
                                                                                                                                                
 
 

NOVO CORONAVÍRUS (SARSCOV 2) – COVID-19 

 

Coberturas Previstas  

 

Exame Laboratorial Diagnóstico: 

 

O exame laboratorial diagnóstico é o RT-PCR em tempo real e sequenciamento 

parcial ou total do genoma viral das secreções do trato respiratório inferior/superior 

específicos para o Coronavírus.  

Em reunião realizada no dia 10/03/2020, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), definiu a inclusão do exame para detecção do Coronavírus (Covid-

19) no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde com Diretriz de Utilização. 

A SulAmérica passa a conferir cobertura a partir da publicação desta diretriz – 

11/03/2020. Em 12/03/2020 foi publicada a Resolução Normativa 453, da ANS onde 

consta: 

 Art. 2º O Anexo I da RN nº 428, de 2017, passa a vigorar acrescido do seguinte 

item, "SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - pesquisa por RT - PCR (com 

diretriz de utilização)", conforme Anexo I desta Resolução. 

 

 Art. 3º O Anexo II da RN nº 428, de 2017, passa a vigorar acrescido dos itens, 

SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - PESQUISA POR RT-PCR cobertura 

obrigatória quando o paciente se enquadrar na definição de caso suspeito ou 

provável de doença pelo Coronavírus (COVID-19) definido pelo Ministério da 

Saúde, conforme Anexo II desta Resolução. 

 

A DUT poderá ser modificada a qualquer momento, de acordo com a evolução da 

doença e novos entendimentos sobre ela.  

A cobertura será para todos os planos, tanto adaptados quanto não 

adaptados, com necessidade de VPP, via autorizador, para coleta apenas em Pronto 

Socorro e em pacientes internados. 

Será também coberto via reembolso dentro dos limites contratuais de múltiplos 

do plano. 

 



                                                                                                                                                
 
 

Codificação TUSS RT-PCR 

 

CÓDIGO TUSS DESCRITIVO 

 

40314618 

SARS-CoV-2 

(CORONAVÍRUS COVID-19) 
- PESQUISA POR RT - PCR 

 

 

Sorologia SARS-COV-2: 

 

Os testes sorológicos passam a ser de cobertura obrigatória a partir de 

14/08/20, por determinação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

regulamentado pela DUT 132.  

A Sorologia verifica a resposta imunológica do organismo em relação ao vírus, a 

partir da detecção de anticorpos em indivíduos expostos ao SARS-CoV2. Este exame é 

realizado em amostra de sangue do paciente, cujo principal objetivo é detectar se o 

paciente já teve contato e desenvolveu anticorpos para o SARS-Cov-2.  

A cobertura se dará para o anticorpo IgG ou para os Anticorpos Totais, a 

partir do 8º dia após o início dos sintomas, frente pedido médico e sintomatologia de 

Síndrome Gripal (SG) e/ou Síndrome Respiratória aguda grave (SRAG), ou crianças e 

adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica Inflamatória pós-

infecção pelo SARS-Cov2. 

Nem todas as pessoas infectadas pelo SARS-COV-2 irão desenvolver anticorpos 

detectáveis pelas metodologias disponíveis, sendo mais comum a ausência de 

anticorpos detectáveis naqueles com quadros leves ou assintomáticos. (Sensibilidade 

de cerca de 78% e Especificidade de 90%).  

Desse modo, podem haver resultados negativos na sorologia mesmo em pessoas 

que tiveram COVID-19 confirmada por PCR. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

São critérios de exclusão de cobertura: 

 

a) RT-PCR prévio positivo para Sars-Cov-2;   

b) Pacientes que já tenham realizado o teste sorológico, com resultado positivo;  

c) Pacientes que tenham realizado o teste sorológico, com resultado negativo, há 

menos de 1 semana (exceto para os pacientes que se enquadrem no item b do 

Grupo I); 

d) Testes rápidos; 

e) Pacientes cuja prescrição tem finalidade de screening, retorno ao trabalho, pré-

operatório, controle de cura ou contato próximo/domiciliar com caso confirmado 

e 

f) Verificação de imunidade pós-vacinal. 

 

Codificação TUSS* 

 

CÓDIGO TUSS DESCRITIVO 

40324788 SARS-CoV-2 (Coronavírus COVID-19), pesquisa de 

anticorpos IgA, IgG ou IgM, isolada por classe de 
imunoglobulina 

40324796 SARS-CoV-2 (Coronavírus COVID-19), pesquisa de 

anticorpos totais (IgA, IgG, IgM) 
*Reforçamos que a cobertura atual se dá somente para Sorologia IgG e Anticorpos Totais 

 

Os testes sorológicos passam a ser de cobertura obrigatória a partir de 

14/08/20, por determinação da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar 

A Sorologia verifica a resposta imunológica do organismo em relação ao vírus, a 

partir da detecção de anticorpos em indivíduos expostos ao SARS-CoV2. Este exame é 

realizado em amostra de sangue do paciente, cujo principal objetivo é detectar se o 

paciente já teve contato e desenvolveu anticorpos para o SARS-Cov-2.  

A cobertura se dará para o anticorpo IgG ou para os Anticorpos Totais, a partir 

do 8º dia após o início dos sintomas, frente pedido médico e sintomatologia de 

Síndrome Gripal (SG) e/ou Síndrome Respiratória aguda grave (SRAG), ou crianças e 

adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica Inflamatória pós-

infecção pelo SARS-Cov2, conforme DUT 132, revista: 



                                                                                                                                                
 
 

 

DUT nº 132.  SARS-CoV-2 (Coronavírus COVID-19) - PESQUISA DE 

ANTICORPOS IgG ou anticorpos totais.  

1. Cobertura obrigatória, conforme solicitação do médico assistente, quando 

preenchido um dos critérios do Grupo I e nenhum dos critérios do Grupo II. 

 

Grupo I (critérios de inclusão)  

 

a) Pacientes com Síndrome Gripal (SG) ou Síndrome Respiratória Aguda Grave 

(SRAG) a partir do 8o dia do início dos sintomas.  

 SÍNDROME GRIPAL (SG): Indivíduo com quadro respiratório agudo, 

caracterizado por pelo menos dois (2) dos seguintes sinais e sintomas: febre 

(mesmo que referida), calafrios, dor de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza, 

distúrbios olfativos ou distúrbios gustativos. Em crianças: além dos itens 

anteriores considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro 

diagnóstico específico. Em idosos: deve-se considerar também critérios 

específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência 

excessiva, irritabilidade e inapetência.  

SÍNDROME RESPIRATÓRIA AGUDA GRAVE (SRAG): Indivíduo com SG que 

apresente: dispneia/desconforto respiratório OU pressão persistente no tórax OU 

saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos 

lábios ou rosto. Em crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos 

de asa de nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência;  

 

b) Crianças ou adolescentes com quadro suspeito de Síndrome Multissistêmica 

Inflamatória pós-infecção pelo SARS-Cov2. 

  

Grupo II (Critérios de exclusão):  

 

a) RT-PCR prévio positivo para Sars-Cov-2;   

b) Pacientes que já tenham realizado o teste sorológico, com resultado positivo;  



                                                                                                                                                
 
 

c) Pacientes que tenham realizado o teste sorológico, com resultado negativo, há 

menos de 1 semana (exceto para os pacientes que se enquadrem no item b do 

Grupo I); 

d) Testes rápidos; 

e) Pacientes cuja prescrição tem finalidade de screening, retorno ao trabalho, pré-

operatório, controle de cura ou contato próximo/domiciliar com caso confirmado 

e 

f) Verificação de imunidade pós-vacinal. 

 

Os exames para detecção de antígenos por técnica não PCR, NÃO SÃO 

COBERTOS, por não constar no rol da ANS 

 

Definição de Casos:  

 

Casos Suspeitos:  

 

Definição 1:  

Síndrome Gripal (SG): indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado 

por sensação febril ou febre*, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de 

garganta OU coriza OU dificuldade respiratória. 

 

*Na suspeita de COVID-19, a febre pode não estar presente. 

 

Em Crianças: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro 

diagnóstico específico. 

 

Em Idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios 

específicos de agravamento como sincope, confusão mental, sonolência excessiva, 

irritabilidade e inapetência. 

 

Definição 2:  

 



                                                                                                                                                
 
 

Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG): Síndrome Gripal que 

apresente: dispneia/desconforto respiratório OU Pressão persistente no 

tórax OU saturação de O2 menor que 95% em ar ambiente OU coloração azulada dos 

lábios ou rosto. 

 

Em Crianças: além dos itens anteriores, observar os batimentos de asa de 

nariz, cianose, tiragem intercostal, desidratação e inapetência. 

 

Casos Confirmados: 

 

Por Critério Laboratorial: caso suspeito de SG ou SRAG com teste de: 

 

Biologia molecular (RT-PCR em tempo real, detecção do vírus SARS-CoV2, 

Influenza ou VSR): 

 

 Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado detectável para SARS-

CoV2. 

 Influenza: com resultado detectável para Influenza. 

 Vírus Sincicial Respiratório: com resultado detectável para VSR. 

 

Imunológico (teste rápido ou sorologia clássica para detecção de anticorpos): 

 

Doença pelo Coronavírus 2019: com resultado positivo para anticorpos IgM 

e/ou IgG. Em amostra coletada após o sétimo dia de início dos sintomas. 

 

 

Por Critério Clínico - Epidemiológico: caso suspeito de SG ou SRAG com: 

 

Histórico de contato próximo ou domiciliar, nos últimos 7 dias antes do 

aparecimento dos sintomas, com caso confirmado laboratorialmente para COVID-19 e 

para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. 

 

Caso Descartado de Doença pelo Coronavírus 2019 (COVID-2019): 



                                                                                                                                                
 
 

 

Caso suspeito de SG ou SRAG com resultado laboratorial negativo para 

CORONAVÍRUS (SARS-COV-2 não detectável pelo método de RT-PCR em tempo real), 

considerando a oportunidade da coleta  OU confirmação laboratorial para outro agente 

etiológico.  

Tratamento: 

 

Há cobertura para o atendimento inicial em Pronto Socorro e/ou Pronto 

Atendimento, e internações com todo o suporte ventilatório, hemodinâmico e 

hidroeletrolítico, além de antibioticoterapia para infecções secundárias. 

Todo tratamento medicamentoso utilizado durante a internação, desde que com 

indicações previstas em bula serão cobertas. 

As internações são cobertas em todas suas possibilidades: quartos, UTI e/ou 

isolamento, a partir da indicação médica.  

 

Cloroquina / Hidroxicloroquina: 

 

O Ministério da Saúde (MS) divulgou que disponibilizará os medicamentos 

cloroquina e hidroxicloroquina para uso em pacientes com formas graves da Covid-19, 

a critério médico. A decisão foi baseada em estudos promissores que demonstram o 

potencial benefício do uso em pacientes graves.  

Nesse caso, devido à emergência em saúde pública causada pela pandemia da 

Covid-19, o Ministério autorizou o uso desses medicamentos a partir dos dados 

preliminares disponíveis. Esse é o chamado uso compassivo (por compaixão), já que 

não há alternativa terapêutica específica para esses pacientes.  

Veja a norma do Ministério da saúde 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/MS---0014167392---Nota-Informativa.pdf 

 

Tratamentos com Redemsivir, Lopinavir, Ritonavir,Interferon B1A, 

Ruxolitinibe (Jakavi), Tocilizumabe, Plasma de pacientes recuperados da 

COVID-19, são considerados experimentais e não terão cobertura prevista. 

A SulAmérica  não confere cobertura para medicamentos utilizados em 

domicílio, sendo uma exclusão regulatória pela Lei 9656/98. 

https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/MS---0014167392---Nota-Informativa.pdf


                                                                                                                                                
 
 

 

Prevenção: 

 

Ainda não há vacina disponível. 

 

O Ministério da Saúde orienta cuidados básicos para reduzir o risco geral de 

contrair ou transmitir infecções respiratórias agudas, incluindo o coronavírus. Entre as 

medidas estão: 

 

 Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 

segundos, respeitando os 5 momentos de higienização. Se não houver água e 

sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. 

 Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

 Evitar contato próximo com pessoas doentes. 

 Ficar em casa quando estiver doente. 

 Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. 

 Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência. 

 Profissionais de saúde devem utilizar medidas de precaução padrão, de contato 

e de gotículas (máscara cirúrgica, luvas, avental não estéril e óculos de 

proteção). 

 

Fundamentos Técnicos  

 

Coronavírus é uma família de vírus que causam doenças em animais e em 

humanos. Em humanos, causam infecções respiratórias que variam de um resfriado 

comum a doenças mais graves, como a Síndrome Respiratória do Oriente Médio 

(MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS). Um novo agente do 

coronavírus foi descoberto em 31 de dezembro do ano passado, com casos registrados 

na China. Esse novo agente (SARS-COV-2) provoca a doença chamada COVID-19. 

 

COVID resulta da junção das palavras “Corona”, “Vírus” e “Disease (Doença)” e 

é o nome dado a doença infecciosa causada pela nova cepa do coronavírus (SARS-

COV-2). O 19 é porque foi descoberta em dezembro de 2019. 



                                                                                                                                                
 
 

 

TRANSMISSÃO 

 

A transmissão da doença ocorre pelo ar ou por contato pessoal com secreções 

contaminadas como: 

 Gotículas de saliva; 

 Espirro; 

 Tosse; 

 Catarro; 

 Contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão; 

 Contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido do toque na 

boca, nariz ou olhos. 

A mortalidade do coronavírus vem se mostrando superior a da gripe H1N1. 

 

EXAMES DISPONÍVEIS PARA A COVID-19 

 

RT-PCR – COBERTO PELO ROL ANS  

O exame específico é chamado de PCR em tempo real para novo coronavírus. 

Este exame só está indicado no paciente sintomático. 

Este método molecular foi projetado de acordo com as "diretrizes provisórias da 

OMS para testes de laboratório para o novo coronavírus de 2019 (COVID-19) em 

humanos. 

Tecnologia: PCR fluorescente em tempo real (RT – PCR: tempo real - transcrição 

com reação em cadeia da polimerase) 

Este é dito o exame PADRÃO OURO para o diagnóstico da doença. O teste 

detecta o RNA do vírus, o agente etiológico, já nos primeiros dias de infecção (2 dias). 

A coleta é realizada em materiais respiratórios, por meio da aspiração de vias aéreas 

ou coleta de secreções da boca e do nariz. 

Com o crescimento exponencial da infestação e progressiva insuficiência de KITs 

para os exames de PCR, com ampliação no tempo de entrega de resultados (> 

72horas), a ANVISA em 19/03, aprovou o registro de outros Testes para o diagnóstico 

do Coronavirus (SARSCOV-2). São eles: 

 Celer Biotecnologia: One Step COVID-2019 Test  Por qPCR Kit 



                                                                                                                                                
 
 

 Biocon Diagnósticos: Coronavirus Rapid Test 

 Ebram Produtos Laboratoriais: Coronavírus IgG/IgM (COVID-19) 

 Eco Diagnóstica: ECO F COVID-19 Ag, COVID-19 IgG/IgM ECO Teste, COVID-19 Ag 

ECO Teste 

 MedLevensohn: MedTeste Coronavírus (COVID-19) IgG/IgM 

 QR Consulting: Teste Rápido em Cassete 2019-nCoV IgG/IgM 

 Eco Diagnóstica: ECO F COVID-19 Ag, COVID-19 IgG/IgM ECO Teste, COVID-19 Ag 

ECO Teste 

 

Estes exames estão classificados como: 

 

 Testes para Pesquisa de Antígeno - COVID-19  

 Testes para Pesquisa de IgM/IgG - COVID-19 

 Testes para Pesquisa de IgA - COVID-19 

 

TESTE PARA ANTÍGENOS ou TESTE RÁPIDO POR IMUNOFLUORESCÊNCIA- 

DETECÇÃO DE ANTÍGENO - SEM COBERTURA NO ROL ANS 

 

O teste rápido é feito via swab (cotonoide) no nariz e garganta semelhante ao 

PCR. Esta amostra é colocada em contato com um reagente. Este reagente, ao entrar 

em contato com o coronavírus, provoca uma reação por meio de fluorescência, 

diagnosticando a infecção  

A vantagem é a rapidez do resultado que ocorre entre 15 e 30 minutos, 

possibilitando o isolamento rápido do paciente. 

A confiabilidade de detecção após três dias de infecção é de 100% e, antes 

disso, de 85%. Não são tão eficientes quanto o PCR COVID-19 e o custo é similar. 

 

 

TESTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IGG / IGM OU TESTE RÁPIDO 

POR IMUNOMONOCROMATOGRAFIA PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS – 

Apenas os Anticorpos Totais e A Sorologia isolada para IGG estão cobertas de acordo 

com o Rol da ANS desde que com Diretriz de Utilização 132 

 



                                                                                                                                                
 
 

O material utilizado é o sangue, colhido através de picada no dedo ou punção 

venosa, que associado ao reagente mostra a presença dos anticorpos (IgM e IgG).  

O IgM (Imunoglobulina M) é o primeiro anticorpo a ser produzido quando há 

uma infecção, sendo considerado um marcador de fase aguda da infecção, ou seja, a 

doença está em atividade. 

O IgG (Imunoglobulina G) é produzido um pouco mais tardiamente, mas ainda 

na fase aguda da infecção, porém é produzido de acordo com o microrganismo invasor, 

sendo considerado mais específico, além de permanecer circulante no sangue, 

protegendo a pessoa contra possíveis infecções futuras pelo mesmo microrganismo. 

Nem todas as pessoas infectadas pelo SARS-COV-2 irão desenvolver anticorpos 

detectáveis pelas metodologias disponíveis, sendo mais comum a ausência de 

anticorpos detectáveis naqueles com quadros leves ou assintomáticos. 

(Sensibilidade de cerca de 78% e Especificidade de 90%). 

Desse modo, podem haver resultados negativos na sorologia mesmo em pessoas 

que tiveram COVID-19 confirmada por PCR. 

 

*Sensibilidade é a probabilidade de um indivíduo avaliado e doente de ter seu 

teste alterado (positivo) *Especificidade é a probabilidade de um indivíduo avaliado e 

normal ter seu teste normal (negativo) 

 

TESTE PARA PESQUISA DE ANTICORPOS IgA - SEM COBERTURA NO ROL 

ANS 

 

Em teoria, os Anticorpos IgA específicos seriam os primeiros a surgirem, dando 

status de precocidade ao teste, porém existem alguns estudos aonde ele tem sido 

formado no mesmo período dos anticorpos IgM e IgG.  

 



                                                                                                                                                
 
 

 

 

Fonte: DASA COVID-19 RECOMENDAÇÃO DE USO DE EXAMES LABORATORIAIS 

 

PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

 

O período médio de incubação por coronavírus de 1 a 14 dias, período em que os 

primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. A média de tempo está em 

torno de 5 a 6 dias.  

A transmissibilidade dos pacientes infectados pode ocorrer mesmo antes do 

aparecimento dos sintomas e até 14 dias do início dos mesmos.  

A suspeita para o COVID 2019 é de que o contagio inicial tenha se dado pelo 

contato humano com morcego ou cobra. 

 

 

TRATAMENTO 

 

Não existe tratamento específico para infecções causadas por coronavírus 

humano. No caso do coronavírus é indicado repouso e consumo de bastante água, 

além de algumas medidas adotadas para aliviar os sintomas, conforme cada caso. 

Para casos graves o tratamento é de suporte ventilatório, hemodinâmico e 

hidroeletrolítico, além de   antibioticoterapia para infecções secundárias 

Não existe tratamento antiviral específico, com indicação em bula para este 

vírus, porém estudos demonstram que ocorreram alguns bons resultados com o o 



                                                                                                                                                
 
 

Remdesivir ou associação de lopinavir, ritonavir e interferon beta( inclusive inalações 

com o Interferon Beta) 

Estudos tem sido realizados com a Cloroquina e Hidroxicloroquina com 

resultados iniciais animadores, a depender da fase de introdução e por esta razão 

inúmeros protocolos foram iniciados,com anuência da ANVISA e do Ministério da Saúde 

O uso de plasma de pacientes recuperados  também tem sido utilizado em 

estudos iniciais.  

 

Para ajudar a prevenir a propagação de casos suspeitos, os profissionais de 

saúde devem usar precauções universais de contato e de transmissão respiratória. 
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