
 

 

Coronavírus: Cobertura do exame pelo PASBC  
 
 
Prezados participantes, 
 
Informamos que o Programa de Assistência à Saúde dos Servidores do Banco Central – PASBC 
cobrirá o exame de detecção do novo Coronavírus (Covid-19). 
 
A cobertura será obrigatória quando houver indicação médica e o beneficiário se enquadrar na 
definição de caso suspeito ou provável de doença pelo Coronavírus 2019 (Covid-19) pelo Ministério 
da Saúde. O teste relacionado é o “SARS-CoV-2 (CORONAVÍRUS COVID-19) – pesquisa por RT – PCR 
(com diretriz de utilização)”, o mesmo incluído no Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar 
em 13.03.2020. 
 
O credenciamento de prestadores que realizam o referido exame está em andamento no PASBC. 
Entretanto, a cobertura do teste em regime de livre escolha está em vigência.  
 
Caso realize o exame em livre escolha, informamos que o pedido de ressarcimento poderá ser 
realizado em até 180 dias da data da emissão do documento fiscal ou em até 180 dias da data do 
atendimento. Assim, gentileza aguardar momento oportuno de solicitar reembolso 
presencialmente, quando não estiver mais sob suspeita de infecção ou for encerrado o período de 
incubação. 
 
Uma vez que o conhecimento da infecção pelo vírus SARS-CoV-2 (Covid-19) ainda está em processo 
de consolidação, à medida em que novas evidências forem disponibilizadas, as orientações sobre a 
cobertura oferecida pelo Programa poderão ser revisadas. 
 
O Ministério da Saúde possui o “Disque Saúde”, telefone 136, canal preparado para sanar dúvidas 
relacionadas ao Coranavírus. 
 
Pelas características de propagação do vírus, para preservar a saúde da população dos prédios do 
BC, solicitamos que pessoas com suspeita da infecção não se dirijam aos atendimentos presencias 
do PASBC. Pedidos de informação devem ser feitos remotamente por telefone ou e-mail, conforme 
especificado abaixo, a depender da localidade: 
 
Belém 
(91) 3181-2503 
(91) 3181-2501 
pasbc.adbel@bcb.gov.br 
 
Belo Horizonte 
(31) 3253-7029 
(31) 3253-7228 
atendimento.pasbc.adbho@bcb.gov.br 
 

Porto Alegre 
(51) 3215-7161 
(51) 3215-7162 
sauders@bcb.gov.br 
 
Recife 
(81) 2125-4242 
atendimento.pasbc.adrec@bcb.gov.br 
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Brasília 
(61) 3414-4021 
(61) 3414-4176 
atendimentopasbc.depes@bcb.gov.br 
 
Curitiba 
(41) 3281-3032 
(41) 3281-3034 
atendimento.saude.curitiba@bcb.gov.br 
 
Fortaleza 
(85) 3308-5433 
pasbc.fortaleza@bcb.gov.br 
 
 

Rio de Janeiro 
(21) 2189-5216 
pasbcrj.atendimento@bcb.gov.br 
 
 
Salvador 
(71) 2109-4570 
bcsaude.salvador@bcb.gov.br 
 
 
São Paulo 
(11) 3491-6465 
saude.sp@bcb.gov.br 
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