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Apresentação
Missão das mais difíceis é a de realizar a assessoria jurídica e a representação judicial de médicos, hospitais e planos de saúde. O 

protecionismo dos órgãos judiciais e a insegurança do posicionamento da jurisprudência são os fatores que mais preponderam na 

árdua tarefa de orientar a atuação diária das instituições de saúde. A análise do risco das atividades voltadas à área da saúde tam-

bém é severamente impactada por esse quadro, na medida em que os prognósticos confeccionados quando do início da demanda 

judicial sofrem a influência da rápida alteração da jurisprudência.

Dentro desse ambiente há ainda a intervenção dos órgãos governamentais que exercem atividades de controle, regulação e fiscali-

zação das atividades da área da saúde. Essas entidades multiplicam com espantosa agilidade as regras que disciplinam as ativida-

des sujeitas ao seu controle, fato que exige uma especial capacidade de atualização daqueles que atuam na representação jurídica 

(consultiva e litigiosa) dos prestadores de serviços de saúde.

É dentro desse contexto que surge o presente caderno. O VG&P, seja por atuar em sinergia com departamentos jurídicos (internos e 

terceirizados) de prestadores de serviços de saúde ou ainda pelo fato de exercer diretamente a representação jurídica de médicos, 

hospitais, planos de saúde etc., viu por bem criar uma ferramenta informativa para auxiliar na atualização dos profissionais que 

militam na área. O informativo conta com seções de atualização normativa e jurisprudencial e também apresenta orientações que 

objetivam evitar novas demandas judiciais ou diminuir o impacto das condenações.

Na seção de jurisprudência é possível encontrar julgados dos tribunais pátrios (estaduais, federais e superiores) que poderão servir 

de base para o desenvolvimento de teses voltadas à defesa das instituições de saúde. Também tem o propósito de apresentar as 

orientações jurisprudenciais mais recentes e relevantes, oportunizando que a atuação interna dos profissionais que auxiliam as 

entidades de saúde esteja pautada na posição judicial mais atualizada.

A seção de orientação objetiva tem a finalidade de repassar direcionamentos aos prestadores de serviços de saúde para pautar suas 

decisões diárias. Tais orientações têm origem nas posições dos tribunais de justiça sobre o caso analisado. A pretensão é auxiliar a 

atividade preventiva dessas instituições, seja evitando demanda judiciais com medidas antecipatórias ou ainda permitindo a cons-

trução de um acervo de documentos que fortaleça a defesa em juízo.

As notícias trazidas nesse caderno são extraídas, especialmente, das informações disponibilizadas por aquelas entidades que fiscali-

zam as atividades da área da saúde. O que se busca com nessa seção é repassar aos leitores informações atualizadas sobre novas 

normas, orientações ou decisões administrativas e judiciais que tenham influência no dia a dia dos prestadores de serviços de 

saúde.

Silvio Felipe Guidi

Coordenador do Departamento de Direito Médico & Saúde Suplementar do VG&P
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Jurisprudência

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE MÉDICO-HOSPITALAR POR LESÃO SOFRIDA

 EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROVA DA PRESTAÇÃO ADEQUADA DE SERVIÇOS

   

DIREITOMÉDICO

CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL. 

ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. 

ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO NA EMERGÊNCIA 

HOSPITALAR ADEQUADO AO CASO CONCRETO. 

EXAMES ESPECIFICOS PARA O DIAGNÓSTICO DE 

LESÃO DO PLEXO BRAQUIAL QUE DEVEM SER 

REALIZADOS POSTERIORMENTE. INDICAÇÃO DA 

LITERATURA MÉDICA DE EXAME DE ELETRONEURO-

MIELOGRAFIA SOMENTE SEIS MESES APÓS O 

TRAUMA. AUTOR QUE RECEBEU ORIENTAÇÃO PARA 

PROCURAR TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA, MAS 

OPTOU POR CONSULTAR MÉDICO PARTICULAR. 

CIÊNCIA DO AUTOR DA GRAVIDADE DO CASO E DO 

TRATAMENTO INDICADO DEZESSETE DIAS APÓS A 

OCORRÊNCIA DA LESÃO. PROVA PERICIAL QUE 

CONCLUIU PELA CORREÇÃO E ADEQUAÇÃO DO 

PROCEDIMENTO E PELA AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DE 

ERRO, IMPERÍCIA OU NEGLIGÊNCIA NA SUA EXE-

CUÇÃO. SEQUELA IRREVERSÍVEL DECORRENTE DO 

ACIDENTE E DAS CONSEQUENTES COMPLICAÇÕES DA 

PRÓPRIA LESÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. Demonstrado pela prova dos autos 

que o tratamento médico dispensado ao autor foi ade-

quado ao caso concreto, inexistindo conduta negligen-

te ou imperita, não há que se falar em responsabilida-

de civil dos requeridos nem, consequentemente, em 

dever de indenizar. 

(...)
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No caso, não se pode atribuir aos requeridos responsa-

bilidade pela sequela, pois ela decorreu do trauma 

sofrido no acidente de trânsito e, pela prova produzida, 

o autor recebeu o tratamento adequado. O fato de a 

vítima de uma lesão traumática receber pronto atendi-

mento médico não lhe assegura incolumidade total 

nem recuperação absoluta e isenta de sequelas. Do 

cotejo das provas produzidas conclui-se o seguinte: 1. o 

diagnóstico de lesão de plexo braquial não é feito no 

atendimento de emergência, sendo necessário, para 

tanto, a realização de dois exames específicos, quais 

sejam, ultrassonografia magnética e eletroneuromielo-

grafia, sendo que a realização do segundo exame é 

indicada somente após seis meses do trauma, de modo 

que o atendimento inicial com realização de exame de 

Raio-X foi adequado ao caso; 2. o uso de tala gessada é 

indicado para a finalidade analgésica; 3. o autor foi 

orientado a procurar o atendimento pela rede pública, 

tanto que chegou a marcar consulta, mas por opção 

preferiu procurar um médico particular; 4. o autor fez o 

exame de eletroneuromielografia apenas 17 dias após 

a ocorrência da lesão, sendo que o médico solicitante 

informou-o na ocasião que o quadro era grave e a 

sequela irreversível; 5. a cirurgia nos casos de lesão de 

plexo braquial não é indicada no atendimento emer-

gencial, a não ser que haja ferimento com arma branca, 

fratura exposta ou ferimento com projétil de arma de 

fogo, não se enquadrando o autor em nenhum desses 

casos; 6. a sequela do autor não decorreu do atendi-

mento médico prestado nas consultas iniciais, o qual foi 

adequado ao caso, mas sim das próprias condições do

 

acidente e das complicações consequentes da própria 

lesão. Portanto, não houve por parte dos réus negligên-

cia ou imperícia no atendimento médico prestado ao 

autor, inexistindo nexo causal entre os danos sofridos 

por ele e a conduta dos primeiros, não havendo que se 

falar em responsabilidade civil nem tampouco em 

dever de indenizar. ►

 (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1414645-7 - Foz do Iguaçu -  Rel.: Lilian Romero 

- Unânime -  - J. 17.12.2015)
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Orientação Objetiva DIREITOMÉDICO

CONSENTIMENTO INFORMADO E ESTATUTO DO IDOSO (EI)

 A vontade do paciente é um dos principais vetores 

que irão guiar a atuação médica. Ressalvadas 

hipóteses de risco de vida, ninguém poderá ser 

constrangido a tratamento médico. Essa é a disci-

plina do artigo 15 do Código Civil (CC). Assim, a 

realização da atenção terapêutica depende, prin-

cipalmente, da vontade do paciente em receber 

tratamento, podendo este, inclusive, escolher 

entre as diversas formas que são reconhecidas 

pelas autoridades competentes. Essa escolha 

somente pode ser exercida se o paciente reunir 

condições, legais e psíquicas, para tanto. É certo que, como regra geral, o idoso possui capacidade jurídica para expres-

sar sua vontade. Não há, legalmente, idade limite para a perda do direito de exercício de decidir sobre seus próprios 

atos, ainda que alguns fatos (doenças degenerativas, acidentes etc.) possam extrair as condições do idoso de decidir 

os rumos de sua vida. Apesar disso, o EI previu a possibilidade de outras pessoas decidirem sobre o direcionamento de 

seu tratamento, sempre que não esteja no domínio de suas faculdades mentais, diz o artigo 17 do EI. Apesar de o CC 

exigir, em condições gerais, que o exercício da representação de maiores que perderam as condições de discernimen-

to deve ser precedido de uma interdição judicial do indivíduo, da qual se deriva a curatela (artigo 1.767), há a excepcio-

nalidade no que concerne à atenção à saúde do idoso. Pelo artigo 17 do EI, incluindo seus incisos, havendo constata-

ção de perda do domínio da consciência por parte do idoso, poderá o médico, independentemente de interdição, 

buscar o consentimento de outras pessoas, acerca do tratamento proposto, as quais representarão temporariamente 

o idoso naquele ato de expressão de vontade.
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Há no EI uma ordem de preferência, que direcionará a 

pessoa que poderá decidir em nome do idoso. A prime-

ira opção legal é a figura do curador, se este existir. 

Trata-se de mera decorrência lógica da decisão judicial 

que elege um terceiro para representar a vontade do 

idoso em todos os atos de sua vida. Entretanto, na ine-

xistência de curador, qualquer familiar poderá repre-

sentar o idoso no momento do consentimento. 

A expressão familiar tem sido objeto de inúmeros deba-

tes no mundo jurídico, não havendo como se precisar, 

abstratamente, quem é ou não é familiar. Não se con-

funde família e parentesco. Parente representa um rol 

de ligação consanguínea, prevista no artigo 1.591 e 

seguintes do CC. Os lanços familiares não sejam neces-

sariamente de parentesco, abarcando os amorosos 

(como união estável e concubinato), afetivos e até de 

amizade. Essa imprecisão do conceito de família, aliás, 

torna difícil a atuação do profissional médico, no senti-

do de identificar se aquele que quer decidir pelo idoso, 

no exercício de representação, pode ser considerado 

como familiar. Havendo dúvida, inclusive eventuais 

disputas entre aqueles que se dizem familiares, a 

sugestão é que o profissional médico procure as autori-

dades competentes (Conselho do Idoso e Ministério 

Público), a fim de resguardar a segurança da decisão.

 O próprio médico entra, em último lugar, na linha 

sucessória para decidir pelo paciente idoso. Seja em 

razão da urgência do tratamento ou ainda na impossi-

bilidade de localizar pessoas capazes de falar pelo ido-

so, a lei outorga ao médico o poder de decidir a qual 

tratamento o paciente idoso deverá ser submetido. Na 

hipótese do exercício da vontade ser realizado pelo 

médico, este deverá comunicar as razões da escolha ao 

Ministério Público. Uma difícil escolha, que não poderia 

recair isoladamente ao médico, seria a da ortotanásia, 

por exemplo. A lei, equivocamente, impõe ao médico 

que mescle opiniões técnicas e culturais, mistura evi-

dentemente nociva para uma boa atuação profissional. 

Ademais, essa escolha (que para cada olhar poderá ser 

correta ou incorreta) será submetida a um juízo valora-

tivo pelo Ministério Público. Havendo discordância por 

parte do órgão ministerial, decorrerá inevitável busca 

de responsabilização profissional, ética, civil e possivel-

mente criminal. Seria mais correto, e o que se sugere 

nessa orientação, que a decisão fosse tomada pelo 

Estado, na figura do Ministério Público, a qual seria 

embasada por opinativo médico, potencialmente 

imparcial e livre de pressões quanto às repercussões 

das indicações técnicas e científicas que produzirá.  ►
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Notícias DIREITOMÉDICO

CFM E AMB DIVULGAM CARTILHA COM REGRAS  

PARA FECHAR CONTRATOS COM PLANOS DE SAÚDE

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação 

Médica Brasileira (AMB) disponibilizam documento 

com orientações aos médicos sobre os requisitos míni-

mos para a contratualização com operadoras de planos 

de saúde. Nos sites oficiais das entidades –www.por-

tal.cfm.org.br e www.amb.org.br – os profissionais têm 

acesso a importantes detalhes previstos na Lei 

13.003/2014, em vigor desde o final do ano, que estabe-

leceu a obrigatoriedade de contratos por escrito e deta-

lhados, com as obrigações e responsabilidades específi-

cas.

As entidades têm orientado, por exemplo, de se manter 

contratos com cláusula de livre negociação entre as 

partes. “Do ponto de vista dos prestadores de serviço, a 

obrigatoriedade de contratos com as operadoras não 

apenas permitirá a revisão periódica dos preços pagos 

a eles como significará o fim da prática do descredenci-

amento imotivado. Assim, com esses contratos, acredi-

tamos que diminuirá esta desigualdade e esperamos 

que as relações entre operadoras e prestadores de 

serviços se estabilizem em outro patamar”, defendeu o 

coordenador da Comissão Nacional de Saúde Suple-

mentar (COMSU) e conselheiro do CFM, Salomão Rodri-

gues.

Com a nova legislação, a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) passou a ter a atribuição de fixar 

um índice de reajuste em casos específicos. A partir de 

agora não há mais possibilidade para fracionamento de 

índices. A base de cálculo definida pela ANS para se 

chegar ao percentual de reajuste será o Índice Nacional 

ao Consumidor Amplo (IPCA) cheio, que corresponder 

ao valor acumulado nos 12 meses anteriores à data do 

aniversário do contrato.
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Segundo a lei, o não cumprimento das obrigações 

prevê penalidades para o prestador de serviços e para a 

operadora de planos de saúde. “É importante que os 

médicos estejam atentos às regras que garantem direi-

tos que antes eram usurpados destes profissionais e 

não aceitem nem assinem contratos que não estejam 

totalmente de acordo com a nova legislação. Isso é um 

direito e um dever dos médicos prestadores de serviços 

às operadoras”, afirmou Carlos Michaelis Jr, coordena-

dor Jurídico da AMB.

Destaques das orientações das entidades médicas:

- Os contratos devem contemplar cláusula de livre nego-

ciação entre as partes;

- A forma de reajuste dos serviços contratados deve ser 

expressa no contrato de modo claro e objetivo;

- Os contratos não devem propor fracionamento de 

qualquer índice. O índice regulamentado pela ANS é o 

IPCA cheio que deverá ser adotado em sua integralida-

de;

- Os prazos e os procedimentos para faturamento e 

pagamento dos serviços prestados devem ser expres-

sos claramente no contrato;

- Sempre que o equilíbrio econômico e financeiro do 

contrato estiver ameaçado, a qualquer tempo, median-

te acordo entre as partes, poderá ser formalizado 

termo aditivo de reajuste;

- Os contratos que não atendam às diretrizes recomen-

dadas pelas entidades representativas poderão ser 

comunicados diretamente à AMB através do e-mail 

cbhpm@amb.org.br;

- Indícios de infração ética por parte da Operadora ou 

do Prestador de Serviços devem ser encaminhados ao 

Conselho Regional de Medicina do estado. ►
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Jurisprudência SAÚDESUPLEMENTAR

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO 

EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA 

OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. 

MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. 

MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PRE-

ÇO DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE 

MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS. 

RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENE-

FICIÁRIOS. 

1. Cinge-se a controvérsia a saber se a migração do 

beneficiário do plano coletivo empresarial extinto para 

o plano individual ou familiar enseja não somente a 

portabilidade de carências e a compatibilidade de co-

bertura assistencial, mas também a preservação dos 

valores das mensalidades então praticados.

2. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo 

de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo 

empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei 

nº 9.656/1998 e 3º, 5º e 9º da RN nº 195/2009 da ANS), 

havendo diferenças, entre eles, na atuária e na forma-

ção de preços dos serviços da saúde suplementar. 

3. No plano coletivo empresarial, a empresa ou o órgão 

público tem condições de apurar, na fase pré-

contratual, qual é a massa de usuários que será cober-

ta, pois dispõe de dados dos empregados ou servido-

res, como a idade e a condição médica do grupo. Diante 

disso, considerando-se a atuária mais precisa, pode ser 

oferecida uma mensalidade inferior àquela praticada 

aos planos individuais. 

4. Os contratos de planos privados de assistência à 

saúde coletivos podem ser rescindidos imotivadamen-

te após a vigência do período de 12 (doze) meses e me-

diante prévia notificação da outra parte com antece-

dência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo 

único, da RN nº 195/2009 da ANS). A vedação de sus-

pensão e de rescisão unilateral prevista no art. 13, pará-

grafo único, II, da Lei nº 9.656/1998 aplica-se somente 

aos contratos individuais ou familiares. 

PLANO DE SAÚDE NÃO É OBRIGADO A MANTER VALOR EM  

MIGRAÇÃO DE COLETIVO PARA INDIVIDUAL
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5. A migração ou a portabilidade de carências na hipó-

tese de rescisão de contrato de plano de saúde coletivo 

empresarial foi regulamentada pela Resolução CONSU 

nº 19/1999, que dispôs sobre a absorção do universo de 

consumidores pelas operadoras de planos ou seguros 

de assistência à saúde que operam ou administram 

planos coletivos que vierem a ser liquidados ou encer-

rados. A RN nº 186/2009 e a RN nº 254/2011 da ANS 

incidem apenas nos planos coletivos por adesão ou nos 

individuais. 

6. Não há falar em manutenção do mesmo valor das 

mensalidades aos beneficiários que migram do plano 

coletivo empresarial para o plano individual, haja vista 

as peculiaridades de cada regime e tipo contratual 

(atuária e massa de beneficiários), que geram preços 

diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, 

tomando-se como referência o valor de mercado da 

modalidade contratual. 

7. Nos casos de denúncia unilateral do contrato de 

plano de saúde coletivo empresarial, é recomendável 

ao empregador promover a pactuação de nova avença 

com outra operadora, evitando, assim, prejuízos aos 

seus empregados, pois não precisarão se socorrer da 

migração a planos individuais, de custos mais elevados.

8. Recurso especial provido. 

(Resp 1471569/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016)  ►
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Orientação Objetiva

A COBERTURA DE PROCEDIMENTOS DE 

INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL

SAÚDESUPLEMENTAR

A discussão acerca da inseminação artificial é fruto, principalmente, de uma trapalhada legislativa. A inseminação 

artificial é método de concepção, cuja assistência deve ser provida pelo Estado, à luz do §7º do artigo 226 da CF. A 

disciplina constitucional foi regulada pela Lei nº 9.623/1996, a qual regulamentou a assistência estatal, via SUS, ao pla-

nejamento familiar, no qual está inserida, também, a assistência à concepção. Dentro desse quadro, sendo obrigação 

estatal, o legislador viu por bem desobrigar as Operadoras de planos de saúde (OPSs) a oferecer suporte à concepção 

não natural.

No ano de 2003, passou a tramitar na Câmara dos Deputados o PL nº 1.696, que propunha a inclusão da obrigatorie-

dade das OPSs cobrirem ações de planejamento familiar. A justificação do projeto deixa clara a ideia da insatisfação 

das condutas das OPSs em deslocar o atendimento de seus beneficiários, relativos à assistência na concepção e con-

tracepção, para o SUS. O PL foi aprovado e transformado na Lei nº 11.935/2009, a qual, não revogando expressamente 

o inciso III do artigo 10 da Lei Geral de Planos de Saúde nº 9.656/98 (LPS), inseriu o inciso III no artigo 35-C da LPS, pas-

sando a obrigar as OPSs a assistir aos seus beneficiários no planejamento familiar. A solução não foi nada eficiente, ao 

menos não à luz da finalidade posta na justificação do PL. Poderia ser defendida uma revogação tácita do referido 

inciso III do artigo 10 da LPS, já que a Lei 11.935/2009 é posterior à sua edição. Mas, a revogação tácita exige, à luz do 

§1º do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), uma incompatibilidade entre a lei nova e 

a antiga. Não se enxerga tal incompatibilidade, em especial quando se faz uma leitura sistêmica. Se o planejamento 

familiar, em sua inteireza e por ordem constitucional (§7º do artigo 226 da CF), é de competência estatal, a obrigatorie-

dade infraconstitucional não possui força para alterar tal dever. Demais disso, é possível harmonizar a lógica do inciso 

III do artigo 35-C com o conteúdo do inciso III do artigo 10, ambos da LPS. De tal harmonização, tendo como elemento 

final interpretativo a própria CF, as OPSs estão obrigadas a assistir aos seus beneficiários no planejamento familiar, à 

exceção da inseminação artificial. Ou seja, todos os demais métodos de concepção devem ser cobertos e assistidos,
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bem como todas as demais ações de planejamento familiar (em especial os métodos contraceptivos). A ANS, valendo-

se do poder de regular o artigo 10 da LPS (previsto expressamente nos §§1º e 4º do referido artigo), reforçou a não 

obrigatoriedade das OPSs à cobertura de procedimentos de inseminação artificial.

No ambiente judicial, há pronunciamento em ambos os sentidos. O TJRS entendeu que além de constar de forma clara 

e expressa no pacto entre as partes, a exclusão de cobertura para inseminação artificial está em conformidade com o artigo 

10 da Lei 9.656 /98, o qual, ao dispor sobre o plano-referência, estabelece, em seu inciso III, que as operadoras de plano de 

saúde não são obrigadas a dar cobertura do referido tratamento  (TJ-RS - AC: 70056368889 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do 

Canto, Data de Julgamento: 28/05/2014,  Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/06/2014). 

Contrariamente, o TJCE se posicionou no sentido de que a partir da Lei nº 11.935/2009, inteligência do art. 35-C, III, da Lei 

nº 9.656/98, a fertilização in vitro tornou-se, aparentemente, tratamento de cobertura obrigatória, diante da urgência incon-

troversa e decorrente do risco de falência ovariana precoce (TJ-CE - AI: 06243669020158060000 CE 0624366-

90.2015.8.06.0000, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2015).

Aqui, adota-se a posição de que, mesmo em casos de urgência, não há dever das OPSs em cobrir procedimentos de 

inseminação artificial. A existência da iminência de risco ou a ineficiência estatal não autorizam a deslocar um dever de 

competência do Estado para uma OPS. Sendo urgente o procedimento, deve buscar a tutela jurisdicional em desfavor 

do Estado, que é o responsável (constitucionalmente eleito) por ofertar de forma eficiente (à luz do caput do artigo 37 

da CF) assistência ao planejamento familiar, devendo fazê-lo de forma irrestrita, incluindo, assim, a inseminação artifi-

cial. ►
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Notícias SAÚDESUPLEMENTAR

ANS PUBLICA NOVAS REGRAS PARA

O PARTO NA SAÚDE SUPLEMENTAR

Com o objetivo de atender uma decisão judicial do Tri-

bunal Regional Federal da 3ª Região, a Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS) promulgou a Resolução 

Normativa nº 398, que obriga as operadoras de planos 

de saúde e hospitais a contratarem obstetrizes e enfer-

meiros obstétricos em sua rede assistencial, quando 

houver disponibilidade desses profissionais. A nova RN, 

publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (11/02), 

também determina que médicos entreguem as gestan-

tes a Nota de Orientação sobre os riscos dos partos 

cesárea e normal. 

De acordo com a Resolução, o acompanhamento do 

trabalho de parto e o próprio parto poderão ser execu-

tados 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. 

Com a entrada em vigor da RN nº 398, os médicos deve-

rão entregar às beneficiárias, em três consultas distin-

tas, durante o acompanhamento da gestação, a Nota 

de Orientação à Gestante, com o objetivo de esclarecer 

sobre os riscos e benefícios da cesariana e do parto 

normal. Segundo a decisão judicial, o Conselho Federal 

de Medicina (CFM) irá fiscalizar o cumprimento dessa 

obrigação por parte dos médicos. 

Essa decisão judicial levou em conta os altos índices de 

cirurgias cesarianas desnecessárias que foram apre-

sentados no sistema de Saúde Suplementar. O parto 

normal é o método natural de nascer, onde a mãe pro-

duz substâncias capazes de proteger o recém-nascido e 

favorecer a amamentação. 

Projeto Parto Adequado - Mesmo antes da decisão 

judicial, a ANS vinha adotando uma série de medidas 

em prol da melhoria na prática obstétrica no Brasil. Vale 

destacar o projeto Parto Adequado, uma iniciativa de-

senvolvida pela Agência, pelo Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) e pelo Hospital Israelita Albert Einste-

in, com apoio do Ministério da Saúde, que envolve 42 

hospitais e mais de 34 operadoras de planos de saúde 

de todo o país. 
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As estratégias para redução de partos cirúrgicos desne-

cessários desenvolvidas pelo projeto tiveram início em 

outubro de 2014, com a assinatura do termo de com-

promisso que deu origem à iniciativa. Em março de 

2015, após um período de inscrição voluntária, foram 

selecionados os hospitais participantes do projeto (37 

privados e quatro com atendimento pelo Sistema Único 

de Saúde, além do Hospital Albert Einstein) e as ativida-

des tiveram início. 

Para fazer as mudanças, os estabelecimentos estão 

efetuando adequações de recursos humanos e da am-

biência hospitalar para a incorporação de equipe multi-

profissional nos hospitais e maternidades; capacitação 

dos profissionais para ampliar a segurança na realiza-

ção do parto normal; engajamento do corpo clínico, a 

equipe e as próprias gestantes; e promovendo a revisão 

das práticas relacionadas ao atendimento das gestan-

tes e bebês, desde o pré-natal até o pós-parto. 

Em seis meses de implantação, a iniciativa ajudou a 

aumentar em 7,4 pontos percentuais a taxa de partos 

normais nos estabelecimentos participantes, iniciando 

a reversão dos altos números de cesáreas registrados 

nos últimos 10 anos no Brasil. Nos 42 hospitais públicos 

e privados que estão desenvolvendo a iniciativa, a taxa 

de partos normais está em uma curva ascendente: 

passou de 19,8% em 2014 (média) para 27,2% em se-

tembro de 2015. A redução da taxa de cesáreas para 

72,8% após a implantação do projeto equivale ao salto 

que o índice deu em praticamente uma década – de 

2006 a 2015 - período em que passou de 75,5% para 

85,5%. 

RN 368 - Outra medida foi a entrada em vigor da Reso-

lução Normativa nº 368, na qual as operadoras de pla-

nos de saúde, sempre que solicitadas, deverão divulgar 

os percentuais de cirurgias cesáreas e de partos norma-

is por estabelecimento de saúde e por médico. Tam-

bém serão obrigadas a fornecer o Cartão da Gestante e 

a Carta de Informação à Gestante, no qual deverá cons-

tar o registro de todo o pré-natal, e exigir que os obste-

tras utilizem o Partograma, documento gráfico onde é 

registrado tudo o que acontece durante o trabalho de 

parto. 

O Partograma passa a ser considerado parte integrante 

do processo para pagamento do procedimento. Nos 

casos em que houver justificativa clínica para a não 

utilização do documento, deverá ser apresentado um 

relatório médico detalhado. Se a cirurgia for eletiva, o 

relatório médico deverá vir acompanhado do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido assinado pela bene-

ficiária, que substituirá o Partograma no processo de 

pagamento do procedimento. 

Com o Cartão da Gestante, qualquer profissional de 

saúde terá conhecimento de como se deu a gestação, 

facilitando um melhor atendimento à mulher quando 

ela entrar em trabalho de parto. A Carta de Informação 

à Gestante contém orientações e informações para ela 

tenha subsídios para tomar decisões e vivenciar com
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tranquilidade o parto. E o Partograma é importante 

para casos em que, por exemplo, haja troca de médicos 

durante o trabalho de parto. Nele devem constar infor-

mações como se a mulher é diabética, tem hipertensão, 

que remédios está tomando, como estão as contra-

ções, se há sofrimento fetal, se o parto não progride, 

entre outras. 

As informações sobre as taxas de partos devem estar 

disponíveis no prazo máximo de 15 dias, contados a 

partir da data de solicitação. As operadoras que deixa-

rem de prestar as informações solicitadas em cumpri-

mento à Resolução Normativa pagarão multa de R$ 25 

mil. ►

PLANOS DE SAÚDE SÃO OBRIGADOS A COBRIR TESTE-RÁPIDO 

PARA DENGUE E CHIKUNGUNYA

Há cerca de um mês, a arquiteta Débora Félix, 33 anos, estava em Goiânia, a passeio, 

quando o filho Gabriel, de 1 ano, apresentou febre alta e dores no corpo. A família, que 

mora em Brasília, decidiu levar a criança ao hospital. No pronto-socorro da capital goia-

na, a pediatra solicitou o teste-rápido para dengue. A surpresa veio quando o pedido foi 

levado ao laboratório mais próximo: uma conta no valor de R$ 250.

“Fui informada de que meu plano não cobria o exame. Como a gente tinha que fazer de 

qualquer jeito, acabamos pagando. Pagamos o valor à vista, passando o cartão de débi-

to. Meu filho estava bem ruim. Nem pensei em ligar pra questionar nada. Só queria 

fazer logo o teste e descobrir o que ele tinha”, contou. Já em Brasília e com o resultado
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negativo em mãos, Débora descobriu que o filho teve rubéola e que o plano deveria sim ter coberto o teste-rápido. 

“Numa próxima vez, reclamo e não pago.”

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) reforçou que a cobertura do teste-rápido para dengue é obrigatória, 

assim como a do teste-rápido para chikungunya. Desde o ano 2000, os planos de saúde são obrigados a cobrir tam-

bém a sorologia para dengue (pesquisa de anticorpos) e exames complementares que auxiliam o diagnóstico, como 

hemograma, contagem de plaquetas, dosagem de albumina sérica e transaminases. “Caso o consumidor tenha dúvi-

das sobre a cobertura do seu plano ou tenha algum procedimento do rol negado, deve entrar em contato com os cana-

is de atendimento: Disque ANS (0800 701 9656); portal da ANS (www.ans.gov.br); ou pessoalmente, em um dos 12 

núcleos existentes no país. Se a operadora persistir, está sujeita a multa de R$ 80 mil”, informa a agência reguladora, 

por meio de nota.

Em entrevista à Agência Brasil, a coordenadora institucional da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Pro-

teste), Maria Inês Dolci, explicou que cobranças indevidas como a que foi feita à arquiteta não são raras no país, mas 

que o beneficiário precisa fazer valer seu direito. “O teste-rápido para dengue é de cobertura obrigatória. Demorou 

dois anos para que ele fosse incorporado, e as empresas que estão negando cobertura precisam ser denunciadas.”

A orientação é que o consumidor denuncie e, preferencialmente, evite pagar o valor que está sendo cobrado. Quem 

passar por esse tipo de situação pode acessar o site da Proteste (www.proteste.org.br) ou telefonar para o 0800 201 

3906. Há também aplicativos para registro de reclamações e denúncias. "Isso tudo é importante para que se monitore 

cada caso e para que essas empresas sejam punidas", destaca a coordenadora.

Novas inclusões

A ANS disse que está acompanhando as diretrizes do Ministério da Saúde para prevenção e 

combate ao vírus Zika e que vai adotar todas as medidas necessárias para o enfrentamento 

da epidemia – inclusive no que diz respeito à revisão do rol de procedimentos para uma 

possível nova inclusão. “Esse processo é realizado a cada dois anos e atende a critérios base-

ados na literatura científica mundial. Todavia, destacamos que a existência de dados epide-

miológicos é um dos critérios utilizados para a incorporação tecnológica.”►
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►http://www.crmpr.org.br/CFM+e+AMB+divulgam+cartilha+com+regras+para+fechar+contratos+com+planos+de+saude+11+46785.shtml 

►http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI234657,11049-O+direito+do+aposentado+e+demitido+ao+plano+de+saude+empresarial+e

►http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/consumidor/3192-ans-publica-novas-regras-para-o-parto-na-saude-suplementar#sthash.jlc1SADV.dpuf

►http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=&id_noticia=138493
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