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Curitiba, 18 de janeiro de 2016. 

 

PARECER  

PLANO DE SAÚDE –  TRATAMENTO 

EXPERIMENTAL –  INVIABILIDADE LÓGICA E 

JURÍDICA DE COBERTURA -  CONSIDERAÇÕES  

 

I.  INTRODUÇÃO  

 Trata-se de resposta a consulta formulada, cuja 

indagação consiste na legalidade/ilegalidade da postura das 

operadoras de planos de saúde de negar aos seus beneficiários, 

cobertura a tratamentos experimentais. Informa-se na consulta que, 

já há muito os tribunais pátrios vêm determinando às operadoras 

de planos de saúde que remunerem profissionais que realizem, em 

beneficiários dos planos de saúde, tratamentos experimentais.  

Traz-se como exemplo o seguinte trecho do AgRg no AREsp 

578134/SP: os planos de saúde podem, por expressa disposição 

contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem 

limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos 

experimentais .  

 O questionamento é complementado com uma 

indagação acerca da aplicabilidade ou não do inciso I  do artigo 10 

da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98), que exclui o dever 

dos planos de saúde de efetuarem a cobertura de tratamentos 

experimentais.  Ou seja, se há um autorizativo expresso, qual a 

razão de o Judiciário ignora-lo no momento de decidir demandas 
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envolvendo o dever ou não de cobertura de tratamentos 

experimentais? 

 

II.  LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA DE 

TRATAMENTO EXPERIMENTAL –  VEDAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO 

IMPOSTA PELOS DISPOSITIVOS QUE REGULAM O EXERCÍCIO DA 

PROFISSÃO MÉDICA  

 As regras que regulam o exercício da profissão 

médica instituem uma dinâmica específica para a oferta de 

tratamentos experimentais. Estabelecem que as terapias dessa 

natureza, necessariamente, devem estar vinculadas a processos de 

comissões de ética e/ou pesquisa. O entendimento encontra 

respaldo no artigo 102 e seu parágrafo único do Novo Código de 

ética Médica (Resolução CFM n.º 1931/2009),  que estabelece: 

Capítulo XII .  Ensino  e Pesquisa Médica.  É vedado ao 

médico:  

Art.  102.   Deixar de ut i l izar a terapêutica correta,  quando 

seu uso estiver l iberado no País.  

Parágrafo único.  A utilização de  terapêutica  

experimental  é  permitida quando aceita  pelos órgãos  

competentes  e  com o  consentimento do paciente ou de  

seu representante legal ,  adequadamente  esclarecidos da 

si tuação e das possíveis consequências.  

 Isso, pois a evolução  do conhecimento médico e os 

resultados de estudos e pesquisas é que irão responder se o uso de 

determinado procedimento experimental é ou não eficaz para o 

tratamento de diversas moléstias.  No Brasil , portanto, há a 

impossibilidade de realização de tratamentos experimentais, exceto 

quando vinculados a estudos e projetos de pesquisa. Essa é a regra. 
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 Excepcionalmente, nos casos em que inexiste outro 

tratamento possível ou é ineficaz o tratamento convencional,  

intervenções ainda em fase de ensaio poderão ser realizadas. Para 

isso, entretanto, é imprescindível,  além do consentimento expresso 

do paciente, que o tratamento tido como experimental seja 

regulado por regramentos emanados dos Comitês de ética e 

Pesquisa e/ou Bioética. Repita-se: é a exceção. 

 Assim como medicamentos necessitam estar 

devidamente registrados na ANVISA para poderem ser 

comercializados, as intervenções terapêuticas e demais 

procedimentos médicos a que os pacientes poderão ser submetidos 

deverão ser legitimados pelo Ministério da Saúde e ser reconhecidos 

pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) como práticas válidas no país. 1 

No mesmo sentido, em parecer referente à Consulta nº 118.299/07, 

o Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP) 

afirmou, inclusive, que do ponto de vista ético e moral , mesmo que um 

paciente exija um tratamento experimental, sem base científ ica, o médico 

não deve realizá-lo .  E nada mais é um tratamento experimental do 

que uma inovação terapêutica que ainda carece de respaldo 

científico. Portanto, precisa ainda ter sua eficácia auferida antes 

que possa ser posto em prática. Disso decorre o entendimento de 

que os tratamentos experimentais, no Brasil , não podem ser objeto 

de cobrança pelo profissional médico. 

 Levando-se em consideração a legislação pátria em 

vigor, destacando-se o Código de Ética Médica e o posicionamento 

das entidades administrativas reguladoras da profissão médica (em 

especial, dos Conselhos – Regionais e Federal – de Medicina),  

deve-se salientar que os tratamentos experimentais apenas são 

possíveis em projetos de pesquisa, porquanto não há 

                                                        
1 (Consulta nº 118.299/07, realizada perante o Conselho Regional de Medicina de São Paulo - CREMESP 
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regulamentação acerca da oferta comercial deste t ipo de 

procedimento. 

 Apenas terapias reconhecidas como válidas pelo 

Conselho Federal de Medicina 2 (CFM) do Brasil podem ser objeto 

de cobrança. Assim, é o caráter experimental do tratamento,  

decorrente da ausência de respaldo do CFM, que enseja a proibição 

de sua comercialização. 

 Nesse sentido, quando não é possível auferir a 

eficácia e, acima de tudo, a segurança dos tratamentos (por esse 

motivo, considerados experimentais), tem-se que a sua 

comercialização será considerada antiética.  Não pode o médico 

exigir de um paciente, contraprestação por um procedimento cuja 

validade não foi ainda constatada. A eventual cura do paciente, 

derivada de um tratamento experimental, é, em verdade, um 

resultado secundário, cujo principal é a constatação de adequação 

de uma determinada modalidade terapêutica com instrumento de 

combate a uma moléstia.   

 Decorrente disso, há uma lógica subjacente que 

aponta para a impossibilidade de cobertura, por parte das 

operadoras de planos de saúde, de tratamentos experimentais.  

Trata-se de mera dedução lógica: diante da impossibilidade de um 

profissional médico cobrar do paciente por tratamento 

experimental – que, pela necessidade de estar vinculado a 

comissões de ética e pesquisa, é gratuito – seria um contrassenso 

impor às operadoras de planos de saúde o custeio desse tipo de 

intervenção médica. Se não há custo no tratamento, não há o que 

ser coberto pela operadora. 

                                                        
2 O CFM considera experimentais as terapêuticas que estejam passando por qualquer das fases de 
pesquisa previstas nas normas do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa (Conep), vinculado ao 
Conselho Nacional de Saúde (CNS). 
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 Essa lógica foi assimilada pela Lei dos Planos de 

Saúde – (Lei nº 9.656/98), quando excluiu, por meio do art. 10, I , os 

tratamentos experimentais do rol referencial mínimo de serviços de 

saúde a serem oferecidos aos beneficiários de planos de saúde. 

Mas, é de se dizer que, ainda que a operadora de plano de saúde se 

dispusesse a cobrir  tais procedimentos, tal fato seria inócuo já que 

a cobrança por tratamentos, elemento lógico que antecede a 

cobertura, não deve existir.  

 

III.  A  INAPLICABILIDADE DA LÓGICA DE DEVER 

DISPONIBILIZAR TODOS OS TRATAMENTOS POSSÍVEIS À MOLÉSTIA DO 

BENEFICIÁRIO –  TRATAMENTO EXPERIMENTAL NÃO É (AINDA)  

TRATAMENTO  

 É bem verdade que as Cortes judiciais vêm, 

reiteradamente, determinando aos planos de saúde a cobertura de 

tratamentos experimentais. Essa determinação passa por um 

pedido de pagamento, por parte de profissional ou instituição 

médica, para a realização de um determinado procedimento que: (i)  

não consta no rol daqueles homologados pelo CFM; (ii) não está 

sendo executado em instituição científica.  

 O conceito de tratamento, isto é, o conjunto de atos 

praticados por profissional médico destinados à cura de doenças e 

ao abrandamento de sintomas em determinado paciente, tem como 

premissa a adequação da atuação clínica e terapêutica à moléstia, a 

qual deve ser credenciada por entidades públicas competentes para 

tanto. É o caso da ANVISA, no que concerne aos medicamentos, e 

do CFM, no que concerne aos métodos interventivos da medicina. 
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 Fora desse universo, como já adiantado, há um 

ambiente de experimentação, acadêmico, que tem como objeto criar 

novos tratamentos para além daqueles já existentes e certificados. 

Esse ambiente é também regulado legislativamente e,  como também 

já visto, somente pode ocorrer dentro de instituições científicas e 

sob a supervisão governamental.  Todas as outras intervenções que 

não estejam dentro de um desses dois ambientes podem ser 

consideradas como clandestinas. 

 Isto é dizer que os tratamentos que não estão 

consagrados como prática válida no Brasil  (leia-se, que não sejam 

reconhecidos pelo CFM) e que não possuem amparo científico ou 

extensa evidência clínica apta a demonstrar o êxito dos seus 

resultados, quando praticados fora do ambiente acadêmico, são 

realizados de forma irregular.  

 Nesse sentido, há três situações a serem 

consideradas. A primeira ocorre quando o tratamento prescrito ao 

paciente é reconhecido pelo CFM e, consequentemente, está dentro 

da legalidade e do ambiente de mercado, podendo ser objeto de 

cobrança pelo profissional médico e havendo o dever de cobertura 

por parte da saúde suplementar (desde que assim ajustados 

operadora e beneficiário).  

 A segunda situação ocorre quando o tratamento a 

que o paciente irá se submeter, apesar de não possuir a chancela do 

CFM, está inserido em um ambiente científico e dentro do sistema 

CEP/CONEP (Comitê Nacional de Ética em Pesquisa). Essa 

terapêutica, ainda que seja regular, não poderá ser objeto de 

cobrança pelo médico, conforme exposição realizada no Capítulo II  

deste estudo. Se não pode haver contraprestação ao médico pelo 

tratamento realizado, certamente que não se pode falar em dever 

de cobertura pelos planos de saúde. 



  

 

 

  

 
Curitiba/PR · Rua Mateus Leme 575 · São Francisco · CEP 81510-192  

Brasília/DF · Complexo Brasil 21 · SHS Quadra 06 · Conjunto C · Bloco E · Sala 1201 · Asa Sul · CEP 70316-000 
Tel/Fax: +55 41 3233-0530 │ www.vgpadvogados.com.br │ vgp@vgpadvogados.com.br 

7 

 A última hipótese ocorre quando são realizadas 

atividades médicas sem nenhum amparo legal, quais sejam aquelas 

intervenções não reconhecidas pelo CFM e não realizadas em 

ambiente científico. Estas, se realizadas, são consideradas ilícitas.  

E aos tratamentos praticados de forma clandestina (cuja cobrança 

pelo procedimento é ilegal), à margem da legislação nacional e das 

normas reguladoras da profissão médica, logicamente, não pode 

haver dever de cobertura por parte das operadoras de planos de 

saúde. Tal imposição legitimaria o pagamento por uma atividade 

ilícita.  

 Nesse sentido, pode-se afirmar que o entendimento 

jurisprudencial de que se os planos de saúde, quando se dispõem a 

cobrir  determinada enfermidade 3,  não podem limitar o rol de 

tratamentos a serem empregados, certamente está (ou deveria 

estar) referindo-se a procedimentos dentro da legalidade e em 

conformidade com a normativa infralegal que rege a profissão 

médica. Assim, dentro da primeira situação apresentada, todos os 

tratamentos disponíveis no mercado (leia-se, regulares) devem 

estar à disposição do paciente enquanto beneficiário de plano de 

saúde, havendo o dever de cobertura. 

 Diversamente ocorre na segunda (tratamento 

experimental realizado dentro de instituições científicas) e na 

terceira (tratamento clandestino) situação apresentadas, quando a 

terapêutica não pode ser comercializada e está fora do mercado. Se 

o tratamento experimental realizado em ambiente científico deve 

necessariamente ser gratuito, pois sua finalidade primeira  é a de 

aperfeiçoar o medicamento e não a de atender à saúde do paciente, 

não há dever de cobertura por planos de saúde. No mesmo sentido, 

inexiste o dever de cobertura a procedimento clandestino, pois 

                                                        
3 Vide AgRg no AREsp 578134/SP.  
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il ícito. E para um tratamento experimental ser considerado 

clandestino basta não estar sendo realizado em ambiente científico. 

Nesses casos, pode-se afirmar, inclusive, que a intervenção sequer 

é tratamento, mas sim charlatanismo. É a exploração da 

credulidade pública por meio do anúncio de cura através de 

procedimento cujo êxito não pode, ainda, ser demonstrado. 

Tratamento experimental não é (ainda) tratamento. 

 Não se trata de esquivar as operadoras de planos 

de saúde do seu dever de fornecer tratamentos aos seus 

beneficiários, mas sim de que o dever de cobertura das 

enfermidades não seja extrapolado e alcance também intervenções 

ilegítimas. Todos os tratamentos válidos contra doenças abrangidas 

pelo contrato firmado entre o beneficiário e a operadora devem ser 

cobertos.   

 Resguarda-se, assim, o direito à saúde dos 

pacientes e beneficiários de planos de saúde. Tem-se, portanto, que 

o dever de atender incondicionalmente o direito à saúde dos 

cidadãos é do Estado (artigo 196, CF), que, inclusive, possui o 

poder de decidir quais modalidades de tratamentos e terapias 

podem ou não ser comercializadas no país. E o Estado limita sua 

própria atuação, bem como a amplitude da prestação de serviços 

privados de saúde. Às operadoras de planos de saúde, basta o 

cumprimento das obrigações contratuais com o beneficiário e o 

atendimento da legislação nacional, as quais possuem premissas 

quase exaustivas no ambiente normativo (legal e infralegal). Soma-

se a esse dever, aquele circunscrito no Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) de bem informar os beneficiários dos limites da 

prestação de serviços contratada. Nada mais.  
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IV. CONCLUSÃO  

 Diante do todo que foi exposto, reconhecendo o 

posicionamento contrariamente consolidado da jurisprudência 

(ainda que por motivos distintos), a conclusão a que se chega é a 

de que a intervenção normativa do Estado, ainda que pelas vestes 

dos conselhos de medicina, veda a comercialização de tratamentos 

experimentais por parte dos profissionais médicos. Consequência 

natural disso é a inexistência do dever de cobertura, pelas 

operadoras de planos de saúde, de terapias ainda em fase de 

ensaio. Da mesma forma, a realização de tratamentos ditos como 

experimentais, mas realizados fora das instituições científicas, não 

pode ser objeto de cobertura dos planos de saúde, pois são 

considerados como atividades clandestinas ao exercício da 

medicina. 

S.M.J.  

SILVIO GUIDI 4   MATEUS HERMONT 5   CAMILA UNGARATTI 6 

OAB/PR 36.503  OAB/PR 61.937   OAB/PR  51.664 
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