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Rio de Janeiro, 21 de julho de 2020. 

 

Assunto: Testes sorológicos COVID19 

 

 

Senhor Parlamentar, 

 

1. As operadoras de planos e seguros de saúde privadas estão firmemente empenhadas no 

enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. Cobrem procedimentos, 

tratamentos, incluindo internações, e exames voltados ao diagnóstico e tratamento da 

doença. 

 

2. Desde 13 de março, portanto logo no início da pandemia, os planos de saúde vêm 

oferecendo a seus 47 milhões de beneficiários o teste considerado padrão-ouro pelas 

principais autoridades sanitárias mundiais: o RT-PCR, conforme determinou norma 

publicada pela ANS.  

 

3. Ou seja, a saúde suplementar já cobre o exame mais indicado para diagnosticar a 

covid-19, e o faz ofertando a opção de maior efetividade, reconhecida pelas 

melhores práticas internacionais, sempre quando há indicação médica e segundo os 

protocolos fixados pelo Ministério da Saúde e ANS. 

 

4. Diante desta constatação, o emprego de testes de menor acurácia para detecção do 

novo coronavírus revela-se temerário e contraindicado.  

 

5. Em particular, os testes sorológicos, objeto de recente controvérsia judicial, não são 

indicados para diagnóstico da covid-19, conforme manifestação explícita de 

autoridades sanitárias como a Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde do 

Brasil e o Centers for Diseases Control and Prevention (CDC) do governo dos Estados 

Unidos. 

 

6. Testes sorológicos apresentam, em sua maioria, problemas sérios de qualidade, com alto 

índice de resultados falsos-positivos e falsos-negativos. 

 

7. Segundo o monitoramento pós-mercado da qualidade de dispositivos para diagnóstico 

in vitro da covid-19, do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS), 

divulgado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), dos 118 testes rápidos 

liberados por aquele órgão regulador até a última sexta-feira, 17/7, 45,7% apresentam 

não conformidades, ou seja, “não possuem desempenho de acordo com o alegado pelo 

fornecedor”. 
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8. Mais: de acordo com estudo publicado na revista científica britânica The BMJ, em 34% 

dos casos os testes rápidos dão falso negativo. Além disso, o CDC, dos EUA, também 

divulgou recentemente que até 50% dos resultados dos testes sorológicos positivos para 

covid-19 podem estar errados por conta da reac ̧ão cruzada com algumas situac ̧ões 

clínicas ou mesmo por falta de qualidade dos kits, o que inviabiliza sua aplicação 

clínica na prática médica em se tratando de casos suspeitos de covid-19.  

 

9. Logo, qualquer decisão tomada a partir dos resultados aferidos por testes sorológicos é 

perigosa e gera riscos, sobretudo para a saúde dos pacientes. Também por esta razão, 

na última quinta-feira, 16/7, por unanimidade a ANS suspendeu a obrigatoriedade de 

cobertura de tais testes pelos planos e seguros de saúde, em consonância com decisão 

tomada pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) no início da semana 

passada. 

 

10. Testes sorológicos são úteis para fins de pesquisas epidemiológicas, estudos 

populacionais e/ou definição de políticas públicas, tal papel cabe ao poder público 

e não à saúde suplementar.  

 

11. Importante, ainda, ressaltar que a autoridade competente e tecnicamente preparada 

para deliberar sobre a incorporação ou não de procedimentos e eventos em saúde – a 

exemplo dos testes do tipo RT-PCR e sorológicos – ao rol de cobertura obrigatória pelos 

planos e seguros de saúde privados é a ANS.  

 

12. Respeitar a autonomia e capacidade da ANS significa zelar pela segurança, pela 

estabilidade regulatória e pela sustentabilidade de um sistema que atende com 

qualidade contingente de pessoas equivalente hoje à população da Espanha. Mais 

especificamente, significa zelar pela preservação da saúde de 47 milhões de 

beneficiários. 

 

13. Vale destacar que – ao contrário de muitos órgãos e instituições – a ANS mantém suas 

estruturas e seus procedimentos funcionando normalmente, mesmo durante a 

pandemia, de modo a garantir que a assistência à saúde prestada pelos planos de saúde 

não seja prejudicada neste momento crítico. 

 

14. Por fim, destacamos aqui trecho de parecer preparado a pedido da FenaSaúde por 

Sérgio Cimerman, infectologista, mestre e doutor pela Unifesp, ex-presidente da 

Associação Pan-Americana de Infectologia e da Sociedade Brasileira de Infectologia, e 

Alexandre Naime Barbosa, infectologista, mestre e doutor pela Unesp, professor, chefe 

do Departamento de Infectologia e chefe do Servic ̧o de Infectologia do Hospital das 

Clínicas da Unesp, onde coordena o Grupo Médico de Enfrentamento à covid-19 que 

consta em anexo: 
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“Os resultados dos testes sorológicos devem ser analisados com muita cautela 

pelo médico responsável, pois a baixa acurácia pode induzir interpretações 

errôneas tanto na confirmação, quanto no descarte de casos suspeitos, sendo 

mais recomendável a solicitação do RT-PCR na suspeição clínica de COVID-19, 

principalmente nas primeiras duas semanas. (...) Apesar de comercialmente 

disponíveis, a análise de desempenho dos testes sorológicos para COVID-19 

realizada pelo Ministério da Saúde aponta as limitações de acurácia discutidas, 

visto que para a obtenção do registro bastaram apenas as informações de 

sensibilidade e especificidade fornecidas na bula pelo fabricante, que muitas 

vezes não levam em consideração os dias após os sintomas, e nem mesmo o 

comparativo de performance com o teste padrão-ouro (RT-PCR). Em face a isto, 

se torna evidente e claro que não existe uma validação destes testes a nível 

mundial devido à pandemia que nos encontramos, sendo um problema 

global de saúde pública.” 

15. Diante do exposto, e em linha com as melhores práticas a respeito disponíveis hoje 

em todo o mundo, entendemos indevida a incorporação de testes sorológicos para 

fins de diagnóstico da covid-19, em consonância com as decisões recentes da ANS 

e do TRF-5. 

 

Atenciosamente, 

 

 
JOÃO ALCEU  

AMOROSO LIMA  

Presidente da FenaSaúde 

 

 

REINALDO SCHEIBE 

Presidente da ABRAMGE 

 

 

 

 

 

 
VERA VALENTE                                                        

Diretora Executiva da 

FenaSaúde 

 

ORESTES PULLIN 

Presidente da Unimed do 

Brasil 

 

 

 

ANDERSON MENDES 

Presidente da UNIDAS 

 

 

 
 

 

MIRÓCLES VERAS NETO 

Presidente CMB 


