
BENEFÍCIOS E COBERTURA 
DO PLANO DE SAÚDE
PERGUNTAS A SEREM FEITAS

Meu plano de saúde cobre procedimentos 
de ablação para o tratamento 
de Fibrilação Atrial (FA)?
O procedimento de ablação é coberto pela maioria dos 
planos de saúde, por serem uma das opções de 
tratamento eficazes para o paciente com FA. Se você 
for candidato à ablação, confirme a cobertura com 
seu plano de saúde. O consultório do seu médico irá 
então aprovar o tratamento com o plano de sáude, 
antes de agendar o procedimento.

Terei que arcar diretamente com algum 
custo relacionado ao meu procedimento 
de ablação?

Isso depende muito do seu plano de saúde e do tipo 
de cobertura que você possui.
Devido à variação na cobertura por diferentes 
planos de saúde é importante verificar com seu 
plano de saúde para entender o que será coberto e 
o que você será diretamente responsável por pagar.

VOU FAZER UM PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO
Com maior transparência e opções ao consumidor disponíveis sobre os planos de saúde, é 
importante que os pacientes busquem informações de cobertura sobre os procedimentos 
recomendados por seu provedor de saúde.
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CORAÇÃOEMFA

As consultas com meu médico pré e pós-
procedimento são totalmente cobertas? Se 
não, quanto devo pagar?

  Os exames serão totalmente cobertos? Se 
não, quanto devo pagar?

Perguntas gerais para o plano de saúde:

   Precisarei de autorização do plano de 
saúde antes da minha consulta ou do 
procedimento de ablação?

É uma boa prática que, assim como com qualquer procedimento planejado, como a ablação, você trabalhe 
em estreita colaboração com seu médico e o hospital para coordenar melhor o que seu plano de saúde 
exigirá.

Você precisará levar a carteirinha atual do plano para a consulta com seu médico para garantir que a 
equipe administrativa do consultório possa verificar os benefícios e a cobertura para o procedimento. 
Verifique com seu plano de saúde se todas as informações e ações foram tomadas antes do procedimento.

O que posso fazer para garantir que meu procedimento de ablação 
seja processado adequadamente pelo meu plano de saúde?

Consulte sempre seu médico em caso de dúvidas sobre a FA, sintomas ou melhores opções de tratamento.
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