
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO 
Publicado em. 02/03/2021 1  Edição: 40 1  Seção: 1 1  Página: 115 

órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Saúde Suplementar 

RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 465, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2021 

Atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que 

estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida 

nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir 

de 1° de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme 

previsto no artigo 35 da Lei n.° 9.656, de 3 de junho de 1998: fixa 

as diretrizes de atenção à saúde; e revoga a Resolução 

Normativa - RN n° 428, de 7 de novembro de 2017, a Resolução 

Normativa - RN n.° 453, de 12 de março de 2020, a Resolução 

Normativa - RN n.° 457, de 28 de maio de 2020 e a RN n.° 460, 

de 13 de agosto de 2020, 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que 

dispõem o § 4° do art. 10 da Lei n.° 9.656, de 3 de junho de 1998: o inciso III do art. 4° e o inciso II do art. 10, 

ambos da Lei n.° 9,961, de 28 de janeiro de 2000; e a alínea "a" do inciso II do art. 30 da Resolução 

Regimental - RR n.° 1, de 17 de março de 2017, em reunião realizada em 24 de fevereiro de 2021, adotou a 

seguinte Resolução Normativa - RN e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua publicação. 

CAPÍTULO 1 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Seção 1 

Do Objeto 

Art. 1° Esta Resolução Normativa - RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, 

que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à 

saúde contratados a partir de 1° de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da 

Lei n,° 9.656, de 3 de junho de 1998. 

51° Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade - 

PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo 1 desta Resolução Normativa, que 

podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - 

DLP, conforme o disposto em Resolução específica. 

§2° A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será 

obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, 

respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços 

contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial 

temporária - CPT. 

Art. 2° Para fins de cobertura, considera-se taxativo o Rol de Procedimentos e Eventos em 

Saúde disposto nesta Resolução Normativa e seus anexos, podendo as operadoras de planos de 

assistência à saúde oferecer cobertura maior do que a obrigatória, por sua iniciativa ou mediante expressa 

previsão no instrumento contratual referente ao plano privado de assistência à saúde. 

Art. 3° Esta Resolução Normativa é composta por quatro Anexos: 

- Anexo 1: lista os procedimentos e eventos de cobertura obrigatória, de acordo com a 

segmentação contratada: 

II - Anexo II: apresenta as Diretrizes de Utilização - DUT, que estabelecem os critérios a serem 

observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos 

especificamente indicados no Anexo 1; 



c - estado nutricional adequado (Albumina 33,5  g/dl e IMC > 22kg/m 2 ); 

d- possua habilidade motora e cognitiva sendo capaz de realizar as atividades da vida diária: 

e - tenha sido tentado tratamento conservador prévio, sem resultados. 

Grupo II 

a - recidiva tocai da neoplasia: 

b - baixa expectativa de vida; 

c - história de alergia ao silicone; 

d - doenças uretrais crônicas. 

49. INIBIDOR DOS FATORES DA HEMOSTASIA 

1 - Cobertura obrigatória em casos de pacientes com tempo de tromboplastina parcial ativada 

(aPTT) ou Tempo de protrombina (PT) prolongados, quando necessário determinar se a causa do 

prolongamento é a deficiência de um ou mais fatores ou a presença de um inibidor. 

50. K-RAS 

1 - Cobertura obrigatória para o diagnóstico de elegibilidade de pacientes com indicação de uso 

de medicação em que a bula determine a análise de presença/mutação dos genes para o início do 

tratamento. 

51. LASERTERAPIA PARA O TRATAMENTO DA MUCOSITE ORAL/OROFARINGE 

1 - Cobertura obrigatória de laserterapia de baixa intensidade para prevenção e tratamento de 

mucosite oral em pacientes com diagnóstico de câncer em região de cabeça e pescoço. 

2 - Cobertura obrigatória de laserterapia de baixa intensidade para prevenção e tratamento de 

mucosite oral em pacientes com diagnóstico de câncer hematopoiético quando a proposta terapêutica for 

o transplante de medula óssea. 

3 - Cobertura obrigatória de laserterapia de baixa intensidade para tratamento de mucosite oral 

em pacientes com diagnóstico de câncer hematopoiético. 

52. MAMOGRAFIA DIGITAL 

1. Cobertura obrigatória para mulheres na faixa etária entre 40 e 69 anos. 

53, MAPEAMENTO ELETROANATÔMICO CARDÍACO TRIDIMENSIONAL 

1 - Cobertura obrigatória do procedimento quando o paciente apresentar pelo menos um dos 

seguintes critérios: 

a - flbriiaçáo atrial: 

b - taquicardia ventricular sustentada na presença de cardiopatia estrutural.; 

c - taquicardia atrial reentrante na presença de doença atrial: 

d - insucesso da ablação prévia ou recorrência de arritmia após ablação. 

54. MEDICAMENTOS PARA O CONTROLE DE EFEITOS ADVERSOS E ADJUVANTES 

RELACIONADOS A TRATAMENTOS ANTINEOPLÁSICOS 

54.1- TERAPIA PARA ANEMIA RELACIONADA AO USO DE ANTINEOPLÁSICOS COM 

ESTIMULADORES DA ERITROPOIESE 

1 - Cobertura obrigatória de Agentes Estimuladores da Eritropoiese para os casos de sintomas 

decorrentes de anemia relacionada a tratamento de quimioterapia, nos casos de concentrações 

decrescentes de hemoglobina e níveis inferiores a lOg/dL, quando a transfusão for contra-indicada. 

OBS: Se o paciente não apresentar resposta após 12 semanas do uso do medicamento, este 

deverá ser descontinuado. 

54.2-TERAPIA PARA PROFILAXIA E TRATAMENTO DE INFECÇÕES RELACIONADAS AO USO DE 

ANTINEOPLÁSICOS 



1 - Cobertura obrigatória de antibióticos (medicamentos antibacterianos, antifúngicos e 

antivirais) na profilaxia primária (visa evitar o desenvolvimento de doenças em pacientes com exposição 

prévia ao agente infeccioso) ou secundária (visa evitar a recidiva) de infecções relacionadas ao uso de 

antineoplásico, em pacientes de risco intermediário ou alto. 

2 - Cobertura obrigatória de antibióticos (medicamentos antibacterianos, antifúngicos e 

antivirais) no tratamento de infecções relacionadas ao uso de antineoplásico. 

54.3- TERAPIA PARA DIARRÉIA RELACIONADA AO USO DE ANTINEOPLÁSICOS 

1 - Cobertura obrigatória de antidiarréico para pacientes com diarréia relacionada ao uso de 

antineoplásicos que tenham este efeito colateral previsto em bula. 

54.4- TERAPIA PARA DOR RELACIONADA AO USO DE ANTINEOPLÁSICOS 

1 - Cobertura obrigatória de analgésicos, opiáceos e derivados, de acordo com prescrição 

médica, para pacientes oncológicos com dor relacionada à patologia ou a seu tratamento. 

545- TERAPIA PAPA PROFILAXIA E TRATAMENTO DA NEUTROPENIA RELACIONADA AO USO 

DE ANTINEOPLÁSICOS COM FATORES DE CRESCIMENTO DE COLÔNIAS DE GRANULÓCITOS 

1 - Cobertura obrigatória na profilaxia da neutropenia febril relacionada ao uso de 

antineoplásico, em pacientes que estejam utilizando quimioterapia citotóxica ou terapia mieloablativa, 

quando preenchido pelo menos um dos seguintes critérios: 

a - na profilaxia primária da neutropenia febril de pacientes com alto risco (> 20% de risco para 

neutropenia febril): 

b - na profilaxia primária da neutropenia febril de pacientes com risco intermediário (> 10% e < 

20% de risco para neutropenia febril) em que este risco seja determinado por fatores inerentes ao paciente 

e que sejam inalteráveis e que a intenção do tratamento seja curativa: 

c - na profilaxia secundária da neutropenia febril de pacientes que já apresentaram episódio 

anterior de neutroperiia febril e que a intenção do tratamento seja curativa. 

1 - Cobertura obrigatória para os casos de neutropenia febril relacionados ao uso de 

antineoplásico, quando o paciente já estiver em uso de Fatores de Crescimento de Colônia de Granulácitos 

e forem preenchidos todos os critérios do Grupo 1 e um dos critérios do Grupo II: 

Grupo 1 (Definição) 

a - uma medida de temperatura 3  38,30°C ou 338,00C por mais de 1h: 

b - neutropenia £ 500 neutrófllos/mcL ou < 1000 neutrófilos/mcL com probabilidade de queda 

até £ 500 neutrófilos/mcL ao Longo das 48h seguintes. 

Grupo II 

a - paciente já estiver em uso de Fatores de Crescimento de Colônia de Granulócitos: 

b - paciente ainda não fez uso de Fatores de Crescimento de Colônia de Granulócitos e 

apresenta fatores de risco para complicações associadas à infecção. 

OBS: O uso de Fatores de Crescimento de Colônia de Granulócitos é contra-indicado para 

pacientes em tratamento concomitante com quimioterápicos e radioterapia. 

54.6- TERAPIA PARA PROFILAXIA E TRATAMENTO DA NÁUSEA E VÔMITO RELACIONADOS AO 

USO DE ANTINEOPLÁSICOS 

- Profilaxia/Prevenção de náuseas, vômitos relacionados a agentes antineoplásicos 

1 - Cobertura obrigatória para a prevenção de náuseas ou vômitos relacionados ao uso de 

antineoplásicos, conforme o risco emetogénico calculado e como descrito na tabela a seguir: 

Moderado Potencial 
Baixo Potencial Emetogênico Alto Potencial Emetogênico 	

Emetogênico 
(10 - 30%) (>90%)  

(30 - 90%) 

Esquema Adulto: 	 Esquema Adulto: 	 Esquema Adulto: 
t Antagonista dos receptores 1. Antagonista dos receptores 1. Corticóide ou cloridrato de 
NK1 	 NK1 	 metoclopramida 


