
 
 

 

1 Publicado em 26/07/2021 

PARECER TÉCNICO Nº 39/GCITS/GGRAS/DIPRO/2021 

COBERTURA: ABORDAGENS, TÉCNICAS E MÉTODOS USADOS NO 

TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

 

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela 

Resolução Normativa (RN) n.º 465/2021, alterada pela RN n.º 469/2021, vigente a partir 

de 01/04/2021, estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos 

planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e 

naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 

1998, respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas. 

As operadoras de planos privados de assistência à saúde são obrigadas a oferecer 

todos os procedimentos previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente, 

para atendimento integral da cobertura prevista nos artigos 10, 10-A e 12, da Lei n° 

9.656/1998, de acordo com a segmentação assistencial, área geográfica de abrangência 

e área de atuação do produto dentro dos prazos máximos de atendimento previstos na 

RN nº 259/2011. 

Isto posto, informamos que os pacientes com Transtornos do Espectro Autista 

contam com diversos manejos e procedimentos para a assistência multiprofissional em 

saúde, conforme solicitação do médico assistente, dentre os quais destacamos:  

CONSULTA MÉDICA (em número ilimitado, para todas as especialidades médicas 

reconhecidas pelo CFM, incluindo, dentre outras, as especialidades de PEDIATRIA, 

PSIQUIATRIA e NEUROLOGIA); 

CONSULTA COM FISIOTERAPEUTA - COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (2 consultas 

por ano de contrato) e a respectiva REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NO RETARDO DO 

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR, REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, 

REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEURO-MÚSCULO-ESQUELÉTICA, entre outras (todas 

sem limite de sessões);  
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CONSULTA/AVALIAÇÃO COM FONOAUDIÓLOGO - COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO 

(2 consultas por ano de contrato) e a respectiva SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO - COM 

DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (em número ilimitado de sessões);   

CONSULTA/AVALIAÇÃO COM PSICÓLOGO - COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (2 

consultas por ano de contrato) e CONSULTA/AVALIAÇÃO COM TERAPEUTA 

OCUPACIONAL - COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO (2 consultas por ano de contrato) e a 

respectiva SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL - COM DIRETRIZ 

DE UTILIZAÇÃO (em número ilimitado de sessões). 

A partir do exposto, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde vigente 

contempla os citados procedimentos que visam a assegurar a assistência multidisciplinar 

dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista, que terão cobertura 

obrigatória, para todos os planos regulamentados, uma vez indicados pelo médico 

assistente do beneficiário, desde que cumpridas as suas diretrizes de utilização, quando 

houver. 

Cabe destacar que o referido Rol, em regra, não descreve a técnica, abordagem 

ou método clínico/cirúrgico/terapêutico, a ser aplicado nas intervenções diagnóstico-

terapêuticas a agravos à saúde sob responsabilidade profissional, permitindo a 

indicação, em cada caso, da conduta mais adequada à prática clínica. A prerrogativa de 

tal escolha fica, portanto, a cargo do profissional assistente, conforme sua preferência, 

aprendizagem, segurança e habilidade profissionais. 

Este princípio norteador garante o livre exercício profissional e inibe possível 

perda de cobertura obrigatória, em face do risco de não esgotamento da enumeração 

de todas as técnicas, abordagens e métodos disponíveis e aplicáveis na prática em saúde 

no Brasil. O eventual lapso de descrição poderia ensejar a ausência de cobertura a 

determinada técnica, abordagem ou método.  

Segundo o manual Linha de Cuidado para a Atenção às Pessoas com Transtornos 

do Espectro do Autismo e suas Famílias na Rede de Atenção Psicossocial do Sistema 

Único de Saúde [1], publicado pelo Ministério da Saúde, não existe uma única abordagem 

a ser privilegiada no atendimento de pessoas com transtornos do espectro autista. 
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Recomenda-se que a escolha entre as diversas abordagens existentes considere sua 

efetividade e segurança, e seja tomada de acordo com a singularidade de cada caso. 

Neste sentido, diversas abordagens terapêuticas (cognitivo-comportamental, de 

base psicanalítica, gestalt-terapia, entre outras), técnicas/métodos (Modelo Denver de 

Intervenção Precoce - ESDM; Comunicação Alternativa e Suplementar - Picture 

Exchange Communication System - PECS; Modelo ABA - Applied Behavior Analysis; 

Modelo DIR/Floortime; SON-RISE - Son-Rise Program, entre outros), uso de jogos e 

aplicativos específicos, dentre outras, têm sido propostas para o manejo/tratamento da 

pessoa com transtorno do espectro autista.  

Também é variada a forma de abordagem, podendo ser desde as individuais, 

realizadas por profissionais intensamente treinados em uma área específica, até aquelas 

compostas por atendimentos multidisciplinares, em equipes compostas por médicos, 

terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros. 

Neste sentido, a RN nº 465/2021, no seu art. 6º, estabelece que os 

procedimentos e eventos listados na RN e em seus anexos poderão ser executados por 

qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação 

específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos 

profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso 

ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde. 

Desse modo, a cobertura do procedimento poderá se dar por qualquer 

profissional de saúde habilitado para sua realização conforme legislação específica 

sobre as profissões de saúde e regulamentação dos respectivos Conselhos de Classe, 

desde que solicitado pelo profissional assistente, nos termos do art. 6°, da RN nº 

465/2021. 

Conforme prevê o §3º, do artigo 6º, da RN nº 465/2021, a operadora deverá 

oferecer atendimento por profissional apto a tratar a CID do paciente e a executar o 

procedimento indicado pelo médico assistente, conforme as competências e 

habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais. No entanto, não 

está obrigada a disponibilizar profissional apto a executar determinada técnica ou 

método. 
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Em outras palavras, não é necessário que a operadora possua, em sua rede, 

profissionais de saúde, por exemplo, Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, Terapeutas 

Ocupacionais e Psicólogos habilitados em determinada abordagem, como a ABA, por 

exemplo, entre tantos outros métodos/técnicas/abordagens utilizados no manejo de 

pacientes com transtorno do espectro autista. Todavia, caso a operadora possua, em 

sua rede, profissional habilitado nestas técnicas/métodos/abordagens, estas poderão 

ser empregadas pelo profissional no âmbito do atendimento ao beneficiário, durante a 

realização de procedimentos cobertos, tais como a SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU 

TERAPEUTA OCUPACIONAL (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) ou a SESSÃO COM 

FONOAUDIÓLOGO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO) ou a REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO 

NEURO-MÚSCULO-ESQUELÉTICA ou a REEDUCAÇÃO E REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, 

entre outros, com cobertura obrigatória sempre que solicitados pelo médico assistente 

e atendidos os requisitos das suas diretrizes de utilização, quando houver. 

Do mesmo modo, caso o plano do beneficiário tenha previsão de livre escolha de 

profissionais, mediante reembolso, o procedimento constante no rol, realizado com a 

utilização de uma dessas técnicas/métodos/abordagens, deverá ser reembolsado, na 

forma prevista no contrato. 

Por fim, é relevante salientar que, no caso de planos antigos não adaptados 

(planos contratados até 01/01/1999 e não ajustados à Lei n.º 9.656/1998, nos termos 

de seu art. 35), a cobertura somente será devida caso haja previsão nesse sentido no 

respectivo instrumento contratual. 

 

Gerência de Cobertura Assistencial e Incorporação de Tecnologias em Saúde - GCITS 

Gerência-Geral de Regulação Assistencial – GGRAS 

Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos – DIPRO 

Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS 

 

_________________________________________________ 

[1] Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoas_transtorno.pdf 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/linha_cuidado_atencao_pessoas_transtorno.pdf

