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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

PROFISSIONAL QUE REALIZA CIRURGIA COM MÉTODOS CORRETOS

NÃO DEVE INDENIZAR PACIENTE PELO MAU RESULTADO

   

DIREITOMÉDICO

DEMANDA AJUIZADA CONTRA A CLÍNICA E O MÉDICO

QUE REALIZOU PROCEDIMENTOS NOS SEIOS DA 

AUTORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. 

INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE SUJEITA À 

ANÁLISE DA CONDUTA CULPOSA DO MÉDICO. EX-

TENSÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 14, § 4.º DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA DO 

PROFISSIONAL NÃO VERIFICADA. LAUDO PERICIAL 

QUE ATESTA QUE OS MÚLTIPLOS PROCEDIMENTOS 

REALIZADOS PELO MÉDICO, EM UMA MESMA 

CIRURGIA, CONJUNTAMENTE, APRESENTAM UM ALTO 

GRAU DE DIFICULDADE, PODENDO A AUTORA VIR A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA APELAÇÃO CÍVEL N.º 1.297.222-

6. APRESENTAR RESULTADOS DESFAVORÁVEIS. AU-

TORA QUE TINHA PLENO CONHECIMENTO DOS 

PROCEDIMENTOS A QUE IA SER SUBMETIDA (TERMO 

DE CONSENTIMENTO). MÉDICO QUE, DE BOA-FÉ E  

INSATISFEITO COM O RESULTADO DOS PROCEDIMEN-

TOS, DISPONIBILIZA-SE A CUSTEAR OS PROCEDIMEN-

TOS CORRETIVOS.
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A responsabilidade objetiva do estabelecimento hospi-

talar/clínico, prevista no artigo 14, caput, do código de 

defesa do consumidor, está relacionada aos danos 

sofridos em virtude de eventual contaminação hospita-

lar ou deficiente disponibilização dos meios que dele se 

esperam. Tal regra não se estende aos danos reclama-

dos em razão de suposto erro médico, na medida em 

que se põe em exame a prestação do serviço pelo (a) 

profissional, sendo aplicável, consequentemente, a 

responsabilidade subjetiva, a teor do § 4.º do artigo 14 

do código de defesa do consumidor, restando a res-

ponsabilização do nosocômio/clínica atrelada à eventu-

al conduta culposa do médico. Restando demonstrado 

que o profissional utilizou os métodos certos, não há 

que se falar em conduta culposa, tampouco em nexo 

de tribunal de justiça apelação cível n.º 1.297.222-6. 

Causalidade entre o ato médico e a lesão suportada, 

inexistindo o dever da clínica e do médico de reparar os 

danos suportados pela autora. Indenização a título de 

danos morais e materiais indevida.

(TJPR - 10ª C.CÍVEL - AC - 1297222-6 - CURITIBA -  REL.: ELIZABETH DE F. 

N. C. DE PASSOS - UNÂNIME -  - J. 17.03.2016). ►



 A necessidade de exposição excessiva das pessoas nas redes sociais tem sido objeto de vários estudos sociais, antro-

pológicos, psicológicos etc. Esses excessos, além de prejudiciais ao indivíduo, podem vir a afetar direitos e interesses 

de outras pessoas. Caso frequente é a postagem de textos injuriosos. O Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, 

já decidiu que manifestações de alto cunho agressivo em redes sociais gera, por parte do autor das declarações, o 

dever de indenizar aos ofendidos, na ordem de R$ 5.000,00 (TJ-SP - APL: 10453665420148260002 SP 1045366-

54.2014.8.26.0002, Relator: Mary Grün, Data de Julgamento: 08/10/2015).

Mas, a agressão ao direito de terceiros, nas redes sociais, não se limita à postagem de textos que denigrem a imagem 

daqueles citados nos posts. A veiculação de fotos 

e vídeos em que outras pessoas aparecem depen-

de da concordância dos que aparecem nas ima-

gens. Trata-se de se respeitar o direito à imagem e 

à intimidade, expressamente previstos na 

Constituição Federal (art. 5º, X). 

Se a regra de preservação da imagem é suficiente 

para desestimular de maneira geral a postarem 

fotos e vídeos de outras pessoas, com maior 

intensidade ela aparece para os profissionais de 

saúde. Não raro se vê a exibição de imagens relati-

vas ao ambiente de trabalho (hospitais, clínicas, 

Orientação Objetiva DIREITOMÉDICO

REDES SOCIAIS E ATENÇÃO À SAÚDE – OS CUIDADOS NECESSÁRIOS À

PRESERVAÇÃO DA IMAGEM DO PACIENTE
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consultórios etc.), onde há a aparição do profissional acompanhado do paciente. É certo que a veiculação dessas 

imagens viola o dever de sigilo ético, vigente para todos aqueles que atuam em favor da saúde da população (médicos, 

enfermeiros, dentistas, psicólogos, fisioterapeuta etc.). É de se relembrar que só se permite devassar o sigilo se houver 

concordância escrita do paciente.

Há casos ainda mais graves, como aqueles em que o paciente é menor de idade (recém-nascido em algumas oca-

siões). O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069/90) impõe, para além de um respeito à imagem de 

crianças e adolescentes, um dever de preservação da imagem dos menores, o qual deve ser observado por toda a 

população. A violação desse dever pode trazer problemas ainda maiores aos profissionais da saúde. Repercussões 

éticas (sanções pelos conselhos profissionais) e civis (indenizações) impactarão o patrimônio e a reputação dos profis-

sionais. Por isso, a sugestão é que a utilização dessas mídias seja destinada ao ambiente pessoal. Mas, se o profissional 

optar por divulgar sua atuação profissional, que o faça dentro dos limites éticos e sem a exposição de pacientes.    ►



Notícias DIREITOMÉDICO

MPT EMITE RECOMENDAÇÃO A MÉDICOS E ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE

O Ministério Público do Trabalho, através da Procurado-

ria do Trabalho de Maringá, emitiu a recomendação (nº 

008254.2013), que trata do tema "Assistência à saúde 

dos trabalhadores: obrigações de médicos e empre-

sas". O documento é fruto de audiência pública realiza-

da sobre o assunto. 

A recomendação vem para "alertar e  cobrar os envolvi-

dos com a assistência à saúde dos trabalhadores os 

seguintes deveres":

1) Os médicos que prestam assistência ao trabalha-

dor devem:

a) Fornecer atestados e pareceres para o afastamento 

do trabalho sempre que necessário, considerando que 

o repouso, o acesso a terapias ou o afastamento de 

determinados agentes agressivos faz parte do trata-

mento (Resolução CFM n. 1.488/1998, art. 1º, II)

b) Colocar à disposição do paciente, sempre que reque-

rido por ele, tudo que se refira ao seu atendimento, em 

especial cópias dos exames e prontuários especificas, 

sendo vedado negar ao paciente acesso ao seu pron-

tuário, deixar de lhe fornecer cópias, quando solicita-

das, bem como deixar de lhe dar explicações necessári-

as à sua compreensão, salvo quando ocasionarem 

riscos ao próprio paciente ou a terceiros (Resolução 

CFM n. 1.448/1998, art. 1º, III, c/c art. 88 do Código de 

Ética Médica - Anexo da Resolução CFM n. 1931/2009);
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c) Considerar, para estabelecimento do nexo causal 

entre os transtornos de saúde e as atividades do traba-

lhador, não só exames clínicos e complementares, mas 

também o histórico clínica e ocupacional do trabalha-

dor, o estudo do posto de trabalho e da organização do 

trabalho, dados epidemiológicos, a literatura médica 

atualizada, os quadros subclínicos que apareçam em 

trabalhadores expostos a condições agressivas, o depo-

imento e a experiência dos trabalhadores, os conheci-

mentos e práticas de outras disciplinas, a identificação. 

de riscos químicos, físicos, biológicos e outros, como 

aqueles relacionados a ergonomia, psicoativos, dentre 

outros (Resolução CFM n. 1.468/1998, art. 2º);

d) Esclarecer o trabalhador sobre as condições de traba-

lho que ponham em risco sua saúde, devendo comuni-

car o fato aos empregadores , responsáveis e, se o fato 

persistir, comunicar o ocorrido às autoridades compe-

tentes e ao Conselho Regional de Medicina (Código de 

Ética Médica - Anexo da Resolução CFM n. 1.931/2009, 

art. 12);

e) Providenciar para que os dados obtidos nos exames 

médicos, incluindo avaliação clínica e exames comple-

mentares, as conclusões e as medidas aplicadas sejam 

registrados em prontuário, que ficará sob a guarda do 

médico coordenador do PCMSO (NR-7, item 7.4.5).

2) Os médicos que trabalham em empresas devem:

a) Avaliar as condições de saúde do trabalhador para 

determinadas funções e/ou ambientes, indicando sua 

alocação para trabalhos compatíveis com sua situação 

de saúde, orientando-o, se necessário, no processo de 

adaptação (Resolução CFM n. 1.488/1998, art. 3º, I);

b) Dar conhecimento aos empregadores, trabalhado-

res, comissões de saúde, CIPA e representantes sindica-

is, dos riscos existentes no "ambiente de trabalho (Reso-

lução CFM n. 1.488/1998, art. 3º, III);

c) Promover a emissão de Comunicação de Acidente do 

Trabalho-CAT, ou outro documento que comprove o 

evento infortunistico, sempre que houver acidente ou 

moléstia causada pelo trabalho, ou ainda em caso de 

suspeita de nexo etiológico (pelo médico) da doença 

com o trabalho, independentemente de afastamento 

do trabalhador (Res. CFM n. 1.488/1998, art. 3º, IV);

d) Conhecer os processos produtivos e ambientes de 

trabalho da empresa, atuando junto a esta para elimi-

nar ou atenuar a nocividade dos processos de produ-

ção e organização do trabalho, visando essencialmente 

à promoção da saúde e à prevenção da doença (Resolu-

ção CFM n. 1.488/1998, art. 4º, I);

e) Aceitar os atestados médicos emitidos por médicos 

habilitados e inscritos no CRM ou por odontólogos, 

estes no estrito âmbito de sua profissão, salvo se hou-

ver divergência de entendimento, que deverá ser devi-

damente exposta e fundamentada. assumindo o médi-

co da empresa, no caso de recusa do atestado, o ônus 

do tratamento (Resolução CFM n. 1.658/2002, art. 6º);

f) Aceitar os atestados médicos independentemente da 

indicação do diagnóstico nos termos da Classificação 

Internacional de Doenças (CID), observados os aspectos 

expostos no item anterior (Resolução CFM n. 1.658/-

2002, art. 5º). 

10   |   CADERNO DE DIREITO MÉDICO & SAÚDE SUPLEMENTAR 



3) As empresas de uma forma geral devem:

a) Assegurar o exercício profissional dos componentes 

dos Serviços Especializados em Engenharia de Seguran-

ça e em Medicina do Trabalho (NR-4, item 4.19);

b) Manter pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos após o 

desligamento do trabalhador os registros de seu pron-

tuário médico (vide item 1, f),que deverão estar em 

suporte de papel, quando não hajam sido arquivados 

eletronicamente em meio óptico, microfilmado ou 

digitalizado (Resolução CFM n. 1.821/2007, art. 8º, e NR-

7, item 7.4,5.1);

c) Garantir a transferência dos arquivos necessários 

para o sucessor, em caso de substituição do médico 

coordenador do PCMSO (NR-7, item 7.4.5.2);

d) Abster-se de exigir a realização compulsória de soro-

logia para HIV nos exames médicos por ocasião da 

admissão, mudança de função, avaliação periódica, 

retorno, demissão ou outros ligados à relação de 

emprego (Resolução CFM n. 1.665/2003, art. 4º, e Porta-

ria MTE n. 1.246/2010, art. 2º);

e) Manter arquivada a primeira via do Atestado de 

Saúde Ocupacional (ASO) no local de trabalho, inclusive 

frente de trabalho ou canteiro de obra, à disposição da 

fiscalização do trabalho, entregando a segunda via do 

documento ao trabalhador, mediante recibo da primei-

ra via (NR-7, itens 7.4.4.1 e 7.4.4.2);

f) Fornecer cópias aos trabalhadores dos exames médi-

cos realizados, sempre que solicitado (Resolução CFM 

n. 1.488/1998, art. 1º, III).

A presente Recomendação está sujeita a verificação 

após o prazo de 60 (sessenta) dias, cabendo aos notifi-

cados manter documentação hábil à comprovação do 

cumprimento das respectivas obrigações e disponível 

para consulta e verificação por parte do Ministério 

Público do Trabalho ou por outros órgãos fiscalizadores 

competentes, sem a necessidade de encaminhar docu-

mentos previamente a qualquer dos órgãos. A falta de 

adoção das providências recomendadas sujeitará os 

notificados as medidas cabíveis em sede extrajudicial e, 

se necessário, também no âmbito judicial, cabendo 

ressaltar a responsabilidade dos médicos do trabalho 

por atos que concorram para agravos a saúde dos tra-

balhadores (Resolução CFM n. 1.488/1998, art. 5º). ►
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CLIQUE AQUI PARA ACESSAR A

RECOMENDAÇÃO nº 008254.2013

http://www.crmpr.org.br/uploadAddress/RECOMENDAAO_8254_2013%5b1945%5d.pdf
http://www.crmpr.org.br/uploadAddress/RECOMENDAAO_8254_2013%5b1945%5d.pdf


O CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, no uso das atribuições conferidas pela Lei nº 3.268, de 30 de setembro de 1957, 

alterada pela Lei nº 11.000, de 15 de dezembro de 2004, regulamentada pelo Decreto nº 44.045, de 19 de julho de 

1958, embasado no exposto acima:

► CONSIDERANDO que o alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício da qual deverá 

agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional; 

► CONSIDERANDO que no processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com os ditames da sua consciên-

cia e as previsões legais, o médico deve aceitar as escolhas de seus pacientes relativas aos procedimentos diagnósticos 

e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente reconhecidas; 

► CONSIDERANDO que o médico pode alegar autonomia profissional e se recusar a praticar atos médicos com os 

quais não concorda, ressalvados os casos de risco de morte do paciente, devendo sempre que possível encaminhá-lo 

para outro colega. 

► CONSIDERANDO que é vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e 

os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a 

comunicação a seu representante legal (Art. 34 do CEM); 

► CONSIDERANDO que é vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante 

legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte (Art. 22 do 

CEM);

 

Legislação

RESOLUÇÃO CFM Nº 2.144/2016 - ESTABELECE REGRAS PARA A

REALIZAÇÃO DE PARTO CESÁREO A PEDIDO DA PACIENTE 

É ético o médico atender à vontade da gestante de realizar parto cesa-

riano, garantida a autonomia do médico, da paciente e a segurança do 

binômio materno fetal.  

DIREITOMÉDICO
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► CONSIDERANDO, finalmente, o decidido na sessão plenária do Conselho Federal de Medicina realizada em 17 de 

março de 2016.

RESOLVE: 

► Art. 1º É direito da gestante, nas situações eletivas, optar pela realização de cesariana, garantida por sua autonomia, 

desde que tenha recebido todas as informações de forma pormenorizada sobre o parto vaginal e cesariana, seus res-

pectivos benefícios e riscos. 

Parágrafo único. A decisão deve ser registrada em termo de consentimento livre e esclarecido, elaborado em lingua-

gem de fácil compreensão, respeitando as características socioculturais da gestante. 

► Art. 2º Para garantir a segurança do feto, a cesariana a pedido da gestante, nas situações de risco habitual, somente 

poderá ser realizada a partir da 39ª semana de gestação, devendo haver o registro em prontuário. 

► Art. 3º É ético o médico realizar a cesariana a pedido, e se houver discordância entre a decisão médica e a vontade 

da gestante, o médico poderá alegar o seu direito de autonomia profissional e, nesses casos, referenciar a gestante a 

outro profissional. 

► Art. 4º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

CARLOS VITAL T. CORRÊA LIMA HENRIQUE BATISTA E SILVA (Presidente Secretário-geral). ►
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA RESOLUÇÃO CFM Nº 2.144/2016   

O Brasil pode ser considerado um país de democracia moderna, no qual a cidadania tem se consolidado e a liberdade 

de autodeterminação torna-se cada vez mais preponderante. 

Nesse cenário, a autonomia do cidadão implica uma reconfiguração na relação médico-paciente, que paulatinamente 

vem deixando de ser paternalista, passando a ser mais transversal. O paciente, uma vez que tenha sido bem informa-

do, decide com o médico as suas opções de tratamento. Subordinado à Constituição Federal e à legislação brasileira, o 

Código de Ética Médica reafirma os direitos dos pacientes e a necessidade de esclarecer e proteger a população. Neste 

contexto, o exercício da medicina deve se pautar pelo equilíbrio entre o dever social de promoção da saúde coletiva e 

individual, em condições de equidade. O fulcro é a harmonização entre o princípio da autonomia do paciente e a do 

médico.



● cabe ao casal, e em particular à gestante, o direito à escolha da via de parto? 

● uma vez claramente informada sobre os possíveis benefícios e riscos que a decisão traria para a 

sua saúde, a mulher grávida tem o direito de escolher o modo como o seu filho irá nascer, se por 

parto vaginal ou por cesariana? 

A solicitação da gestante por um parto cesariana é de fato algumas vezes a expressão implícita de um medo do parto, 

e esse temor parece ter muitas causas subjacentes. 

Para que o parto cesariano por conveniência pessoal da paciente seja aceito, é mister que ela seja bem informada e 

orientada previamente de maneira que esteja apta para compreender e saber das implicações do que solicitou.  Nas 

primeiras visitas pré-natais, médico e paciente devem discutir, de maneira ampla e exaustiva, sobre o parto vaginal e a 

cesariana, seus riscos e benefícios e também sobre o direito de escolha da via de parto. 

Uma vez esclarecida, a gestante deve externar o seu desejo e uma decisão dividida com o médico deve ser tomada.  

Caso não exista concordância, a mulher tem o direito de procurar outro obstetra; também o médico pode alegar o 

direito a sua autonomia profissional e orientar a gestante a procurar um outro obstetra. 

Caso a decisão seja pela cesariana, um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que reforce as informações pres-

tadas oralmente e que explique os princípios, as vantagens e as desvantagens potenciais da operação, deve ser assina-

do pelo médico e pela paciente.

JOSÉ HIRAN DA SILVA GALLO (Relator) ►
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Nessa perspectiva, se reconhece que o paciente tem o direito de tomar decisões conscientes, baseadas na melhor 

evidência científica. 

Com base nessas premissas e procurando acompanhar as rápidas conquistas femininas no campo dos direitos repro-

dutivos, o CFM resolveu se pronunciar sobre um tema que está relacionado à autonomia reprodutiva das mulheres e 

que vem sendo bastante discutido: 
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Jurisprudência

TRIBUNAL RECONHECE LEGALIDADE NA RESCISÃO UNILATERAL

DE PLANO COLETIVO EMPRESARIAL 

   

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLE-

TIVO EMPRESARIAL. DENÚNCIA DO CONTRATO PELA 

OPERADORA. RESCISÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. 

MIGRAÇÃO DE USUÁRIO PARA PLANO INDIVIDUAL. MA-

NUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS. PREÇO 

DAS MENSALIDADES. ADAPTAÇÃO AOS VALORES DE 

MERCADO. REGIME E TIPO CONTRATUAIS DIVERSOS.

RELEVÂNCIA DA ATUÁRIA E DA MASSA DE BENEFICIÁRI-

OS.

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-con-

tratual, qual é a massa de usuários que será coberta, 

pois dispõe de dados dos empregados ou servidores, 

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-

SAÚDESUPLEMENTAR
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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.

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

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS IMPORTADOS NÃO NACIONALIZADOS

A vedação ao fornecimento de medicamentos importados, não nacionalizados, é decorrência lógica do sistema de 

vigilância sanitária do país. O artigo 197 da Constituição Federal transferiu ao Estado o poder de regulamentar, fiscali-

zar e controlar as ações e serviços de saúde. Dentro dessa dinâmica está o controle de substâncias a serem utilizadas 

na atenção à saúde dos pacientes. Dessa forma, somente podem ser comercializadas e fornecidas drogas que tenham 

recebido registro, licença e autorizações dos órgãos sanitários competentes.

Assim, compreendem-se medicamentos importados não nacionalizados como todos aqueles que são fabricados no 

exterior e que não receberam a chancela das autoridades competentes (ANVISA) para comercialização e fornecimento 

no país. Sua destinação, a qualquer título, é considera-

da infração sanitária (artigos 10, inciso IV da Lei nº 

6.437/1977 e artigos 2º, 10 da Lei nº 6.360/76), bem 

como crime (artigo 273 do Código Penal), com pena 

de reclusão de 10 a 15 anos. Mas, como apontado, 

esse ambiente normativo veda a destinação (venda, 

fornecimento, distribuição etc.) de medicamentos 

importados, mas não impede que pacientes impor-

tem diretamente. É nesse sentido a Resolução da 

Diretoria Colegiada RDC n.º 28/2011, a qual permite 

que pacientes realizem a importação de medicamen-

tos para tratamento próprio, desde que o composto 

não tenha como base uma das substâncias proibidas 

pela Portaria 344/98.

SAÚDESUPLEMENTAR



18   |   CADERNO DE DIREITO MÉDICO & SAÚDE SUPLEMENTAR 

A interpretação que se dá é a de que o sistema de atenção à saúde do país é executado, por decisão estatal, somente 

por meio de medicamentos e tratamentos autorizados pelo próprio Estado. De toda sorte, permite-se ao cidadão 

acesso a outros medicamentos, ainda que não autorizados e desde que não proibidos. O questionamento que fica é o 

seguinte: poderia a Operadora de Plano de Saúde (OPS) assumir a obrigação de ressarcir o beneficiário que adquire 

medicamentos cuja destinação é proibida no país, para consumo em território nacional? Em nossa opinião, não. O 

inciso IV do artigo 10 da Lei nº 6.437/77 (lei que configura infrações sanitárias em nível federal) tipifica como infração 

sanitária a compra, venda ou cessão de medicamentos, drogas ou insumos farmacêuticos. 

A partir do conteúdo dessa norma, tem que a OPS, ao ressarcir o beneficiário que adquiriu medicamento no exterior 

para consumo no país (diretamente ou pela via da importação), estará, em verdade, adquirindo-o e o cedendo-o, mas 

o faz por interposta pessoa (o próprio beneficiário). Ou seja, trata-se de uma prestação, pois o beneficiário fará a 

aquisição na certeza (derivada da obrigação contratualmente assumida pela OPS) de que será reembolsado. Assim, se 

a obrigação é contratada, não pode ser confundida com indenização (figura típica da responsabilidade extracontratu-

al).

A própria RDC 28/2011 da ANVISA anota, em seu item 1.2, que a 

importação de produtos sem registro não pode ser objeto de 

obrigações que caracterizem comércio ou prestação de serviços 

a terceiros. Se essa ação é ilícita, por certo, não pode sequer 

estar estipulada no contrato como obrigação da OPS.

É nesse sentido a recente decisão do Ministro Moura Ribeiro do 

STJ. No REsp 1534520/SP, que versava sobre a possibilidade de o 

Judiciário compelir OPS a fornecer medicamento importado não 

registrado na ANVISA a beneficiário.

O Ministro anotou a impossibilidade do Judiciário afastar uma conduta tida por contravenção pela lei para impor a 

quem quer que seja que realize ato proibido. Cabe a ele, que é o Estado, a resolução dos conflitos de interesses; mas, 

evidentemente, isso não pode significar a imposição de condutas proibidas, sob pena de ferir esse princípio regulador 

e informador, que é uma garantia constitucional de liberdade ao jurisdicionados. ►



Notícias

SEGUNDO TJDF OPERADORA NÃO É OBRIGADA A CUSTEAR

CONGELAMENTO DE GAMETAS

 

A 2ª Turma Cível do TJDFT deu provimento a recurso de 

plano de saúde, a fim de  desconstituir sentença que o 

obrigava a arcar com os custos e indenização decorren-

tes do congelamento de gametas, para fins de planeja-

mento familiar. A decisão foi unânime.

A parte autora ingressou com ação judicial visando à 

condenação da ré a autorizar e custear a realização de 

tratamento de congelamento de gametas. O juízo origi-

nário julgou procedente o pedido e condenou o plano 

de saúde a arcar com as despesas decorrentes do refe-

rido congelamento, bem como a indenizá-la por danos 

materiais e morais.

Inconformada, a parte ré recorreu da sentença, por 

entender que o procedimento médico de congelamen-

to de gametas exorbita os limites fixados pela Agência 

Nacional da Saúde. Sustenta, ainda, a exclusão de co-

bertura prevista em contrato e a ausência de recepção 

do procedimento pela MP 11.935/09 e pela Resolução 

Normativa 192 da ANS. Outrossim, defende que o 

exame médico juntado aos autos mostra o hormônio 

anti-mulheriano dentro da normalidade, de onde se 

depreende a ausência de necessidade de tratamento 

de estimulação ovariana para fins de congelamento.

Ao analisar o recurso, o desembargador relator lembra 

que, apesar de nítida a importância, tanto Constitucio-

nal, quanto legal, da adoção de medidas voltadas à 

constituição de uma família saudável, por meio de mé-

todos e técnicas para a regulação da fecundidade, "isso 

não implica dizer que a entidade de assistência à saúde 

deve irrestritamente adimplir todos os tipos de trata-

mento".
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O magistrado esclarece ainda que "diante do imbróglio 

gerado com a amplitude do termo 'planejamento fami-

liar' [na legislação afeta], a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa Nº 

211/2010, segundo a qual os planos de saúde não esta-

vam obrigados a cobrir os custos de todas as técnicas 

de reprodução assistida".

É certo, prossegue o julgador, "que o direito à saúde 

possui índole constitucional e deve ser garantido por 

políticas públicas sociais e econômicas, que visem à 

redução do risco de doenças e o acesso às ações e ser-

viços para a sua promoção, proteção e recuperação 

(art. 196, CF).

Entretanto, tal direito não pode ser atribuído de forma a 

gerar distorções, incluindo procedimentos a serem 

custeados por tempo incerto e indeterminado".

Diante disso, o Colegiado concluiu que "a conduta do 

plano de assistência à saúde, após a análise das disposi-

ções legais e normativas, não ofende os valores basila-

res erigidos como fundamentais para a sociedade, de-

vendo o caso ser analisado com base na razoabilidade, 

sob pena de se mitigar o princípio da dignidade da pes-

soa humana em prol da realização de aspirações pesso-

ais".

Assim, a Turma deu provimento ao recurso da ré para 

reformar a sentença original e julgar improcedentes os 

pedidos da autora. ►

20   |   CADERNO DE DIREITO MÉDICO & SAÚDE SUPLEMENTAR 

O magistrado esclarece ainda que "diante do imbróglio 

gerado com a amplitude do termo 'planejamento fami-

liar' [na legislação afeta], a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS) editou a Resolução Normativa Nº 

211/2010, segundo a qual os planos de saúde não esta-

vam obrigados a cobrir os custos de todas as técnicas 

de reprodução assistida".

É certo, prossegue o julgador, "que o direito à saúde 

possui índole constitucional e deve ser garantido por 

políticas públicas sociais e econômicas, que visem à 

redução do risco de doenças e o acesso às ações e ser-

viços para a sua promoção, proteção e recuperação 

(art. 196, CF).

Entretanto, tal direito não pode ser atribuído de forma a 

gerar distorções, incluindo procedimentos a serem 

custeados por tempo incerto e indeterminado".

Diante disso, o Colegiado concluiu que "a conduta do 

plano de assistência à saúde, após a análise das disposi-

ções legais e normativas, não ofende os valores basila-

res erigidos como fundamentais para a sociedade, de-

vendo o caso ser analisado com base na razoabilidade, 

sob pena de se mitigar o princípio da dignidade da pes-

soa humana em prol da realização de aspirações pesso-

ais".

Assim, a Turma deu provimento ao recurso da ré para 

reformar a sentença original e julgar improcedentes os 

pedidos da autora. ►



SAÚDESUPLEMENTARLegislação

RN 395/2016 - ANS - DISPÕE SOBRE AS REGRAS NAS SOLICITAÇÕES DE PROCEDIMENTOS

E/OU SERVIÇOS DE COBERTURA ASSISTENCIAL APRESENTADOS PELOS BENEFICIÁRIOS

Dispõe sobre as regras a serem observadas pelas Operadoras de 

Planos Privados de Assistência à Saúde nas solicitações de procedimen-

tos e/ou serviços de cobertura assistencial apresentados pelos benefi-

ciários, em qualquer modalidade de contratação. 

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em vista do que dispõem os incisos XXIV, XXVIII, 

XXXVII e XLI do art. 4º 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. 86 da Resolução Normativa – RN nº 197, de 16 de julho de 2009, em reunião realizada em 16 de dezembro de 2015, 

adotou a seguinte Resolução Normativa - RN e eu, Diretora Presidente Substituta, determino a sua publicação.

Art. 1º  A presente Resolução Normativa - RN define regras a serem observadas pelas Operadoras de Planos Privados 

de Assistência à Saúde  nas solicitações de procedimentos e/ou serviços de cobertura assistencial apresentados pelos 

beneficiários, em qualquer modalidade de contratação.

Parágrafo único.  Para fins desta RN, considera-se atendimento a interação entre o beneficiário e a operadora, inde-

pendentemente do originador da interação, efetivada por qualquer dos canais previstos no art. 5°.

Art. 2º  São garantidos ao beneficiário, sem prejuízo das normas gerais aplicáveis aos serviços de atendimento ao 

consumidor:

I – atendimento adequado à sua demanda, assegurando-lhe o acesso e a fruição dos serviços conforme o disposto nas 

normas legais e infralegais disciplinadoras do mercado de saúde suplementar, bem como nas condições contratadas;
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II – tratamento preferencial aos casos de urgência e emergência;

III – respeito ao regramento referente ao sigilo profissional e à privacidade; e

IV – informação adequada, clara e precisa quanto aos serviços contratados, especialmente quanto às condições para 

sua fruição e aplicação de mecanismos de regulação.

Parágrafo único.  No caso de atendimento presencial, é garantido ao beneficiário, ainda, tratamento não discriminató-

rio nas condições de acesso, devendo-se observar as prioridades de atendimento definidas em lei, quais sejam, pesso-

as com deficiência ou com mobilidade reduzida, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, 

lactantes e pessoas acompanhadas por crianças de colo.

Art. 3º  São diretrizes que devem orientar o atendimento das operadoras  aos beneficiários:

I – transparência, clareza e segurança das informações;

II – rastreabilidade das demandas;

III – presteza e cortesia;
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IV – racionalização e melhoria contínua.

Art. 4º  Ressalvada a hipótese prevista no art. 9º, quando demandadas, as operadoras deverão prestar aos seus benefi-

ciários, de forma imediata, as devidas informações e orientações sobre o procedimento e/ou serviço assistencial solici-

tado, esclarecendo ainda se há cobertura prevista no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS e/ou no cor-

respondente instrumento contratual firmado para prestação do serviço de assistência à saúde suplementar.

Art. 5º  Para prestarem o atendimento previsto no art. 4°, as operadoras deverão disponibilizar e divulgar, de forma 

clara e ostensiva, os seguintes canais:

I – atendimento presencial, indicando os endereços disponíveis para atendimento ao beneficiário; e

II – atendimento telefônico, contendo número da respectiva central de atendimento.

Parágrafo único.  A disponibilização de meio de atendimento via Internet é facultativa para fins de solicitação de proce-

dimento e/ou serviço de cobertura assistencial.

Art. 6º  As operadoras deverão disponibilizar unidade de atendimento presencial, de que trata o inciso I do art. 5º, no 

mínimo nas capitais dos Estados ou regiões de maior atuação dos seus produtos, ao menos no horário comercial dos 

dias úteis, desde que atendidos os seguintes critérios:

I – possua concentração de beneficiários superior a 

10% (dez por cento) do total de sua carteira; e

II – o número de beneficiários naquela área não seja 

inferior ao limite de 20.000 (vinte mil).

Parágrafo único.  O disposto no caput não se aplica às 

operadoras exclusivamente odontológicas, as filan-

trópicas e as autogestões.

Art. 7º  O atendimento telefônico de que trata o inciso
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II do art. 5º deve ser assegurado:

I – durante 24 (vinte e quatro) horas, sete dias da semana, nas operadoras de grande porte;

II – nos dias úteis e em horário comercial, nas operadoras de pequeno e médio porte, nas exclusivamente odontológi-

cas e nas filantrópicas, exceto para os casos envolvendo garantia de acesso a coberturas de serviços e procedimentos 

de urgência e emergência, nos quais deverá haver oferta de canal telefônico para orientação por 24 (vinte e quatro) 

horas, sete dias da semana.

Parágrafo único.  O horário comercial respeitará as peculiaridades de cada região, aplicando-se, para tanto, as regras 

do local onde funcionar o atendimento.

Art. 8º  Sempre que houver a apresentação de solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial pelo 

beneficiário, independente do canal pelo qual seja realizado ou qual seja sua finalidade, deverá ser fornecido número 

de protocolo como primeira ação, no início do atendimento ou logo que o atendente identifique tratar-se de demanda 

que envolva, ainda que indiretamente, cobertura assistencial.

§ 1º  Qualquer solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial deve ser emitida por profissional de 

saúde devidamente habilitado.

§ 2º  A apresentação de solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura assistencial à operadora poderá ser 

feita pelo prestador em nome do beneficiário.

§ 3°  Para os fins desta Resolução, o número de protocolo fornecido pela operadora ao beneficiário deverá observar o 

padrão previsto na ficha técnica constante do Anexo I.

§ 4°  Independentemente do porte, as operadoras deverão arquivar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, e disponibilizar, 

em meio impresso ou eletrônico, os dados do atendimento ao beneficiário, identificando o registro numérico de 

atendimento, assegurando a guarda, manutenção da gravação e registro.

§ 5°  Os canais de atendimento ao beneficiário voltados à solicitação de procedimento e/ou serviço de cobertura 
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assistencial serão obrigatoriamente ofertados, ainda que exista entre operadora e prestador de serviço regramento 

para a apresentação direta de pedidos de autorização dos serviços prestados.

Art. 9º  Nos casos em que não seja possível fornecer resposta imediata à solicitação de procedimento e/ou serviço de 

cobertura assistencial apresentada, a operadora demandada terá o prazo de até 5 (cinco) dias úteis para apresentá-la 

diretamente ao beneficiário.

§1°  Nos casos de solicitação de procedimentos e/ou serviços de cobertura assistencial em que os prazos máximos 

para garantia de atendimento, previstos na RN n° 259, de 17 de junho de 2011, sejam inferiores ao prazo previsto no 

caput, a resposta da operadora ao beneficiário deverá se dar dentro do prazo previsto na RN n° 259, de 2011.

§ 2°  Nas solicitações de procedimentos de alta complexidade – PAC – ou de atendimento em regime de internação 

eletiva, as operadoras deverão cumprir o prazo de até 10 (dez) dias úteis para apresentação de resposta direta ao bene-

ficiário, informando as medidas adotadas para garantia da cobertura.

§ 3°  As solicitações de procedimentos e/ou serviços de urgência e emergência devem ser autorizadas imediatamente 

pela operadora, observadas as normas legais e infralegais em vigor.

Art. 10.  Havendo negativa de autorização para realização do procedimento e/ou serviço solicitado por profissional de 

saúde devidamente habilitado, seja ele credenciado ou não, a operadora deverá informar ao beneficiário detalhada-

mente, em linguagem clara e adequada, o motivo da negativa de autorização do procedimento, indicando a cláusula 

contratual ou o dispositivo legal que a justifique.



§ 1º  O beneficiário, sem qualquer ônus, poderá requerer que as informações prestadas na forma do caput sejam 

reduzidas a termo e lhe encaminhadas por correspondência ou meio eletrônico, no prazo máximo de 24 (vinte e qua-

tro) horas.

§ 2º  No caso das operadoras de pequeno e médio porte, o prazo de 24 ( vinte e quatro) horas previsto no § 1º deverá 

considerar o horário de funcionamento de suas unidades de atendimento.

Art. 11.  Fornecida resposta direta ao beneficiário sobre o resultado da análise de sua solicitação de procedimento 

e/ou serviço de cobertura assistencial, a este será garantida a faculdade de requerer a reanálise de sua solicitação, a 

qual será apreciada pela Ouvidoria da operadora, instituída na forma da RN n° 323, de 3 de abril de 2013.

§ 1°  No mesmo ato de fornecimento da resposta direta ao beneficiário, a operadora deverá informá-lo acerca do 

prazo, forma e procedimento a serem observados para apresentação do requerimento de reanálise, inclusive no que 

se refere à instauração de junta médica, caso haja manifestação de divergência do profissional de saúde solicitante.

§ 2°  Caso a operadora esteja dispensada da criação de unidade organizacional específica de Ouvidora, as revisões 

apresentadas serão apreciadas pelo representante institucional previsto no art. 8° da RN n° 323, de 2013.

§ 3°  Caso a operadora imponha ao beneficiário procedimento excessivamente complexo para apresentação do re-

querimento de reanálise, de modo que impeça ou restrinja o exercício dessa faculdade, será configurada a infração 

prevista nessa norma, por não observância às regras sobre atendimento aos beneficiários nas solicitações de cobertu-

ra assistencial.

Art. 12.  Em qualquer hipótese, o atendimento às solicitações de procedimentos e/ou serviços de cobertura assistenci-

al apresentadas pelos beneficiários às operadoras deverá ser concluído, nos termos desta Resolução, observando-se 

os prazos previstos na RN n° 259, de 2011.

Parágrafo único.  As informações prestadas em atendimento a esta Resolução deverão observar o Padrão TISS, disci-

plinado pela RN nº 305, de 9 de outubro de 2012.

Art. 13.  Os registros documentados dos atendimentos realizados na forma prevista nesta Resolução poderão ser utili-
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zados pelas operadoras para qualificação das respostas apresentadas às Notificações de Intermediação Preliminar – 

NIP.

Art. 14.  Os beneficiários, caso assim solicitem, terão acesso, sem ônus, aos registros de seus atendimentos, em até 72 

(setenta e duas) horas da solicitação respectiva, respeitado o disposto no § 4º do art. 8º.

Art. 15.  A presente Resolução não afasta a necessidade de observância, pelas operadoras, do disposto no Decreto n° 

6.523, de 31 de julho de 2008, que regulamenta a Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990, fixando normas gerais 

sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC, ou legislação que o substitua.

Art. 16.  A RN 124 passa a vigorar acrescida do seguinte dispositivo:

Art. XX.  Deixar de observar as regras sobre atendimento aos beneficiários nas solicitações de cobertura assistencial, 

exceto quando a conduta configurar negativa de cobertura, caso em que será aplicada a sanção desta sanção - multa 

de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Art. 17.  Fica revogada a RN n° 319, de 5 de março de 2013 e fica revogado parágrafo único do art. 74 da RN nº 124, de 

março de 2006.

Art. 18.  Essa resolução normativa entra em vigor em 120 (cento e vinte) dias após sua publicação.

SIMONE SANCHES FREIRE (Diretora-Presidente Substituta) ►
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