
                                                                                                                                                
 
 

EXAMES DIAGNÓSTICOS DA COVID-19 – ROL ANS 
 

Cobertura para Pesquisa por RT PCR para SARS-Cov-2 

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 Saúde passou a conferir cobertura a partir de 12/03/2020, quando 

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 2019 (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 e 

novas demandas. 

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

com necessidade de Validação Prévia, para coleta em pronto socorro, pacientes 

internados e também laboratórios, por demanda ambulatorial com necessidade de 

pedido médico.  

Será também coberto via reembolso dentro dos limites de múltiplos do plano. 

 

CÓDIGO 

TUSS 

DESCRITIVO TUSS VPP 

40314618 SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) - 

PESQUISA POR RT - PCR 

SIM 

 

 

 

 



                                                                                                                                                
 
 

Cobertura para 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.  

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 

 

RN 457- Inclusão de Novos Exames para Apoio Diagnóstico na Suspeita de 

COVID-19 
 

Em sua RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 457, DE 28 DE MAIO DE 2020, 

publicada em 29/05/2020 no DOU, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

incluiu mais seis exames que auxiliam no diagnóstico e tratamento do novo 

Coronavírus na lista de coberturas obrigatórias dos planos de saúde.  

As novas incorporações buscam ampliar as possibilidades de diagnóstico da 

COVID-19, especialmente em pacientes graves com quadro suspeito ou confirmado, e 

estão alinhadas às diretrizes e protocolos do Ministério da Saúde para manejo da 

doença.  

 



                                                                                                                                                
 
 

 

                  *DIRETRIZES PARA DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO DA COVID-19 – MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

Dessa forma, auxiliam no diagnóstico diferencial e no acompanhamento de 

situações clínicas que podem representar grande gravidade, como por exemplo, a 

presença de um quadro trombótico (Dímero D) ou de uma infecção bacteriana causada 

pelo vírus (Procalcitonina). 

Passam a ser de cobertura obrigatória para os beneficiários de planos de saúde 

nas segmentações ambulatorial, hospitalar e referência os seguintes testes: 

  

3.1.DÍMERO D (dosagem): O procedimento já é de cobertura obrigatória pelos 

planos de saúde, porém, ainda não era utilizado para casos relacionados à COVID-19.  

O Dímero D é um exame fundamental para diagnóstico e acompanhamento do 

quadro trombótico, principalmente pulmonar, tendo um papel importante na avaliação 

prognóstica e na evolução dos pacientes com COVID-19.  

3.2 PROCALCITONINA (dosagem): O procedimento é recomendado entre as 

investigações clínico-laboratoriais em pacientes graves de COVID-19, auxiliando na 

distinção entre situações de maior severidade. 

Acredita-se que valores elevados sejam indicativos de processos infecciosos mais 

graves, razão pela qual a PCT serve para estratificar o risco de infecção generalizada.  

Contudo, o aumento dos níveis desse pró-hormônio não é específico, ocorrendo 

também em outras condições clínicas acompanhadas de inflamação e, portanto, deve 

ser analisada junto ao quadro geral do paciente. 



                                                                                                                                                
 
 

3.3 PESQUISA RÁPIDA PARA INFLUENZA A e B / PCR EM TEMPO REAL 

PARA OS VÍRUS INFLUENZA A e B:  Estes testes são indicados para diagnóstico da 

Influenza (vírus da Gripe).  

3.4 PESQUISA RAPIDA é realizada pelo método Imunocromatográfico, sendo 

utilizado quando a hipótese diagnóstica é de gripe ou em outros quadros respiratórios 

que podem ser causados pelo vírus Influenza. 

É recomendada para investigações clínico-laboratoriais em pacientes graves, 

visando um diagnóstico diferencial com a COVID-19, pois a influenza também pode ser 

causa de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).  

3.5. PCR EM TEMPO REAL (RT-PCR) tem a capacidade para detectar e 

diferenciar os principais agentes causadores da gripe, o vírus da influenza A (FLUA) e o 

vírus da influenza B (FLUB). É um teste molecular que realiza a detecção qualitativa de 

ácido nucleico viral sendo uma metodologia muito mais sensível e específica 

3.6. PESQUISA RÁPIDA PARA VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO / PCR 

EM TEMPO REAL PARA VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO: Estes testes são 

indicados para diagnóstico da infeção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR). 

3.7. PESQUISA RÁPIDA é um teste rápido para o VSR, útil no diagnóstico 

diferencial de COVID-19, geralmente pela metodologia imunofluorescência indireta 

Auxilia no diagnóstico de infecções em indivíduos que apresentam sintomas 

moderados a graves de envolvimento das vias respiratórias inferiores. É pedido 

principalmente para bebês (com idade entre 6 meses e 2 anos), para idosos e pessoas 

com sistema imunológico comprometido, tais como aqueles que realizaram transplante 

de órgão. 

3.8. PCR EM TEMPO REAL (RT-PCR) na detecção do VSR – Vírus Sincicial 

Respiratório, é o teste molecular de escolha para garantir uma detecção viral com alta 

sensibilidade e especificidade.  

 

 

 

 

 

 

 

https://labtestsonline.org.br/glossary/immunocompromised


                                                                                                                                                
 
 

DUTs – Diretrizes de Utilização 

 

ANEXO II - DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO PARA COBERTURA DE 

PROCEDIMENTOS NA SAÚDE SUPLEMENTAR (Alterado pelas RN 453/2020 e 

RN 457/2020) 

 

O Dímero D já possuía DUT nº 19, sendo ampliada com a cobertura do exame 

em quadro suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

DUT nº19. DÍMERO-D 1. Cobertura obrigatória quando preenchido pelo menos 

um dos seguintes critérios:  

 Avaliação de pacientes adultos com sinais e sintomas de trombose venosa 

profunda dos membros inferiores; 

 Avaliação hospitalar ou em unidades de emergência de pacientes adultos 

com sinais e sintomas de embolia pulmonar. 

 Avaliação hospitalar ou em unidades de emergência de pacientes com 

pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave, com quadro suspeito ou 

confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Os demais exames foram incorporados com as seguintes DUTs: 

DUT nº127. PROCALCITONINA, DOSAGEM 1. Cobertura obrigatória para 

avaliação hospitalar ou em unidades de emergência de pacientes com pneumonia ou 

síndrome respiratória aguda grave, com quadro suspeito ou confirmado de infecção 

pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

DUT nº128. PESQUISA RÁPIDA PARA INFLUENZA A E B1. Cobertura obrigatória 

para avaliação hospitalar ou em unidades de emergência de pacientes com pneumonia 

ou síndrome respiratória aguda grave, com quadro suspeito ou confirmado de infecção 

pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

DUT nº129. PCR EM TEMPO REAL PARA INFLUENZA A E B1.  

Cobertura obrigatória para avaliação hospitalar ou em unidades de emergência 

de pacientes com pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave, com quadro 

suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

DUT nº130. PESQUISA RÁPIDA PARA VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO 1. 



                                                                                                                                                
 
 

Cobertura obrigatória para avaliação hospitalar ou em unidades de emergência 

de pacientes com pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave, com quadro 

suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

DUT nº131. PCR EM TEMPO REAL PARA VÍRUS SINCICIAL RESPIRATÓRIO 1. 

Cobertura obrigatória para avaliação hospitalar ou em unidades de emergência 

de pacientes com pneumonia ou síndrome respiratória aguda grave, com quadro 

suspeito ou confirmado de infecção pelo SARS-CoV-2 (COVID-19). 

 

Cobertura - Codificação - Rede Referenciada 

A indicação de cobertura obrigatória pela ANS-RN 457 para estes exames caberá 

aos segurados INTERNADOS (avaliação hospitalar) ou em P.S (unidades de 

Emergência), nas segmentações ambulatorial, hospitalar e referência, nas seguintes 

codificações: 

 

 

TUSS PROCEDIMENTO - ROL 428/17 - RN 457/20 

40304906 Dímero D - pesquisa e/ou dosagem 

40302687 Procalcitonina, dosagem (com diretriz de utilização) 

40323676 Pesquisa rápida para Influenza A e B (com diretriz de 

utilização) 

40323684 Pesquisa rápida para Vírus Sincicial Respiratório (com 
diretriz de utilização)  

40404153 PCR em tempo real para Influenza A e B (com diretriz de 

utilização)  

40404161 PCR em tempo real para Vírus Sincicial Respiratório (com 

diretriz de utilização)  
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