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Considerações Iniciais:
■

A pandemia do novo coronavírus aqueceu o debate sobre direito
da saúde e afetou os serviços como um todo no mundo.

■

No Brasil, essa realidade não poderia ser diferente, o que fez
com que a Agência Nacional da Saúde - ANS editasse
resoluções objetivando restringir o número de beneficiários dos
ambientes hospitalares.

■

Em um país em que mais de 47 milhões de pessoas são
beneficiários de planos de saúde, muitas dúvidas surgem:

■

Quem pode realizar o exame? Qual procedimento deverá ser
adotado? Qual tipo de serviço que os planos devem prestar aos
consumidores?

Da inclusão de exames para detecção do vírus
no rol de procedimentos da ANS

■

A ANS decidiu, em reunião realizada junto aos representantes das
operadoras de planos de saúde, que é obrigatória a cobertura do exame
para detecção do novo coronavírus para seus beneficiários.

■

A cobertura do exame foi regulamentada pela Resolução Normativa n.º
453, da ANS, publicada no Diário Oficial da União em 13 de março de
2020, e incluída no Rol de Procedimentos obrigatórios para beneficiários
de planos de saúde, com segmentação ambulatorial, hospitalar ou
referência.

■

Neste viés, todos os beneficiários de planos de saúde terão direito a fazer
o exame específico para detecção do covid-19?

■

A resposta é não!

Da inclusão de exames para
detecção do vírus no rol de
procedimentos da ANS
■ De acordo com a diretriz da ANS, com o agravamento
da situação da Covid-19 no país e em razão da
impossibilidade de ampla testagem populacional, os
exames são reservados apenas a pessoas internadas em
grave condição de saúde.
■ Esta recomendação foi apresentada haja vista que, diante
da evolução de casos, pode haver falta de kits de
diagnóstico no País, o que prejudicaria as pessoas mais
necessitadas.

Prorrogação de prazos para
exames e cirurgias eletivas
■ Diante da crise causada pela pandemia da Covid-19, a
ANS, em reunião extraordinária, ampliou os prazos
máximos de atendimento de beneficiários em casos de
realização de consultas, exames, terapias e cirurgias que
não sejam consideradas urgentes.
■ O objetivo visa garantir que as operadoras de planos de
saúde priorizem atendimentos a pacientes acometidos
pela covid-19, reduzindo a sobrecarga das unidades de
saúde e obstando a exposição desnecessária de usuários
ao risco de contaminação.
■ A medida possui caráter excepcional, devendo ser
mantida, a princípio, até dia 31/05/2020, podendo ser
reavaliada periodicamente pela ANS.

Procedimentos de
urgência e emergência

■

Ficam garantidos os tratamentos que não
podem ser interrompidos ou adiados por
colocarem em risco a vida do paciente,
conforme declaração do médico assistente,
bem como os atendimentos de urgência e
emergência.

CONCLUSÃO


Embasada nas recomendações das autoridades sanitárias, conclui-se que compete aos Planos de
saúde, em regra, realizar exames para detecção de COVID-19 somente em pacientes em estado
grave, o que não acarretaria em indenização por alegação de negativa de cobertura.



Ademais, os planos de saúde também estão assegurados no adiamento dos exames e cirurgias
de caráter eletivo, tendo em vista as determinações dos órgãos de saúde; que estão priorizando
os casos do novo COVID-19, sem prejuízo dos casos de urgência e emergência, e/ou
tratamentos que não podem ser interrompidos, evitando, assim, um colapso na saúde como um
todo.



A equipe MCP está à disposição para sanar quaisquer dúvidas que possam surgir neste período
de ansiedade que consequentemente gera inseguranças e dúvidas a todos.
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