
Veja algumas informações importantes 
para todo mundo ficar mais tranquilo.

Recente decisão do Superior Tribunal de Jus�ça (STJ) sobre o Rol taxa�vo ganhou muita 
popularidade, gerando expecta�vas e até mesmo alguma desinformação. Diante disso, nós 

que fazemos o Fisco Saúde vamos prestar alguns esclarecimentos importantes a esse respeito.

 Antes de tudo, fique seguro de que nada muda na cobertura do nosso plano. Somos uma 
autogestão, administrada, portanto, pelos próprios associados e, assim, voltada ao cuidado – e 

não a ganhos financeiros injus�ficados.

 O STJ definiu que, em regra, o Rol da ANS é taxa�vo, mas com possibilidades de cobertura 
de procedimentos não previstos na lista. Com a mudança, as decisões judiciais devem seguir 

esse entendimento. A cobertura taxa�va entende que o Plano de Saúde não é obrigado a arcar 
com tratamento não constante no rol da ANS se existe outro procedimento eficaz, efe�vo e 

seguro já incorporado ao rol.

 É importante ressaltar também que a existência do Rol garante a segurança dos próprios 
associados e dependentes, uma vez que eles ficam resguardados de possíveis solicitações de 

procedimentos indevidos, experimentais ou não completamente confiáveis.

 Além disso, a periodicidade de atualização do Rol foi bastante reduzida, pois passou de 
2 (dois) anos para apenas 6 (seis) meses. Desse modo, as incorporações tecnológicas realmen-

te necessárias serão introduzidas na cobertura com bastante brevidade e transparência.

 O Fisco Saúde, por meio da sua Administração e dos profissionais, está sempre à 
disposição para prestar a melhor assistência, condizente com as reais necessidades dos 

associados e dependentes. Aproveitamos para lembrar que, em caso de qualquer dúvida, 
a nossa equipe deve ser sempre contatada para prestar os devidos esclarecimentos.

Acompanhe nossos comunicados e mantenha-se sempre bem informado sobre nossos 
serviços, atualizações, coberturas e eventos.
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Você sabe o 
que significa 
Rol Taxativo?


