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Novos exames para cobertura nos casos de Covid-19
Prezado(a) Credenciado(a)
Informamos que foram incluídos 6 exames no Rol de
procedimentos obrigatórios para beneficiários de planos de saúde.
A medida adotada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS) busca ampliar a possibilidade de diagnóstico do Covid-19,
principalmente para pacientes graves com quadro suspeito ou
confirmado.
Os exames serão habilitados pela AMS Petrobras conforme
detalhamento abaixo:
*Código 40304906, descrição: Dímero D, dosagem (já coberto
pela AMS);
*Código 40302687, descrição: Procalcitonina, dosagem (já
coberto pela AMS);
*Código 40404161, descrição: PCR em tempo real para o vírus
sincicial respiratório (R$ 305,57);
*Código 40404153, descrição: PCR em tempo real para os vírus
Influenza A e B (R$ 305,57);
*Código 40323676, descrição: Pesquisa rápida para Influenza A e
B (R$ 168,08);
*Código 40323684, descrição: Pesquisa rápida para vírus sincicial
respiratório (R$ 109,55).
Os códigos descritos entraram em vigência em 29/05 e há
necessidade de autorização para critérios de cobertura.
Caso tenha interesse na inclusão desses exames no rol de serviços
prestados, solicitamos o envio de e-mail de acordo com a sua
localidade:
*comercialams1@petrobras.com.br (Estado do Rio de Janeiro);
*comercialams2@petrobras.com.br (Para todos os estados das
regiões: Centro-Oeste, Sul e Sudeste, exceto estado do RJ);
*comercialams3@petrobras.com.br (Para todos os estados do
Norte e Nordeste).
O e-mail deverá conter as seguintes informações:
Assunto: Inclusão de Códigos ANS_COVID
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Nome do Credenciado
CNPJ do Credenciado
Códigos a serem incluídos na tabela
Comunicamos, ainda, que não será necessário aditivo contratual e
qualquer mudança ocorrida durante o processo será
imediatamente informada aos nossos serviços habilitados de
maneira formal.
Agradecemos o apoio e entendemos que o seu serviço é
fundamental para vencermos este momento de crise.
AMS Petrobras

caso você deseje remover seu cadastro de nossa lista, cancele o recebimento.
Denunciar abuso
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