemplo, a rede de uma empresa, que só pode ser acessada pelos seus 
utilizadores ou colaboradores internos. (fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Intranet) 
2 

A relação completa das Agências Reguladoras federais encontra-se no Apêndice B. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_de_computadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Empresa


 

Contribuições práticas – O estudo trará ganhos à academia e às onze 

Agências Reguladoras federais, em especial, à ANS, uma vez que a partir dos 

resultados encontrados na pesquisa pode-se induzir o aperfeiçoamento dos 

processos de aprendizagem com o foco em mudanças comportamentais que 

geram mais produtos de aprendizagem. 

Contribuições sociais – Ao se identificar como atividade regulatória de edição 

de atos normativos gera aprendizado aos seus reguladores, a partir dos pesos 

administrativos por eles enfrentados, a ANS pode aprimorar seus processos na 

busca de normas regulatórias mais efetivas para os entes regulados, assim 

como, para os beneficiários de planos de saúde. 

Originalidade – Pelo nosso conhecimento, será a primeira vez que irá se 

avaliar, através de um estudo acadêmico, a relação dos reguladores com os 

pesos administrativos que eles enfrentam nas suas atividades diárias e o espaço 

que este esforço potencializa para possível aprendizagem em termos de 

melhoria das normas regulatórias. 

 

Palavras-chave: Agência Nacional de Saúde Suplementar. Burocracia. 

Reguladores. Normas regulatórias. Peso Administrativo. Processo de 

aprendizagem. Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 

Categoria do artigo: Dissertação de Mestrado  



 

Abstract 

Purpose – It is a qualitative exploratory research with the objective of 

demonstrating how the regulatory activity of editing normative acts generates 

learning to the regulators of the National Agency of Supplementary Health 

(NASH) from the administrative burdens they face.  

Design/Methodology – In order to identify how regulatory activity became 

learning for regulators, two Regulatory Norms (RNs) edited by the ANS that deal 

with the elaboration of the Roster of Procedures and Events in Health, RN 387, of 

October 28, 2015 and the RN 428, dated November 7, 2017. In order to 

demonstrate this assertion, it was tried to demonstrate how the bureaucracy 

learned from the administrative burdens, that is, additional efforts that were 

demanded to it of the most diverse forms, for example, compliance costs, 

psychological costs and the learning cost itself. The data and information for the 

survey were collected in the portal and INTRANET3 of the NASH, as well as, 

through the questionnaire, according to Appendix A of this survey, applied to the 

main responsible for this work process within the Agency. 

Findings – From the cross-referencing of these data and information, as well as 

from the answers presented to the questionnaire, it was demonstrated that the 

regulatory activity of normative elaboration became a learning process for the 

regulators of the National Agency of Supplementary Health, resulting in an 

improvement of the Roster of Procedures and Events in Health, and especially in 

the incorporation of new procedures by more robust criteria as of RN 428, of 

2017. It was also shown that these additional costs, which resulted in learning to 

the regulators, were responsible for increases and improvements in the RN 428, 

2017 compared to the RN 387, 2015. 

Research limitations – The main limitation of the research refers to its scope, 

since it was limited only to the scope of the National Agency of Supplementary 

Health, in a universe of eleven federal Regulatory Agencies4. 

Practical implications – The study will bring gains to the academy and the 

eleven federal Regulatory Agencies, especially the NASH, since from the results 

                                                           
3
 The intranet is a private computer network based on the suite of Internet protocols, but only for a specific location, such 

as a company network, which can only be accessed by its users or internal collaborators . (source: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Intranet) 
4
 The full list of federal regulatory agencies can be found in Appendix B. 



 

found in the research may induce the improvement of learning processes with a 

focus on behavioral changes that generate more learning products. 

Social implications – By identifying itself as a regulatory activity for the issuance 

of normative acts it generates learning to its regulators, based on the 

administrative burdens they face, NASH can improve its processes in search of 

more effective regulatory standards for regulated entities, as well as for 

consumers of health plans. 

Originality – To our knowledge, it will be the first time to evaluate, through an 

academic study, the relationship of regulators with the administrative burdens 

they face in their daily activities and the space that this effort potentiates for 

possible learning in terms of improved standards regulatory frameworks. 

 

Keywords: National Agency of Supplementary Health. Bureaucracy. Regulators. 

Regulatory norms. Administrative burdens. Learning process. Roster of 

Procedures and Events in Health. 

Paper category: Master´s thesis 
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1. INTRODUÇÃO 

A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS foi criada pela Medida 

Provisória nº 2.012-2, de 30 de dezembro de 1999, sendo posteriormente 

convertida na Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000. Tem por finalidade 

institucional a promoção da defesa do interesse público na assistência 

suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às 

suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o 

desenvolvimento das ações de saúde no País. 

Para alcançar esta finalidade, a ANS tem como função precípua o 

estabelecimento de regras para o mercado de planos privados de assistência à 

saúde que fora regulamentado pela Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 – que 

dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde.  

Para o estabelecimento destas regras, a Agência edita uma série de normas 

como, por exemplo, Resoluções Normativas, Instruções Normativas, Súmulas 

Normativas, entre outras, que são observadas pelos agentes regulados, 

inclusive em suas relações com os prestadores de serviços de saúde e os 

beneficiários dos planos.Tais atos normativos disciplinam matérias que estão 

sob o escopo da regulação da ANS, como, registro das operadoras para 

atuarem no mercado de planos de saúde; Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde que as operadoras devem garantir aos beneficiários; registro dos 

produtos que serão comercializados pelas operadoras; regras contratuais que 

devem ser observadas pelas operadoras em suas relações com os 

beneficiários dos planos, assim como, com os prestadores de serviços de 

saúde; autorização de reajuste dos contratos firmados entre as operadoras de 

planos de saúde com os beneficiários dos contratos de planos individuais e 

familiares; regras econômico-financeiras, entre outros temas regulatórios. 

Deste modo, o Órgão Regulador cria uma série de obrigações que se traduzem 

em peso administrativo às operadoras de planos privados de assistência à 

saúde, especialmente, em razão dos custos de conformidade para 

cumprimento dessas normas. Por outro lado, as obrigações normativas 

também implicam um peso administrativo para os próprios reguladores que 
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precisam registrar, analisar e acompanhar as informações e obrigações que 

demandam aos regulados. 

Entretanto, este lado do peso administrativo que sofrem os próprios 

reguladores tende a ser negligenciado na literatura. De fato, para se regular um 

mercado tão complexo como o de planos privados de assistência à saúde que 

envolve vários atores, entre os quais, os próprios agentes regulados, que são 

as operadoras de planos privados de assistência à saúde, os prestadores de 

serviços de saúde (hospitais, serviços auxiliares de diagnóstico e terapia e os 

profissionais de saúde), fornecedores de medicamentos, órteses, próteses e 

materiais especiais e os próprios beneficiários dos planos, a Agência enfrenta 

vários custos que são intrínsecos a sua própria atividade regulatória. 

Em outras palavras, da mesma forma que a regulamentação gera custos aos 

agentes regulados, ela também traz custos ao próprio Regulador. 

Segundo MOYNIHAN, HERD e HARVEY (2014), o peso administrativo é 

conceitualizado como uma função de aprendizagem, psicológica e de custos de 

conformidade que os cidadãos vivenciam em suas interações com o governo. 

Argumentam também que a criação e redução, bem como, a distribuição dos 

encargos entre o Estado e os indivíduos, é um local onde a política se 

desenrola. 

De forma semelhante, o peso administrativo que o Regulador enfrenta pode se 

fazer presente via custos de aprendizagem (o quanto os reguladores precisam 

aprender sobre a nova matéria a ser regulamentada), custos psicológicos (por 

exemplo, o estresse gerado aos reguladores para lidar com os novos 

processos administrativos) ou, até mesmo, através dos custos de conformidade 

(o que os reguladores precisam fazer na prática para que as novas normas 

sejam elaboradas e implementadas).  

Nesta pesquisa, partimos da suposição que no decorrer deste processo, os 

reguladores não apenas enfrentam custos, mas também podem aprender, 

resultando em melhores normas regulatórias. Para aprofundar esta hipótese,  

esta pesquisa buscou analisar o processo de aprendizado pelos reguladores da 

ANS, por meio dos esforços adicionais causados pelo peso administrativo, no 

decorrer de sua atividade regulatória. Para subsidiar esta pesquisa no que diz 
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respeito ao conceito de aprendizagem foram utilizados os trabalhos de Heikkila 

e Gerlak (2011) acerca da temática. 

Dessa forma, a presente pesquisa buscou mostrar como os reguladores da 

ANS (servidores e gestores) aprendem (coletam, traduzem e disseminam os 

dados e as informações) por meio do peso administrativo (custo de 

conformidade, psicológicos e de aprendizagem) durante a elaboração de 

normas regulatrórias. 

1.1.  O problema 

A presente pesquisa buscou analisar como os pesos administrativos 

enfrentados no decorrer da atividade regulatória de edição de atos normativos 

geram aprendizados aos próprios reguladores da ANS. 

1.2. Objetivos 

1.2.1.   Geral 

Demonstrar como a burocracia da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

aprende a partir do peso administrativo que enfrenta no processo de 

elaboração e implementação das normas regulatórias que são por ela editadas. 

1.2.2.  Específicos 

Avaliar as variáveis que mostram como a atividade de edição de atos 

normativos pelo Regulador, por meio da sua burocracia, a partir do peso 

administrativo por ela enfrentado, converte-se em aprendizado tanto para o seu 

corpo técnico e gerencial, assim como para a própria instituição. 

1.3. Delimitação do estudo 

O estudo se delimitou a analisar o processo de aprendizado pelos reguladores 

da Agência Nacional de Saúde Suplementar quando enfrentam fardo 

administrativo na edição de atos normativos. 
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Nesse contexto, foram selecionadas duas Resoluções Normativas editadas 

pela Agência - RN nº 387, de 28 de outubro de 2015 e RN nº 428, de 07 de 

novembro de 2017 - que tratam do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 

Optou-se em selecionar estas duas normas, uma vez que disciplinam a mesma 

matéria – a elaboração do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, em 

razão do amplo processo de participação social (participação de várias partes 

interessadas, entre os quais, os agentes regulados, prestadores de serviços 

em saúde, os beneficiários de planos de saúde, servidores públicos, academia) 

e pela robustez do processo de elaboração das normas (a cada edição do Rol 

são recebidas milhares de contribuições). Além disso, buscou-se indicar a 

existência de um espaço de melhoria regulatória e incrementos processuais 

incorporados na edição da RN nº 428, de 2017 quando comparada com a RN 

nº 387, de 2015. 

2. PESO ADMINISTRATIVO 

O peso administrativo foi previamente definido como a experiência de um 

indivíduo com as onerosas implementações políticas (Burden et al, 2012). 

MOYNIHAN, HERD e HARVEY (2014) conceitualizam mais detalhadamente o 

peso administrativo como uma função de aprendizagem, psicológica e de 

custos de conformidade que os cidadãos vivenciam em suas interações com o 

governo. Argumentam também que a criação e redução, bem como, a 

distribuição dos encargos entre o Estado e os indivíduos, é um local onde a 

política se desenrola. 

Os autores identificaram três categorias de custos que constituem o peso 

administrativo, sempre na perspectiva dos beneficiários dos programas, como 

segue: 

a. Custos de aprendizagem: que decorrem do envolvimento em 

processos de busca para coletar informações sobre serviços públicos e 

avaliar como eles são relevantes para o indivíduo; 

b. Custos psicológicos: que incluem o estigma de se candidatar ou 

participar de um programa com percepções negativas, um sentimento de 
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perda de poder ou autonomia nas interações com o Estado, ou o 

estresse de lidar com processos administrativos; 

c. Custos de conformidade: são os encargos das regras e requisitos 

administrativos. Por exemplo, para aqueles que se candidatam a um 

programa de serviços, estes são os custos de preenchimento de 

formulários, ou fornecer documentação de status. Para indivíduos ou 

empresas que são regulados pelo governo, estes são os custos de 

cumprimento da regulamentação.  

Resumindo, o impacto total das regras regulatórias não pode ser determinado 

de forma adequada sem saber algo sobre os recursos e energia necessários 

para cumprir as regras (Foster, 1990; Foster e Jones, 1978). Entretanto, este 

aspecto tende-se a negligenciar.  

Assumindo a mesma conceitualização do peso administrativo, mas mudando o 

foco para os próprios reguladores, pode-se inferir que o peso administrativo 

também pode estar relacionado às atividades destes burocratas. O processo 

de elaboração das normas editadas pela ANS exemplifica a ocorrência de peso 

administrativo com custos de aprendizagem, custos psicológicos e custos de 

conformidade que são direcionados aos administrados (sociedade de uma 

forma geral e os agentes regulados), assim como, aos próprios reguladores da 

Agência.  

Assim, os reguladores podem enfrentar custos de aprendizagem cada vez que 

uma nova norma é elaborada ou reeditada, demandando novas informações, 

fontes e processos de coleta de dados. Também são expostos a custos 

psicológicos com o estresse devido à percepção de carga adicional 

administrativa ou sensação de perda de autonomia devida as mudanças 

impostas pelas novas regras que eles têm que implementar. E também aos 

custos de conformidade, quando exigem formulários adicionais a serem 

preenchidos, bancos de dados a serem elaborados ou sofisticados, entre 

outros.  

Nesse contexto, buscou-se nesta pesquisa demonstrar como os pesos 

administrativos que os reguladores enfrentam na atividade de edição de 
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normas regulatórias, podem se converter em aprendizado para a atividade 

regulatória da ANS. 

3. PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

A aprendizagem é um conceito multidimensional e se refere tanto aos 

processos de aprendizagem individual, como aos processos de aprendizagem 

coletivos – foco deste trabalho de pesquisa.  

Nos processos de políticas públicas, a aprendizagem entre os atores políticos 

pode desempenhar um papel fundamental na definição de como os atores 

chegam a um acordo em relação à compreensão dos problemas políticos, 

como resolver a crise orçamentária, adaptar-se às mudanças climáticas ou 

tomar decisões diplomáticas e estratégicas críticas. O aprendizado também 

desempenha um papel na definição dos tipos de políticas que os atores 

públicos elaboram e implementam. Não é apenas como os indivíduos 

aprendem em processos políticos que é importante, mas também como grupos 

de indivíduos em contextos coletivos de políticas aprendem o que é crítico para 

entender questões e soluções políticas e traduzir esse conhecimento em 

mudanças políticas. Esses contextos políticos coletivos podem incluir grupos 

de interesse, órgãos públicos, coalizões, redes políticas, comissões e 

legislaturas, para citar alguns. (Heikkila e Gerlak, 2013) 

Compreender o processo de aprendizagem é importante porque pode ajudar a 

evitar falso-positivos na medição da aprendizagem. Por exemplo, identificar a 

difusão de uma nova ideia política pode ser visto como evidência de 

aprendizagem pelos adotantes de políticas. No entanto, sem vincular esse 

resultado a um processo de aprendizado, não se pode descartar se essa 

difusão política foi simplesmente o resultado de um mimetismo ou de um bom 

momentâneo. Um segundo desafio é entender como a aprendizagem entre um 

grupo coletivo envolvido em decisões políticas difere e está relacionada à 

aprendizagem individual. Esclarecer essa relação também pode ajudar a 

aguçar como medimos e teorizamos sobre a aprendizagem dentro ou entre 

grupos de atores políticos. Uma terceira área da literatura que ainda não foi 

totalmente desenvolvida é a identificação e exploração dos fatores que podem 
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fomentar ou inibir a aprendizagem em diferentes contextos políticos, locais ou 

sistemas. Identificar e categorizar esses fatores pode ajudar a promover a 

construção de teorias e permitir a comparação de pesquisas de aprendizado 

em diferentes contextos. (Heikkila e Gerlak, 2013) 

Adotamos aqui a definição de HEIKKILA e GERLAK (2011) de aprendizagem, 

como: 

a) um processo coletivo que pode incluir a aquisição de informações por 

meio de diversas ações (por exemplo, tentativa e erro), avaliação ou 

tradução de informações e disseminação do conhecimento ou 

oportunidades através de indivíduos em um coletivo.  

b) como produto, no sentido que desse processo de aprendizagem 

emergem produtos coletivos, como, novas ideias compartilhadas, 

estratégias, regras ou políticas. 

Neste sentido, os produtos de aprendizagem não existem sem o processo de 

aprendizagem. Para configurarmos aprendizagem, é importante comprovar que 

houve um processo de aprendizagem que resultou em melhores produtos 

coletivos. 

Em termos de processo de aprendizagem, para os autores, aquisição é a fase 

que envolve a coleta ou recebimento de informações. Essas informações 

podem vir de fontes internas (“dentro” do grupo), fontes externas (“externas” a 

um grupo) ou de grupos relacionados (“entre” grupos). É através dos 

indivíduos, agindo sozinhos ou em conjunto com os outros em um grupo, que a 

informação é adquirida. As informações podem ser adquiridas por um indivíduo 

ou vários indivíduos podem adquirir as mesmas informações. Frequentemente, 

os mecanismos para aquisição de informação são de natureza experiencial. 

Por exemplo, a informação pode ser adquirida através da prática ou 

experiência de indivíduos dentro de um grupo - muitas vezes referida como 

tentativa e erro (apud Fazey et al., 2005; Henry, 2009; Kolb, 1984; Levitt & 

March, 1988; Ostrom, 2007; Rose, 1991). Outro mecanismo experiencial para a 

aquisição de informações, segundo HEIKKILA e GERLAK (2013)   pode ocorrer 

quando indivíduos em um grupo observam as ações de outras pessoas dentro 

ou fora de um grupo (apud Nadler, Thompson & Van Boven, 2003). 
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Já a fase de tradução do processo de aprendizagem, segundo os autores, 

envolve a interpretação do significado de novas informações, ou a aplicação de 

informações existentes para um novo contexto, pelos indivíduos de um grupo 

que adquiriram informações. É através da tradução onde a informação é 

entendida e se torna “conhecimento”. Assim como a fase de aquisição, essa 

fase emerge através dos processos cognitivos dos indivíduos (apud Olsson, 

2011). Além disso, diferentes tipos de mecanismos podem ser chamados na 

tradução de informações. 

Por sua vez, é através da disseminação, ou da transferência e incorporação de 

informações por meio de um grupo, que o conhecimento em nível individual é 

susceptível de ser desenvolvido em conhecimento compartilhado entre os 

membros do grupo (apud Argote, 2011). A transferência no processo de 

disseminação pode exigir que os indivíduos que adquirem informações 

distribuam essas informações através de um coletivo para uma massa crítica 

de indivíduos ou para os principais tomadores de decisão (Huber, 1991). 

Segundo HEIKKILA e GERLAK (2013) produtos de aprendizagem emergem do 

processo de aprendizagem.  

Em outras palavras, as fases do processo de aprendizagem descritas acima - 

aquisição, tradução e disseminação - fornecem mecanismos que produzem 

produtos de aprendizagem. 

Para HEIKKILA e GERLAK (2013), um tipo de produto de aprendizagem 

envolve mudanças cognitivas que podem ser observadas entre membros de 

um grupo, que podem incluir ideias, crenças ou valores novos ou reforçados 

(por exemplo, sobre a natureza de um problema político ou soluções políticas 

apropriadas). Um segundo tipo de produto de aprendizagem, segundo os 

autores, envolve mudanças em comportamentos coletivos ou ações (apud 

Argyris, 2003; Crossan et al., 1999; Henry, 2009; Knight, 2002; Newig, Günther, 

& Pahl-Wostl, 2009). Este segundo tipo de produto, que resulta em mudanças 

de rotinas organizacionais, é o que mais chama a atenção dos pesquisadores 

da área.  

HEIKKILA e GERLAK (2013) destacam que embora os produtos cognitivos 

sejam importantes, pesquisadores que estudam políticas estão, em última 
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análise, interessados nos produtos comportamentais, que incluem as 

mudanças políticas e institucionais que podem resultar do aprendizado. 

Mudanças comportamentais também podem incluir a adoção de novas 

estratégias por um grupo de atores políticos, como uma nova campanha de 

mídia que reformule um debate político. Um corpo substancial de literatura 

sobre políticas centra-se nos produtos comportamentais da aprendizagem (por 

exemplo, Berry & Berry, 2007; Birkland, 2006; Mantzavinos et al., 2004; 

Nicholson-Crotty, 2009), ignorando amplamente os componentes cognitivos 

dos produtos de aprendizagem. No entanto, alguns estudiosos de políticas 

argumentam que tal mudança só pode ser concebida como aprendizagem 

quando está ligada a mudanças nas crenças (apud O’Toole, 1997). Da mesma 

forma, HEIKKILA e GERLAK (2013) argumentam (apud Volden et al.,2008) que 

medir e modelar a mudança de política resultante da aprendizagem não pode 

se basear apenas na evidência da adoção de políticas. 

Destacam também que algumas pesquisas sugerem que ter uma linguagem 

comum ou compartilhada pode ajudar os indivíduos em um grupo a traduzir 

idéias de maneiras semelhantes e, em última instância, concordar com novas 

ideias na fase de disseminação (apud Richerson & Boyd, 2005). 

Nessa linha, observa-se que as Resoluções Normativas que disciplinam o Rol 

de Procedimentos e Eventos em Saúde são exemplos de produtos coletivos de 

aprendizagem, uma vez que a cada edição, implicam mudanças 

comportamentais por parte dos reguladores. 

Segundo HEIKKILA e GERLAK (2013), o processo de aprendizagem coletiva 

não é influenciado apenas pela forma como as pessoas são organizadas e 

como interagem, mas também pelo domínio tecnológico e funcional de um 

ambiente coletivo. O domínio tecnológico e funcional envolve os tipos de 

atividades técnicas ou substantivas (por exemplo, serviços e produtos) 

produzidos por um grupo, juntamente com os recursos e ferramentas 

tecnológicos e de informação (por exemplo, bancos de dados, pesquisa, 

sistemas de informação e infraestrutura de comunicação) que os atores 

utilizam na realização dessas atividades (apud Thompson, 2007). O 

conhecimento e a expertise de atores individuais também podem ser 
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considerados parte dos recursos disponíveis dentro de um domínio tecnológico 

e funcional. O domínio tecnológico e funcional pode determinar o tipo de 

informação que um grupo coletivo estará interessado em aprender, pesquisar 

ou ter acesso, bem como a frequência e facilidade com que a informação pode 

ser compartilhada, moldando assim a aquisição, tradução e disseminação, 

fases do processo de aprendizagem. A literatura sobre aprendizagem em 

ambientes coletivos parece ter prestado menos atenção às formas pelas quais 

o domínio tecnológico e funcional influencia a aprendizagem coletiva, em 

relação à dinâmica social e aos fatores estruturais. No entanto, a literatura 

oferece alguns insights teóricos sobre as maneiras em que domínios técnicos e 

funcionais podem dificultar ou apoiar a aprendizagem. Por exemplo, em termos 

dos tipos de atividades técnicas ou substantivas abordadas ou produzidas por 

um grupo, que podem incluir uma questão de política pública ou um tipo de 

serviço prestado por uma organização pública, alguns sugerem que a 

ambigüidade e a incerteza nessas atividades podem desafiar o aprendizado. 

(apud Brown & Brudney, 2003; Franz & Sato, 2005). Argumentam que tal 

ambiguidade pode dificultar as fases de tradução e disseminação da 

aprendizagem, porque torna difícil para os atores interpretar e concordar sobre 

a natureza dos problemas e soluções, ou até mesmo, a relevância de novas 

informações. Por outro lado, as fases de interpretação e disseminação do 

processo de aprendizagem podem ser facilitadas quando as atividades 

funcionais de interesse de um grupo coletivo são bem compreendidas e 

estreitamente definidas (Heikkila e Gerlak, 2011). 

Para HEIKKILA e GERLAK (2013) independentemente do contexto, a 

aprendizagem provavelmente não será um processo linear. Outro desafio 

crítico, portanto, é articular mais claramente não apenas as inter relações entre 

as fases de aprendizagem, mas também como a aprendizagem se cruza com a 

definição e a mudança da agenda política.  

Neste contexto, para demonstrar como os reguladores aprendem a partir dos 

pesos administrativos em que são expostos, optou-se em escolher duas 

Resoluções Normativas que tratam da temática Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde por ser um processo regulatório robusto e complexo, em 
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que se têm muitas partes interessadas – operadoras de planos de saúde; 

prestadores de serviços em saúde; beneficiários de planos de saúde; entidades 

de defesa dos consumidores, entre outras. Além disso, há um volume 

representativo de dados, documentos, estudos técnicos, normas legais e 

infralegais e informações que são analisadas e consolidadas até o fechamento 

da proposta final de normativo a ser publicado. Ainda, o fato que estas normas 

foram reeditadas indicando que houve um espaço de mudança por parte dos 

reguladores, que pode ter resultado em aprendizagem - um processo que se 

gostaria de captar nesta pesquisa. 

4. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE 

À Agência Nacional de Saúde Suplementar compete elaborar o Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, que constitui referência básica para os 

fins do disposto na Lei nº 9.656, de 1998, e suas excepcionalidades. O Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde é a lista das coberturas mínimas 

obrigatórias a serem assegurados pelos chamados “planos novos” (planos 

privados de assistência à saúde comercializados a partir de 2/1/1999), e pelos 

“planos antigos” adaptados (planos adquiridos antes de 2/1/1999, mas que 

foram ajustados aos regramentos legais, conforme o art. 355, da Lei nº 9.656, 

de 1998), respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais 

(ANS, 2015). 

Segundo destaca o Relatório de Atividades do Grupo Técnico do Comitê 

Permanente de Regulação da Atenção à Saúde (COSAÚDE/ANS) para 

apreciação de propostas via formulário eletrônico para as alterações no Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde 2018, o Rol garante e torna público o 

direito assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, contemplando os 

procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico e tratamento de 

todas as doenças que compõem a Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID – 10ª edição), da 

                                                           
5
 Art. 35.  Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, assegurada 

aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados entre 2 de setembro de 
1998 e 1o de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sistema previsto nesta Lei.  
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Lei 9.656, de 1998. 

O Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde – COSAÚDE foi 

criado por meio de Instrução Normativa /DIPRO – IN nº 44, de 13 de fevereiro 

de 2017 sendo um órgão de caráter consultivo e tendo os seguintes objetivos - 

(I) analisar as questões pertinentes à cobertura assistencial obrigatória a ser 

assegurada pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e (II) estabelecer 

manutenção de um diálogo permanente com os agentes da saúde suplementar 

e a sociedade, sobre as questões da regulação da atenção à saúde na saúde 

suplementar. 

As seguintes entidades têm assento no COSAÚDE por meio de um 

representante  titular e um suplente: 

ENTIDADES 

1. Ministério da Fazenda; 
2. Ministério da Previdência Social; 
3. Ministério do Trabalho e Emprego; 
4. Ministério da Justiça; 
5. Ministério da Saúde; 
6. Conselho Nacional de Saúde – CNS; 
7. Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde – CONASS; 
8. Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde – CONASEMS; 
9. Conselho Federal de Medicina – CFM; 
10. Conselho Federal de Odontologia – CFO; 
11. Conselho Federal de Enfermagem – COFEN; 
12. Federação Brasileira de Hospitais – FBH; 
13. Confederação Nacional de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços – CNS; 
14. Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas – CMB; 
15. Confederação Nacional da Indústria – CNI; 
16. Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo – CNC; 
17. Central Única dos Trabalhadores – CUT; 
18. Força Sindical; 
19. União Geral dos Trabalhadores – UGT; 
20. Federação Nacional de Saúde Suplementar – FENASAÚDE; 
21. Associação Médica Brasileira – AMB; 
22. União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS; 
23. Sindicato Nacional das Empresas de Medicina de Grupo – SINAMGE; 
24. Sindicato Nacional das Empresas de Odontologia de Grupo – SINOG; 
25. Cooperativa de Serviços Médicos; 
26. Cooperativa de Serviços Odontológicos – UNIODONTO; 
27. Associação Nacional das Administradoras de Benefícios – ANAB; 
28. Associação Nacional de Hospitais Privados – ANAHP; 
29. Entidade de Defesa do Consumidor; 
30. Associação Nacional do Ministério Público do Consumidor – MPCON; 
31. Associação de Defesa dos Consumidores de Planos de Saúde; 

                                                           
6
 Art. 10.  É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e 

hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, 
centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na 
Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial 
de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei...  
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32. Portadores de Patologias Especiais; 
33. Portadores de Deficiência. 

Quadro 1: Composição do Comitê Permanente de Regulação de Atenção à Saúde – 
COSAÚDE. 

Segundo a ANS (2017), as atividades desenvolvidas no âmbito do COSAÚDE, 

e dos Grupos Técnicos ligados a este, têm caráter consultivo e de ampliar a 

participação da sociedade organizada, sendo seu produto encaminhado à 

Diretoria Colegiada da Agência para deliberação, conforme determina a 

legislação vigente. 

O quadro abaixo traz a relação de todas as Resoluções que tratam do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde que foram publicadas até 2017, com as 

respectivas vigências, bem como, com as suas segmentações. 

 
NORMATIVO 

 
VIGÊNCIA 

 
SEGMENTAÇÃO 

 

Consu nº 10/1998 04/11/1998 a 11/05/2000 Médico-hospitalar; Odontologica 

RDC nº 21/2000 12/05/2000 a 25/06/2002 Odontologica 

RDC nº 41/2001 14/01/2000 a 06/05/2001 Médico-hospitalar 

RDC nº 67/2001 07/05/2001 a 28/09/2004 Médico-hospitalar 

RN nº 9/2002 26/06/2002 a 05/07/2007 Odontologica 

RN nº 82/2004 29/09/2004 a 01/04/2008 Médico-hospitalar 

RN nº 154/2007 06/07/2007 a 06/06/2010 Odontologica 

RN nº 167/2008 02/04/2008 a 06/06/2010 Médico-hospitalar 

RN nº 211/2010 07/06/2010 a 31/12/2011 Médico-hospitalar; Odontologica 

RN nº 262/2011 01/01/2012 a 01/01/2014 Médico-hospitalar; Odontologica 

RN nº 338/2013 02/01/2014 a 01/01/2016 Médico-hospitalar; Odontologica 

RN nº 387/2015 02/01/2016 a 01/01/2018 Médico-hospitalar; Odontologica 

RN nº 428/2017 Desde 02/01/2018 Médico-hospitalar; Odontologica 

Quadro 2: Normas que dispõem sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde.  

Conforme se observa no quadro acima, desde 1998, o Rol foi constantemente 

atualizado, indicando um rico processo de mudança e um potencial processo 

de aprendizagem, que é o objeto desta pesquisa. 

5. METODOLOGIA 

Trata-se de pesquisa qualitativa de caráter exploratório com o objetivo de 

demonstrar como a atividade regulatória de edição de atos normativos gera 

aprendizado aos reguladores da Agência Nacional de Saúde Suplementar a 

partir do peso administrativo por eles enfrentados. 

Para se testar a hipótese, foram selecionadas duas Resoluções Normativas da 

Agência que atualizaram o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, a RN 

nº 387, de 2015 e RN nº 428, de 2017. Além das Resoluções Normativas 
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citadas, outros documentos, para a pesquisa documental, foram analisados, 

entre os quais, relatórios de abertura e fechamento das Consultas Públicas, 

relatórios de Análise de Impacto Regulatório que subsidiaram a edição das 

RN’s, atas de reuniões com os membros do COSAÚDE, entre outros 

documentos listados nas referências bibliográficas. A coleta de dados também 

se deu no portal e na INTRANET da ANS.  

Para GODOY (1995) a pesquisa documental representa uma forma que pode 

se revestir de um caráter inovador, trazendo contribuições importantes no 

estudo de alguns temas. Além disso, os documentos normalmente são 

considerados importantes fontes de dados para outros tipos de estudos 

qualitativos, merecendo, portanto, atenção especial. 

A seguir, foram utilizados os trabalhos de Heikkila e Gerlak (2013) acerca da 

temática, para a elaboração de um questionário, apresentado no Apêndice A 

desta pesquisa. Para RICHARDSON (1999), os questionários geralmente 

cumprem duas funções, descrevem características e medem determinadas 

variáveis de um grupo. 

O questionário foi construído utilizando-se as três fases do processo de 

aprendizagem de Heikilla e Gerlak para elaboração das perguntas: 

 Aquisição: perguntas construídas com foco no processo de aquisição 

de dados e informações que subsidiaram a atualização do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde instituídos por meio das 

Resoluções Normativas  - RN nº 387, de 2015 e RN nº 428, de 2017; 

 Tradução: perguntas construídas com o foco no processo de análise e 

interpretação dos dados e informações coletados que subsidiaram a 

atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde; e 

 Disseminação: perguntas com o intuito de se verificar como foi o 

processo compartilhamento dos dados e informações coletados, em 

especial, quanto às propostas de atualização do Rol entre os 

reguladores e dirigentes da Agência (tomadores de decisão), assim 

como, entre as partes interessadas. 
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O questionário teve o objetivo também de mostrar como e quais produtos 

comportamentais emergiram do processo de aprendizagem, assim como, 

apontar as melhorias e incrementos nas Resoluções Normativas. 

O principal objetivo do questionário foi mostrar como se deu o processo de 

aprendizagem entre a edição das RN’s nº 387, de 2015 e nº 428, de 2017, a 

partir dos fardos administrativos enfrentados pelos reguladores. 

Buscou-se destacar como o peso administrativo enfrentado nas três fases do 

processo de aprendizagem (aquisição, tradução e disseminação de 

informações)  gerou produtos da aprendizagem, refletindo em uma norma 

melhor, com novos incrementos processuais e com melhorias na política 

pública para a sociedade. 

Para HEIKKILA e GERLAK (2013), ao desenvolver indicadores que possam 

efetivamente medir e distinguir entre os conceitos inter-relacionados que 

definem e influenciam a aprendizagem, os estudiosos também precisam 

considerar os tipos de ferramentas de coleta de dados que podem apoiar a 

pesquisa de aprendizado. Para os autores, caso haja interese em ampliar as 

maneiras pelas quais os processos de aprendizagem levam a produtos de 

aprendizagem, os acadêmicos precisam empreender pesquisas baseadas em 

“processos”, envolvendo acesso direto aos participantes em processos de 

aprendizagem por meio de entrevistas, observações diretas ou codificação de 

documentos e relatórios de arquivos ou fontes de mídia (apud Van de Ven, 

2007). 

Desde modo, o questionário foi aplicado nos principais envolvidos no processo 

de edição das normas citadas, entre os quais, diretores, gerentes-gerais, 

gerentes, coordenadores e servidores que atuaram diretamente na edição 

dessas normas regulatórias. O questionário contendo 43 perguntas foi aplicado 

a doze profissionais da Agência, sendo, um Diretor, um Diretor-Adjunto, dois 

Gerentes-Gerais, um Gerente, um Coordenador, cinco Especialistas em 

Regulação da Saúde Suplementar e um Especialista em Políticas Públicas e 

Governamentais. Ao todo, foram recebidas dez contribuições por meio do 

preenchimento dos questionários. Uma gerente e uma Especialista em 

Regulação da Saúde Suplementar não enviaram resposta. 



29 
 

Optou-se em aplicar o questionário a essas pessoas, uma vez que, além de 

terem acompanhado o processo de atualização do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde, instituídos pelas normas regulatórias objeto desta 

pesquisa, eram também os maiores conhecedores da matéria no âmbito da 

ANS quando da edição das respectivas Resoluções Normativas. Em outras 

palavras, tínhamos certeza que, do ponto de vista individual, estes reguladores 

representaram indivíduos-chaves no conhecimento dos processos sob análise 

na ANS. 

Algumas características básicas identificam os estudos denominados 

“qualitativos". Segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser melhor 

compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser 

analisado numa perspectiva integrada. Para tanto, o pesquisador vai a campo 

buscando “captar" o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas 

nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários tipos 

de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do 

fenômeno. (GODOY, 1995) 

O quadro abaixo traz um detalhamento dos respondentes do questionário de 

acordo com as suas participações no processo de elaboração da RN nº 387, de 

2015 e RN nº 428, de 2017. 

RESPONDENTE PARTICIPOU DE TODO O PROCESSO 

DE ELABORAÇÃO DA RN Nº 387, DE 

2015? 

PARTICIPOU DE TODO O 

PROCESSO DE ELABORAÇÃO DA 

RN Nº 428, DE 2017? 

01 SIM SIM 

02 NÃO NÃO 

03 SIM SIM 

04 NÃO SIM 

05 SIM SIM 

06 SIM SIM 

07 SIM SIM 
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08 NÃO SIM 

09 NÃO SIM 

10 SIM SIM 

Quadro 3: Participação dos respondentes do questionário por Resolução Normativa.  

As respostas ao questionário, assim como, os dados e informações coletados 

no portal e na INTRANET da ANS, foram tratados por meio do método análise 

de conteúdo e os respectivos resultados encontrados estão detalhados no item 

6 desta pesquisa. 

Para BARDIN (2004), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações visando obter, por procedimentos, sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção [...] destas mensagens. 

A análise de conteúdo tenta descrever o texto segundo a sua forma, isto é, os 

símbolos empregados, palavras, temas, expressões, frases e quanto ao seu 

fundo, que tenta verificar as tendências dos textos e a adequação do conteúdo. 

(Richardson, 1999) 

Segundo BARDIN (2004), a análise de conteúdo apresenta as seguintes 

etapas: 

 Pré-análise: escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a 

formulação das hipóteses e dos objetivos e a elaboração de indicadores 

que fundamentem a interpretação final; 

 Descrição analítica: o material é submetido a um estudo aprofundado 

orientado pelas hipóteses e pelo referencial teórico. Procedimentos 

como a codificação, a categorização e a classificação são básicos nesta 

fase. Buscam-se sínteses coincidentes e divergentes de ideias;  

 Interpretação referencial: a reflexão, a intuição com embasamento nos 

materiais empíricos estabelecem relações, aprofundando as conexões 

das ideias. Nessa fase, o pesquisador aprofunda sua análise e chega a 

resultados mais concretos da pesquisa. 
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Isto posto, o quadro abaixo traz a estruturação de como foi feita a análise de 

conteúdo objeto da presente pesquisa: 

ETAPA SUB ETAPA DETALHAMENTO 

I. Pré-análise Documentos analisados  Dados e informações coletados no 

portal e na INTRANET da ANS 

(listados nas referências); 

 Respostas ao questionário (Apêndice 

A). 

Hipótese  A atividade regulatória de edição de 

atos normativos gera aprendizado 

aos reguladores da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar a partir do 

peso administrativo por eles 

enfrentados. 

Objetivo  Comprovar a hipótese. 

Indicador que fundamenta 

a interpretação final 

Indicador de Variação de Produtos 

Comportamentais - IVPC 

IVPC = PC_RN428/PC_RN387 

Onde: 

 PC_RN428 = nº de produtos 

comportamentais gerados para a 

elaboração da RN nº 428, de 2017; 

 PC_RN387 = nº de produtos 

comportamentais gerados para a 

elaboração da RN nº 387, de 2015; 

Método de análise do resultado do indicador: 

Se o resultado do indicador (IVPC) for maior 

que “0”, a hipótese é comprovada, ou seja, a 

partir do resultado do processo de 

aprendizagem, por meio do peso 

administrativo em que os reguladores estão 

expostos, obtem-se produtos comportamentais 

da RN nº 387, de 2015 para a RN nº 428, de 

2017. 
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II. Descrição 

analítica 

Referencial teórico  PESO ADMINISTRATIVO: 

MOYNIHAN, HERD e HARVEY; 

 APRENDIZAGEM: HEIKKILA e 

GERLAK. 

Sínteses de ideias   Aprendizado a partir do peso 

administrativo (esforço adicional); 

 Melhorias e incrementos das normas 

a partir desse aprendizado (novos 

produtos comportamentais). 

III. Interpretação 

referencial 

Conexão de ideias (a partir 

dos materiais empíricos) 

 A partir das respostas ao 

questionário, assim como, da análise 

dos demais documentos, observa-se 

que os esforços adicionais (peso 

administrativo) em que os 

reguladores foram expostos 

converteram-se em aprendizado. 

 E que este aprendizado se reflete em 

normas melhores e mais 

incrementais. 

Resultados mais concretos  Comprovação que a atividade 

regulatória de edição de atos 

normativos gera aprendizado aos 

reguladores da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar a partir do peso 

administrativo por eles enfrentados. 

Quadro 4: Estrutura para Análise de Conteúdo.  

Dos dez questionários que foram respondidos foram aproveitados nove. As 

respostas do “respondente 02” não foram utilizadas uma vez que o servidor 

não participou inteiramente da elaboração da RN nº 387, de 2015, nem da RN 

nº 428, de 2017. 

6. RESULTADOS ENCONTRADOS 

A partir das respostas ao questionário, assim como, da análise dos dados e 

informações coletados, observaram-se determinadas variáveis que se 

repetiram na elaboração das Resoluções Normativas - RN n° 387, de 2015 e 

para a RN nº 428, de 2017. 
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Essas variáveis foram segregadas de acordo com as estruturas que compõem 

os pesos administrativos, os processos de aprendizagem e os produtos de 

aprendizagem. 

A primeira tabulação feita foi referente aos dados e informações para cada um 

dos custos que compõem o peso administrativo. 

Como demonstrado no Quadro 5, para elaboração das Resoluções Normativas 

– RN nº 387, de 2015 e RN nº 428, de 2017 os reguladores da Agência foram 

expostos a custos de conformidade, a custos psicológicos e a custos de 

aprendizagem. 

Os custos de conformidade detalham certas regras que os reguladores devem 

cumprir  para a edição dos atos normativos como, por exemplo, para a 

elaboração da RN nº 387, de 2015, a instituição do Comitê Permanente de 

Regulação da Atenção à Saúde – COSAÚDE que foi regulamentando pela 

Agência por força do dispositivo previsto no art. 287 da Resolução Normativa nº 

338, de 2013. 

Da mesma forma, a criação do Regimento Interno do COSAÚDE que se deu 

em observância  art. 4º8 da Instrução Normativa/DIPRO nº 44, de 2014. 

A própria criação do formulário eletrônico (FormSUS) para recebimento das 

propostas de atualização do Rol 2015 nasce de obrigação normativa prevista 

no parágrafo único do art. 289 da RN nº 387, de 2015. 

A participação da sociedade na elaboração dos normativos, por meio de 

Consultas Públicas, também ocorre por força de ato normativo próprio que, no 

caso em tela, é a RN nº 242, de 2010 que dispõe sobre a participação da 

sociedade civil na elaboração de normas pela ANS. 

No que se referem aos custos pscicológicos em que os reguladores da Agência 

foram expostos, eles traduzem, de certo modo, o estresse gerado à burocracia 

                                                           
7
 Art. 28 - Será constituído pela ANS um Comitê permanente para análise das questões pertinentes à cobertura 

assistencial obrigatória a ser assegurada pelo Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 
8
 Art. 4º Será elaborado Regimento Interno pela Gerência-Geral de Regulação Assistencial - GGRAS que definirá as 

atribuições e formas de designação dos participantes bem como o funcionamento do COSAÚDE. 
9
 Parágrafo único. Para fins de qualificar e organizar o processo de revisão, as solicitações de inclusão, exclusão ou 

alteração no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde e de suas diretrizes de atenção à saúde deverão ser feitas por 
meio de formulário próprio, disponibilizado em período a ser definido pela ANS. 
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para lidar com processos administrativos para se elaborar as normas 

regulatórias. 

Analisando-se os casos concretos, verifica-se que os reguladores passaram 

por uma série de custos psicológicos, entre os quais, pode-se destacar o 

estresse causado em razão do aumento do número de propostas de 

atualização de tecnologias em saúde para serem analisadas - para a RN nº 

387 foram recebidas 109, por sua vez, para a RN nº 428 foram recebidas 238 

propostas de atualização do Rol - sem que houvesse aumento do número de 

profissionais para tal atividade e, principalmente, sem o alongamento do prazo 

para conclusão das análises. 

Outro aspecto que chama a atenção foi a necessidade de encaminhar 

informações mais robustas à Diretoria Colegiada da Agência para subsidiar o 

processo decisório, tais como, aspectos econômicos para incorporação de 

novos procedimentos no setor e disponibilidade de rede prestadora de serviços 

em âmbito nacional para algumas tecnologias em saúde a partir da elaboração 

da RN nº 428, de 2017. 

Dificuldades da equipe técnica em encontrar informações sobre disponibilidade 

de rede prestadora de serviços no Cadastro Nacional de Estabelecimento de 

Saúde (CNES) também foi apontada como uma das variáveis que afetaram o 

psicológico dos reguladores da Agência durante a elaboração da RN nº 428, de 

2017. 

Para os custos de aprendizagem, que se refere ao quanto a burocracia precisa 

aprender sobre a nova matéria a ser regulamentada, o Quadro 5 mostra 

estudos que os reguladores fizeram à época em algumas Agências 

internacionais de Avaliação de Tecnologias de Saúde (ATS) como, por 

exemplo, o The National Institute for Health and Care (NICE) na Inglaterra para 

a criação do formulário eletrônico (FormSUS) quando da edição da RN nº 387, 

de 2015. 

Para a RN nº 428, de 2017, alguns reguladores tiveram capacitações em 

avaliação de tecnologia em saúde (ATS). 
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Em suma, para a elaboração do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 

2018, regulamentado por meio da Resolução Normativa nº 428, de 2017, nota-

se um aumento do peso administrativo, especialmente, quanto ao aumento dos 

custos psicológicos. 

 
PESO ADMINISTRATIVO 

 

PARA A RN N° 387, de 2015 PARA A RN Nº 428, de 2017 

 
CUSTOS DE CONFORMIDADE 

 
 

1. Regulamentar o COSAÚDE por meio da 
Instrução Normativa/DIPRO nº 44, de 13 
de fevereiro de 2014 (em observância ao 
art. 28 da RN 338, de 2013); 

2. Criar o Regimento Interno do COSAÚDE 
(em observância ao art. 4º da Instrução 
Normativa/DIPRO nº 44, de 13 de 
fevereiro de 2014); 

3. Criar o formulário eletrônico para 
recepção das propostas de atualização do 
Rol pelos membros do COSAÚDE (em 
observância ao parágrafo único do art. 28 
da RN nº 387, de 2015); 

4. Disponibilizar o formulário eletrônico para 
recepção das propostas de atualização do 
Rol pelos membros do COSAÚDE; 

5. Analisar as propostas recebidas pelo 
formulário; 

6. Discutir com os membros do COSAÚDE 
acerca dos pedidos de atualização; 

7. Elaborar a Minuta de normativo para 
apreciação pela Diretoria Colegiada da 
ANS (DICOL); 

8. Disponibilizar para a sociedade civil, por 
meio de Consulta Pública (CP), a Minuta 
do normativo para recebimento de 
contribuições; 

9. Analisar as contribuições da Consulta 
Pública; 

10. Elaborar Relatório Conclusivo da 
Consulta Pública; 

11. Preparar Minuta final do normativo para 
aprovação pela DICOL; 

12. Publicar o normativo. 
 

CUSTOS PSICOLÓGICOS 

 
1. Complexidade para o entendimento das 

informações preenchidas no formulário; 
2. Os diversos atores envolvidos na saúde 

suplementar acharem que a ANS é uma 
Agência de Avaliação de Tecnologias em 
Saúde. Entretanto, cabe destacar que 
essas agências são internacionalmente 
instituições que se dedicam de forma 
exclusiva à ATS, de forma independente 
e que dispõem de estrutura 
organizacional, recursos financeiros e 
recursos humanos formados por equipe 

 
CUSTOS DE CONFORMIDADE 

 

 
1. Disponibilizar o formulário eletrônico para 

recepção das propostas de atualização do 
Rol pelos membros do COSAÚDE (em 
observância ao parágrafo único do art. 28 
da RN nº 387, de 2015); 

2. Analisar as propostas recebidas pelo 
formulário; 

3. Discutir com os membros do COSAÚDE 
acerca dos pedidos de atualização; 

4. Elaborar a Minuta de normativo para 
apreciação pela Diretoria Colegiada da 
ANS (DICOL); 

5. Disponibilizar para a sociedade civil, por 
meio de Consulta Pública (CP), a Minuta 
do normativo para recebimento de 
contribuições; 

6. Analisar as contribuições da Consulta 
Pública; 

7. Elaborar Relatório Conclusivo da 
Consulta Pública; 

8. Preparar Minuta final do normativo para 
aprovação pela DICOL; 

9. Publicar o normativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSTOS PSICOLÓGICOS 

 
1. Aumento do número de propostas de 

atualização para serem analisadas (para 
a RN nº 387 foram recebidas 109, por sua 
vez, para a RN nº 428 foram recebidas 
238); 

2. Complexidade para o entendimento das 
informações preenchidas no formulário; 

3. Os diversos atores envolvidos na saúde 
suplementar acharem que a ANS é uma 
Agência de Avaliação de Tecnologias em 
Saúde. Entretanto, cabe destacar que 
essas agências são internacionalmente 
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multidisciplinar com capacitação 
específica para tais análises; 

3. Ausência de um sistema para recepção, 
análise e armazenamento das demandas. 
O FormSus gera relatórios apenas no 
formato Excel, dificultando a visualização 
das informações preenchidas;  

4. Elevado número de contribuições 
encaminhadas por meio da Consulta 
Pública nº 59 (6338 contribuições). A 

equipe técnica da ANS tinha que analisar 
em tempo exíguo para atender 
tempestivamente ao fluxo administrativo 
do processo de atualização do Rol. As 
demandas da CP não vinham com as 
informações detalhadas como ocorre com 
as demandas oriundas do formulário 
(FormSUS). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUSTOS DE APRENDIZAGEM 

 
1. Para a criação do formulário eletrônico 

(FormSUS), foi feito um estudo em 
algumas Agências internacionais de 
Avaliação de Tecnologias de Saúde 
como, por exemplo, o The National 
Institute for Health and Care (NICE) na 
Inglaterra e a agência australiana, além 

instituições que se dedicam de forma 
exclusiva à ATS, de forma independente 
e que dispõem de estrutura 
organizacional, recursos financeiros e 
recursos humanos formados por equipe 
multidisciplinar com capacitação 
específica para tais análises; 

4. Ausência de um sistema para recepção, 
análise e armazenamento das demandas. 
O FormSus gera relatórios apenas no 
formato Excel, dificultando a visualização 
das informações preenchidas;  

5. Elevado número de contribuições 
encaminhadas por meio da Consulta 
Pública nº 61 (5259 contribuições). A 

equipe técnica da ANS tinha que analisar 
em tempo exíguo para atender 
tempestivamente ao fluxo administrativo 
do processo de atualização do Rol. As 
demandas da CP não vinham com as 
informações detalhadas como ocorre com 
as demandas oriundas do formulário;  

6. Necessidade de encaminhar informações 
mais robustas ao Colegiado para 
subsidiar o processo decisório, tais como 
os aspectos econômicos na incorporação 
de novos procedimentos no setor e 
disponibilidade de rede prestadora de 
serviços em âmbito nacional para 
algumas tecnologias em saúde; 

7. Dificuldades da equipe técnica em 
encontrar informações sobre 
disponibilidade de rede pelo Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES) e nas bases de Troca de 
Informações em Saúde Suplementar 
(TISS);  

8. Complexidade na confecção da avaliação 
do impacto orçamentário em um prazo 
exíguo devido à escassez de dados de 
prevalência da condição de saúde 
nacionais, bem como, a fração da 
população com uma determinada 
condição de saúde, que mais se 
beneficiaria com o uso da tecnologia 
(população elegível para a tecnologia);  

9. Muitas reuniões do COSAÚDE e 
complexidade em lidar com os conflitos 
de interesse de diversos atores da Saúde 
Suplementar;  

10. Questionamento de um dos atores à 
Diretoria Colegiada da Agência por não 
ter incorporada uma tecnologia específica 
calcada no subsidio técnico da equipe 
técnica da Agência.  

 
 

CUSTOS DE APRENDIZAGEM 

 
1. Capacitação interna da equipe com 

professores do NATS do Hospital de 
Cardiologia de Laranjeiras;  

2. Capacitação em ATS de alguns 
servidores pelo PROADI SUS Hospital 
Oswaldo Cruz e Moinhos de Vento. 
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dos formulários já utilizados na CONITEC 
– Ministério da Saúde. 

 

 

Quadro 5: Estrutura com pesos administrativos.  
 

O Quadro 6 traz as varáveis em relação a cada uma das fases do processo de 

aprendizagem do modelo de Heikkila e Gerlak (2011) – aquisição, tradução e 

disseminação das informações. 

Apontou-se com a tabulação destas informações como se deu o processo de 

aquisição das informações e dos dados que subsidiaram a atualização do Rol 

de Procedimentos e Eventos 2016 e 2018 que foram regulamentados pelas 

Resoluções Normativas – RN nº 387, de 2015 e RN nº 428, de 2017 

respectivamente. 

De certo modo, tem-se que, em grande parte, a fase de aquisição das 

informações e dados manteve similiaridade nas duas edições dos normativos. 

A única alteração foi feita no formulário eletrônico, o qual foi aprimorado para a 

RN nº 428, de 2017, inclusive para recebimento das propostas dos 

medicamentos antineoplásicos orais e também para contemplar novas 

informações que o formulário anterior não previa e exigia um trabalho extra da 

equipe técnica na busca destes dados/informações. Deste modo, o órgão 

técnico competente obteve informações mais qualificadas para subsidiar a 

recomendação para a tomada de decisão. 

Buscou-se também demostrar como foi o processo de tradução dessas 

informações que fundamentaram as incorporações de novas tecnologias, assim 

como, as inclusões, exclusões e alterações das Diretrizes de utilização (DUT’s) 

e das Diretrizes Clínicas (DC’s) para cada uma das edições do Rol. 

Para a RN nº 428, de 2017, houve uma padronização mínima – criação do 

Resumo Executivo - para a apresentação das informações analisadas e 

consolidadas pelos servidores da área técnica da ANS para cada proposta de 

atualização. 

O Resumo Executivo nasceu de uma necessidade de aperfeiçoamento da 

apresentação das informações mínimas para subsidiar a tomada de decisão 

pelo Colegiado da Agência quanto às alterações do Rol. 
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A parte final do quadro mostra com quem as informações e dados que 

ampararam as atualizações do Rol, nas duas edições objeto desta pesquisa, 

foram disseminados. 

 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

 

PARA A RN N° 387, de 2015 PARA A RN Nº 428, de 2017 OBSERVAÇÕES 

AQUISIÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES/DADOS 

 
1. Por meio do formulário 

eletrônico Form SUS; 
2. Discussões com os 

membros do 
COASAÚDE por meio 
de grupos técnicos 
específicos como, por 
exemplo, o GT de 
medicamentos 
antineoplásicos orais e 
o GT de Genética; 

3. Discussão por meio de 
troca de mensagens 
eletrônicas: para 
proposição de 
alterações no corpo da 
RN e adequação da 
terminologia do 
procedimento descrita 
no Rol de 
Procedimentos e 
Eventos em Saúde com 
a Terminologia 
Unificada da Saúde 
Suplementar (TUSS), 
por meio da criação dos 
grupos técnicos:  Grupo 
Técnico da Resolução 
Normativa e do Grupo 
Técnico TUSS x ROL, 
respectivamente; 

4. Portal eletrônico da 
CONITEC, a fim de 
identificar novas 
tecnologias avaliadas e 
incorporadas no SUS; 

5. Consulta Pública nº 59. 
 

AQUISIÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES/DADOS 

 
1. Por meio do formulário 

eletrônico FormSUS; 
2. Discussões com os 

membros do COSAÚDE 
por meio de grupos 
técnicos específicos; 

3. Discussão por meio de 
troca de mensagens 
eletrônicas: para 
proposição de 
alterações no corpo da 
RN e adequação da 
terminologia do 
procedimento descrita 
no Rol de 
Procedimentos e 
Eventos em Saúde com 
a Terminologia 
Unificada da Saúde 
Suplementar (TUSS), 
por meio da criação dos 
grupos técnicos:  Grupo 
Técnico da Resolução 
Normativa e do Grupo 
Técnico TUSS x ROL, 
respectivamente; 

4. Portal eletrônico da 
CONITEC, a fim de 
identificar novas 
tecnologias avaliadas e 
incorporadas no SUS; 

5. Consulta Pública nº 61. 
 
 

 
 
 
O formulário foi aprimorado para 
a RN nº 428, inclusive para 
recebimento das propostas dos 
medicamentos antineoplásicos 
orais e também para contemplar 
novas informações que o 
formulário anterior não previa e 
exigia um trabalho extra da 
equipe técnica na busca destes 
dados/informações. Deste modo, 
o órgão técnico competente 
obteve informações mais 
qualificadas para subsidiar a 
recomendação para a tomada de 
decisão. 
 
As propostas de atualização 
relacionadas à inclusão de 
medicamentos orais passaram a 
ser encaminhadas pelo 
formulário eletrônico, trazendo 
maior uniformidade para a 
atualização do Rol, facilitando o 
entendimento do que estava 
sendo proposto, bem como, 
auxiliar a área técnica na 
consolidação das informações 
necessárias a tomada de 
decisão. 
 
Dados solicitados no formulário 
utilizando a metodologia de 
avaliação de tecnologias em 
saúde – ATS. Estímulo ao uso 
da metodologia da ATS no 
processo de atualização do Rol, 
com a utilização de evidências 
científicas em consonância com 
a Política Nacional de Gestão de 
Tecnologias em Saúde (Portaria 
nº 2.690, de 5 de novembro de 
2009), para subsidiar a tomada 
de decisão pelo Colegiado da 
ANS quanto às atualizações. 

TRADUÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES/DADOS 

 
1. As propostas de 

atualização oriundas do 
formulário eletrônico, 
bem como as 
contribuições da 

TRADUÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES/DADOS 

 
1. As propostas de 

atualização oriundas do 
formulário eletrônico, 
bem como as 
contribuições da 

 
 
 
Para a RN nº 428, houve uma 
padronização mínima – criação 
do Resumo Executivo - para a 
apresentação das informações 
analisadas e consolidadas pelos 
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Consulta Pública eram 
distribuídas entre os 
servidores da área 
técnica da ANS que 
consolidavam as 
informações relevantes 
e buscavam 
informações adicionais 
para embasar o 
processo decisório pela 
Diretoria Colegiada;  

2. Os membros do 
COSAÚDE também 
participavam da análise 
das contribuições; 

3. Para uma tecnologia 
ser incorporada ao Rol, 
era necessária a 
comprovação de sua 
eficácia e de benefícios 
clínicos em relação ao 
procedimento já 
incorporado ao Rol 
anterior; ser uma 
tecnologia segura; 
disponibilidade de rede 
assistencial em âmbito 
nacional. Também era 
observada se a 
tecnologia era ofertada 
no SUS. 

 

Consulta Pública eram 
distribuídas entre os 
servidores da área 
técnica da ANS que 
consolidavam as 
informações relevantes 
e buscavam 
informações adicionais 
para embasar o 
processo decisório pela 
Diretoria Colegiada;  

2. Os membros do 
COSAÚDE também 
participavam da análise 
das contribuições; 

3. Para uma tecnologia 
ser incorporada ao Rol, 
era necessária a 
comprovação de sua 
eficácia e de benefícios 
clínicos em relação ao 
procedimento já 
incorporado ao Rol 
anterior; ser uma 
tecnologia segura; 
disponibilidade de rede 
assistencial em âmbito 
nacional. Também era 
observada se a 
tecnologia era ofertada 
no SUS. 

 

reguladores para cada proposta 
de atualização. 
  
O Resumo Executivo nasceu de 
uma necessidade de 
aperfeiçoamento da 
apresentação das informações 
mínimas para subsidiar a tomada 
de decisão da Colegiada da 
Agência quanto às alterações do 
Rol. 
Uniformidade na síntese e 
apresentação das informações 
das propostas de atualização do 
Rol. 
 
Transparência para a sociedade 
das informações que 
embasaram a recomendação 
pela área técnica e por 
conseguinte, a tomada de 
decisão pela DICOL. 
 
Discussões no COSAÚDE 
utilizando a metodologia de 
avaliação de tecnologias em 
saúde – ATS. Estímulo ao uso 
da metodologia da ATS no 
processo de atualização do Rol, 
com a utilização de evidências 
científicas em consonância com 
a Política Nacional de Gestão de 
Tecnologias em Saúde (Portaria 
nº 2.690, de 5 de novembro de 
2009), para subsidiar a tomada 
de decisão pelo Colegiado da 
ANS quanto às atualizações. 
 

DISSEMINAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES/DADOS 

 
1. Compartilhada para a 

Diretoria colegiada da 
ANS (tomadores de 
decisão); 

2. Membros do 
COSAÚDE; e 

3. Sociedade em geral.  
 
 

DISSEMINAÇÃO DAS 
INFORMAÇÕES/DADOS 

 
1. Compartilhada para a 

Diretoria colegiada da 
ANS (tomadores de 
decisão); 

2. Membros do 
COSAÚDE; e 

3. Sociedade em geral 

 
 
 
A elaboração de atas das 
reuniões do COSAÚDE foram 
mais detalhadas e amplamente 
disponibilizadas no portal 
eletrônico da ANS. 
 
Registro de todas as reuniões do 
COSAÚDE facilitando a equipe 
técnica da Agência quando 
questionada em momentos 
posteriores a atualização do Rol. 
Transparência para a ANS e  
para os interessados externos. 

Quadro 6: Fases do processo de aprendizagem.  

O Quadro 7 traz aquilo que ao nosso ver representa a principal evidência do 

processo de aprendizagem durante a elaboração do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde instituídos pela Resoluções Normativas  - RN nº 387, de 

2015 e a RN nº 428, de 2017 – os produtos da aprendizagem que foram 

gerados. 
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Em que pesem os produtos comportamentais serem um desdobramento dos 

próprios produtos cognitivos, para esta pesquisa, buscamos essencialmente 

mostrar as mudanças de comportamento através dos novos produtos gerados. 

Como apontam Heikilla e Gerlak (2013): 

 

embora os produtos cognitivos sejam importantes, estudiosos 
que estudam políticas estão, em última análise, interessados 
nos produtos comportamentais, que incluem as mudanças 
políticas e institucionais que podem resultar do aprendizado. 

 

 

Dessa forma, pode-se comprovar que a elaboração da RN nº 428, de 2017 

quando comparada com a RN nº 387, de 2015 apresenta-se com um processo 

muito mais aprimorado com um número maior de produtos comportamentais 

gerados. 

  
PRODUTOS DE APRENDIZAGEM 

 

 PARA A RN N° 387, de 2015 PARA A RN Nº 428, de 2017 

C
o

g
n

it
iv

o
s
 

      

 
 
 
 
 
 

 

C
o

m
p

o
rt

a
m

e
n

ta
is

         
  

  
 

 1. Instrução Normativa nº 44, de 2014 
(cria o COSAÚDE); 

2. Regimento do COSAÚDE; 
3. Formulário eletrônico FormSUS 

para recepção das propostas e 
atualização do Rol; 

4. Atas das reuniões do COSAÚDE; 
5. Apresentações das reuniões do 

COSAÚDE; 
6. Relatório da Consulta Pública nº 59, 

de 2015 - Nota Técnica nº 
172/2015/GEAS/GGRAS/DIPRO, de 
15/10/15; e 

7. Resolução Normativa nº 387, de 
2015. 
 

1. Formulário FormSUS para recebimento 
das propostas (aperfeiçoado); 

2. Criação do Resumo Executivo; 
3. Atas das reuniões do COSAÚDE; 
4. Apresentações das reuniões do 

COSAÚDE; 
5. Nota nº 

174/2016/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
28/04/2016 - Deflagra o processo 
administrativo normativo; 

6. Nota nº 
144/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
12/04/2017 - Relatório técnico/exposição 
de motivos; 

7. Nota nº 
178/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
19/06/2017 - Exposição de motivos; 

8. Relatório da Revisão do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde – 
2018 para submissão à Consulta Pública, 
de 20/06/2017 - Documentos submetidos 
à Consulta Pública nº 61; 

9. Relatório da Consulta Pública nº 61, de 
2017; 

10. Nota nº 
183/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
16/08/2017 - Proposta de Minuta de 
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Resolução Normativa que atualiza o Rol 
consolidada após Consulta Pública nº 61; 

11. Nota nº 
186/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
01/09/2017 - Retifica a Nota nº 
183/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS; 

12. Nota nº 
195/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
02/10/2017 - Nota Técnica de Impacto 
Regulatório da atualização do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde para 
o ano de 2018;  

13. Nota nº 
196/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
02/10/2017 - Relatório técnico final; 

14. Nota nº 
197/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
02/10/2017 - informações 
complementares à Diretoria Colegiada;  

15. Nota nº 
204/2017/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS, de 
25/10/2017 - complementa a Nota nº 
196/2017; 

16. Resolução Normativa nº 428, de 2017. 
 

Quadro 7: Produtos de aprendizagem.  

Segundo os respondentes do questionário, o volume de documentos técnicos 

elaborados pelos reguladores demonstrou transparência dos atos 

administrativos para a elaboração da RN nº 428, de 2017. Ademais, no intuito 

de oferecer cristalinidade ao processo, todas as pautas, apresentações e as 

atas das reuniões do COSAÚDE também foram disponibilizadas no portal 

eletrônico da ANS. Aos membros do COSAÚDE também foram 

disponibilizados todos os formulários e os respectivos documentos 

encaminhados pelos proponentes, previamente às discussões no âmbito do 

COSAÚDE.   

Assim, como base nos quadros anteriores pode-se inferir que, apesar de a 

elaboração da RN nº 428, de 2017 ter sido marcada por mais pesos 

administrativos, por outro lado, esta edição do Rol caracterizou-se por mais 

produtos comportamentais entregues, o que demosntra um aprimoramento do 

processo, resultado do aprendizado.  

Para se comprovar essa assertiva, aplicou-se as informações do Quadro 7 ao 

Indicador de Variação de Produtos Comportamentais – IVPC, como segue: 

 PC_RN428 (nº de produtos comportamentais gerados para a elaboração 

da RN nº 428, de 2017) = 16 
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 PC_RN387 (nº de produtos comportamentais gerados para a elaboração 

da RN nº 387, de 2015) = 7 

 IVPC = PC_RN428/ PC_RN387 

 Assim, o IVPC é igual a “2,28” 

Deste modo, corrobora-se a hipótese de que a atividade regulatória de edição 

de atos normativos gera aprendizado aos reguladores da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar a partir do peso administrativo por eles enfrentados. 

Adicionalmente, além das informações acima, outras variáveis observadas nas 

respostas ao questionário, mostraram os esforços dos reguladores na 

elaboração da RN nº 428, de 2017: 

 RN Nº 387, DE 2015 RN Nº 428, DE 2017 

Período em que o 

formulário ficou 

disponível para 

recebimento de 

propostas.  

 24 dias 

 

 180 dias 

 

Número de 

reuniões 

necessárias para 

discussão das 

propostas. 

 5 reuniões 
 15 reuniões 

Propostas 

recebidas pelo 

formulário 

(FormSUS). 

 109 propostas 
 238 propostas 

Propostas aptas 

para avaliação 

 34 propostas 
 171 propostas 

Tempo para 

análise das 

propostas 

(desde o 

fechamento do 

formulário 

eletrônico até a 

 7 meses 
 14 meses 
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publicação da 

norma) 

Principais fontes 

que subsidiaram a 

análise/tratamento 

dos dados e 

informações 

recebidos e 

coletados 

1. Formulário preenchido pelo 

demandante; 

2. Reuniões com os membros do 

COSAÚDE; 

3. Base de dados de artigos 

científicos de acesso gratuito, 

tais como, PubMed
10

, LILACS, 

Cochrane, Center of Review 

and Dissemination (CRD);  

4. Portal eletrônico da ANVISA 

para acesso a informações de 

registro de medicamentos e 

produtos para a saúde, bem 

como, as respectivas bulas e 

instruções de uso, lista de 

preços da Câmara de 

Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED);  

5. Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos – 

CBHPM, 5ª edição;  

6. Portal eletrônico das Agências 

de Avaliação de tecnologias 

internacionais;  

7. Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas do Ministério da 

Saúde – PCDT. 

 

1. Formulário preenchido pelo 

demandante; 

2. Reuniões com os membros 

do COSAÚDE;  

3. Base de dados de artigos 

científicos de acesso gratuito, 

tais como, PubMed
11

, 

LILACS, Cochrane, Center of 

Review and Dissemination 

(CRD), Portal CAPES;  

4. Portal eletrônico da ANVISA 

para acesso a informações de 

registro de medicamentos e 

produtos para a saúde, bem 

como as respectivas bulas e 

instruções de uso, lista de 

preços da Câmara de 

Regulação do Mercado de 

Medicamentos (CMED);  

5. Classificação Brasileira 

Hierarquizada de 

Procedimentos Médicos – 

CBHPM, 5ª edição;  

6. Portal eletrônico das 

Agências de Avaliação de 

tecnologias internacionais; 

7. Protocolos Clínicos e 

Diretrizes Terapêuticas do 

Ministério da Saúde – PCDT;  

8. Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde 

(CNES);  

9. Troca de Informação na 

Saúde Suplementar (TISS); 

10. DECS (Descritores em Saúde 

– Biblioteca Virtual em 

Saúde);  

                                                           
10

 Sistema de busca de livre acesso à base de dados da MEDLINE de citações e resumos de artigos de investigação 

em biomedicina. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/PubMed) 
11

 Sistema de busca de livre acesso à base de dados da MEDLINE de citações e resumos de artigos de investigação 

em biomedicina. (Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/PubMed) 
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11. Pareceres da CONITEC. 

Quadro 8: Outras variáveis de esforços adicionais.  

Com base nas respostas ao questionário e demais informações e dados 

analisados nesta pesquisa, observa-se que a elaboração da RN nº 428, de 

2017 se mostrou um processo mais transparente, com mais documentos 

técnicos disponibilizados para toda a sociedade, bem como, com maior 

segurança para a tomada de decisão pelo Colegiado da ANS quanto à 

atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 

A decisão da diretoria colegiada no processo de atualização do Rol instituído 

pela RN nº 428, de 2017 foi embasada em informações mais robustas, entre as 

quais, aquelas inseridas no Resumo Executivo como, por exemplo, 

informações acerca dos impactos orçamentários/econômicos, bem como, com 

as informações da capacidade de rede instalada dos prestadores de serviços 

em saúde para atendimento das novas tecnologias incorporadas. 

Outro ponto de destaque na RN nº 428, de 2017 foi a maior participação no 

processo de atualização do Rol dos atores do mercado de saúde suplementar. 

Como mostrado acima, o formulário ficou disponível por 180 dias para envio 

das propostas pelos proponentes (membros do COSAÚDE), contrapondo aos 

24 dias da RN nº 387, de 2015. Além disso, as propostas enviadas foram 

discutidas com o setor em 15 reuniões, por sua vez, para a RN nº 387, de 2015 

foram apenas 5 reuniões. 

Em síntese, pode-se comprovar que a RN nº 428, de 2017 teve seus pesos 

administrativos compensados por melhorias e incrementos, entre as quais, 

destacam-se: 

 Aprimoramento do formulário eletrônico (FormSUS) para recebimento 

das propostas de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde; 

 Dados solicitados no formulário e discussões no COSAÚDE utilizando-

se a metodologia de avaliação em tecnologia em saúde - ATS. Estímulo 

ao uso da metodologia da ATS no processo de atualização do Rol, com 

a utilização de evidências científicas em consonância com a Política 

Nacional de Gestão de Tecnologias em Saúde (Portaria nº 2.690, de 5 
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de novembro de 2009), para subsidiar a tomada de decisão pelo 

Colegiado da ANS quanto às atualizações;  

 Construção de um Resumo Executivo com informações mínimas, entre 

as quais, informações econômicas das tecnologias, bem como, dados 

da rede prestadora de serviços em saúde, para cada proposta de 

atualização encaminhada à Diretoria Colegiada da Agência; 

 A elaboração de atas das reuniões do COSAÚDE mais detalhadas e 

amplamente disponibilizadas no portal eletrônico da ANS. 

Essas melhorias e incrementos resultaram nos seguintes ganhos para os entes 

regulados e para a sociedade como um todo: 

 Tecnologias incorporadas com mais critérios técnicos; 

 Maior transparência dos atos praticados pelo Órgão Regulador 

quanto à atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde. 

Em suma, pode-se observar que os custos de conformidade, custos 

psicológicos e custos de aprendizagem, componentes do peso administrativo, 

como nos ensinam MOYNIHAN, HERD e HARVEY (2014), estão presentes no 

processo de elaboração de normas pelos reguladores da ANS, como detalhado 

na Quadro 5. 

Por sua vez, o processo de aquisição, tradução e disseminação de dados e 

informações, estruturas do processo de aprendizagem, conforme definem 

HEIKKILA e GERLAK (2011), foram detalhados no Quadro 6. 

Ainda se utilizando da teoria de HEIKKILA e GERLAK, foram detalhados, no 

Quadro 7, os produtos de aprendizagem comportamentais, frutos do processo 

de aprendizagem. 

Nessa linha, corrobora-se a hipótese de que os reguladores da Agência 

Nacional de Saúde Suplementar aprendem durante o processo de edição de 

atos normativos, a partir do peso administrativo por eles enfrentados, e isso 

gera melhorias e incrementos na elaboração das normas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente pesquisa buscou demonstrar que há um processo de aprendizagem 

pelos reguladores da ANS quando do enfrentamento dos pesos 

administrativos, algo que demanda esforços adicionais de várias as formas 

como, por exemplo, custos psicológicos, custos de conformidade e custos de 

aprendizagem. 

Demonstraram-se avanços na elaboração das Resoluções Normativas - RN nº 

387, de 2015 e RN nº 428, de 2017 que caracterizaram melhorias e 

incrementos do processo como, por exemplo, a criação do formulário eletrônico 

para recebimento das propostas para atualização do Rol de Procedimentos e 

Eventos em Saúde, o posterior aperfeiçoamento do formulário eletrônico, a 

criação do Resumo Executivo para subsidiar a tomada de decisão pelo 

Colegiado da Agência quanto às novas incorporações, o estímulo ao uso da 

metodologia da ATS no processo de atualização do Rol, com a utilização de 

evidências científicas em consonância com a Política Nacional de Gestão de 

Tecnologias em Saúde (Portaria nº 2.690, de 5 de novembro de 2009), para 

subsidiar a tomada de decisão pela DICOL quanto às atualizações e a 

elaboração de atas das reuniões do COSAÚDE mais detalhadas e amplamente 

disponibilizadas no portal eletrônico da ANS. 

Além dos incrementos e melhorias já apontados, verificou-se que a elaboração 

da RN nº 428, de 2017 se mostrou um processo mais transparente, bem como, 

com maior segurança para a tomada de decisão pelo Colegiado da Agência 

quanto à atualização do Rol. Observa-se também a maior participação dos 

atores que compõem o mercado de saúde suplementar no processo de 

atualização do Rol. 

Deste modo, o processo de aprendizagem pelos reguladores da Agência 

comprovou-se em razão dos produtos comportamentais gerados e à luz de 

toda a teoria referenciada neste trabalho. 

Os componentes do peso administrativo, como nos ensinam MOYNIHAN, 

HERD e HARVEY (2014), foram demonstrados no processo de elaboração de 

normas pelos reguladores da ANS, bem como, as estruturas do processo de 
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aprendizagem e os produtos comportamentais gerados, conforme definem 

HEIKKILA e GERLAK (2011). 

Ademais, depreende-se um processo de aperfeiçoamento a cada edição das 

normas que tratam do Rol, conforme detalhado na Nota Técnica n° 

18/2018/GEAS/GGRAS/DIPRO/ANS: 

 

Ao longo dos anos, a ANS vem desenvolvendo trabalho cada 
vez mais robusto e complexo com vistas a manter atualizada a 
lista de procedimentos de cobertura obrigatória integrada ao 
avanço da medicina e das tecnologias em saúde. Neste 
caminho, destacam-se:  

A. O estabelecimento em regimento interno (atualmente, na 
Resolução Regimental nº 01/2017) da competência de elaborar 
e propor o rol de procedimentos e eventos em saúde e de 
elaborar e propor critérios de incorporação de tecnologias em 
saúde adotadas pelas operadoras;  

B. A criação, por meio da IN DIPRO nº 44, de 2014, do 
COSAÚDE, com objetivos de analisar as questões pertinentes 
à cobertura assistencial obrigatória a ser assegurada pelo Rol e 
de estabelecer diálogo permanente com os agentes da saúde 
suplementar e a sociedade, sobre as questões da regulação da 
atenção à saúde na saúde suplementar;  

C. A qualificação do processo, através de formulário 
estruturado, com atributos fundamentais para a melhor análise 
das demandas com base nos fundamentos da ATS;  

D. Transparência institucional com o compromisso da 
disponibilização de conteúdos no endereço eletrônico da ANS;  

E. A submissão da proposta consolidada pela equipe técnica à 
participação social, por meio das Consultas Públicas. 

 

A pesquisa apresentou limitação quanto à sua abrangência, uma vez que se 

delimitou apenas ao âmbito da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 

um universo de onze Agências Reguladoras federais. 

O estudo trouxe contribuições práticas com ganhos à academia e às onze 

Agências Reguladoras federais, em especial, à ANS, uma vez que a partir dos 

resultados encontrados na pesquisa pode-se induzir o aperfeiçoamento dos 

processos de aprendizagem com o foco em mudanças comportamentais que 

geram mais produtos de aprendizagem. 
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Além disso, ao se identificar como atividade regulatória de edição de atos 

normativos gera aprendizado aos seus reguladores, a partir dos pesos 

administrativos por eles enfrentados, a ANS pode aprimorar seus processos na 

busca de normas regulatórias mais efetivas para os entes regulados, assim 

como, para os beneficiários de planos de saúde. 

Diante de todo o exposto, corroborou-se a hipótese de que os reguladores da 

ANS aprendem durante o processo de edição de atos normativos, a partir do 

peso administrativo por eles enfrentados, e isso gera melhorias e incrementos 

na elaboração das normas. 

Por fim, considerando-se a abrangência da temática objeto deste trabalho, 

entende-se que há um espaço aberto à adaptação da pesquisa às outras 

Agências Reguladoras federais, de acordo com as suas especificidades. 
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GLOSSÁRIO 

 

ATS  Avaliação em Tecnologias em Saúde 

CBHPM Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos 

CID  Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados com a Saúde 

CMED  Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos 

CNES  Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde 

CONITEC Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia 

CONSU Conselho Nacional de Saúde Suplementar 

COSAÚDE Comitê Permanente de Regulação da Atenção à Saúde 

CP  Consulta Pública 

CRD  Center Review Dissemination 

DC  Diretrizes Clínicas 

DECS  Descritores em Saúde 

DICOL Diretoria Colegiada 

DIPRO Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos 

DUT  Diretriz de Utilização 

GEAS  Gerência de Assistência à Saúde 

GGRAS Gerência-Geral de Regulação Assistencial 

GT  Grupo Técnico 

IN  Instrução Normativa 

LILACS Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saíde 

MEDLINE Medical Literature Analysis and Retrieval Systen Online 

NATS  Núcleo de Avaliação em Tecnologias em Saúde 

NICE  The National Institute for Health and Care 
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OPME Órteses, Próteses e Materiais Especiais 

PCDT  Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

PROADI Programa de Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de 

Saúde 

RDC  Resolução de Diretoria Colegiada 

RN  Resolução Normativa 

RR  Resolução Regimental 

TISS  Troca de Informação na Saúde Suplementar 

TUSS  Terminologia Unificada da Saúde Suplementar 
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APÊNDICE A − Questionário aplicado nos principais envolvidos, no âmbito da 

ANS, com o processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde. 

 

QUESTIONÁRIO PARA AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ATUALIZAÇÃO 

DO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE 

 

O presente questionário tem o objetivo de coletar informações acerca 

do processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde instituídos pelas Resoluções Normativas n º 387, de 2015 e nº 

428, de 2017. 

1. Quais instrumentos/ferramentas foram utilizados para a coleta e a recepção 
dos dados e das informações necessárias para a elaboração/atualização 
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Resolução 
Normativa – RN nº 387, de 2015? (Por exemplo, formulários, sistemas de 
informação, etc). 
 

1.1. Para a RN nº 428, de 2017, houve necessidade de mudança em 
relação aos instrumentos/ferramentas utilizados? 

1.1.1. Quais foram as mudanças? 
1.1.2. Como foi identificada a necessidade de mudança?  
1.1.3. Essas alterações exigiram um maior esforço e trabalho adicional 

dos atores envolvidos?  

2. Quais os atores envolvidos no processo de envio, recepção e coleta dos 
dados e informações para a elaboração/atualização do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Resolução Normativa – 
RN nº 387, de 2015? 
2.1. Para a RN nº 428, de 2017, houve aumento ou diminuição dos 

envolvidos? 
2.2. A regra teve algum impacto nestas mudanças? 

3. Quanto tempo foi necessário para o envio, recepção e coleta dos dados e 
informações para a elaboração/atualização do Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde instituído pela Resolução Normativa – RN nº 387, de 
2015? 
3.1. E para a RN nº 428, de 2017? 

4. Qual o volume de dados e informações recepcionados e coletados para a 
elaboração/atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
instituído pela Resolução Normativa – RN nº 387, de 2015?  
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4.1. Para a RN nº 428, de 2017 houve mudança? 

5. Existiram limitações tecnológicas e funcionais que afetaram a capacidade 
de envio, recepção e coleta dos dados e informações para a 
elaboração/atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
instituído pela Resolução Normativa – RN nº 387, de 2015? 
5.1. E para a RN nº 428, de 2017? 

6. Existiram fatores exógenos que afetaram a capacidade de envio, recepção 
e coleta dos dados e informações para a elaboração/atualização do Rol de 
Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Resolução Normativa – 
RN nº 387, de 2015? 
6.1. E para a RN nº 428, de 2017? 

7. Observam-se mudanças e/ou melhorias no processo de envio, recepção e 
coleta dos dados e informações entre as duas edições do Rol – RN nº 387, 
de 2015 e RN nº 428, de 2017?  

8. Como foi feita a análise/tratamento (interpretação) dos dados e 
informações recebidas e coletadas para a elaboração/atualização do Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Resolução 
Normativa – RN nº 387, de 2015? 
8.1. Para a RN nº 428, de 2017 houve mudança? 

9. No processo de análise/tratamento (interpretação) dos dados e 
informações recebidas e coletadas para a elaboração/atualização do Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Resolução 
Normativa – RN nº 387, de 2015 e RN nº 428, de 2017, participaram outros 
agentes, além dos burocratas da Agência?  
9.1. Se sim, quem foram estes agentes.  
9.2. Estas participações foram por força normativas? 

10. Na fase de análise/tratamento dos dados e informações recebidas e 
coletadas para a elaboração/atualização do Rol de Procedimentos e 
Eventos em Saúde instituído pela Resolução Normativa – RN nº 387, de 
2015, como os indivíduos do grupo discutiam para concordar ou não sobre 
novas incorporações? Havia critérios objetivos para isto? 
10.1. E para a RN nº 428, de 2017? 

11. Quanto tempo foi necessário para a análise/tratamento dos dados e 
informações recebidas e coletadas para a elaboração/atualização do Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Resolução 
Normativa – RN nº 387, de 2015? 
11.1. O tempo foi adequado? Caso a resposta seja “não”, justificar 
11.2. E para a RN nº 428, de 2017? 

12. Quais as principais fontes que subsidiaram a análise/tratamento dos dados 
e informações recebidos e coletados para a elaboração/atualização do Rol 
de Procedimentos e Eventos em Saúde instituído pela Resolução 
Normativa – RN nº 387, de 2015? 
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12.1. E para a RN nº 428, de 2017? 

13. Existiram fatores que dificultaram a análise das informações para a 
elaboração/atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde 
instituído pela Resolução Normativa – RN nº 387, de 2015?  
13.1. E para a RN nº 428, de 2017? 

14. As informações recebidas e coletadas nas duas edições do Rol – RN nº 
387, de 2015 e RN nº 428, de 2017, após a análise/tratamento 
(interpretação), foram compartilhadas com outros grupos como, por 
exemplo, partes interessadas e tomadores de decisão?  

15. Do processo de aquisição, interpretação e disseminação dos dados e 
informações nas duas edições do Rol – RN nº 387, de 2015 e RN nº 428, 
de 2017, quais produtos foram gerados (ex. Relatórios, Notas Técnicas, 
Normativos)?  

16. Após o processo de aquisição, interpretação e disseminação dos dados e 
informações nas duas edições do Rol – RN nº 387, de 2015 e RN nº 428, 
de 2017, quais foram os produtos finais entregues? 

17. Quais foram os principais desafios no processo de elaboração/atualização 
do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde instituídos pelas 
Resoluções Normativas nº 387, de 2015? 
17.1. E para a RN nº 428, de 2017?   

18. Quando se compara a edição da Resolução Normativa - RN nº 387, de 
2015 com a RN nº 428, de 2017, observam-se pesos administrativos 
(esforços adicionais) aos servidores/gestores da Agência, como, por 
exemplo: 
18.1. Custos de conformidade (ex: observância a normas e regras 

gerais);  
18.2. Custos de aprendizagem (ex: necessidade de capacitações e 

buscas de informações em outras bases de conhecimento);  
18.3. Custos psicológicos (ex: estresses causados por prazos curtos e 

por eventos não previstos).  
18.4. Em outras palavras, a RN nº 428, de 2017 foi mais pesada do 

ponto de vista de elaboração para os burocratas que a RN nº 387, de 
2015?  

19. Após processo de atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em 
Saúde, instituídos pelas Resoluções Normativas n º 387, de 2015 e nº 428, 
de 2017, observou-se a possibilidade de melhorias para as próximas 
edições? 

20. Após a publicação das Resoluções Normativas, a ANS promoveu um 
amplo processo de divulgação das novas regras? 
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APÊNDICE B – Relação das Agências Reguladoras federais 

 

 AGÊNCIA LEI DE CRIAÇÃO FINALIDADE INSTITUCIONAL 

01 

Agência Nacional de 
Energia Elétrica – 
ANEEL 
 

Lei nº 9.427, de 02 
de dezembro de 
1996. 

 
A Agência Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), autarquia criada em 1996, 
regula e fiscaliza a geração, a 
transmissão, a distribuição e a 
comercialização da energia elétrica. 
Vinculada ao Ministério de Minas e 
Energia (MME), também atende a 
reclamações de agentes e 
consumidores e media os conflitos de 
interesses entre os agentes do setor 
elétrico e entre estes e os 
consumidores. 

02 
Agência Nacional de 
Telecomunicações – 
ANATEL 

Lei nº 9.472, de 16 
de julho de 1997. 

 
A Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) promove o 
desenvolvimento das telecomunicações 
no País. Criada em 1997, a agência tem 
independência administrativa e 
financeira e não está subordinada a 
nenhum órgão de governo. A Anatel tem 
poderes de outorga, regulamentação e 
fiscalização e deve adotar medidas 
necessárias para atender ao interesse 
do cidadão. 

03 

Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis – 
ANP 

Lei nº 9.478, de 06 
de agosto de 1997. 

 
A Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP) foi 
criada em 1998 para regular as 
atividades da indústria de petróleo e gás 
natural e dos biocombustíveis. Autarquia 
federal, vinculada ao Ministério de Minas 
e Energia (MME), a ANP estabelece 
regras, contrata profissionais e fiscaliza 
as atividades das indústrias reguladas. 

04 
Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – 
ANVISA 

Lei nº 9.782, de 26 
de janeiro de 1999. 

 
A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) foi criada em 1999, 
tem independência administrativa e 
autonomia financeira e é vinculada ao 
Ministério da Saúde. A Agência protege 
a saúde da população ao realizar o 
controle sanitário da produção e da 
comercialização de produtos e serviços 
que devem passar por vigilância 
sanitária, fiscalizando, inclusive, os 
ambientes, os processos, os insumos e 
as tecnologias relacionados a esses 
produtos e serviços. A Anvisa também 
controla portos, aeroportos e fronteiras e 
trata de assuntos internacionais a 
respeito da vigilância sanitária. 
 

05 Agência Nacional de Lei nº 9.961, de 28  
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Saúde Suplementar – 
ANS 

de janeiro de 2000. Criada em 2000, a Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) é vinculada 
ao Ministério da Saúde. A ANS promove 
a defesa do interesse público na 
assistência suplementar à saúde, regula 
as operadoras setoriais, inclusive quanto 
às suas relações com prestadores e 
consumidores, e contribui para o 
desenvolvimento das ações de saúde no 
país. 

06 
Agência Nacional de 
Águas – ANA 
 

Lei nº 9.984, de 17 
de julho de 2000. 

 
Criada no ano 2000, a Agência Nacional 
de Águas (ANA) é vinculada ao 
Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
mas tem autonomia administrativa e 
financeira. A Agência implementa e 
coordena a gestão dos recursos hídricos 
no país e regula o acesso à água, sendo 
responsável por promover o uso 
sustentável desse recurso natural, a fim 
de beneficiar não só a geração atual, 
mas também as futuras. 

07 

Agência Nacional de 
Transportes 
Aquaviários – 
ANTAQ 

Lei nº 10.233, de 05 
de junho de 2001. 

 
Criada em 2001, a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) é 
vinculada ao Ministério dos Transportes 
e tem autonomia financeira e 
administrativa. A Agência implementa, 
em sua área de atuação, as políticas 
formuladas pelo ministério e pelo 
Conselho Nacional de Integração de 
Políticas de Transporte (Conit). Além 
disso, regula, supervisiona e fiscaliza os 
serviços prestados no segmento de 
transportes aquaviários e a exploração 
da infraestrutura portuária e aquaviária 
exercida por terceiros. 

08 
Agência Nacional de 
Transportes 
Terrestres – ANTT 

Lei nº 10.233, de 05 
de junho de 2001. 

 
A Agência Nacional dos Transportes 
Terrestres (ANTT) foi criada em 2001, é 
vinculada ao Ministério dos Transportes 
e tem independência administrativa e 
financeira. A Agência é responsável pela 
concessão de ferrovias, rodovias e 
transporte ferroviário relacionado à 
exploração da infraestrutura; e pela 
permissão de transporte coletivo regular 
de passageiros por rodovias e ferrovias. 
Além disso, a ANTT é o órgão que 
autoriza o transporte de passageiros 
realizado por empresas de turismo sob o 
regime de fretamento, o transporte 
internacional de cargas, a exploração de 
terminais e o transporte multimodal 
(transporte integrado que usa diversos 
meios). 
  

09 
Agência Nacional de 
Cinema – ANCINE 

MP nº 2.228-1, de 06 
de setembro de 

 
A Agência Nacional do Cinema (Ancine) 
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2001. é uma autarquia especial e, por isso, 
tem independência administrativa e 
financeira. Criada em 2001 e vinculada 
ao Ministério da Cultura (MinC), a 
Agência tem como objetivo principal o 
fomento à produção, à distribuição e à 
exibição de obras cinematográficas e 
videofonográficas. Além disso, a Ancine 
regula e fiscaliza as indústrias que 
atuam nessas áreas. 

10 
Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC 

Lei nº 11.182, de 27 
de setembro de 
2005. 

 
Criada em 2005 para substituir o 
Departamento Nacional de Aviação 
Civil, a Agência Nacional de Aviação 
Civil (Anac) tem a função de regular e 
fiscalizar as atividades do setor. É 
responsabilidade da autarquia, 
vinculada à Secretaria de Aviação Civil 
da Presidência da República, garantir 
segurança no transporte aéreo, a 
qualidade dos serviços e respeito aos 
direitos do consumidor. 

11 
Agência Nacional de 
Mineração - ANM 

Lei nº 13.575, de 
26 de dezembro de 
2017. 

Tem por finalidade promover a gestão 
dos recursos minerais da União, bem 
como a regulação e a fiscalização das 
atividades para o aproveitamento dos 
recursos minerais no País. 
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