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Com o aumento dos casos de infectados pelo 
novo Coronavírus (COVID-19), as operadoras 
e seguradoras de assistência à saúde e 
es t ipu lan tes  de  con t ra tos  co le t i vos 
empresar ia is  devem se submeter  à 
Resolução Normativa nº 453/2020 publicada 
pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS) em 13/03/2020. Isso porque, a referida 
resolução determina a inclusão do exame de 
detecção do coronaví rus no Rol  de 
Procedimentos obrigatórios de plano de 
saúde, conforme os protocolos e diretrizes do 
Ministério da Saúde. 

Em que pese a obrigatoriedade de inclusão do 
exame, nem todos os beneficiários terão o 
direito de realizá-lo, apenas aqueles que 
apresentarem os casos classificados como 
suspeitos ou prováveis da doença com 
indicação médica.

Dentre os casos suspeitos para fins de 
cobertura do plano de saúde, destaca-se: (i) 
pessoas com histórico de viagem para países 
com transmissão sustentada ou área com 
transmissão local nos últimos 14 dias. Nesse 
caso, o sujeito precisa apresentar febre acima 
de 37,8º C ou um dos sintomas respiratórios 
característicos do coronavírus, a saber: tosse, 
dificuldade para respirar, coriza, congestão 
nasal, etc.; (ii) pessoas que obtiveram contato 
com outras pessoas suspeitas ou de caso 
confirmado nos úl t imos 14 dias com 
apresentação dos mesmos sintomas acima. 

As pessoas que se enquadram na definição 
de caso provável são aquelas que obtiveram 
contato domiciliar com pessoa com caso 
confirmado de COVID-19 nos últimos 14 dias, 
podendo apresentar, além dos sintomas 
acima, fadiga, dor de cabeça, dor articular, dor 
muscular, etc.  

A ANS ainda orienta que os beneficiários não 
se dirijam a hospitais e outras unidades de 
saúde sem antes consultar a sua operadora 
de saúde a fim de se informar sobre o local 
mais adequado e esclarecendo eventuais 
dúvidas. Além disso, na própria RN 453/2020, 
fica a observação de que “Uma vez que o 

conhecimento da infecção pelo vírus SARS-
CoV-2 (Covid-19) ainda está em processo de 
consolidação, à medida em que novas 
evidências forem disponibilizadas, a tecnologia 
e sua diretriz poderão ser revistas a qualquer 
tempo.”

É válido deixar claro que a cobertura do 
tratamento a pacientes diagnosticados com 
COVID-19 também é assegurada aos 
beneficiários de plano de saúde, mas isso de 
acordo com a segmentação contratada 
(ambulatorial, hospitalar ou referência). 
Contudo, importa registrar que não existe um 
tratamento específico para as infecções 
causadas pelo Coronavírus. Nesse caso, se 
indica que haja repouso, atenção aos sinais de 
piora da parte respiratória, uso de medicamento 
para dor e febre, inalações, e, em alguns casos, 
internação. 

Diante disso, os planos e operadoras como a 
Bradesco Saúde, a Golden Cross e SulAmérica 
informaram que continuarão seguindo as 
orientações da ANS e do Ministério da Saúde, 
de modo a oferecer aos seus beneficiários o 
exame específico do novo Coronavírus, 
devendo cada segurado procurar o respectivo 
plano para a consulta das condições aplicáveis 
ao caso. 

Por fim, é importante ressaltar que, nas 
relações de consumo na área de saúde, a 
última palavra do tratamento de saúde 
adequado é do médico assistente e não do 
plano de saúde.
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