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RESUMO 

 

 

O estudo está inserido no campo do Direito Sanitário e tem a judicialização da saúde como 

tema. O problema reside no fato de que o Poder Executivo é o responsável por garantir 

assistência terapêutica à população brasileira, contudo é o Poder Judiciário que exerce esse 

papel muitas das vezes. O objeto de estudo são as demandas judiciais relacionadas à prestação 

de serviços e produtos de saúde junto aos planos de saúde. O objetivo geral foi analisar os 

casos julgados pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no 

período de 2015 a 2017, para solução de litígios relacionados às pessoas jurídicas de direito 

privado que operam planos de assistência à saúde, regulados pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar. Os objetivos específicos visaram identificar as demandas judiciais para solução 

de litígios relacionadas às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de 

assistência à saúde, regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; caracterizar os 

tipos de demandas judiciais; e, estabelecer a prevalência das demandas judiciais. A 

metodologia utilizou o estudo documental com abordagem quantitativa e fonte primária, que 

são os registros das Decisões Monocráticas e/ou Acórdãos da 26ª Câmara Cível do 

Consumidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizadas no site do 

Tribunal. A coleta de dados foi por formulário com itens necessários para nortear a busca dos 

3.016 (três mil e dezesseis) casos, que corresponderam à amostragem. A análise de dados foi 

realizada por meio do método estatístico. A pesquisa aconteceu após divulgação pública de 

cada achado, o que faz inexistir dano para os litigantes e torna desnecessária a submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, através da Plataforma Brasil. Resultou predominância de ações 

ajuizadas por mulheres; a Unimed foi o plano de saúde mais demandado; o ano de 2017 

concentrou o maior número de decisões judiciais contra os planos de saúde; a comarca da 

Capital é a que possui mais processos. Destaca-se que, o levantamento de dados identificou 

que as demandas judiciais vinculadas à prestação de serviços e produtos de saúde no Estado 

do Rio de Janeiro versam, principalmente, sobre pedidos de cirurgias, internação, home care, 

realização de exames, atendimento médico, transferência de instituição, terapia 

multidisciplinar, parto, fertilização in vitro, recurso terapêutico, medicamentos, material 

cirúrgico e material médico. Portanto, a pesquisa contribuiu para a discussão sobre o acesso à 

saúde, de forma a instigar a reorganização da esfera administrativa quanto à garantia plena do 

direito à assistência terapêutica, o que ocasionaria a redução de demandas judiciais vinculadas 

à saúde. Logo, conclui-se que a gestão em saúde precisa ser reformulada para que a população 

tenha acesso a serviços de saúde de qualidade e o Poder Judiciário seja menos acionado para 

resolver demandas relacionadas ao assunto, a fim de que o fenômeno da judicialização da 

saúde não seja uma regra. 

 

Palavras-chave: Judicialização da Saúde. Direito Sanitário. Direito Constitucional. Planos de 

Pré-Pagamento em Saúde. Sistema Único de Saúde. 
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ABSTRACT 

 

 

The study is part of the field of Health Law and has the judicialization of health as a theme. 

The problem lies in the fact that the Executive Branch is responsible for providing therapeutic 

assistance to the Brazilian population, but it is the Judiciary that plays this role many times. 

The object of study are the lawsuits related to the provision of health services and products 

with health plans. The general objective was to analyze the cases judged by the 26th Civil 

Chamber of the Court of Justice of the State of Rio de Janeiro, in the period from 2015 to 

2017, to resolve disputes related to legal entities under private law that operate health care 

plans, regulated by the National Agency of Supplementary Health. The specific objectives 

were to identify legal claims for the settlement of litigation related to legal entities under 

private law that operate health care plans, regulated by the National Agency of Supplementary 

Health; characterize the types of lawsuits; and, establish the prevalence of lawsuits. The 

methodology used the documentary study with quantitative approach and primary source, 

which are the records of the Monocratic Decisions and / or Judgments of the 26th Consumer 

Civil Chamber of the Court of Justice of the State of Rio de Janeiro, available on the Court's 

website. The data collection was by form with necessary items to guide the search of 3,016 

(three thousand and sixteen) cases, which corresponded to the sampling. Data analysis was 

performed using the statistical method. The research happened after public disclosure of each 

finding, which does not damage the litigants and makes unnecessary submission to the 

Research Ethics Committee, through the Brazil Platform. A predominance of lawsuits filed by 

women resulted; Unimed was the most demanded health plan; the year 2017 concentrated the 

largest number of decisions against health insurance plans; the capital district has the most 

processes; It should be noted that the data collection identified that the lawsuits related to the 

provision of health services and products in the State of Rio de Janeiro are mainly about 

requests for surgeries, hospitalization, home care, examinations, medical care, institution 

transfer, multidisciplinary therapy, childbirth, in vitro fertilization, therapeutic resource, 

medicines, surgical material and medical material. Therefore, the research contributed to the 

discussion on access to health, in order to instigate the reorganization of the administrative 

sphere in order to guarantee the full right to therapeutic assistance, which would lead to a 

reduction in health claims. Therefore, it is concluded that health management needs to be 

reformulated so that the population has access to quality health services and the judiciary is 

less driven to resolve related demands, so that the phenomenon of health judicialization does 

not be a rule. 

 

Keywords: Judicialization of Health. Sanitary Law. Constitutional right. Prepaid Health 

Plans. Single Health System. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A TEMÁTICA 

 

O objeto de estudo são as demandas judiciais relacionadas à prestação de serviços e 

produtos de saúde junto aos planos de saúde. Esta pesquisa está inserida no campo do Direito 

Sanitário, tem a judicialização da saúde como tema e integra a linha de pesquisa "O Cuidado 

em seu Contexto Sociocultural do Mestrado Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde". 

 Assim, busca-se o marco inicial da institucionalização dos direitos sociais no Brasil, 

“que se deu com a Constituição de 1934, com influência das Constituições do México (1917); 

da Alemanha, de Weimar (1919); e da Espanha (1931)” (MARTINS, 2008, p. 23). De início, 

tratava-se de normas fundamentalmente programáticas, no entanto, a intenção foi de tornar 

essas normas eficazes, pois quanto mais se reconhece a eficácia e se aplica normas 

constitucionais que reconhecem direitos sociais, sua principal garantia é revelada. 

Doutrinariamente, os direitos sociais são chamados de direitos fundamentais de 

segunda geração e se revelam como direitos de crédito do indivíduo contra o Estado. Foi na 

intenção de toda população ter acesso ao direito à saúde que o Sistema Único de Saúde (SUS) 

foi criado pela Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), no art. 198, e regulamentado 

pela Lei nº 8.080/90 (BRASIL, 1990a) e pela Lei nº 8.142/90 (BRASIL, 1990b). 

Portanto, pelo SUS as pessoas possuem direito a consultas, exames, internações e 

tratamentos, dentre outros serviços, nas unidades de saúde ligadas ao SUS, isto é, públicas de 

ordem municipal, estadual e federal, ou privadas, contratadas pelo gestor público de saúde. 

A participação do setor privado no SUS pode causar estranheza, no entanto, isto 

ocorre, ainda que seja de maneira complementar, por meio de contratos e convênios de 

prestação de serviço ao Estado em ocasiões em que as unidades públicas de assistência à 

saúde são insuficientes para garantir atendimento a toda população de determinada região 

(ibid.). 

Ocorre que, embora haja controle e fiscalização das entidades públicas e privadas 

que tenham contratos ou convênios com o SUS, o serviço de saúde apresenta problemas. 

Assim, diante das falhas na prestação de serviços de saúde e na intenção de obter maior 

agilidade, a população começou a recorrer aos planos de saúde. 
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Quanto aos planos de saúde, de acordo com Gonçalves (2016), pode-se dizer que, no 

Brasil, a assistência privada à saúde surgiu entre as décadas de 1920 e 1930, mas expandiu-se 

efetivamente por volta de 1970. Ocorre que, o Estado demorou a dar atenção a este setor, 

motivo pelo qual não teve regulamentação por algum tempo e as regras eram estabelecidas 

pelo mercado. 

Inicialmente, o mercado de assistência privada se restringia às instituições 

beneficentes, que eram sustentadas pela própria população. Em seguida, os empregadores 

passaram a oferecer assistência privada de saúde aos seus empregados, ainda que de forma 

limitada, a fim de obter vantagens trabalhistas e previdenciárias (GONÇALVES, 2016). 

Com o advento do Sistema Nacional de Seguros Privados, organizado pelo Decreto-

Lei 73, editado em 1966, foi criado o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e a 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) (BRASIL, 1966). A partir de então, qualquer 

pessoa que pudesse pagar, teria acesso aos serviços de assistência privada à saúde, porém os 

serviços eram limitados ao reembolso de despesas. 

Em 1971, surgiram as cooperativas médicas por meio da edição da Lei do 

Cooperativismo, nº 5.764 de 1971 (BRASIL, 1971). Assim, médicos e outros profissionais da 

área da saúde passaram a atuar como cooperados e se tornaram sócios da cooperativa 

prestadora de serviço médico, com recebimento de remuneração proporcional aos serviços 

prestados. Também na década de 1970 ocorreu o movimento da Reforma Sanitária, que se 

opunha ao modelo de saúde vigente à época, que beneficiava certas e determinadas pessoas. A 

Reforma Sanitária defendia a essencialidade do direito à saúde e sua universalização e 

democratização.  

Sendo assim, as seguradoras de planos de saúde ampliaram os serviços oferecidos 

por meio de profissionais de saúde, hospitais, diagnósticos e tratamentos, ainda que proibidos 

serviços próprios. Dessa forma, nessa década houve o crescimento do comércio dos planos 

individuais e familiares e a introdução de operadoras com número elevado de usuário de 

planos pré-pagos no mercado brasileiro.  

Isso se deu, dentre outros fatores, à diminuição da qualidade e das condições de 

assistência à saúde no setor público decorrentes da crise econômica da época, que reduziu os 

recursos destinados ao setor público de saúde e do fato da rede pública ter sido aberta aos não 

filiados à seguridade social (GONÇALVES, 2016). 

O arcabouço jurídico que disciplina o setor privado responsável pela saúde é a Lei nº 

9.656/98, que foi alterada por algumas Medidas Provisórias, até que chegasse à Medida 

Provisória nº 2.177-44, de 24 de agosto de 2001, que permanece em vigor. Já a Agência 
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Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é o órgão responsável pela regulação, normatização, 

controle e fiscalização das atividades realizadas pelos planos de saúde (BRASIL, 1998a, 

2001a). 

No entanto, cabe aqui enfatizar que, também na assistência à saúde privada, há 

entraves, especialmente quanto às questões que envolvem abuso ao direito do consumidor. Os 

planos de saúde, em alguns casos, negam a prestação de serviço de saúde a usuários que 

possuem direito de obtê-los. Sendo assim, impossibilitada a resolução do conflito na esfera 

administrativa, resta aos interessados buscar solução no judiciário. 

Com isso, fica a cargo dos juízes decidirem demandas referentes a fornecimento de 

remédios, tratamentos de saúde, cirurgias, internações, dentre outros procedimentos 

terapêuticos. Consequentemente, o judiciário fica com ações vinculadas ao tema saúde, o que 

se pode denominar “judicialização da saúde”. 

Se, com a existência de problemas, as pessoas se deparassem com a administração 

estruturada e procurassem a Agência Nacional de Saúde (ANS), e estas fossem capazes de 

apresentar soluções, os demandantes não teriam necessidade de procurar o judiciário, o que 

colaboraria para reduzir o número de demandas repetitivas. 

Cabe citar o problema das ações individuais em curso que tratam de questões 

repetitivas, o que vem sendo alvo da atenção do legislador nas últimas reformas do Código 

Penal Civil, pelo diagnóstico de representar um dos problemas da efetividade da jurisdição. 

(ALMEIDA, 2019, p. 174)  

É importante destacar que, para resolver demandas referentes à saúde, o julgador 

adentra em um domínio que foge ao seu conhecimento técnico, mas não se pode deixar 

esperar a decisão da administração quando se tem o prejuízo da manutenção da saúde. Desta 

forma, para a qualidade da solução dos problemas que envolvem a prestação de serviços e 

produtos de saúde, dentre outras demandas, seria adequado reestruturar a administração, tendo 

em vista ser este o setor responsável. 

Diante das questões apresentadas, o intuito não é esgotar o assunto, mas sim o 

interesse em estudar casos de prestação de tutela jurisdicional relacionados a usuários de 

planos de saúde, o que fez surgir o objeto deste estudo. De tal modo, houve a seleção da 26ª 

Câmara, considerando o elevado número de casos relacionados aos planos de saúde, em 

relação às Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ/RJ).  
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1.2 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

 

A pesquisa se justifica por estar diretamente vinculada ao direito à saúde, direito 

essencial do cidadão garantido constitucionalmente. A relevância está diante do interesse 

social que se reveste o estudo, por afetar a população como um todo, com discussão sobre 

acesso e garantia à saúde. Assim, busca-se Almeida (2019, p. 164) quando afirma que, 

 

nas últimas décadas, principalmente no segundo pós-guerra, constatou-se 

uma mudança de paradigmas com o surgimento de novos anseios sociais.  

Nesta realidade, além de emergirem novos problemas antes inexistentes, a 

informação e o apelo ao consumo infiltram-se democraticamente nas casas 

ricas e pobres, o cidadão passa a ter plena consciência de seu direito ao 

trabalho, ao lazer, à saúde, à educação, à proteção do meio ambiente e do 

patrimônio histórico e cultural. Este maior número de informações instigou o 

desejo humano de buscar a satisfação de seus novos e antigos interesses. 

 

De tal modo, ainda segundo Almeida (2019, p.165), estes fatos geraram anseios 

coletivos e fizeram surgir os conflitos de massa. A nova realidade impunha a criação de novos 

mecanismos de proteção, tanto no plano do direito material como no do processual. Com isso, 

a defesa adequada dos interesses metaindividuais é considerada como ponto sensível para se 

alcançar o pleno acesso à justiça, de acordo com Cappelletti e Garth (1988 apud ALMEIDA, 

2019, p.165). 

De tal forma, pensa-se nessa nova realidade e na possibilidade deste estudo auxiliar o 

poder judiciário a reduzir o número de ações vinculadas à saúde, por perpassar pelas esferas 

do direito e da saúde. Deste modo, discute-se fatores que dificultam a garantia plena do direito 

à saúde, na intenção de contribuir com ideias para o acesso de qualidade relacionado aos 

planos de saúde.  

Conforme Martins, Dahinten e Dahinten (2016), no âmbito do direito sanitário, a 

obrigação do Estado é garantir de maneira integral, universal e gratuita o acesso aos serviços 

de saúde como consta dentre as premissas básicas do SUS. Assim, verifica-se que não pode 

existir discriminação de qualquer natureza para os indivíduos terem acesso aos serviços de 

saúde, que devem ser oferecidos sem pagamento.  

Destaca-se que, esta pesquisa ao abordar questões sobre a prestação de serviços e 

produtos de saúde está intimamente imbricada com o cuidado à saúde, foco do Programa de 

Pós-Graduação onde a pesquisa está ancorada. 
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1.3 PROBLEMA 

 

A investigação se desenvolve com intuito de que se verifique a judicialização da 

saúde, tendo em vista o número de demandas judiciais relacionadas ao assunto, decorrente da 

falta de garantia a esse direito na esfera administrativa. Assim, o foco foi o entrave que 

impede a garantia plena do direito à saúde, o que deixa claro a fragilidade da gestão em saúde.  

Cabe ressaltar que, além do SUS, os planos de pré-pagamento também apresentam 

debilidade em gestão e o ser humano fica carente no que tange à saúde, pois a administração 

não consegue viabilizar recursos para assegurar seu direito.  

Assim, o problema reside no fato de que o Poder Judiciário, muitas vezes, é o 

responsável por garantir assistência terapêutica à população brasileira, enquanto que esta 

deveria ser garantida administrativamente. 

Os autores Martins, Dahinten e Dahinten (2016); Silva Júnior e Dias (2016); Aith et. 

al. (2014); Leite, Schaefer e Fittkau (2012); Cabral e Rezende (2015), em suas produções 

científicas, apontam casos que vinculam o Poder Judiciário às demandas de produtos e 

serviços de saúde. Já Wang et. al. (2014); Carvalho e David (2013) citam a alocação de 

recursos, função e interligação entre os três poderes, o que faz referência à gestão em saúde. 

Com isso, observa-se que, uma gestão em saúde eficaz aloca recursos para 

fornecimento de produtos e serviços, preocupa-se com a interação entre o Judiciário e os 

profissionais de saúde, apresenta função clara e objetiva em relação ao papel junto aos planos 

de pré-pagamento e favorece a interligação das três esferas de governo, para que questões 

sejam excepcionalmente solucionadas judicialmente.  

A falta de acesso aos produtos de saúde, tais como Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais (OPME) e medicamentos, bem como aos serviços de saúde, viola preceito 

constitucional e a relação direta com a manutenção da vida, pois prejudica o indivíduo, a 

família e a sociedade.   

Há de se mencionar a perspectiva sociocultural do profissional de saúde envolvido na 

assistência, que pode ser o contraponto na fragilidade do sistema, ao considerar o 

compromisso deste, percebido na atitude profissional com o indivíduo, com a família e com a 

comunidade na valorização da vida. 

Portanto, a implantação de estrutura de gestão organizada com o impacto positivo 

para a instituição, no que tange à infra-estrutura de atendimento, bem como à composição de 

profissionais comprometidos, favorecerá o planejamento e propiciará mudança do paradigma, 

no sentido de promover saúde com qualidade ao atender as necessidades do indivíduo, da 
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família e da comunidade, isto é, da população como um todo, quanto aos materiais, serviços e 

equipamentos, dentre outras necessidades, o que reduziria a quantidade de ações judiciais 

relacionadas a estas demandas, já que estas questões não deveriam ser solucionadas pelo 

Poder Judiciário.  

   

1.4 QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Quais são as demandas judiciais vinculadas à prestação de serviços e produtos de 

saúde no Estado do Rio de Janeiro? 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo Geral 

 

Analisar os casos julgados pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado 

do Rio de Janeiro, no período de 2015 a 2017, para solução de litígios relacionados às pessoas 

jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, regulados pela Agência 

Nacional de Saúde Suplementar. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar as demandas judiciais para solução de litígios relacionadas aos planos de 

assistência à saúde, regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar; 

 Caracterizar os tipos de demandas judiciais; 

 Estabelecer a prevalência das demandas judiciais.  
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2 EVIDÊNCIAS NA LITERATURA SOBRE AS DEMANDAS JUDICIAIS 

RELACIONADAS A PLANO PRIVADO DE SAÚDE 
 

Para embasamento do estudo, foi realizada busca na Biblioteca Virtual em Saúde 

(BVS) para conhecimento das evidências sobre as demandas judiciais relacionadas a plano 

privado de saúde, o que auxiliou no desenvolvimento e na qualificação de novos postulados, 

conceitos e paradigmas.  

Há de se destacar que, a escolha da BVS está relacionada ao caráter local da 

pesquisa, que tem como base a legislação brasileira acerca dos direitos à saúde, motivo pelo 

qual não foram acessadas bases de dados internacionais. 

Deste modo, recuperaram-se artigos indexados de diferentes bases de dados, tais 

como: Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS); Medical 

Literature Analysis and Retrievel System Online (MEDLINE); Coleção Nacional das Fontes 

de Informação do Sistema Único de Saúde (Coleciona SUS); Base de Dados de Enfermagem 

(BDENF - Enfermagem); Cidades Saudáveis (CidSaúde); História da Saúde (HISA); e, 

Centro Nacional de Informação de Ciências Médicas de Cuba (CUMED). 

Os critérios de inclusão foram: artigos científicos nos idiomas português e inglês; 

publicados nos anos de 2012 a 2018; com textos completos disponíveis online e caráter 

nacional no objeto. Os critérios de exclusão foram: artigos de revisão ou pesquisa 

bibliográfica de diferentes tipos; documentos recuperados de maneira repetida nas diferentes 

bases de dados; e, artigos sem metodologia discriminada.  

Foram utilizados os seguintes descritores dos Descritores em Ciências da Saúde 

(DeCs), do Portal da BVS: Judicialização da Saúde; Direito Sanitário; Direito Constitucional; 

Planos de Pré-Pagamento em Saúde; e Sistema Único de Saúde. Em espanhol: Judicialización 

de la Salud; Derecho Sanitario; Derecho Constitucional; Planes de Salud de Prepago; e 

Sistema Único de Salud. E os descritores do Medical Subject Headings (MeSH), em inglês: 

Judicial Action. Choice of Health Care Provider Laws. Constitutional Law. Health Insurance. 

Community Health Systems. 

Foram empregados os operadores booleanos “AND” e “OR” em cinco estratégias de 

busca que permitiram recuperar 123 artigos. A definição das informações extraídas das 

evidências das produções científicas foi pautada nas demandas judiciais decorrentes da 

infração aos direitos do usuário que utiliza plano privado de saúde. A avaliação dos estudos 
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incluídos foi realizada segundo os critérios de inclusão e de exclusão. Após essa etapa, foram 

incluídos 20 (vinte) artigos, que atenderam integralmente ao rigor metodológico proposto 

(Quadro 1). 

 
 

Quadro 1 - Estudos incluídos na pesquisa bibliográfica (2012-2018) 

Cód. Título Autor/Origem 
Ano/ 

Periódico 
Objetivo 

Tipo de estudo 

ou Aborda-

gem metodo-

lógica 

PC1 

O problema 

envolvendo as 

OPME e os 

planos de saú-

de: contornos e 

análise da pro-

blemática 

Martins, Paulo Rober-

to do Nascimento 

(Porto Alegre/RS); 

Dahinten, Bernardo 

Franke  

(Porto Alegre/RS);  

Dahinten, Augusto 

Franke  

(Porto Alegre/RS) 

2016 

 

Revista de 

Direito Sanitá-

rio 

Introduzir e analisar 

algumas das questões 

mais polemicas rela-

cionadas às indica-

ções de Órteses, Pró-

teses e Materiais 

Especiais (OPMEs) 

no âmbito dos con-

tratos de planos de 

saúde. 

Estudo Docu-

mental 

PC2 

Avaliação da 

satisfação dos 

usuários de um 

serviço de saú-

de público-

privado no 

nordeste do 

Brasil e a judi-

cialização da 

saúde 

Silva Junior, Geraldo 

Bezerra da  

(Salvador/BA);  

Dias, Eduardo Rocha 

(Fortaleza/CE) 

 

2016 

 

Revista de 

Direito Sanitá-

rio 

Analisar o grau de 

satisfação dos usuá-

rios de um serviço 

público-privado de 

saúde do Nordeste do 

Brasil, bem como o 

nível de conhecimen-

to sobre seus direitos 

e a procura pelo Ju-

diciário para garanti-

los. 

Estudo trans-

versal 

PC3 

Judicialização 

da saúde e diá-

logo institucio-

nal: a experiên-

cia de Lages 

(SC) 

Asensi, Felipe  

(Rio de Janeiro/RJ); 

Pinheiro, Roseli (Rio 

de Janeiro/RJ) 

2016 

 

Revista de 

Direito Sanitá-

rio 

Analisar a interação 

entre o Judiciário, os 

profissionais de saú-

de e a gestão na efe-

tivação do direito à 

saúde. 

Estudo de caso 

PC4 

Judicialização 

da saúde: anali-

sando a audiên-

cia pública no 

Supremo Tri-

bunal Federal 

Machado, Teresa 

Robichez de Carvalho 

(Rio de Janeiro/RJ) 

 

 

 

 

2014 

 

Revista Bioé-

tica 

 

 

 

 

 

 

 

Analisar a audiência 

pública sobre judicia-

lização da saúde, 

convocada em 2009 

pelo Supremo Tribu-

nal Federal à luz do 

referencial teórico de 

Nancy Fraser. 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo docu-

mental 
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Cód. Título Autor/Origem 
Ano/ 

Periódico 
Objetivo 

Tipo de estudo 

ou Aborda-

gem metodo-

lógica 

PC5 

Acesso aos 

procedimentos 

de média e alta 

complexidade 

no Sistema 

Único de Saú-

de: uma ques-

tão de judiciali-

zação 

Gomes, Fernanda de 

Freitas Castro (Belo 

Horizonte/MG); 

Cherchiglia, 

Mariângela Leal 

(Belo Horizon-

te/MG);  

Machado, Carlos 

Dalton (Belo 

Horizonte/MG); 

Santos, Viviane 

Cristina dos (Belo 

Horizonte/MG); 

Acurcio, Francisco de 

Assis (Belo Horizon-

te/MG);  

Andrade, Eli Iola 

Gurgel (Belo 

Horizonte/MG) 

2014 

 

Cadernos de 

Saúde Pública 

Investigar as ações 

judiciais para acesso 

a procedimentos 

ambulatoriais e hos-

pitalares do Estado 

de Minas Gerais, 

Brasil, no período de 

1999 a 2009. 

Estudo descri-

tivo retrospec-

tivo 

PC6 

Os princípios 

da universali-

dade e integra-

lidade do SUS 

sob a perspec-

tiva da política 

de doenças 

raras e da in-

corporação 

tecnológica 

Aith, Fernando  

(São Paulo/SP); 

Dallari, Sueli 

Gandolfi  

(São Paulo/SP); 

Nascimento, Paulo 

Roberto do (São 

Paulo/SP); 

Bujdoso, Yasmim 

(São Paulo/SP) 

 

2014 

 

Revista de 

Direito Sanitá-

rio 

Analisar, a partir da 

atual configuração 

jurídica, como a Co-

missão Nacional de 

Incorporação Tecno-

lógica promove a 

incorporação de no-

vas tecnologias ao 

SUS e a política de 

medicamentos para 

os pacientes portado-

res de doenças raras. 

Estudo docu-

mental 

PC7 

Os impactos da 

judicialização 

da saúde no 

município de 

São Paulo: 

gasto público e 

organização 

federativa 

Wang, Daniel Wei L 

(Londres/UK); 

Vasconcelos, Natália 

Pires de  

(São Paulo/SP); 

Terrazas, Fernanda 

Vargas (Brasília/DF); 

Oliveira, Vanessa 

Elias de (São 

Paulo/SP) 

2014 

 

Revista de Ad-

ministração 

Pública 

Analisar o impacto 

das decisões judiciais 

para a gestão orça-

mentária da política 

de saúde no municí-

pio de São Paulo 

Estudo de caso 

PC8 

Judicialização 

da saúde, pro-

blema e solu-

ção: questões 

para a enfer-

magem 

Carvalho, Eloá 

Carneiro  

(Rio de Janeiro/RJ); 

David, Helena Maria 

Scherlowski Leal 

(Rio de Janeiro/RJ) 

2013 

 

Revista En-

fermagem 

UERJ 

Trazer uma reflexão 

sobre o fenômeno da 

judicialização, discu-

tindo a dignidade da 

pessoa humana como 

um valor e o direito à 

saúde como um prin-

cípio republicano, 

ambos garantidos pela 

Constituição Federal. 

Estudo teórico-

reflexivo 
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Cód. Título Autor/Origem 
Ano/ 

Periódico 
Objetivo 

Tipo de estudo 

ou Aborda-

gem metodo-

lógica 

PC9 

Judicial litiga-

tions and social 

welfare: access 

to medicines in 

two towns in 

the Santa Cata-

rina State, Bra-

zil  

Leite, Silvana Nair 

(Florianópolis/SC); 

Schaefer, Cristine 

(Itajaí/SC);  

Fittkau, Kelly 

(Itajaí/SC) 

2012 

 

Acta Scientiarum 

Health Sciences 

Caracterizar o forne-

cimento de medica-

mentos solicitados 

por via judicial em 

dois municípios com 

características socio-

econômicas e situa-

ção da organização 

da assistência farma-

cêutica municipal 

diferentes. 

Estudo docu-

mental 

PC10 

A judicializa-

ção do acesso 

aos medica-

mentos em 

Santa Catarina: 

um desafio para 

gestão do sis-

tema de saúde 

Boing, Alexandra 

(Florianópolis/SC) 

Catarina); 

Bloemer, Neusa Sens 

(Itajaí/SC); 

Roeler, Cláudia 

(Itajaí/SC); 

Fernandes, Simone 

(Santos/SP) 

2013 

 

Revista de 

Direito Sanitá-

rio 

Analisar os manda-

dos judiciais para 

fornecimento de 

medicamentos impe-

trados contra o Esta-

do de Santa Catarina 

entre 2000 e 2006. 

Estudo docu-

mental 

PC11 

O perfil das 

demandas judi-

ciais por direito 

à saúde pública 

do município 

de Leopoldina-

MG 

Oliveira, Renan 

Guimarães de (Belo 

Horizonte/MG); 

Souza, Auta Iselina 

Stephan (Juiz de 

Fora/MG) 

2014 

 

Revista de 

Saúde Pública 

do SUS/MG 

Estabelecer uma 

análise da judiciali-

zação do direito à 

saúde pública no 

município de Leo-

poldina-MG. 

Estudo de caso 

PC12 

A judicializa-

ção da saúde 

pública no Bra-

sil: um estudo 

de representa-

ções sociais 

 Ramos, Raquel de 

Souza  

(Rio de Janeiro/RJ);  
Gomes, Antonio 

Marcos Tosoli  

(Rio de Janeiro / RJ) 

2014 

 

Revista Cui-

darte 

Descrever e discutir 

a estrutura das repre-

sentações sociais da 

judicialização das 

ações e serviços de 

saúde no âmbito do 

Sistema Único de 

Saúde pelos profissi-

onais de saúde en-

volvidos no processo 

de judicialização da 

saúde. 

Abordagem 

qualitativa 

PC13 

A interface 

institucional 

entre a ANS e o 

poder judiciá-

rio: análise de 

acórdãos sobre 

a cobertura de 

emergências 

médicas em 

planos de saúde 

Ramalho, Bruno 

Araujo  

(Rio de Janeiro/RJ) 

2016 

 

Revista de 

Direito Sanitá-

rio 

 

Analisar o controle 

judicial da norma 

regulatória atualmen-

te adotada pela 

Agência Nacional de 

Saúde Suplementar 

(ANS) para a cober-

tura de urgências e 

emergências médicas 

em planos de assis-

tência à saúde. 

Estudo docu-

mental 
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Cód. Título Autor/Origem 
Ano/ 

Periódico 
Objetivo 

Tipo de estudo 

ou Aborda-

gem metodo-

lógica 

PC14 

Análise das 

ações judiciais 

individuais 

para forneci-

mento de medi-

camentos em 

São João da 

Boa Vista 

Cabral, Ildelisa  

(São João da Boa 

Vista/SP); 

Rezende, Laura 

Ferreira de  

(São Paulo/SP)) 

 

2015 

 

Revista de 

Direito Sanitá-

rio 

Analisar as ações 

judiciais individuais 

realizadas para ga-

rantir o acesso a me-

dicamentos no muni-

cípio de São João da 

Boa Vista (SP). 

 

 

Estudo docu-

mental 

PC 15 

Ações judiciais 

e incorporação 

de medicamen-

tos ao SUS: a 

atuação da 

CONITEC 

Souza, Kleize 

Araújo de Oliveira 

(Feira de Santana 

/BA); 

Souza, Luis 

Eugênio Portela 

Fernandes de 

(Salvador /BA); 

Lisboa, Erick 

Soares  

(Salvador/ BA) 

2018 

Saúde em De-

bate 

Analisar a influência 

das ações judiciais 

sobre o processo de 

avaliação de solicita-

ções de incorporação 

de medicamentos bio-

lógicos ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

pela Comissão Nacio-

nal de Incorporação de 

Tecnologias no SUS 

(CONITEC), no perí-

odo de 2010 a 2015. 

Estudo docu-

mental  

PC 16 

A judicializa-

ção da saúde na 

percepção de 

médicos pres-

critores 

 

 Campos Neto, 

Orozimbo 

Henriques  

(Belo Horizonte / 

MG); 

Goncalves, Luiz 

Alberto Oliveira 
(Belo Horizonte /MG) 

Andrade, Eli Iola 

Gurgel  

(Belo Horizonte, 

MG) 

2018 

Interface - 

Comunicação, 

Saúde, Educa-

ção 

Analisar a influência 

das ações judiciais 

sobre o processo de 

avaliação de solicita-

ções de incorporação 

de medicamentos bio-

lógicos ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) 

pela Comissão Nacio-

nal de Incorporação de 

Tecnologias no SUS 

(CONITEC), no perí-

odo de 2010 a 2015. 

Estudo 

documental 

PC 17 

Processos judi-

ciais para aqui-

sição de bomba 

de insulina em 

Ribeirão Preto 

Andrade, R. G. dos S. 

(Ribeirão Preto /SP); 

Santos, Ellen Cristina 

B. dos (Recife / PE); 

Teixeira, Carla 

Regina de Souza 

(Ribeirão Preto / SP); 

Batista, Jéssica M. F. 

(Ribeirão Preto / SP); 

Arrelias, Clarissa 

Cordeiro Alves 

(Ribeirão Preto / SP); 

Miyar, Liudmila (São 

Cristovão / SE); 

Istill, Plinio Tadeu 

(Ribeirão Preto / SP) 

2018 

Revista Bioé-

tica 

Analisar ações judi-

ciais individual para 

a aquisição de bomba 

de insulina movidas 

por usuários do SUS 

em município do 

estado de São Paulo 

Estudo explo-

ratório, descri-

tivo do tipo 

documental e 

estatístico, 

quantitativo  
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Cód. Título Autor/Origem 
Ano/ 

Periódico 
Objetivo 

Tipo de estudo 

ou Aborda-

gem metodo-

lógica 

 PC 18 

Judicialização 

da saúde: aces-

so ao tratamen-

to de usuários 

com diabetes 

Mellitus 

 

Santos, Ellen Cristina 

Barbosa dos 

(Vitória / PE); 

Teixeira, Carla Regina 

de Souza  

(Ribeirão Preto / SP); 

Zanetti, Maria Lúcia 

(Ribeirão Preto / SP); 

Istilli, Plínio Tadeu 

(Ribeirão Preto / SP); 

Pereira, Lúcia Helena 

Terenciani Rodrigues 

(Ribeirão Preto / SP); 

Torquato, Maria 

Teresa da Costa 

Gonçalves  

(Ribeirão Preto / SP) 

2018 

Texto & Con-

texto - Enfer-

magem 

 

Analisar os elemen-

tos processuais e as 

ações judiciais indi-

viduais impetradas 

por usuários com 

diabetes mellitus 

para fornecimento de 

medicamentos, in-

sumos ou materiais 

no tratamento da 

doença. 

 

Estudo quan-

titativo ex-

ploratório do 

tipo docu-

mental 

PC 19 

Judicialização 

da política pú-

blica de saúde: 

interação entre 

o sistema polí-

tico e o sistema 

jurídico na 

Região Sul do 

Brasil 

 

Pauli, Liane Tere-

sinha Schuh  

(Santa Cruz do Sul 

/ RS) 

2018 

 

Cadernos Ibe-

ro Americanos 

de Direito 

Sanitário 

Investigar a interação 

entre os sistemas 

jurídico e político, 

por meio do 

arcabouço jurídico e 

infralegal utilizado 

pelos autores, réus e 

juízes nos casos de 

ministração de 

medicamentos, 

insumo farmacêutico 

e internações 

hospitalares. 

Estudo descri-

tivo-analítico 

documental, de 

natureza quali-

tativa, baseado 

em dados 

primários 

PC 20 

Judicialização 

em planos de 
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Fonte: Levantamento de dados. 

 

O resultado demonstra que, a soma dos autores nas 20 (vinte) produções incluídas 

totaliza 63 (sessenta e três), no entanto, um dos autores está em duas produções, o que faz 

com que o somatório dos autores não repetidos seja 61 (sessenta e um). Em relação aos 
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autores e à origem, a distribuição é a seguinte: 61 autores (100%); 8 do Rio de Janeiro 

(13,1%); 4 da Bahia (6,6%); 4 do Rio Grande do Sul (6,6%); 11 de Minas Gerais (18,0%); 22 

de São Paulo (36,1%); 1 da Inglaterra (1,6%); 1 de Brasília (1,6%); 6 de Santa Catarina 

(9,8%); 1 do Ceará (1,6%); 2 de Pernambuco (3,3%); e 1 de Sergipe (1,6%). Assim, afirma-se 

que, 60 (98,28%) são do Brasil e 1 (1,72%), é da Inglaterra, o que perfaz o total de 61 (100%).  

No que diz respeito aos anos das 20 publicações (100%), foram assim separadas: 6 

em 2018 (30%); 4 em 2016 (20%); 1 em 2015 (5%); 6 em 2014 (30%); 2 em 2013 (10%); e 1 

em 2012 (5%). 

Evidencia-se, ainda, o critério relacionado ao idioma em 100% dos artigos, dentre os 

quais 19 (95%) foram publicados em português e 1 (5%) em inglês.  

Com relação aos periódicos, a análise demonstra que, dos 20 (100%), 8 (40%) são da 

Revista de Direito Sanitário; 2 (10%) são da Revista Bioética; 1 (5%) é do Cadernos de Saúde 

Pública; 1 (5%) é do Cadernos Ibero Americanos de Direito Sanitário; 1 (5%) da revista Texto 

& Contexto-enfermagem; 1 (5%) da revista Interface - Comunicação, Saúde, Educação; 1 

(5%) da revista Saúde em Debate; 1 (5%) da revista Cuidarte; 1 (5%) da revista de Saúde 

Pública do SUS/MG; 1 (5%) da revista Acta Scientiarum Health Sciences e representa 5%; 1 

(5%) da revista  Enfermagem Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e representa 

5%; e 1 (5%) da revista de Administração Pública. 

Nos objetivos, há de se considerar que, a introdução, a análise, a investigação, a 

reflexão, a caracterização, o estabelecimento, a discussão e a descrição da judicialização das 

ações e serviços de saúde no âmbito dos planos de saúde e do Sistema Único de Saúde são 

pertinentes à presente pesquisa, ao ponderar o princípio da universalidade no direito à saúde, 

no sentido de assegurar a saúde da população. 

No que tange aos tipos de pesquisa ou abordagem metodológica, verifica-se que: 12 

(60%) são documentais; 3 (15%) são estudos de caso; 5 (25%) tem diferentes tipos de estudo 

ou abordagem metodológica, sendo um de abordagem qualitativa, um estudo transversal, um 

estudo descritivo retrospectivo e um estudo teórico reflexivo, com cada um deles 

representando 5%. 

Sendo assim, há de se registrar que, 100% das publicações discutem realidades 

brasileiras. No entanto, 14 delas (70%), discutem realidades locais, a saber: da Região do Sul 

do país nos anos de 2012 e 2013; do Nordeste do Brasil, no período de julho a novembro de 

2014; de Lages, em Santa Catarina, em 2013 e 2014; do Estado de Minas Gerais, de fevereiro 

a novembro de 2009; do Estado de Minas Gerais, no período entre 01.01.2008 a 31.12.2012; 

do município de São Paulo, no ano de 2009; dos municípios de Blumenau e Aurora em Santa 
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Catarina, nos anos de 2006 e 2007; do Estado de Santa Catarina, entre os anos de 2000 e 

2006; do município de Leopoldina, em Minas Gerais, no período de janeiro a dezembro de 

2012; dos Estado do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo, na data de 12 de fevereiro de 

2015; de São João da Boa Vista em São Paulo, nos anos de 2009 a 2012; do Estado do Rio de 

Janeiro, entre os anos 2000 e 2012; do Estado do Rio de Janeiro, no período de agosto e 

novembro de 2013; e do município de Ribeirão Preto, entre 2007 e 2013. Os 6 restantes 

(30%) abordam questões sobre a judicialização da saúde com foco no Brasil de modo geral. 

As demandas judiciais decorrentes da infração aos direitos do usuário que utiliza 

plano privado de saúde estão relacionadas a produtos de saúde, com n=12 (60%); serviços de 

saúde, com n=6 (30%); e outros, que se referem à gestão em saúde, com n=2 (10%), em 

relação às 20 produções científicas (100%), conforme Gráfico 1. 

 

Gráfico 1 - Frequência das variáveis produtos de saúde, serviços de saúde e outros pedidos da pesquisa 

bibliográfica (2012-2018) 

produtos de saúde

60%serviços de saúde

30%

outros

10%

 
Fonte: Análise dos dados obtidos. 

 

Os produtos de saúde são: medicamentos, sendo 45% (n=9); Órtese, Prótese e 

Materiais Especiais (OPME), sendo 5% (n=1); equipamento, sendo 5% (n=1); e fórmulas 

alimentares e fraldas descartáveis, sendo 5% (n=1), o que totaliza 60% (n=12) produções 

científicas. Os serviços de saúde são: internação em enfermaria, sendo 5% (n=1); 

procedimentos cirúrgicos, sendo 5% (n=1); Tratamento para Diabetes Mellitus, sendo 5% (n= 

1); procedimentos diagnósticos, sendo 5% (n=1); atendimento ambulatorial, sendo 5% (n=1); 

e internação em Centro de Terapia Intensiva (CTI), sendo 5% (n=1), o que totaliza 30% (n=6) 
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produções científicas. Em relação a outros, as demandas abordam gestão em saúde, que se 

refere à alocação de recursos, sendo 5% (n=1) e à função e interligação entre os três poderes, 

sendo 5% (n=1), o que totaliza 10% (n=2) produções científicas. Sendo assim, os dados das 

variáveis produtos de saúde, serviços de saúde e outros se comportam entre si conforme o 

Gráfico 2.  

 

Gráfico 2 -  As demandas judiciais da pesquisa bibliográfica (2012-2018). 
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Fonte: Análise dos dados obtidos. 

 

 Portanto, verifica-se que predominam as demandas de produtos de saúde. Em seguida, 

prevalecem as de serviços de saúde e, por fim, as de outros pedidos. As solicitações referentes 

a medicamentos comprovam a dificuldade dos indivíduos no acesso aos mesmos, conforme as 

referências supracitadas, visto que este item aparece com frequência elevada nas produções 

científicas. Porém, não deixa de ser problemático o acesso com relação às internações em 

enfermaria e em Centro de Terapia Intensiva (CTI); aos procedimentos cirúrgicos e 

diagnóstico; às fórmula alimentares; à Órtese, Prótese e Materiais Especiais (OPME); a 

Tratamento para Diabetes Mellitus; a equipamento; ao atendimento ambulatorial; e à fralda 

descartável. 
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Portanto, ao verificar as demandas judiciais decorrentes dos planos de saúde, 

constam nas produções científicas produtos e serviços de saúde, como também demandas da 

esfera administrativa com relação à alocação de recursos e à função com a interligação entre 

os três poderes de governo. 

As citações de órtese, prótese e materiais especiais (OPME); procedimento; exame; 

consulta em geral e especializada; e, leitos de hospitais, inclusive CTI constam nos autores 

das produções científicas da pesquisa bibliográfica. (MARTINS, DAHINTEN, 2016; 

DAHINTEN, 2016; SILVA JUNIOR, 2016; DIAS, 2016; AITH et. al., 2014; LEITE, 

SCHAEFER; FITTKAU, 2012; CABRAL, 2015; REZENDE, 2015; PAULI, 2018; 

TRETTEL, 2018; SANTOS, 2018; ANDRADE, 2018; CAMPOS NETO, 2018; SOUZA, 

2018). Em outros, houve alusão à alocação de recursos, função e interligação entre os três 

poderes (WANG et. al. 2014; CARVALHO, DAVID, 2013).  

Há coerência na pesquisa, pois tanto o produto como o serviço de saúde necessitam 

de alocação de recursos, função clara e objetiva nas esferas de governo com relação ao papel 

junto aos planos de saúde e a interligação entre as três esferas de governo. A falta de acesso 

aos produtos de saúde, tais como OPME prejudica o indivíduo, a família e a sociedade tanto 

quanto os serviços de saúde (MARTINS, DAHINTEN, 2016; DAHINTEN, 2016; SILVA 

JUNIOR, 2016; DIAS, 2016; CABRAL, 2015; REZENDE, 2015).  

No que diz respeito à judicialização e às demandas referentes aos produtos e serviços 

de saúde, o indivíduo recorre ao sistema judiciário para conseguir o que precisa para recuperar 

a saúde, o que faz perceber que as decisões judiciais causam impacto na gestão de governo, 

caso o plano de saúde não atenda essas demandas.  

Como se evidencia nas ações judiciais, as quais representam as solicitações de 

fornecimento de bomba de insulina, de medicamentos, insumos e tratamentos médicos para os 

usuários que necessitam desses produtos; além de ter que realizar licitações para aqueles 

produtos que a Secretaria terá que fornecer por ordem judicial, antecipando e racionalizando, 

assim, o gasto (RAMOS, 2010; GOMES, 2014; PAULI, 2018; TRETTEL, 2018; SANTOS, 

2018; ANDRADE, 2018; CAMPOS NETO, 2018; SOUZA, 2018). 

Constata-se que, tanto no SUS, quanto na Saúde Suplementar, os indivíduos buscam 

no sistema de saúde solução de seus problemas. Frequentemente, eles se deparam com a 

negativa de direitos constitucionalmente assegurados, o que traz um novo ponto de vista 

importante para a discussão do termo: o de que a judicialização decorre de um direito social 

negado, sendo, neste estudo, o direito à saúde.  
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Pensa-se que, o judiciário tem sido receptivo às demandas individuais que pleiteiam 

a concessão de medicamentos, insumos e tratamentos de Saúde pelo SUS (RAMALHO, 

2016). Para o Estado efetivar o direito à vida, precisa implementar políticas públicas com 

democracia, o que não cabe ao ordenamento jurídico determinar o seu conteúdo, mas compete 

ao direito enunciar princípios interpretativos, dispondo sobre sua tutela, por meio de liberdade 

e garantias que as assegurem (CABRAL, 2015; REZENDE, 2015). 

A reflexão sobre os serviços de saúde e as demandas judiciais é com relação ao 

envelhecimento da população e a elevada prevalência de doenças que exigem tratamento 

contínuo e oneroso. Contudo, há na legislação um arcabouço jurídico que dá conta dos 

aspectos fundamentais e do amparo do indivíduo de forma genérica quanto aos direitos sociais 

por excelência, e quanto ao direito à saúde, entre outros aspectos.  

Com estes pressupostos, sabe-se que os direitos sociais buscam a qualidade de vida 

dos indivíduos, no entanto, apesar de estarem interligados entre si, se faz necessário ressaltar e 

distinguir as diferenças entre direitos sociais e direitos individuais.  

Portanto, os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, 

são prestações ajustadas pelo Estado direta ou indiretamente, emitidas em normas 

constitucionais, que aprovam condições de vida adequadas aos que precisam, direitos que 

tendem a realizar a equidade social aos desiguais, logo, são direitos que se ligam ao direito de 

igualdade. 

Os direitos sociais estão sujeitos à atuação do Estado, razão pela qual parte dessas 

normas é de eficácia limitada. Ainda, defendem como conjetura o usufruto dos direitos 

individuais na medida em que cria condições materiais propícias ao aferimento da identidade real, 

o que, por sua vez, harmoniza a condição conjugada com o exercício efetivo da liberdade.  

A Constituição Federal de 1988 teve preocupação especial quanto aos direitos sociais 

do brasileiro, quando estabeleceu os dispositivos que assegurassem ao cidadão todo o básico 

necessário para a sua existência digna e para que ele tenha condições de trabalho e emprego 

(BRASIL, 1988).  

Quanto à judicialização e às demandas relacionadas às questões administrativas, 

percebe-se que a Saúde é Direito Social do cidadão brasileiro, contudo, somente a partir do 

século XX, com o surgimento da Organização Mundial de Saúde (OMS), é que a saúde foi 

definida como o complexo do bem-estar físico, mental e social e não somente como a 

ausência de doenças e/ou agravo, bem como reconhecida como um dos direitos fundamentais 

de todo o ser humano, seja qual for sua condição social ou econômica, crença religiosa ou 

política.  
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Na busca destas evidências na literatura, privilegiou-se a legislação brasileira, mas as 

evidências poderão alcançar diferentes públicos, tanto o nacional quanto o internacional. 

Assim, se faz necessário a valiosa menção à saúde como sendo direito básico a todo o cidadão 

brasileiro como em toda parte do mundo.  

A análise das publicações a respeito de demandas judiciais relacionadas à infração 

aos direitos do usuário que utiliza plano privado de saúde permitiu o conhecimento sobre 

elementos que agregam e apontam conhecimento disponível nas áreas do direito e da saúde, 

bem como os principais pedidos judiciais formulados. Assim, afirma-se que, predominam as 

demandas judiciais cujo pedido é a provisão de medicamentos, seguidas, em iguais 

percentuais de solicitações de: OPME; equipamento; fórmulas alimentares e fraldas 

descartáveis; internação em enfermaria; procedimentos cirúrgicos; tratamento para diabetes; 

procedimentos diagnósticos; atendimento ambulatorial; internação em CTI. Ainda, com 

referência a outras questões, menciona-se assuntos vinculados à gestão em saúde. 

Deste modo, os resultados demonstram a prevalência dos litígios judiciais 

decorrentes da falha na prestação do serviço pelos planos privados, o que facilita os gestores 

identificarem os produtos e os serviços de saúde pleiteados para a reorganização da esfera 

administrativa para prestação de assistência com qualidade. 

Estes dados traduzem a falta de acesso dos usuários aos produtos e aos serviços de 

saúde que são de responsabilidade do Poder Executivo, independente do usuário ter 

vinculação direta ao plano de saúde ou ao SUS, ao considerar os princípios desse sistema, que 

são: universalidade, integralidade e equidade. 

Logo, perante a área temática do direito sanitário e da judicialização da saúde, as 

demandas judiciais decorrentes dos planos de saúde estão centradas nos obstáculos 

vivenciados de forma geral pelos usuários, tanto no âmbito privado, quanto no público. 
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3 BASES CONCEITUAIS  

 

As bases conceituais constituem os princípios que sustentaram o desenvolvimento 

desta pesquisa e que traçaram as linhas de orientação para a reflexão do tema abordado.  

Ressalta-se que, cada assunto poderia ser abarcado de forma transversal, ao 

considerar o entrelace das questões aqui tratadas, contudo houve a preferência de abordá-los 

em tópicos para atender a necessidade de compreensão de cada item, para que a comunidade 

acadêmica de diferentes áreas possa entender a especificidade das áreas de saúde e do direito 

e a possibilidade de divulgação da pesquisa em âmbito nacional e internacional. 

  

3.1 DIREITOS SOCIAIS E CONTROLE SOCIAL  

 

A trajetória que tornou o direito à saúde importante merece ser estudada. Sendo 

assim, primeiramente, realizou-se breve análise histórica para elucidar a trajetória da 

concepção do termo cidadão, com destaque para o fato de que a Constituição de 1988 

inaugurou o direito à saúde como direito social fundamental, por estar ligado à ideia do ser 

humano como cidadão. Além disso, serão mencionados outros direitos sociais previstos 

constitucionalmente (BRASIL, 1988). 

Com a transição do feudalismo para o capitalismo e entrada na Idade Moderna, nova 

percepção de mundo passou a se consolidar gradualmente. Através dos processos de 

secularização, racionalização e individualização, a ideologia tradicional da Igreja Católica 

Romana foi sendo substituída, assim, a legitimidade de uma sociedade hierarquizada, com 

base em privilégios de nascimento, perdeu a força. Nesta fase de mudanças, o saber científico, 

crítico e otimista predominou a fé (PINSKY; PINSKY, 2003). 

O desenvolvimento da consciência histórica da desigualdade foi um dos eventos 

relevantes dessa transição, a contextualização histórica da desigualdade fundamentou 

importante mudança no caminho da humanidade: a do citadino/súdito para citadino/cidadão. 

Dessa forma, a partir de então, o homem passou a ter direitos na cidade além de 

deveres. A Era dos Deveres abre espaço para uma próspera Era dos Direitos. Desse modo, a 

evolução da cidadania na Europa centro-ocidental foi marcada pelo desenvolvimento dos 

direitos civis no século XVIII, desenvolvimento dos direitos políticos no século XIX e 

desenvolvimento dos direitos sociais no século XX (ibid.). 
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Relacionadas a tais direitos, outras formas de Estado, outras funções estatais 

indicadoras da relação dinâmica entre indivíduos, sociedade e aparelho estatal foram 

formadas.  A origem do desenvolvimento dos direitos de cidadania se deu no século XVII, 

quando ocorreu a Revolução Inglesa, considerada a primeira revolução burguesa da história e 

que fez surgir o primeiro país capitalista do mundo (PINSKY; PINSKY, 2003). 

Nos Estados Unidos da América, a cidadania e a liberdade estão intrinsecamente 

ligadas e foram consolidadas a partir da experiência colonial e da Guerra de Independência. 

Portanto, 

 

O conceito norte-americano de cidadania foi estruturado com base em 

documentos como a Declaração de Independência, as dez primeiras 

emendas, o zelo da Suprema Corte e com novas legislações como o Civil 

RightsAct, de 1964, que extinguia, juridicamente, quaisquer diferenças de 

raça, sexo, cor, religião ou origem nacional (PINSKY; PINSKY, 2003, p. 

151). 

 

Por um lado, a cidadania era estruturada a partir de instrumentos de defesa do 

indivíduo perante o Estado ou outros indivíduos, por outro lado, era construída a ideia do 

excepcionalismo norte-americano, ligado à ideologia do dever do país propagar essas virtudes 

pelo mundo (ibid.). 

Muitos processos históricos surgiram no século XVIII e, dentre eles, um importante 

processo de construção do homem comum como sujeito de direitos civis, com destaque para a 

Revolução Francesa, que pode ser compreendida como instauradora dos direitos civis. No 

entanto, é importante destacar que o direito natural foi inaugurado no século XVII e tem como 

base a razão, característica central do homem (ibid.). 

Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade impulsionaram a Revolução 

Francesa e, com base neles, lutou-se contra as opressões vividas desde muito tempo, bem 

como se sintetizou a natureza do novo cidadão (ibid.). 

Assim como a Revolução Americana, a Revolução Francesa teve como ponto crucial 

a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, embora divergentes, já que a Declaração 

francesa pretendia ser universal, ou seja, declarar os direitos civis dos homens, sem qualquer 

tipo de diferenciação e que abrangesse a humanidade como um todo (ibid.). 

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, por apresentar caráter 

universal, representa avanço no processo de transformação do homem comum em cidadão, 

cujos direitos civis lhe são garantidos por lei (ibid.). 

Ela também dispõe sobre direitos da Nação, sendo que estes devem estar 

subordinados aos direitos do cidadão, já que o Estado não é um fim em si mesmo e seu 
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principal objetivo é assegurar o exercício dos direitos civis ao cidadão. Se o Estado não 

cumpre essa sua incumbência, o cidadão tem direito de insurgir (PINSKY; PINSKY, 2003). 

Os dezessete artigos desta Declaração da França inauguraram um novo período 

histórico. Portanto, pode-se dizer que a cidadania vem se construindo de forma paulatina 

desde a Revolução Inglesa no século XVII, o que passa pelas Revoluções Americana e 

Francesa e, especialmente, pela Revolução Industrial, já que este último movimento fez surgir 

uma nova classe social, o proletariado (ibid.). 

O proletariado adveio da burguesia e, além de trazer dela a consciência histórica do 

papel de força revolucionária, buscou ampliar nos séculos XIX e XX os direitos civis que a 

burguesia conquistou por meio da Revolução Francesa. E, assim, abre-se o leque de 

possibilidades para que as minorias tenham chance de serem abrangidas pelos direitos civis, 

sendo certo que a história está em constante construção (ibid.). 

Nesta perspectiva, de enxergar o ser humano como cidadão, algumas garantias 

surgiram. Além de obrigações, o homem passou a ter direitos, dentre eles, os sociais. Os 

direitos sociais visam garantir mínima qualidade de vida às pessoas, através da prestação de 

serviços. 

Ocorre que, diante da falta de garantia dos direitos sociais, busca-se sua 

concretização pelo Judiciário. No entanto, há dificuldades para o efetivo acesso à justiça, 

principalmente para os grupos sociais considerados como minorias e grupos vulneráveis 

(BASSETTO, 2016).  

A Constituição de 1988 garante acesso à justiça de maneira ilimitada, de forma que 

todo e qualquer cidadão pode reclamar tanto direitos individuais como direitos coletivos. Essa 

ampliação do acesso à justiça ocasionou aumento nas demandas individuais levadas ao 

Judiciário, principalmente em relação ao pedido de efetivação dos direitos sociais 

fundamentais à saúde, educação e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais 

(ibid).  

No Brasil, há problema referente ao acesso à justiça, principalmente para a parte da 

população menos favorecida economicamente, visto que apresenta limitação nas esferas 

sociais da educação, economia, política e jurídica. Por isso, pode-se dizer que a dificuldade de 

efetivação dos direitos fundamentais sociais ocorre por motivos econômicos, pela falta de 

conhecimento de direitos e também pelas condições geográficas de onde habitam (ibid).  

O Brasil é um país de grande proporção territorial que apresenta diversidades 

geográficas, climáticas, econômicas, culturais e sociais contrastantes e que ostenta grande 

discriminação histórica, portanto, o acesso físico à justiça constitui, em muitos casos, um 



33 

 

grande obstáculo a ser vencido. Outros fatores que obstam o acesso à justiça são a 

desigualdade econômica e social do país, que impossibilita parte da população custear um 

processo judicial e o tratamento dos direitos transindividuais, que atingem à coletividade, 

considerando o grande número de demandas repetitivas sobre um mesmo tema (BASSETTO, 

2016).  

Então, tornou-se necessário tomar medidas e criar órgãos para assegurar os direitos 

sociais. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado pela Emenda Constitucional 

nº 45, de 2004 (BRASIL, 2004a) e instalado em 14 de junho de 2005, tem o papel de 

controlar o Judiciário e promover estratégias de gestão e planejamento, a fim de que o cidadão 

tenha acesso à Justiça com qualidade. Dentre outras funções, a este órgão compete: receber 

reclamações, petições eletrônicas e representações contra membros ou órgãos do Judiciário, 

inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais 

e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializado. 

O CNJ está previsto no art. 103-B da Constituição da República Federativa do Brasil 

(CRFB) (BRASIL, 1988). Disponível online, a aba de gestão e planejamento menciona que este: 

 

Trata-se de um órgão do Poder Judiciário com sede em Brasília/DF e atuação 

em todo o território nacional, que possui dois pilares de atuação como órgão 

de controle do Poder Judiciário:  a função correcional e a função de 

planejamento central e gestão do Poder Judiciário (CNJ, 2019c). 
 

Desta forma, o site do CNJ (http://www.cnj.jus.br) disponibiliza informações 

relevantes sobre gestão e planejamento, em atenção à Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

e ao desenvolvimento do Planejamento Estratégico do CNJ. Por isso, 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é uma instituição pública que visa 

aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que 

diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual. Com a 

missão de desenvolver políticas judiciárias que promovam a efetividade e a 

unidade do Poder Judiciário, orientadas para os valores de justiça e paz 

social. A visão de futuro é ser reconhecido como órgão de excelência em 

planejamento estratégico, governança e gestão judiciária, a impulsionar a 

efetividade da Justiça brasileira (CNJ, 2019c). 

 
Assim, no site do CNJ estão dispostas condutas que preveem transparência e 

controle, a saber:  

• Na Política Judiciária: zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo 

cumprimento do Estatuto da Magistratura, expedindo atos normativos e recomendações; 

• Na Gestão: definir o planejamento estratégico, os planos de metas e os programas 

de avaliação institucional do Poder Judiciário; 
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• Na Prestação de Serviços ao Cidadão: receber reclamações, petições eletrônicas e 

representações contra membros ou órgãos do Judiciário, inclusive contra seus serviços 

auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por 

delegação do poder público ou oficializado; 

• Na Moralidade: julgar processos disciplinares, assegurada ampla defesa, podendo 

determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos 

proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas; 

• Na Eficiência dos Serviços Judiciais: melhores práticas e celeridade: elaborar e 

publicar semestralmente relatório estatístico sobre movimentação processual e outros 

indicadores pertinentes à atividade jurisdicional em todo o País. 

De tal modo, destaca-se que a atuação do CNJ tem estrita relação com esta pesquisa, 

visto que tende a reduzir o número de ações judiciais com pedidos de assistência à saúde e 

estimular acordos com operadoras de planos de saúde.  

Também é preciso ressaltar o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde, criado 

pelo CNJ, e que tem cooperado para aperfeiçoar procedimentos e prevenção de conflitos na 

área da saúde, tanto na esfera pública, quanto em âmbito privado.  

Este fórum recebe auxílio de núcleos de apoio técnico, compostos por profissionais 

da saúde para auxiliarem os juízes nos problemas relacionados ao direito à saúde. Assim, as 

questões de saúde podem ser resolvidas com mais rapidez, conforme menciona a conselheira 

Deborah Ciocci (2019): 

 

[...] completados em abril, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde tem 

contribuído para o aperfeiçoamento de procedimentos e prevenção de novos 

conflitos na área. São iniciativas para solucionar problemas relacionados a 

medicamentos, falhas nos serviços do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

planos de saúde privados. Um dos principais resultados do fórum foi a 

edição de resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que 

exige que os planos de saúde informem por escrito e em até 48 horas 

qualquer negativa de atendimento ao usuário. Criado pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ), o Fórum tem realizado jornadas de direito à 

saúde para a discussão e implantação de experiências exitosas. Conta 

também com a ajuda dos núcleos de apoio técnico, formados por 

especialistas, para subsidiarem os magistrados nas questões de direito à 

saúde, com o objetivo de dar celeridade aos processos. Em algumas 

localidades, o Ministério Público, a Defensoria Pública e o Judiciário estão 

trabalhando juntos. 
 

Quanto às questões da efetivação do direito à saúde e da avaliação, a criação dos 

núcleos de apoio técnico e de câmaras de conciliação pré-processual auxiliam a celeridade da 

prestação jurisdicional e há esforços para que os estados que não possuem uma atuação 

eficiente, passem a ter convênios com seus gestores para corrigir distorções. (ibid.). 
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Destaca-se, ainda, a dificuldade em conseguir o direito à saúde, já que o Executivo 

tem deficiências diretamente vinculadas ao seu orçamento. No entanto, a judicialização 

deveria ocorrer de forma excepcional, uma vez que o SUS deve ser prioridade para o paciente 

e o Judiciário uma alternativa posterior. (ibid.) 

Com relação aos planos privados de saúde e os pacientes, uma opção seria consultar 

a ANS para saber se o procedimento solicitado está no Rol dos planos de saúde ou não, se o 

paciente tem o direito ou não. Há, também, os núcleos de conciliação e os núcleos de apoio 

técnico, formados por especialistas, que orientam os cidadãos e reduzem consideravelmente o 

número de ações judiciais através da resolução dos problemas administrativamente, porém, 

nem todos os Tribunais possuem esses núcleos. Para reduzir a judicialização, a Defensoria 

Pública, o Ministério Público e o Judiciário têm trabalhado em conjunto. (ibid) 

A intenção é que os núcleos também auxiliem a atuação dos Magistrados, com apoio 

técnico, visto que a maioria dos julgadores não têm conhecimento na área da saúde e, assim, 

não atendem adequadamente às solicitações. Dessa forma, ajudam tanto na fase pré-

processual, quanto na fase processual, na área de saúde pública e na área de saúde 

suplementar.  

Além disso, há tentativa de realizar um Termo de Cooperação com a ANS e com as 

operadoras de planos de saúde, alguns projetos pilotos, a fim de que a Justiça seja mais célere 

em um assunto que é tão fundamental para o cidadão, que é a saúde, um direito de todos. 

(ibid) 

Portanto, verifica-se que, ao longo do tempo, a concepção sobre os indivíduos sofreu 

mudanças, até se chegar à ideia de sujeitos com direitos e deveres. Assim, o sistema social 

passou a ter que se estruturar, de forma a oferecer aos cidadãos órgãos para atender suas 

necessidades. É a partir desta perspectiva que se almeja promover a resolução dos conflitos de 

maneira célere e com qualidade, com promoção de justiça social através de estratégias de 

gerência, no poder Executivo e no Judiciário, ao vincular os direitos sociais aos princípios de 

dignidade da pessoa humana, solidariedade e igualdade. 

 

3.2 SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) 

 

A Constituição de 1988 foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e chamada de 

Constituição Cidadã por Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, 

pois teve participação popular em sua elaboração, bem como porque se voltava para a integral 

realização da cidadania. O centro dos direitos sociais desta Constituição está fundado no 
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direito do trabalho e no direito de seguridade social e, em torno destes, outros direitos 

gravitam. O direito à saúde é um deles, bem como o direito de previdência social, o de 

assistência social, o de educação e o do meio ambiente (BRASIL, 1988). 

A Constituição Federal de 1988 inaugura os direitos econômicos, sociais e culturais 

no rol dos direitos fundamentais. Assim, a fim de garantir eficácia, no próprio texto 

constitucional há dispositivos que abordam matérias sobre esses direitos. Por exemplo, nos 

artigos 194 e 195 é prevista fonte de recursos para a seguridade social, com aplicação 

obrigatória nas ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social; já o artigo 212, versa sobre a reserva de recursos orçamentários para a 

educação (ibid.). 

A Constituição de 1988 aborda os direitos sociais no Título II (Dos Direitos e 

Garantias Fundamentais) e no Título VIII (Da Ordem social), e estabelece como direitos 

sociais no artigo 6º: a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 

desamparados. Dos artigos 7º ao 11º, o constituinte menciona os direitos sociais do 

trabalhador, em suas relações individuais e coletivas. O direito à alimentação foi introduzido 

pela Emenda Constitucional nº. 64 de 04 de fevereiro de 2010 (BRASIL, 1988). 

No título VIII, estão elencados os direitos à Seguridade Social (Saúde, Previdência Social 

e Assistência Social), os direitos relativos à Cultura, à Educação, à Moradia, ao Lazer, ao Meio 

Ambiente Ecologicamente Equilibrado e os direitos sociais da Criança e dos Idosos (ibid.). 

Quanto ao direito à saúde, é preciso destacar que a Constituição de 1988 inovou ao 

considerá-lo direito social fundamental e tratou especificamente dele nos artigos 196 a 200, 

além de prever a constituição do Sistema Único de Saúde (ibid.).  

Assim, revela-se importante o estudo do direito à saúde, previsto 

constitucionalmente, uma vez que se trata de direito social que tem como finalidade garantir 

condição básica de vida à população. 

Embora a atuação e os objetivos do SUS tenham sido mencionados na Constituição 

Federal de 1988, os procedimentos para o adequado funcionamento do órgão e as atribuições 

específicas foram concretizadas a partir da elaboração de Leis específicas da Saúde.  

Portanto, cabe destacar a Lei nº 8.080/90 (BRASIL,1990a), que dispõe sobre as 

condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e versa sobre as ações e serviços de saúde, 

isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 

jurídicas de direito público ou privado e tem como objetivos e atribuições principais a 
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assistência às pessoas, a vigilância sanitária, a vigilância epidemiológica, a saúde do 

trabalhador e a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica. 

A referida Lei (BRASIL, 1990a), em seu art. 4º, menciona que o SUS se constitui 

como o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas 

pelo Poder Público. 

A competência e as atribuições dos governos federal, estaduais e municipais quanto 

ao SUS são definidas por esta Lei, que delibera atividades comuns às três esferas de governo e 

especifica as responsabilidades da direção nacional, estadual e municipal do SUS. A Lei 

8.080/90 também orienta o funcionamento e a participação complementar dos serviços 

privados e as políticas de recursos humanos, financiamento, gestão financeira, planejamento e 

orçamento (BRASIL, 1988).  

Outro regulamento importante é a Lei 8.142/90 (BRASIL, 1990b), que dispõe sobre 

a participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. Esta Lei estabeleceu o 

Fundo Nacional de Saúde, com recursos para custeio e investimentos e impõe para o repasse 

regular e automático a existência das seguintes condições nos estados, Distrito Federal e 

municípios: fundo de saúde (estadual e municipal); conselho de saúde, composto por metade 

de representantes de usuários e metade de representantes de prestadores e trabalhadores do 

SUS; plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no 

respectivo orçamento; e comissão para a elaboração do plano de carreira, cargos e salários. 

No que se refere à participação da comunidade na gestão, instituiu as instâncias 

colegiadas do SUS em cada esfera de governo, sem comprometer a Conferência de Saúde e o 

Conselho de Saúde, funções do Poder Legislativo. 

Desta forma, cabe esclarecer que, através da Conferência de saúde avalia-se a 

situação de saúde e são propostas diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. Assim, essa instância não formula políticas, mas propõe diretrizes para tal 

formulação, ao considerar a análise da situação de saúde. 

Por outro lado, o Conselho de Saúde tem caráter permanente e deliberativo, atua na 

construção de estratégias e no controle da execução da política de saúde, até mesmo nos 

aspectos econômicos e financeiros. No entanto, suas decisões precisam ser homologadas pelo 

chefe do poder legalmente constituído, em cada esfera do governo.  

Nos municípios, as políticas são aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde; no 

que diz respeito aos estados, são negociadas e pactuadas pela Comissão Intergestores 
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Tripartite, formada por representantes das secretarias municipais de Saúde e Secretaria 

Estadual de Saúde, e deliberadas pelo Conselho Estadual de Saúde; no âmbito federal, há o 

Conselho Nacional de Saúde, composto por representantes do governo, prestadores de 

serviços, profissionais da saúde e usuários, que são responsáveis por aprovar os acordos feitos 

na Comissão Intergestores Tripartite. 

Portanto, o SUS está inserido nas propostas sociais da Constituição de 1988 e visa 

formar uma sociedade democrática e solidária. Este sistema revela-se como opção para 

garantir direito à saúde para os cidadãos do país, mas para funcionar de forma adequada, 

precisa superar desafios através da identificação de seus aliados e oponentes. 

Frise-se que, a criação do SUS se deu com o propósito de oferecer assistência à 

saúde gratuita aos indivíduos, sem qualquer discriminação. Tem intenção de promover saúde 

ao priorizar ações preventivas e ao democratizar informações importantes, para que a 

população conheça seus direitos e riscos à saúde. 

Esse sistema de saúde baseia-se na ideia de que todas as pessoas têm direito à saúde 

e este direito está vinculado à noção de cidadania. Fundado na concepção de seguridade 

social, pretende uma sociedade solidária e democrática, fundada em valores de igualdade e de 

equidade, sem discriminações ou privilégios.  

Este conceito adveio da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88), que prevê a saúde como direito social, inerente à condição de cidadão. Desta 

forma, o poder público deve garanti-lo. Assim, a proposta do SUS é de que todas as pessoas 

tenham direito à saúde, apenas pelo fato de serem cidadãs, independente de outra condição. 

O SUS está fundamentado nos seguintes princípios: universalidade; integralidade; 

preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integralidade física e moral; direito 

por parte das pessoas assistidas à informação sobre sua saúde; igualdade da assistência à 

saúde. E suas diretrizes são: utilização da epidemiologia para o estabelecimento de 

prioridades; alocação de recursos e orientação programática; descentralização; participação da 

comunidade; divulgação de informações; regionalização e hierarquização da rede de serviços 

de saúde; integração, em nível executivo, das ações de saúde, meio ambiente e saneamento 

básico; organização dos serviços públicos para evitar duplicidade de meios para fins idênticos. 

No Brasil, ele tem algumas responsabilidades, dentre elas, controlar a ocorrência de 

doenças, seu aumento e propagação; controlar a qualidade de remédios, exames, alimentos, 

higiene e adequação de instalações que atendem ao público, onde atua a vigilância sanitária, 

as unidades de saúde, entre elas os hospitais especializados e gerais com leito de Centro de 

Terapia Intensiva (CTI) / Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para adultos e crianças, 
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inclusive os universitários; laboratórios; hemocentros; emergência/urgência; fundações e 

institutos de pesquisa que integram o SUS (BRASIL, 1990a). 

Conforme já mencionado, a gestão do SUS tem duas modalidades de participação 

popular, as Conferências e os Conselhos de Saúde, que estão previstos na Lei 8.142/90 

(BRASIL, 1990b), porém, o controle é exercido por órgãos interno e externo, além do 

Sistema Nacional de Auditoria (SNA), previsto no art. 16, XIX da Lei nº 8.080/90 e no art. 6º 

da Lei nº 8.689/93, organizado junto à direção do SUS (BRASIL, 1990a; BRASIL, 1993). 

As entidades privadas (com ou sem fins lucrativos) que a respectiva direção do SUS 

tiver celebrado contrato ou convênio sofrerão controle, avaliação e auditoria pelos órgãos do 

SNA. Ou seja, as atividades de controle de execução, para averiguar consonância com os 

padrões, auditoria de regularidade dos procedimentos praticados por pessoas naturais e 

jurídicas, por exame analítico e pericial e a avaliação da estrutura, dos processos aplicados e 

dos resultados alcançados, para conseguir ajustamento aos critérios e parâmetros exigidos de 

eficiência, eficácia e efetividade, referentes às ações e serviços desenvolvidos no âmbito do 

SUS, serão realizados pelo SNA. 

Ocorre que, embora haja controle e fiscalização das entidades públicas e privadas 

que tenham contratos ou convênios com o SUS, o serviço de saúde apresenta diversos 

problemas demonstrados pelas grandes filas, atendimento deficiente, ausência de leitos, 

exames, médicos e medicamentos, o que compromete o atendimento da população de forma 

igualitária. 

Assim, diante das falhas na prestação de serviços de saúde e na intenção de obter 

qualidade, a população começou a recorrer aos planos de saúde. Os planos de saúde atuam 

numa esfera denominada “saúde suplementar”, que se refere à prestação de serviços de saúde 

em contexto diferente daquele do SUS. A “saúde suplementar” está ligada a um sistema 

organizado de intermediação por pessoas jurídicas especializadas, denominadas operadoras de 

planos de saúde. Para melhor dizer, revela prestação privada de assistência médico-hospitalar no 

âmbito do subsistema da saúde privada por operadoras de planos de saúde (SCHULMAN, 2009). 

Porém, tanto os contratos de Direito Público ou convênios entre hospitais e/ou 

serviços privados e o SUS, quanto o atendimento por meio de pagamento direto pelo paciente, 

não estão inseridos na esfera da “saúde suplementar”. Neste caso, a assistência oferecida 

através da iniciativa privada complementa as atividades de competência do SUS e não podem 

ser totalmente desenvolvidas por terceiros. A participação privada complementar é 

subsidiária, já que os serviços públicos de saúde somente são prestados nos casos de carência 

do Estado em realizar diretamente.  
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Desta forma, os serviços públicos podem ser classificados em próprios e impróprios. 

Os serviços públicos próprios são aqueles prestados diretamente pelo Estado por meio de seus 

órgãos e agentes, ou indiretamente, através de entidades da administração indireta, 

concessionárias, permissionárias ou autorizatárias. Por outro lado, os serviços públicos 

impróprios são os que, embora destinados a atender as necessidades coletivas, não são 

prestados pelo Estado, e sim pela atividade privada, mas autorizado, regulamentado e 

fiscalizado por ele, ou seja, o Estado delega a outrem as atividades que deveria executar. 

Portanto, o SUS se revela como uma proposta de política pública estabelecida e 

institucionalizada a partir de amplo debate na sociedade brasileira, estimulado pelo 

movimento sanitário e previsto na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988). É um 

aparelho que apresenta progresso inquestionável, mas enfrenta grandes desafios, que precisam 

ser superados. 

  

3.3 ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR 

 

A expressão saúde suplementar refere-se ao âmbito de atuação dos planos de saúde, 

diz respeito à prestação de saúde realizada fora do domínio do SUS. Está relacionada a um 

sistema organizado de intermediação por meio de pessoas jurídicas especializadas 

denominadas operadoras de planos de saúde. Portanto, “em palavras mais adequadas [...], a 

saúde suplementar configura a prestação privada de assistência médico-hospitalar na esfera do 

subsistema da saúde privada por operadoras de planos de saúde” (SCHULMAN, 2009, p. 

201). 

O setor privado ganhou força e passou a ser valorizado devido às falhas do setor 

público. As seguradoras e empresas de medicina em geral começaram a formar um mercado 

lucrativo, pois os investimentos na área cresceram e uma nova forma de Saúde Suplementar 

surgiu (GONÇALVES, 2016). 

Deste modo, observa-se que a assistência privada dos planos de saúde é importante, 

já que atua para proporcionar saúde aos beneficiários e desonerar o Estado. Tem a função 

social de suplementar a saúde pública e a intenção de atender seus contratantes de forma 

eficiente e satisfatória, pois o Estado não consegue.  

Ocorre que, a regulação do mercado das seguradoras de planos de saúde demorou a 

ser realizada e, até tal feito se concretizar, os beneficiários dos serviços de saúde enfrentavam 

várias discussões. O surgimento do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90; da Lei 

dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98; e da Lei da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Lei 
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9.961/00, veio auxiliar a resolução dos conflitos entre usuários e as operadoras de planos de 

saúde (BRASIL, 1990c, 1998a, 2000a). 

No caso da Saúde Suplementar, a iniciativa privada atua em paralelo ao Poder 

Público, que não deixa de exercer a atividade, mas precisa ser regulada.  

A ANS merece destaque por ser o órgão de regulação, normatização, controle e 

fiscalização das atividades que garantem a assistência suplementar à saúde. Ela tem 

autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, 

autonomia nas suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes, possuindo também, 

deveres(1). 

Além disso, a ANS atua no sentido de harmonizar os interesses do Estado (interesse 

público), das operadoras (interesse privado) e dos consumidores (interesse coletivo em 

sentido amplo) e, por isso, precisa ser neutra, apolítica e imparcial. A vontade de um, não 

pode sobressair em detrimento de outro. 

Dessa forma, na saúde suplementar, há um órgão responsável por fiscalizar as 

atividades, para que arbitrariedades sejam evitadas. Portanto, conclui-se que, as pessoas 

começaram a utilizar a saúde suplementar na intenção de terem suas necessidades terapêuticas 

atendidas, visto que o serviço de saúde pública apresenta diversos problemas e não atende a 

população adequadamente. Este segmento é regido por regulamentos que visam garantir a 

qualidade do serviço, normatizar critérios financeiros para a manutenção da prestação dos 

serviços e sua qualidade e promover a defesa dos interesses coletivos dos consumidores e 

individuais dos outros agentes do mercado privado de assistência à saúde. 

A ANS foi criada pela Lei nº 9.961/00 (BRASIL, 2000a) e se trata de “órgão de 

regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência 

suplementar à saúde”, bem como dispõe o art. 3º: 

                                                           
(1) Seus deveres são: [...] propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar – 

CONSU; estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das 

operadoras; elaborar o rol de procedimentos e eventos em Saúde, que constituirão referência básica para os fins 

do disposto na Lei 9.656; fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento; 

estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade e de cobertura; estabelecer normas para ressarcimento ao 

Sistema Único de Saúde – SUS; normatizar os conceitos de doença e lesão preexistentes; definir, para fins de 

aplicação da Lei 9.656 a segmentação das operadoras e administradoras de planos privados de assistência à 

Saúde, observando as suas peculiaridades; estabelecer critérios, responsabilidades, obrigações e normas de 

procedimento para garantia dos Direitos assegurados nos arts. 30 e 31 da Lei 9.656; estabelecer normas para 

registro dos produtos definidos no inciso I e no § 1º do art.1º da Lei 9.656; decidir sobre o estabelecimento de 

subsegmentações aos tipos de planos definidos nos incisos I a IV do art. 12 da Lei 9.656; autorizar reajustes e 

revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à Saúde, ouvido o Ministério da 

Fazenda; fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei 9.656, e de sua regulamentação; aplicar as penalidades 

pelo descumprimento da Lei 9.656, e de sua regulamentação; e, por fim, fixar as normas para constituição, 

organização, funcionamento e fiscalização das operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º 

da Lei 9.656 (GONÇALVES, 2016, p. 116). 
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A ANS terá como finalidade institucional promover a defesa do interesse 

público na assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras 

setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e consumidores, 

contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País (BRASIL, 

2000a). 

 

Dessa forma, ela se revela como o órgão responsável por contornar a relação entre 

usuários e operadoras de serviços de saúde, com implementação de regras e fiscalização das 

atividades executadas, de forma que os serviços sejam prestados de forma adequada. No 

entanto, não raro, a ANS tem apresentado deficiência em suas atividades. 

 

3.3.1 Regulamentação no Âmbito da Saúde Privada 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece a iniciativa privada na assistência à saúde 

em seu artigo 199 (BRASIL, 1988). Deste modo, o setor de saúde suplementar - que inclui os 

prestadores de serviços privados de assistência à saúde, que tenham como objetivo obter lucro 

com o exercício da atividade, por meio do recebimento de contraprestação pelos serviços 

prestados - deve ter suas regras e orientações desenvolvidas e aprimoradas de acordo com o 

texto constitucional. 

Ocorre que, embora a Constituição Federal de 1988 tenha previsto a possibilidade de 

prestação de serviços de assistência à saúde por entes privados, além de ter determinado a 

normatização do setor de saúde suplementar (art. 197), o legislador infraconstitucional, por 

bastante tempo, ficou sem regulamentar os princípios, as condições e exigências básicas para 

a atuação privada (BRASIL, 1988).  

Assim, a legislação se restringia às regras do Decreto-Lei nº 73/66, que disciplinavam, 

apenas, os aspectos econômicos da modalidade de seguro-saúde e criava a possibilidade da 

medicina pré-paga (BRASIL, 1966). Assim, as operadoras dos planos de saúde tinham facilidade de 

impor condições estipuladas unilateralmente aos seus usuários, que não tinham outra opção além de 

aderir, já que, se não o fizessem, não teriam acesso aos serviços de assistência à saúde. 

No entanto, logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, surgiu o 

Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90 (BRASIL, 1990c), que entrou em vigor em 

março de 1991. Esta legislação implantou o entendimento social do direito contratual no 

sistema normativo brasileiro, com intenção de impedir as práticas abusivas no mercado de 

consumo e atingir igualdade substancial entre os contratantes. Assim, na esfera da legislação 

civilista, institui princípios gerais que destacam a justiça contratual, o equilíbrio das 

prestações, a confiança e a boa-fé objetiva que devem prevalecer entre os contratantes. 
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É preciso destacar que, o Código de Consumo em seu art. 4º, caput, prevê o respeito 

à dignidade, à saúde e à segurança dos consumidores e, especificamente em relação ao direito 

à saúde, faz previsão expressa no rol de direitos básicos do consumidor, garante proteção da 

vida, da saúde e da segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de 

produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos (art. 6º, I) (BRASIL, 1990c). 

Entretanto, ainda que o Código de Defesa do Consumidor proporcionasse alguma 

limitação à atuação das operadoras de planos de assistência privada à saúde, com 

impedimento de práticas que diminuem direitos ou obrigações decorrentes do contrato e/ou 

que onerem excessivamente o usuário, a falta de norma reguladora específica sobre o setor de 

saúde suplementar configurava um problema. Isto porque, era preciso uniformizar os 

entendimentos jurisprudenciais consolidados, normatizar a forma de constituição e o regime 

das operadoras, definir pontos controvertidos que surgiam nas contratações, tais como período 

de carência, reajustes, rescisão contratual, dentre outros.  

Consequentemente, após intensos debates pelo Legislativo Federal, em 03 de junho 

de 1998, foi sancionada a Lei nº 9.656, para disciplinar juridicamente os planos privados de 

assistência à saúde, que foi bastante significativa para os contratos de planos de saúde, visto 

que separa aqueles celebrados antes de sua vigência daqueles firmados em momento posterior 

(BRASIL, 1998a). Porém, a aprovação da referida Lei não fez cessar as discussões quanto ao 

seu conteúdo, motivo pelo qual foi alterada algumas vezes, em vigor atualmente a Medida 

Provisória nº 2177-44 (BRASIL, 2001a). 

Quando a Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) entrou em vigor, foi adotado um Sistema 

Bipartite para regular o setor de saúde suplementar. O Ministério da Fazenda passou a regular a 

atividade econômica, por meio do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) e da 

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), já a regulação da assistência à saúde passou a ser 

feita pelo Ministério da Saúde, através da atuação do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) e 

da Secretaria de Assistência à Saúde (SAS), pelo Departamento de Assistência à Saúde (DESAS). 

No entanto, com a edição da Medida Provisória nº 1908-18 (BRASIL, 1999a), de 24 de setembro de 

1999, o quadro regulatório foi unificado e o Ministério da Saúde passou a regular tanto o aspecto 

econômico-financeiro, quanto a assistência à saúde do setor de saúde suplementar. Desta forma, o 

CONSU passou a ter as atribuições do CNSP e a SAS/DESAS as da SUSEP. 

Através da edição da Medida Provisória nº 1.928 (BRASIL, 1999b), em 25 de novembro 

de 1999, reeditada pela Medida Provisória nº 2012-2 (BRASIL, 1999c) e convertida na Lei nº 

9.961(BRASIL, 2000a), de 28 de janeiro de 2000, foi criada a ANS, autarquia especial, com 

autonomia  administrativa,  financeira, patrimonial e de gestão de recursos humanos, autonomia nas  
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suas decisões técnicas e mandato fixo de seus dirigentes.  

O artigo 1º da Lei nº 9.961/00 (BRASIL, 2000a) estabelece o local da sede da 

Agência reguladora de planos de saúde do Brasil, seu prazo de duração e atuação, frisando 

que se trata de órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que 

garantam a assistência suplementar à saúde. 

 

Art. 1o É criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, autarquia sob 

o regime especial, vinculada ao Ministério da Saúde, com sede e foro na cidade do 

Rio de Janeiro - RJ, prazo de duração indeterminado e atuação em todo o território 

nacional, como órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das 

atividades que garantam a assistência suplementar à saúde (BRASIL, 2000a).  
 

Já o artigo 3º da Lei nº 9.961/00 (BRASIL, 2000a), dispõe sobre a finalidade da 

ANS, que é promover a defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, 

regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 

consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no país. Neste 

contexto, a ANS adotou para si as responsabilidades antes destinadas à SAS/DESAS e se 

submete às orientações fixadas pelo CONSU, cujas capacidades estão fixadas no art. 35-A da 

Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a).  

A atuação da ANS é controlada por um contrato de gestão, celebrado com o 

Ministério da Saúde e aprovado pelo CONSU e seus diretores são nomeados pelo Presidente 

da República, previamente aprovados pelo Senado Federal, para exercerem mandatos fixos e 

não coincidentes (arts. 5º ao 13 da Lei nº 9.961/00). Suas competências estão descritas no art. 

4º da Lei nº 9961/00 e se destacam:  
 

 

propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Nacional de Saúde Suplementar 

(CONSU) para a regulação do setor de saúde suplementar; estabelecer as 

características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das 

operadoras; elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão 

referência básica para os fins do disposto na Lei nº 9.656/98 e suas 

excepcionalidades; definir, para fins de aplicação da Lei nº 9.656/98, a 

segmentação das operadoras e administradoras de planos privados de assistência à 

saúde, observando as suas peculiaridades; estabelecer normas, rotinas e 

procedimentos para concessão, manutenção e cancelamento de registro dos 

produtos das operadoras de planos privados de assistência à saúde; autorizar 

reajustes e revisões das contraprestações pecuniárias dos planos privados de 

assistência à saúde, ouvido o Ministério da Fazenda; monitorar a evolução dos 

preços de planos de assistência à saúde, seus prestadores de serviços e respectivos 

componentes e insumos; autorizar o registro e o funcionamento das operadoras de 

planos privados de assistência à saúde, bem assim sua cisão, fusão, incorporação, 

alteração ou transferência do controle societário, sem prejuízo do disposto na Lei 

nº 8.884/94; fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei nº 9.656/98 e de sua 

regulamentação; articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a 

eficácia da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à 

saúde, observado o disposto na Lei nº 8.078/90 (GOMES, 2016, p. 85). 
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No que tange à disciplina dos planos de saúde, observa-se que, originalmente, o 

artigo 1º da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) diferenciava planos e seguros privados de 

assistência à saúde. O §1º do art. 1º dispunha: 

 

§ 1o Para os fins do disposto no caput deste artigo, consideram-se:  

I - operadoras de planos privados de assistência à saúde: toda e qualquer 

pessoa jurídica de direito privado, independente da forma jurídica de sua 

constituição, que ofereça tais planos mediante contraprestações pecuniárias, 

com atendimento em serviços próprios ou de terceiros; 

II - operadoras de seguros privados de assistência à saúde: as pessoas 

jurídicas constituídas e reguladas em conformidade com a legislação 

específica para a atividade de comercialização de seguros e que garantam a 

cobertura de riscos de assistência à saúde, mediante livre escolha pelo 

segurado do prestador do respectivo serviço e reembolso de despesas, 

exclusivamente. 

§ 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as entidades ou empresas que 

mantêm sistemas de assistência à saúde pela modalidade de autogestão.  

§ 3o A assistência a que alude o caput deste artigo compreende todas as 

ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, à manutenção e à 

reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do contrato firmado 

entre as partes.  

§ 4o As pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior 

podem constituir ou participar do capital, ou do aumento do capital, de 

pessoas jurídicas de direito privado constituídas sob as leis brasileiras para 

operar planos e seguros privados de assistência à saúde (BRASIL, 2017a, p. 

46).  

 

No entanto, a distinção entre plano e seguro de saúde acabou com a edição da 

Medida Provisória nº 1976-22, de 11 de janeiro de 2000 (BRASIL, 2000b), que permaneceu 

com a Medida Provisória nº 2177-44/01 (BRASIL, 2001a), atualmente em vigor. Deste modo, 

a Lei nº 9.656/98 (BRASIL,1998a) prevê somente um produto, os planos de saúde, definidos 

no inciso I, do art. 1º como Planos Privados de Assistência à Saúde: 

 

I - Plano Privado de Assistência à Saúde: prestação continuada de serviços 

ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por 

prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a 

assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais 

ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede 

credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, 

hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da 

operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, 

por conta e ordem do consumidor (BRASIL, 2017a, p. 46). 
 

Enquanto que Operadora de Plano de Assistência à Saúde tem sua definição no inciso II 

do art. 1º da Lei nº 9.656/98: “[...] pessoa jurídica constituída sob a modalidade de sociedade civil ou 

comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que 

trata o inciso I deste artigo [...]” (BRASIL, 1998a apud BRASIL, 2017a, p. 46).  
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Desta maneira, ao considerar a definição legal de contratos de plano de saúde, 

verifica-se que os seguros de saúde são uma subespécie dos planos de saúde, razão pela qual 

ambos se submetem à mesma disciplina normativa. 

Frise-se que, embora a Lei nº 9656/98 disponha especificamente quanto aos planos e 

seguros privados de assistência à saúde, não se pode deixar de ponderar a incidência de outras 

normas jurídicas de caráter geral em vigor na ordem jurídica pátria, por terem campos de 

aplicação convergentes, o que gera a submissão dos contratos de plano de saúde a várias 

normas. Deste modo, além da Lei nº 9.656/98 e das Resoluções-Normativas da ANS, nos 

contratos de plano de saúde também incidem as disposições do Código Civil, Lei do Código 

de Defesa do Consumidor (BRASIL, 1998a). 

Portanto, as normas específicas dos planos de saúde devem ser compatibilizadas com 

os regulamentos civis gerais e os preceitos consumeristas, a fim de que se alcance a unidade 

do sistema jurídico em favor da adequada e efetiva aplicação ao caso concreto e, sobretudo, a 

concretização do direito fundamental à saúde. 

Em relação aos contratos de planos de saúde, o Código Civil se aplica de forma 

complementar à Lei nº 9.656/98, pois, além de dispor sobre princípios fundamentais das 

relações contratuais, dos quais se destacam as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da função 

social (arts. 421 e 422), também disciplina especificamente acerca dos contratos de adesão, 

dos quais o plano de saúde é uma espécie (ibid). 

No que se refere à incidência complementar do Código de Defesa do Consumidor 

nos contratos de plano de saúde, há que se considerar que as contratações constituem espécie 

de contrato de consumo, estabelecendo o usuário como consumidor, ou seja, parte vulnerável 

da relação, que tem o dever de proteção pelo Estado fixado no texto constitucional como 

direito fundamental. Assim, há convergência nas disposições da Lei nº 9.656/98 com as do 

Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, ao regular os contratos de plano de saúde, a 

referida lei trata de uma espécie de contrato de consumo, que obriga a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor, ainda que a Lei nº 9.656/98 tenha disposto que o Código de Defesa 

do Consumidor seria aplicado subsidiariamente (art. 35-G) (ibid). 

Isto porque, o Código de Defesa do Consumidor se trata de lei geral principiológica 

referente a todas relações de consumo, enquanto que a Lei nº 9.656/98 é lei especial referente a 

apenas uma modalidade de relação de consumo. Desta forma, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor deve ser cumulativa e complementar à Lei nº 9.656/98 (ibid). 

Logo, nos contratos celebrados após a entrada em vigor da Lei nº 9.656/98 verifica-

se um diálogo de fontes normativas, para que seja otimizada a proteção do usuário do plano 
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de saúde, visto que o microssistema normativo dos contratos de saúde privada será 

complementado pelas regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor, em seu favor, 

por ser o sujeito vulnerável da relação, além do Código Civil (BRASIL, 1998a). 

 

3.3.2 Espécies de Planos Privados de Assistência à Saúde 

 

Em relação às espécies de planos privados de assistência à saúde, ressalta-se que, de 

acordo com o §1º do art. 1º da Lei nº 9.656/98 (ibid), está subordinada às normas e à 

fiscalização da ANS, qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da 

garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras 

características que o diferencie de atividade exclusivamente financeira, tais como:  

 

a) custeio de despesas; b) oferecimento de rede credenciada ou referenciada; 

c) reembolso de despesas; d) mecanismos de regulação; e) qualquer restrição 

contratual, técnica ou operacional para a cobertura de procedimentos 

solicitados por prestador escolhido pelo consumidor; e f) vinculação de 

cobertura financeira à aplicação de conceitos ou critérios médico-

assistenciais (BRASIL, 2017a, p. 46). 
 

Assim, ao considerar as disposições da Lei nº 9.656/98, os contratos de planos de 

saúde podem ser classificados sob três aspectos: quanto ao momento da contratação; quanto 

ao regime da contratação; e quanto à cobertura assistencial contratada (BRASIL, 1998a). 

No que diz respeito ao momento da contratação, é importante destacar que, no 

mercado de saúde suplementar há duas espécies de contratos de planos de saúde: os planos 

antigos - firmados antes da vigência da Lei nº 9.656/98, e os planos novos - firmados a partir 

da vigência da Lei nº 9.656/98, que ocorreu em 2 de setembro de 1998 (ibid). Os planos 

antigos não se submetem a essa lei, já que foram celebrados antes da sua entrada em vigor e, 

desta forma, são regidos pelo Decreto-Lei nº 73/66 (BRASIL, 1966), norma anterior especial 

aos seguros em geral e pelo Código de Defesa do Consumidor. Já os planos novos, se 

submetem integralmente às regras da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) e às Resoluções que 

dela derivam, bem como ao Código de Defesa do Consumidor. 

Há que se ponderar, ainda, a respeito dos planos adaptados, firmados antes da Lei nº 

9.656/98, mas que estão presentes dentre os contratos de planos de saúde novos por aditivo 

contratual, e se harmonizaram às normas vigentes, as quais lhes serão incidentes a partir da 

adaptação, conforme art. 35 da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a). 

O §5º, do art. 35 da Lei nº 9.656/98 ressalta que, a manutenção dos contratos 

originais pelos consumidores não optantes tem caráter personalíssimo, devendo ser garantida 
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somente ao titular e aos seus dependentes já inscritos, permitida inclusão apenas de novo 

cônjuge e filhos, e vedada a transferência da sua titularidade, sob qualquer pretexto, a 

terceiros (BRASIL, 1998a). 

Nesta conjuntura, verifica-se que há estímulo à adaptação dos contratos, com 

destaque para o Programa de Incentivo à Adaptação de Contratos, instaurado pela ANS em 

dezembro de 2003, na intenção de adequar os contratos de planos de saúde firmados até 2 de 

janeiro de 1999 às regras e direitos assegurados pela Lei nº 9.656/98. 

Quanto ao regime de contratação, é preciso mencionar que, o inciso VII do art. 16 da 

Lei nº 9.656/98 estabelece a cláusula de regime ou tipo de contratação, que pode ser de três 

espécies: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; ou c) coletivo por adesão 

(BRASIL, 1998a). Estas categorias são regulamentadas atualmente pela Resolução Normativa 

nº 195, de 14 de julho de 2009 (alterada pelas Resoluções Normativas 200 e 204, ambas de 

2009), editada pela ANS (BRASIL, 2009a). 

No plano individual ou familiar, a contratação é feita diretamente entre a operadora e 

o usuário pessoa física e é permitida a inclusão de seus dependentes ou grupo familiar. Caso o 

titular do plano não tenha mais vínculo familiar, o contrato não se extingue, sendo assegurado 

aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a 

assunção das obrigações decorrentes, § 1º, do art. 3º da Resolução Normativa nº 195/09 

(BRASIL, 2009a). 

Nesta modalidade, o contrato pode conter cláusula de agravo ou cobertura parcial 

temporária, em caso de doenças ou lesões preexistentes, de acordo com o art. 4º da Resolução 

Normativa nº 195/09 (ibid). Assim, no caso do usuário ser portador de doença ou lesão 

preexistente, a operadora terá a faculdade de oferecer cobertura total, sem qualquer ônus 

adicional ao beneficiário, art. 6º da Resolução Normativa nº 162/07 (BRASIL, 2007) ou 

oferecer um agravo, que seria um acréscimo ao valor da mensalidade paga pelo usuário, com 

fim de ter cobertura integral para o tratamento da doença ou lesão preexistente, após o 

cumprimento da carência. 

Outra categoria de regime de contratação é o plano coletivo empresarial, que se 

configura pelo elo contratual entre operadora e outra pessoa jurídica, para atender pessoas que 

tenham vínculo empregatício ou estatutário com esta. Desde que haja previsão contratual, a 

conexão com a pessoa jurídica pode incluir os sócios da pessoa jurídica contratante; os 

administradores da pessoa jurídica contratante; os demitidos ou aposentados que tenham sido 

vinculados anteriormente à pessoa jurídica contratante – resguardada a aplicação do caput dos 

arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a): os agentes políticos; os trabalhadores 
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temporários; os estagiários e menores aprendizes e o grupo familiar até o terceiro grau de 

parentesco consanguíneo, até o segundo grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou 

companheiro dos empregados e servidores públicos, bem como dos demais vínculos dos 

incisos anteriores, art. 5º, §1º da Resolução Normativa nº 195/09 (BRASIL, 2009a). 

Neste tipo de plano, o pagamento dos serviços prestados pela operadora é de 

responsabilidade da pessoa jurídica contratante, art. 8º da Resolução Normativa nº 195/09 

(ibid). Caso o número de participantes seja igual ou superior a 30 (trinta) beneficiários, o 

cumprimento de prazos de carência não pode ser determinado, além de não poder existir 

cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, nos casos de doenças ou lesões 

preexistentes, desde que, nos dois casos, o beneficiário formalize o pedido de ingresso em até 

30 (trinta) dias da celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação à pessoa jurídica 

contratante, arts. 6º e 7º da Resolução Normativa nº 195/09 (ibid). 

Já a terceira modalidade de regime de contratação, denomina-se plano coletivo por 

adesão. Esta espécie se define pelo oferecimento de cobertura para população que mantenha 

vínculo com uma das seguintes pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial: 

conselhos profissionais e entidades de classe, nos quais seja necessário o registro para o 

exercício da profissão; sindicatos, centrais sindicais e respectivas federações e confederações; 

associações profissionais legalmente constituídas; cooperativas que congreguem membros de 

categorias ou classes de profissões regulamentadas; caixas de assistência e fundações de 

direito privado que se enquadrem nas disposições da Resolução Normativa nº 195/09; 

entidades previstas na Lei nº 7.395, de 31 de outubro de 1985, e na Lei nº 7.398, de 4 de 

novembro de 1985 (art. 9º da Resolução Normativa nº 195/09) (BRASIL, 2009a, 1985, 

1985a). 

A Resolução Normativa nº 195/09 dispõe que, no plano coletivo por adesão, o grupo 

familiar do beneficiário titular até o terceiro grau de parentesco consanguíneo, até o segundo 

grau de parentesco por afinidade, cônjuge ou companheiro poderá aderir ao plano privado de 

assistência à saúde coletivo por adesão, desde que previsto contratualmente. Já o art. 11 da 

referida Resolução estabelece que não poderá ser exigido o cumprimento de prazos de 

carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até 30 (trinta) dias da celebração do 

contrato coletivo (BRASIL, 2009a). 

Além disso, no plano coletivo por adesão, o pagamento dos serviços prestados pela 

operadora será de responsabilidade da pessoa jurídica contratante e a operadora contratada 

não poderá efetuar a cobrança da contraprestação pecuniária diretamente aos beneficiários 

(arts. 13 e 14 da Resolução Normativa nº 195/09). Ressalta-se, também, que o contrato do 
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plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deverá conter cláusula específica que 

discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem como as condições e 

prazo de pagamento (art. 15 da Resolução Normativa nº 195/09) (BRASIL, 2009a). 

Quanto às características semelhantes entre plano coletivo empresarial e plano 

coletivo por adesão, nas duas formas de contratação, as condições de rescisão do contrato e de 

suspensão de cobertura devem constar no texto contratual e apenas é permitida a rescisão 

imotivada após a vigência do período de 12 (doze) meses, mediante prévia notificação da 

outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (art. 17, parágrafo único da 

Resolução Normativa nº 195/09) (ibid). 

O art. 18 da Resolução Normativa nº 195/09 estabelece que caberá à pessoa jurídica 

contratante solicitar a suspensão ou exclusão de benefícios dos planos privados de assistência 

à saúde, salvo nos casos de fraude ou perda dos vínculos do titular, ou de dependência, 

conforme arts. 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, desde que previstos em regulamento ou contrato, 

em que a operadora poderá excluir ou suspender sem a anuência daquela (BRASIL, 2009a, 

1998a). 

Em ambos os tipos de planos coletivos, o contrato não poderá receber reajuste em 

periodicidade inferior a 12 (doze) meses, ressalvadas as variações do valor da contraprestação 

pecuniária em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação do contrato à Lei nº 

9.656/98. Além disso, não pode existir aplicação de percentuais de reajuste diferenciados 

dentro de um mesmo plano de um determinado contrato, nem a distinção quanto ao valor da 

contraprestação pecuniária entre os beneficiários que vierem a ser incluídos no contrato e os a 

ele já vinculados, inclusive na forma de contratação com a participação da Administradora de 

Benefícios na condição de estipulante do contrato firmado com a operadora de planos de 

assistência à saúde, arts. 19 a 22 da Resolução Normativa nº 195/09 (BRASIL, 1998a, 2009a). 

No que tange à classificação dos planos de saúde no aspecto da cobertura assistencial 

contratada, observa-se o art. 16, inciso VI da Lei nº 9.656/98, que menciona que nos contratos 

devem constar dispositivos que indiquem com clareza “os eventos cobertos e excluídos”. No 

entanto, há elementos básicos que precisam ser observados pelas operadoras, pois os arts. 10 e 

12 da Lei 9.656/98 determinam que o padrão de cobertura deverá atender, obrigatoriamente, a 

Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde 

(CID) da OMS. Desta forma, as operadoras não podem escolher, à livre arbítrio, quais 

doenças e quais tratamentos médicos querem cobrir. Diante disto, a Lei dos Planos de Saúde, 

em relação à cobertura, separa os contratos de planos de saúde em duas espécies: plano-

referência e planos segmentados (BRASIL, 1998a). 
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O plano-referência é estabelecido pela Lei nº 9.656/98 e revela espécie contratual de 

oferecimento obrigatório por todas as operadoras de planos de saúde (§2º do art. 10), 

excluídas somente as pessoas jurídicas que possuem sistemas de assistência à saúde na 

categoria de autogestão e as pessoas jurídicas que operem exclusivamente planos 

odontológicos (§3º, do art. 10) (BRASIL, 1998a).  

Este é o plano de saúde principal e mais completo, já que possui cobertura 

assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados 

exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva ou similar, 

quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na CID da OMS (art. 10, 

caput), inclusive cobertura integral nos casos de emergência, urgência e planejamento familiar 

(art. 35-C).  

Ainda na Lei nº 9.656/98 (ibid), são excetuados alguns procedimentos não abarcados 

pelo plano-referência: 

 
Art.10 

I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; (Redação dada pela Medida 

Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como 

órteses e próteses para o mesmo fim; 

III - inseminação artificial; 

IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade 

estética; 

 V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; 

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o 

disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; (Redação 

dada pela Lei nº 12.880, de 2013) (Vigência) 

VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato 

cirúrgico; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

VIII - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, 

ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; 

X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados 

pela autoridade competente (BRASIL, 2001a, 2013 apud BRASIL, 2017a, p. 

48).  

 

O § 4º do art. 10 menciona que a amplitude das coberturas, inclusive de transplantes 

e de procedimento de alta complexidade, será definida por normas editadas pela ANS, o que 

se consolidou pela edição da Resolução Normativa nº 387 de 2015, responsável por atualizar 

o Rol de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC) (art. 1º, parágrafo único), 

posteriormente revogada pela Resolução Normativa nº 428 de 2017 (BRASIL, 2017b). 

Já os planos segmentados, são subdivisões do plano-referência e dividem-se em plano 

ambulatorial, plano hospitalar, plano hospitalar com atendimento obstétrico e plano odontológico. 



52 

 

Para o Plano Ambulatorial há exigências mínimas, previstas nas alíneas “a”, “b” e 

“c” do inciso I, do art. 12, da Lei 9.656/98 (BRASIL, 1998a), que estabelecem que para o 

contrato de plano de saúde que tenha apenas cobertura ambulatorial, devem ser cobertos 

consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas 

pelo Conselho Federal de Medicina (CFM); serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e 

demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; tratamentos 

antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos 

adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes. Este tipo de plano está disciplinado no art. 

21 da Resolução Normativa nº 428/17 (BRASIL, 2017b). 

O Plano Hospitalar tem sua cobertura prevista no inciso II, do art. 12, da Lei nº 

9.656/98, que dispõe que devem ser garantidos: internações hospitalares, vedada a limitação 

de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo 

Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; 

cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, vedada a 

limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; cobertura de 

despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; 

exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação 

diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e 

sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados 

ou ministrados durante o período de internação hospitalar; cobertura de toda e qualquer taxa, 

incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente 

necessária, para outro estabelecimento hospitalar, dentro dos limites de abrangência 

geográfica previstos no contrato, em território brasileiro; cobertura de despesas de 

acompanhante, no caso de pacientes menores de dezoito anos; e cobertura para tratamentos 

antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para 

tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja 

relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Esta 

categoria está abrangida pelo art. 22 da Resolução Normativa nº 428/17, observando-se as 

disposições da Lei dos Planos de Saúde (BRASIL, 1998a, 2017b). 

O Plano Hospitalar com Obstetrícia está previsto na Lei nº 9.656/98. Neste caso, são 

necessárias as seguintes coberturas: cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou 

adotivo do consumidor, ou de seu dependente, durante os primeiros 30 (trinta) dias após o 

parto; e inscrição assegurada ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como 

dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no 
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prazo máximo de 30 (trinta) dias do nascimento ou da adoção. Esta modalidade também está 

prevista no art. 23 da Resolução Normativa nº 427/17 (BRASIL, 1998a, 2017c). 

O Plano Odontológico está previsto no inciso IV, do art. 12, da Lei nº 9.656/98 e 

cobre consultas e exames auxiliares ou complementares, solicitados pelo odontólogo 

assistente; procedimentos preventivos, de dentística e endodontia; e cirurgias orais menores, 

assim consideradas as realizadas em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral. Esta 

categoria ainda está disciplinada no art. 24 da Resolução Normativa nº 428/17, que exclui da 

cobertura os procedimentos buço-maxilo-facial, uma vez que exigem internação hospitalar e 

ficam impossibilitados de serem realizados em consultórios, assim, são cobertos pelo plano 

hospitalar e pelo plano-referência (BRASIL, 1998a, 2017b). 

Ocorre que, alguém precisa gerir o fundo comum composto pelos pagamentos das 

contraprestações periódicas feitas pelos usuários pagantes, para custeio das despesas de 

assistência médica, hospitalar e odontológica de todos os beneficiários. Deste modo, a 

responsabilidade da administração é da operadora de planos de saúde, que fica como 

mediadora na captação, distribuição e utilização dos recursos do fundo, a fim de equilibrar o 

valor das mensalidades e os serviços cobertos. 

 

3.3.3 Modalidades de Operadoras de Planos de Saúde 

 

Embora a Lei nº 9.656/98 não conceitue operadora de planos de saúde, suas 

características são fixadas no inciso II, do art. 1º, quais sejam: pessoa jurídica constituída sob 

a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade de autogestão, que 

opere produto, serviço ou contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde (BRASIL, 

1998a). No entanto, sua definição pode ser encontrada no art. 1º da Resolução de Diretoria 

Colegiada nº 39, de 27 de outubro de 2000 (BRASIL, 2000c), como “empresas e entidades 

que operam, no mercado de saúde suplementar, planos de assistência à saúde, conforme 

disposto na Lei nº 9.656, de 1998”. O parágrafo 1º deste artigo dá o sentido de operar ao 

estabelecer que se trata das atividades de administração, comercialização ou disponibilização 

dos planos de que trata o caput do artigo (BRASIL, 1998a). 

Ao avaliar a maneira de atuação das operadoras de planos de saúde, estas podem ser 

diferenciadas de acordo com suas peculiaridades: administradora de benefícios(2), cooperativa 

                                                           
(2) A Administradora de benefícios é regida pela Resolução Normativa nº 195, de 14 de julho de 2009, na qual é 

conceituada em seu art. 2º: Art. 2º Considera-se Administradora de Benefícios a pessoa jurídica que propõe a 

contratação de plano coletivo na condição de estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas 
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médica, cooperativa odontológica, autogestão, medicina de grupo, odontologia de grupo, 

filantropia e seguradora especializada em saúde. 

Desta forma, verifica-se que, se trata de terceirização da execução das atividades das 

pessoas jurídicas contratantes de planos de saúde coletivos, na medida em que é facultado à 

Administradora de Benefícios figurar no contrato coletivo celebrado entre a operadora de 

planos de saúde e a pessoa jurídica contratante na condição de participante ou de 

representante, mediante formalização de instrumento específico (art. 4º da Resolução 

Normativa nº 196/09); ou, ainda, de contratar plano privado de assistência à saúde, na 

condição de estipulante de plano coletivo, a ser disponibilizado para as pessoas jurídicas 

legitimadas para contratar, desde que a Administradora assuma o risco decorrente da 

inadimplência da pessoa jurídica, com a vinculação de ativos garantidores suficientes para 

tanto (art. 5º da Resolução Normativa nº 196/09) (BRASIL, 2009c). 

As Administradoras de Benefícios são mediadoras nas contratações na esfera da 

saúde privada, não são espécie de operadora de planos de saúde. A Administradora de 

Benefícios não poderá atuar como representante, mandatária ou prestadora de serviço da 

Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nem executar quaisquer atividades típicas da 

operação de planos privados de assistência à saúde (art. 3º da Resolução Normativa nº 

196/09). Além disso, não poderá ter rede própria, credenciada ou referenciada de serviços 

médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa jurídica 

contratante (art. 8º da Resolução Normativa nº 196/09) (BRASIL, 2009c). 

No que se refere às cooperativas médicas e odontológicas, afirma-se que são 

sociedades de pessoas sem fins lucrativos, constituídas de acordo com as disposições da Lei 

nº 5.764/71 (BRASIL, 1971) e operam exclusivamente planos privados de assistência à saúde 

ou planos odontológicos, conforme dispõe os arts. 12 e 13 da Resolução de Diretoria 

Colegiada nº 39/00. A Lei nº 5.764/71 (ibid) define a Política Nacional de Cooperativismo e 

                                                                                                                                                                                     
contratantes de planos privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das seguintes 

atividades: I – promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na forma do artigo 23 da RN nº 195, de 14 

de julho de 2009; II – contratar plano privado de assistência à saúde coletivo, na condição de estipulante, a ser 

disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar; III – oferecimento de planos para associados 

das pessoas jurídicas contratantes; IV – apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como: a) 

negociação de reajuste; b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de planos de saúde; e c) 

alteração de rede assistencial. Parágrafo único. Além das atividades constantes do caput, a Administradora de 

Benefícios poderá desenvolver outras atividades, tais como: I - apoio à área de recursos humanos na gestão de 

benefícios do plano; II - terceirização de serviços administrativos; III - movimentação cadastral; IV - conferência 

de faturas; V - cobrança ao beneficiário por delegação; e VI - consultoria para prospectar o mercado, sugerir 

desenho de plano, modelo de gestão (BRASIL, 2009a, p. 2). 
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institui o regime jurídico das sociedades cooperativas, que são definidas no art. 4º(3) da Lei nº 

5.764 de 16 de dezembro de 1971. 

Desta forma, cooperativa médica ou odontológica é aquela em que os profissionais – 

médicos ou odontologistas – “são simultaneamente sócios e prestadores de serviços, sendo 

remunerados pela produção individual, além de participar, ao final de cada exercício, do 

rateio do resultado obtido pela sociedade” do CFO 118/12 (BRASIL, 2012a). 

O item 2, do Anexo I, da Resolução Normativa nº 85 (BRASIL, 2004b) de 07 de 

dezembro de 2004, incluído pela Resolução Normativa nº 175 (BRASIL, 2008b), de 

23/09/08, dispõe: 

 

Em se tratando de pessoa jurídica organizada sob a forma de sociedade 

cooperativa, seu ato constitutivo deverá conter a seguinte cláusula: Nenhum 

dispositivo deste Estatuto deverá ser interpretado no sentido de impedir os 

profissionais cooperados de se credenciarem ou referenciarem a outras 

operadoras de planos de saúde ou seguradoras especializadas em saúde, que 

atuam regularmente no mercado de saúde suplementar, bem como deverá ser 

considerado nulo de pleno direito qualquer dispositivo estatutário que possua 

cláusula de exclusividade ou de restrição à atividade profissional (BRASIL, 

2008b, p. 6). 

 

Portanto, o profissional participante de sociedade cooperativa não está limitado a 

dela participar, pode atuar como profissional liberal e atender pacientes usuários de outros 

planos de saúde. 

Já as organizações de autogestão são regidas pela Resolução Normativa nº 137 

(BRASIL, 2006a), de 14 de novembro de 2006 e os planos por elas geridos são destinados a 

um grupo exclusivo, estabelecendo um sistema fechado, já que não estão disponíveis aos 

consumidores em geral. 

O art. 2º da Resolução Normativa nº 137/06 (ibid) dispõe sobre os três tipos de 

entidades de autogestão. O art. 4º desta mesma Resolução revela que o ato constitutivo da 

                                                           
(3) Art. 4º As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, 

não sujeitas a falência, constituídas para prestar serviços aos associados, distinguindo-se das demais sociedades 

pelas seguintes características: I - adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade 

técnica de prestação de serviços; II - variabilidade do capital social representado por quotas-partes; III - 

limitação do número de quotas-partes do capital para cada associado, facultado, porém, o estabelecimento de 

critérios de proporcionalidade, se assim for mais adequado para o cumprimento dos objetivos sociais; IV - 

incessibilidade das quotas-partes do capital a terceiros, estranhos à sociedade; V - singularidade de voto, 

podendo as cooperativas centrais, federações e confederações de cooperativas, com exceção das que exerçam 

atividade de crédito, optar pelo critério da proporcionalidade; VI - quórum para o funcionamento e deliberação 

da Assembleia Geral baseado no número de associados e não no capital; VII - retorno das sobras líquidas do 

exercício, proporcionalmente às operações realizadas pelo associado, salvo deliberação em contrário da 

Assembleia Geral; VIII - indivisibilidade dos fundos de Reserva e de Assistência Técnica Educacional e Social; 

IX - neutralidade política e indiscriminação religiosa, racial e social; X - prestação de assistência aos associados, 

e, quando previsto nos estatutos, aos empregados da cooperativa; XI - área de admissão de associados limitada às 

possibilidades de reunião, controle, operações e prestação de serviços (BRASIL, 1971, p. 1-2). 
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entidade de autogestão deverá conter o critério e a forma de participação dos beneficiários 

titulares que contribuam para o custeio do plano, bem como do mantenedor ou patrocinador, 

na composição dos seus órgãos colegiados de administração superior. Assim, os planos 

mantidos pelas operadoras podem ser patrocinados ou não patrocinados.  

No caso de planos patrocinados, a garantia dos riscos decorrentes da operação de 

planos privados de assistência à saúde se dá por meio da apresentação do termo de garantia 

firmado com o mantenedor (art. 5º, II, da Resolução Normativa nº 137/06), sendo o termo de 

garantia o instrumento por meio do qual o mantenedor obriga-se a garantir os riscos 

decorrentes da operação de planos privados de assistência à saúde, comprovando a 

constituição do respectivo lastro financeiro (§1º, do art. 5º da Resolução Normativa nº 

137/06). Já no caso dos planos não patrocinados, a garantia ocorre por meio da constituição 

das garantias financeiras próprias exigidas pela regulamentação em vigor (art. 5º, I, da 

Resolução Normativa nº 137/06). (BRASIL, 2006a).  

O art. 12 da Resolução Normativa nº 137/06 estabelece os três entes fundamentais 

para formação de operadora de autogestão, quais sejam: o instituidor, o mantenedor e o 

patrocinador (BRASIL, 2006a). 

A Medicina ou Odontologia em grupo é outro tipo de operadora de planos de saúde. 

Os artigos 15 e 16 da Resolução de Diretoria Colegiada nº 39/00 dispõem, respectivamente, 

que se classificam na modalidade de medicina de grupo as empresas ou entidades que operam 

Planos Privados de Assistência à Saúde, excetuando-se aquelas classificadas nas modalidades 

de administradora, de cooperativa médica, de autogestão e de filantropia. Por outro lado, 

classificam-se na modalidade de odontologia de grupo as empresas ou entidades que operam 

exclusivamente Planos Odontológicos, exceto aquelas classificadas na modalidade de 

cooperativa odontológica (BRASIL, 2000c). 

Deste modo, a medicina e a odontologia de grupo são operadoras conceituadas por 

exclusão, o que não deixa de ser importante para o mercado suplementar, já que representam 

grande parte das contratações de plano de saúde em vigor. 

Outra categoria de operadora de planos de saúde é a filantropia, que está estabelecida 

no art. 17 da Resolução de Diretoria Colegiada nº 39/00: 

 

Art. 17. Classificam-se na modalidade de filantropia as entidades sem fins 

lucrativos que operam Planos Privados de Assistência à Saúde e tenham obtido o 

certificado de entidade beneficente de assistência social emitido pelo Ministério 

competente, dentro do prazo de validade, bem como da declaração de utilidade 

pública federal junto ao Ministério da Justiça ou declaração de utilidade pública 

estadual ou municipal junto aos Órgãos dos Governos Estaduais e Municipais, na 

forma da regulamentação normativa específica vigente (BRASIL, 2000c, p. 3).              
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Porém, atualmente, sua regulamentação é realizada pela Lei nº 12.101, de 27 de 

novembro de 2009, que versa sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência 

social, com destaque para os arts. 4º ao 11º (BRASIL, 2009b). 

Por fim, quanto às espécies de operadoras de planos de saúde, cabe mencionar a 

seguradora especializada em saúde, instaurada pela Lei nº 10.185, de 12 de dezembro de 

2001, que fixa em seu art. 1º, caput, que as sociedades seguradoras podem operar o seguro 

que se enquadra na definição de plano de saúde desde que estejam constituídas como 

seguradoras especializadas nesse seguro, devendo seu estatuto social vedar a atuação em 

quaisquer outros ramos ou modalidades. 

O art. 2º da Lei nº 10.185/01 dispõe que, para efeito da Lei nº 9.656/98 e da Lei nº 

9.961/00, enquadra-se o seguro saúde como plano privado de assistência à saúde e a 

sociedade seguradora especializada em saúde como operadora de planos de assistência à 

saúde. Desta forma, a disciplina do seguro saúde cabe, exclusivamente, ao CONSU e à ANS 

(art. 1º, §3º) (BRASIL, 2001b, 1998a, 2000a). 

 

3.3.4 Conteúdo dos Contratos de Plano de Saúde 

 

Normalmente, o vínculo dos planos de saúde com seus usuários é efetivado por 

contratos de adesão, nos quais as operadoras estabelecem, unilateralmente, o texto contratual 

e os usuários têm apenas a escolha de aderir ou não às propostas. Por isso, há facilidade de 

ocorrer abusividade na esfera da saúde privada, o que motiva a estipulação de cláusulas 

contratuais obrigatórias pelo legislador, com a finalidade de assegurar adequada tutela do 

direito fundamental à saúde pela implantação e conservação do equilíbrio contratual. 

A intenção principal do conteúdo dos contratos de plano de saúde é oferecer aos 

beneficiários acesso às atividades destinadas à preservação ou recuperação de sua saúde, que 

se sobrepõe ao interesse patrimonial. No entanto, este objetivo é prejudicado com a 

celebração dos contratos de adesão, vez que se configuram modelo de contratação em massa, 

que não buscam a igualdade entre os contratantes, mas sim economia, praticidade e segurança 

à empresa, sem dar chance de negociação aos contratantes, que são a parte vulnerável da 

relação, por não terem participado da elaboração das cláusulas contratuais e por serem 

economicamente desfavorecidos, além de não possuírem todo conhecimento a respeito do 

produto ou serviço objeto da relação.      

Ainda, os usuários são dependentes dos contratos de plano de saúde, pois utilizam os 

mesmos para obter os bens mínimos para a existência digna ao longo da vida, motivo pelo 
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qual os contratos podem ser chamados de cativos de longa duração. Nestes contratos, a parte 

aderente está em condição de inferioridade contratual, que coloca o consumidor como cativo 

ou dependente. Assim, há normas legais que preveem os requisitos mínimos a serem 

atendidos na elaboração das cláusulas contratuais e, consequentemente, limita a liberdade 

contratual da operadora de planos de saúde, para que se tenha domínio do conteúdo dos 

contratos de planos de saúde e proporcione equilíbrio dos interesses dos contratantes, como 

exemplo, cita-se o art. 16 da Lei nº 9.656/98 (BRASIL,1998a) e na Resolução Normativa nº 

363, de 11 de dezembro de 2014 (BRASIL, 2014a). 

Como há requisitos mínimos a serem observados no contrato de adesão, este é 

benéfico na esfera da saúde privada, no sentido de que sua natureza existencial precisa ser 

considerada como indispensável para nortear a contratação, sob pena de não existir, 

sobrepujando o lucro da atividade de mercado. 

Deste modo, as normas que regulam o conteúdo contratual têm a incumbência de realizar 

as necessárias compensações em favor dos usuários dos planos de saúde, determinando o 

restabelecimento do equilíbrio contratual desejável e assegurando o respeito ao direito fundamental 

à saúde, sem impossibilitar a atividade financeira desenvolvida pela operadora. 

O caput do art. 16(4) da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) estabelece que, em todos 

os contratos, regulamentos ou condições gerais dos planos privados de assistência à saúde 

devem constar dispositivos que indiquem com clareza os seguintes pontos: 

 

I - as condições de admissão; 

II - o início da vigência; 

III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e 

exames; 

IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15; 

V - as condições de perda da qualidade de beneficiário; 

VI - os eventos cobertos e excluídos; 

VII - o regime, ou tipo de contratação 

a) individual ou familiar 

b) coletivo empresarial;  

c) coletivo por adesão 

VIII - a franquia, os limites financeiros ou o percentual de coparticipação do 

consumidor ou beneficiário, contratualmente previstos nas despesas com 

assistência médica, hospitalar e odontológica; 

IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação 

pecuniária; 

X - a área geográfica de abrangência; 

XI - os critérios de reajuste e ANS (BRASIL, 2017a, p. 50). 

                                                           
(4) O parágrafo único deste art. 16 menciona que: “a todo consumidor titular de plano individual ou familiar será 

obrigatoriamente entregue, quando de sua inscrição, cópia do contrato, do regulamento ou das condições gerais 

dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, além de material explicativo que descreva, em 

linguagem simples e precisa, todas as suas características, direitos e obrigações” (BRASIL, 2017a, p. 50). 
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Com base no artigo referido, observa-se que a Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) 

obriga clareza na redação dos contratos de plano de saúde, o que é reafirmado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, em seu artigo 31, que estabelece:  

 

Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar 

informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa 

sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre 

os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores. 

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, nos produtos 

refrigerados oferecidos ao consumidor, serão gravadas de forma indelével. 

(Incluído pela Lei nº 11.989/09) (BRASIL, 2009d apud BRASIL, 2017a, p. 

16) 

 

Já o Código de Defesa do Consumidor determina que os contratos que regulam as 

relações de consumo “não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de 

tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem 

redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance” (BRASIL, 2017a, p. 

18).  

Deste modo, para os consumidores estarem efetivamente vinculados aos contratos de 

planos de saúde, as cláusulas não podem apresentar dúvida, para que não haja dificuldade de 

entendimento. A linguagem adotada não pode ser rebuscada, de difícil compreensão para 

leigos, principalmente quando há referência aos termos técnicos da área da saúde ou da área 

jurídica. No caso de dúvida dos termos estabelecidos contratualmente, as disposições devem 

ser interpretadas de forma que o consumidor não seja prejudicado, conforme determina o art. 

423 do Código Civil e art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, ou, se não for possível, o 

consumidor não deve ser vinculado ao conteúdo da cláusula obscura (BRASIL, 1990c). 

Para isso, os consumidores devem receber cópia do instrumento contratual do plano 

de saúde e material explicativo em linguagem simples e precisa de todas as suas 

características, direitos e obrigações. A ANS, na Resolução Normativa nº 124, de 30 de março 

de 2006, em seu art. 65, determina que a não efetivação da entrega dos materiais configura 

infração sancionada com advertência e multa, em decorrência da grande importância do dever 

de informação (BRASIL, 2006b). 

Há que se destacar, ainda, a Resolução Normativa nº 363 (BRASIL, 2014), de 11 de 

dezembro de 2014, editada pela ANS, que revela regras para celebração dos contratos escritos 

firmados entre as operadoras de planos de assistência à saúde e os prestadores de serviços de 

atenção à saúde. O art. 4º desta Resolução determina o dever contratual explícito, ao afirmar 

que os contratos escritos devem estabelecer com clareza as condições para a sua execução, 
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expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, 

incluídas, obrigatoriamente, seguindo determinações pré-estabelecidas(5) (BRASIL, 1998a).  

Frise-se que, em atenção ao inciso I, do art. 16, da Lei nº 9.656/98, qualquer pessoa 

está habilitada a ser admitida em um plano de saúde, desde que aceite aderir ao contrato 

ofertado e se encarregue de pagar as contraprestações nele previstas. 

A Lei nº 9.656/98 (ibid) proíbe a operadora de impedir a participação de pessoas nos 

planos privados de assistência à saúde em razão da idade do consumidor ou da condição de 

pessoa portadora de deficiência. Além disso, o art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988 

impede obstar a adesão a tais contratos em razão da nacionalidade do usuário, o que 

possibilita a contratação pelos estrangeiros naturalizados no Brasil ou que residam no país, 

com visto temporário ou permanente. 

A admissão no contrato de plano de saúde pode ser feita na condição de dependente 

do usuário titular do contrato de plano de saúde, com a inscrição de filhos biológicos ou 

adotivos (art. 227, § 6º da Constituição Federal). A Lei nº 9.656/98 (ibid) prevê a inscrição de 

filho adotivo, menor de doze anos de idade, aproveitando os períodos de carência já 

cumpridos pelo consumidor adotante (art. 12, VII).  

Nos contratos que tenha cobertura a atendimento obstetrício, deve ser assegurada a 

inscrição ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do consumidor, como dependente, isento 

do cumprimento dos períodos de carência, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de 

trinta dias do nascimento ou da adoção (art. 12, III, b). 

A ANS também regulamentou a questão da inscrição dos filhos de titular de contrato 

de plano de saúde como dependentes ao editar a Súmula Normativa nº 25, de 13 de setembro 

de 2012, que regra especificamente sobre a inscrição do recém-nascido, filho natural ou 

adotivo, ou sob guarda ou tutela, bem como sobre a inscrição do menor adotado, sob guarda 

ou tutela ou cuja paternidade tenha sido reconhecida (BRASIL, 2012b). 

Outrossim, como dependente também é concedido ao usuário titular do contrato de 

plano de saúde incluir seu cônjuge ou companheiro. Ademais, estipula a Súmula Normativa nº 

12, de 4 de maio de 2010, editada pela ANS, que para “fins de aplicação à legislação de saúde 

                                                           
(5) I - o objeto e a natureza do contrato, com descrição de todos os serviços contratados; II - a definição dos 

valores dos serviços contratados, dos critérios, da forma e da periodicidade do seu reajuste e dos prazos e 

procedimentos para faturamento e pagamento dos serviços prestados; III - a identificação dos atos, eventos e 

procedimentos assistenciais que necessitem de autorização administrativa da Operadora; IV - a vigência do 

contrato e os critérios e procedimentos para prorrogação, renovação e rescisão; e V - as penalidades para as 

partes pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas. Parágrafo único. A definição de regras, direitos, 

obrigações e responsabilidades estabelecidos nas cláusulas pactuadas devem observar o disposto na Lei nº 9.656, 

de 3 de junho de 1998, e demais legislações e regulamentações em vigor (BRASIL, 1998a). 
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suplementar, entende-se por companheiro de beneficiário titular de plano privado de 

assistência à saúde pessoa do sexo oposto ou do mesmo sexo” (BRASIL, 2010). 

No que diz respeito ao início de vigência do contrato de plano de saúde, entende-se 

que o negócio está consumado com a adesão do consumidor à proposta oferecida pela 

operadora, junto com o pagamento da primeira mensalidade. Desde então, o contrato 

considera-se vigente e o usuário pode receber atendimento em casos de urgência e emergência 

(art. 12, V, c, da Lei nº 9.656/98), cujas situações estão caracterizadas pelos incisos I e II do 

art. 35-C da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a): 

 

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: 

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de 

vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração 

do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009) 

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de 

complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 

2009) 

 III - de planejamento familiar.  (Incluído pela Lei nº 11.935, de 2009) 

Parágrafo único.  A ANS fará publicar normas regulamentares para o 

disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35 

(BRASIL, 2009f, 2017a, p. 58).  

 

Contudo, a maioria dos contratos de plano de saúde possui períodos de carência (art. 

16, III), que podem ser fixados pelo prazo máximo de 300 (trezentos) dias para partos a termo 

e de 180 (cento e oitenta dias) para os demais casos (art. 12, V da Lei nº 9.656/98). A 

Resolução Normativa nº 186, de 14 de janeiro de 2009, em seu art. 2º, III, estabelece o 

conceito de carência(6). 

Assim, durante o período de carência, o usuário tem a obrigação de pagar as parcelas 

sem poder usufruir dos serviços contratados, com exceção dos casos de urgência e 

emergência, mas é neste momento que se equilibra e se mantém o contrato, vez que fideliza 

os beneficiários. Todavia, há circunstâncias que a estipulação de período de carência não é 

cabível, tais como: no plano privado de assistência à saúde coletivo empresarial, com número 

de participantes igual ou superior a 30 (trinta) beneficiários, desde que o beneficiário 

formalize o pedido de ingresso em até 30 (trinta) dias da celebração do contrato coletivo ou de 

sua vinculação à pessoa jurídica contratante (art. 6º da Resolução Normativa nº 195/09) e, no 

plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão, não poderá ser exigido o 

                                                           
(6) É caracterizada pelo período ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do contrato do plano 

privado de assistência à saúde, durante o qual o contratante paga as mensalidades, mas ainda não tem acesso a 

determinadas coberturas previstas no contrato, conforme previsto no inciso V do artigo 12 da Lei nº 9656, de 

1998, nos termos desta Resolução (Redação dada pela RN nº 252, de 29/04/2011). 
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cumprimento de prazos de carência, desde que o beneficiário ingresse no plano em até 30 

(trinta) dias da celebração do contrato coletivo (art. 11 da Resolução Normativa nº 195/09). 

Iniciada a vigência do contrato de plano de saúde, a maneira como será renovado e as 

condições de perda da qualidade de beneficiário deverão ser destacadas (art. 16, V). De 

acordo com o art. 13, caput, da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a), as contratações de plano de 

saúde têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não 

cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação.  

Se o contrato for firmado de modo individual, terá vigência mínima de um ano, 

sendo proibidas as práticas mencionadas no parágrafo único do art. 13 da Lei nº 9656/98 

(ibid): recontagem de carências; suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por 

fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a 60 (sessenta) dias, 

consecutivos ou não, nos últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, desde que o 

consumidor seja comprovadamente notificado até o 54º (quinquagésimo) dia de 

inadimplência; e suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante 

a ocorrência de internação do titular. 

Tendo em vista a renovação automática dos contratos de planos de saúde, se o 

usuário não tiver interesse em manter o vínculo contratual deverá comunicar expressamente à 

operadora a vontade de rescisão. Caso não o faça, haverá suposição de concordância tácita 

com o que foi pactuado. Por outro lado, a operadora não pode rescindir unilateralmente a 

relação contratual, visto que seria conveniente a extinção do negócio quando aumentasse 

significativamente a taxa de sinistralidade, rejeitando todos os anos contínuos de existência do 

plano de saúde, em confronto ao direito fundamental à saúde. 

Assim, a rescisão do contrato de planos de saúde pela operadora pode ocorrer apenas 

nas duas hipóteses previstas na Lei nº 9.656/98, quais sejam: no caso de prática de ato 

fraudulento pelo usuário, com comprovação por procedimento administrativo, supervisionado 

pela ANS ou pelo ajuizamento de ação judicial em que se busca a declaração da rescisão do 

contrato. 

Para rescisão do contrato pelo inadimplemento do usuário, exige-se o não pagamento 

de mensalidade por prazo superior a 60 dias, contado de forma consecutiva ou não, em um 

período de 12 (doze) meses, desde que aquele seja notificado até o quinquagésimo dia de 

inadimplência, o que deverá ser comprovado por documento. Todavia, muitos contratos 

permitem a imediata rescisão do contrato quando ocorre o inadimplemento.  

Se ocorrer alguma das hipóteses de rescisão do contrato por iniciativa da operadora, 

esta não poderá ocorrer, se o usuário do plano de saúde, titular ou dependente, estiver em 
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regime de internação hospitalar, com interpretação extensiva do inciso III, do parágrafo único, 

do art. 13. 

Se o usuário integra plano coletivo de assistência à saúde em virtude de vínculo 

empregatício, existe regime específico para a hipótese desta conexão se romper pela rescisão 

ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa ou pela sua aposentadoria. No caso do 

vínculo se extinguir pela rescisão, ao titular e aos seus dependentes é assegurado o direito de 

manter a condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que 

gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento 

integral, pelo período de um terço do tempo de permanência, com um mínimo de seis meses e 

um máximo de vinte e quatro meses (art. 30 da Lei nº 9.656/98).  

Já no caso de aposentadoria, é assegurado ao aposentado que tenha contribuído pelo 

prazo mínimo de dez anos durante o vínculo empregatício, o direito de manutenção como 

beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da 

vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral; no caso da 

contribuição ter sido por tempo inferior, é assegurado o direito de manutenção como 

beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento 

integral do mesmo (art. 31 da Lei nº 9.656/98). 

Os requisitos que têm correlação direta com a estipulação dos valores das 

mensalidades a serem pagas pelos usuários são: as faixas etárias e os percentuais de sua 

variação; os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária e os 

critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias (art. 16, incisos IV, IX e XI). 

Como ocorre aumento do valor das mensalidades em virtude da taxa de utilização 

dos serviços de assistência à saúde crescer com o aumento da idade do usuário, o art. 15 da 

Lei nº 9.656/98 estipula que a variação das contraprestações pecuniárias, em razão da idade 

do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas 

etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme as normas 

expedidas pela ANS. 

Em relação aos reajustes, foi editada a Resolução Normativa nº 63 (BRASIL, 2003b) 

de 22 de dezembro de 2003, que definiu os limites a serem observados para adoção de 

variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a 

partir de 1º de janeiro de 2004. O artigo 2º desta Resolução apresenta as dez faixas etárias 

possíveis de serem adotadas nos contratos de plano de saúde e o artigo 3º revela as condições 

para a fixação dos percentuais de variação em cada mudança de faixa etária: o valor fixado 

para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária; 
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a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação 

acumulada entre a primeira e a sétima faixas; as variações por mudança de faixa etária não 

podem apresentar percentuais negativos. 

Juntamente com os percentuais de variação das contraprestações por mudança de 

faixa etária, o contrato de plano de saúde também tem que prever as hipóteses de bônus, 

descontos ou agravamento da contraprestação pecuniária. O agravo do valor da 

contraprestação é possível na ocorrência de moléstia ou lesão preexistente, ocasião em que o 

usuário poderá concordar em pagar quantia maior para que possa usufruir do tratamento de 

referida doença após o cumprimento do prazo regular de carência. Esta cláusula de agravo 

existe nos planos de saúde individual ou familiar e nos planos de saúde coletivos por adesão. 

No plano coletivo empresarial não pode existir cláusula de agravo nos casos de doenças e 

lesões preexistentes, desde que tenha número de participantes igual ou superior a 30 (trinta) 

beneficiários e estes tenham formalizado o pedido de ingresso em até 30 (trinta) dias da 

celebração do contrato coletivo ou de sua vinculação à pessoa jurídica contratante (arts. 4º, 7º 

e 12 da Resolução Normativa nº 195/09). 

Os critérios para o reajuste e revisão do valor da contraprestação pecuniária foram 

regulamentados pela ANS, na Resolução Normativa nº 171 (BRASIL, 2008a), de 29 de abril 

de 2008, que estabelece os critérios para aplicação de reajuste das contraprestações 

pecuniárias dos planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-hospitalares, com 

ou sem cobertura odontológica, contratados por pessoas físicas ou jurídicas e na Resolução 

Normativa nº 172 (BRASIL, 2008c) de 8 de julho de 2008, que dispõe sobre os critérios para 

aplicação de reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência 

suplementar à saúde exclusivamente odontológicos, isto porque há diversos reajustes 

inadequados nas mensalidades dos planos de saúde. 

A Resolução Normativa nº 171/08 (BRASIL, 2008a) revela que a aplicação de 

reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde individuais e familiares, 

contratados após 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98, dependerá de prévia 

autorização da ANS (art. 2º), a qual publicará no Diário Oficial da União e em sua página da 

internet, o índice de reajuste máximo a ser por ela autorizado (art. 8º). A operadora que tiver a 

autorização da ANS poderá aplicar o reajuste a partir do mês de aniversário do contrato (art. 

9º), fazendo constar de forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos 

beneficiários, o percentual autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste 

aplicado, nome, código e número de registro do plano e o mês previsto para o próximo 

reajuste (art. 10). 
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No que se refere ao reajuste das mensalidades dos planos de saúde contratados até 1º 

de janeiro de 1999 e não adaptados à Lei nº 9.656/98, deverá ser aplicado o disposto no 

contrato, desde que contenha o índice de preços a ser utilizado ou critério claro de apuração e 

demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste (art. 12, §1º). Se as cláusulas 

do contrato não indicarem expressamente o índice de preços a ser utilizado para reajustes das 

contraprestações pecuniárias e/ou sejam omissas quanto ao critério de apuração e 

demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste, deverá ser adotado 

percentual limitado ao reajuste estipulado pela ANS, conforme art. 12, § 2º da Resolução 

Normativa nº 171/08 (BRASIL, 1998a, 2008a). 

De acordo com a Resolução Normativa nº 171/08 (BRASIL, 2008a), os planos 

coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, independente da data da 

celebração do contrato, deverão informar à ANS os percentuais de reajuste e revisão aplicados 

e as alterações de coparticipação e franquia. 

Já a Resolução Normativa nº 172/08 estabelece que nos planos individuais e 

familiares exclusivamente odontológicos, poderão ser aplicadas as cláusulas de reajuste que 

sejam claras, assim consideradas as que elejam um índice de preços divulgados por instituição 

externa (art. 2º, caput). Da mesma maneira, a operadora deverá oferecer ao titular do contrato 

termo aditivo que preveja índice de preços que passe a vigorar como critério de reajuste anual 

nos contratos em que: a) não haja cláusula de reajuste; b) as cláusulas não indiquem 

expressamente o índice de preços a ser utilizado para reajustes das contraprestações 

pecuniárias; c) haja omissão quanto ao critério de apuração e demonstração das variações 

consideradas no cálculo do reajuste; d) o índice de preços sofra descontinuidade na apuração; 

ou e) conste exclusivamente o índice de preços divulgado pela agência regulamentadora (§ 

1º). Para os planos coletivos exclusivamente odontológicos, independente da data da 

celebração do contrato com formação de preço pré-estabelecido, deverão ser informados à 

ANS os percentuais de reajuste e revisão aplicados e as alterações de coparticipação e 

franquia (art. 14) (BRASIL, 2008c). 

Também há que se destacar o artigo 16 da Lei nº 9.656/98, que em seu inciso X faz 

referência à área geográfica de abrangência do plano de saúde, o que é explicitado pelo art. 

13, da Resolução Normativa nº 428, de 7 de novembro de 2017:  

 

O atendimento deve ser assegurado independente da circunstância e do local 

de ocorrência do evento, respeitadas a segmentação, a área de atuação e 

abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou 

referenciada da operadora e os prazos de carência estabelecidos no contrato 

(BRASIL, 2017b).  
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Desta maneira, fica claro que o usuário tem direito a utilizar os serviços de saúde 

contratados que são oferecidos na área de abrangência estipulada no instrumento contratual, 

que pode ser municipal, estadual, compreender todo território nacional e até fazer cobertura 

internacional. 

Logo, o conhecimento sobre o conteúdo dos contratos de plano de saúde é 

importante para os consumidores, visto que, no campo da saúde privada, as operadoras 

praticam abusos habitualmente, como limitação do tempo de internação; rescisão unilateral do 

contrato; rescisão do contrato em razão da sua alta taxa de utilização; abuso no valor dos 

reajustes; dentre outras arbitrariedades. 

 

3.3.5 Pontos Específicos relativos à Proteção do Usuário de Planos de Saúde 

 

Pelo fato da saúde suplementar no Brasil possuir muitas práticas que violam os 

pactos efetuados entre os usuários e as operadoras de planos de saúde, o Poder Judiciário tem 

sido buscado para resolver os dilemas que envolvem os planos de saúde, declarando os abusos 

presentes e integrando o conteúdo dos contratos. Nesta conjuntura, é preciso apresentar os 

principais pontos de contenda entre usuários e operadoras de planos de saúde. 

No que diz respeito à extensão e aos limites da cobertura contratual, grande parte dos 

problemas refere-se à negativa de fornecimento/custeio de procedimentos médico-hospitalares 

e medicamentos, com o pretexto de não abrangência pela cobertura contratada. Deste modo, 

necessário se faz tomar conhecimento sobre a extensão e os limites da cobertura dos contratos 

de plano de saúde, para que se averigue as práticas abusivas produzidas pelas operadoras. 

Importante ressaltar que, os contratos celebrados antes da entrada em vigor da Lei nº 

9.656/98 são disciplinados pelo Decreto-Lei nº 73/66 (BRASIL, 1966), que se trata de norma 

especial sobre os seguros em geral, e pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). 

Como o Código de Defesa do Consumidor deve ser considerado para regulação destes 

contratos antigos, suas cláusulas devem ser interpretadas da maneira mais favorável ao 

consumidor (art. 47 da Lei 8.078/90), sendo abusivas as que coloquem o usuário em 

desvantagem exagerada, ou que sejam incompatíveis com a boa-fé e com a equidade, ou que 

estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor (art. 51, IV e XV da L. 

8.078/90). Portanto, quando algum custeio/fornecimento de procedimento de saúde é 

excluído, o objetivo do contrato fica prejudicado.   

Para se considerar uma exclusão de cobertura abusiva, algumas considerações 

precisam ser verificadas. Inicialmente, diz-se que, a estipulação de cláusula limitativa ou de 
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exclusão de cobertura em contrato de plano de saúde não é vedada, contudo exige-se a sua redação 

com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, em respeito ao dever de informação 

(art. 54, §4º da Lei 8.078/90). Em segundo momento, é preciso esclarecer que a operadora pode 

fixar quais tratamentos de doenças serão alvo de cobertura, mas não pode estipular os tipos de 

procedimentos médico-hospitalares que serão admitidos para a respectiva cura. 

Assim, tanto nos planos antigos quanto nos planos novos, revela-se abusiva a recusa 

de cobertura no caso de inexistência de cláusula contratual expressa, clara e específica nesse 

sentido, tocante ao procedimento médico-hospitalar solicitado, pois as cláusulas genéricas que 

limitam direito devem ser interpretadas restritivamente, de forma mais favorável ao 

consumidor, ao considerar a aplicação da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) e o Código de 

Defesa do Consumidor. 

Do mesmo modo, é abusiva a negativa de cobertura que dificulte o usuário ser 

tratado com o procedimento mais moderno e efetivo disponível no momento em que a doença 

coberta se manifesta, uma vez que este ato impossibilita o médico responsável pelo 

tratamento escolher a opção na tentativa de cura do paciente. 

Destaca-se que, as duas suposições de abusividade ferem as reais expectativas do 

usuário, que, ao firmar o contrato, pensa existir cobertura apropriada para os eventos nele 

discriminados. 

Na ocorrência de migração de plano antigo para o contrato novo, em conformidade 

com a Lei nº 9.656/98 (ibid), as operadoras têm o ônus da mudança, de acordo com 

entendimento dos Tribunais pátrios. Assim, o usuário, a parte mais vulnerável da relação, fica 

protegido. Além disso, se ao usuário de plano antigo não for concedida a alternativa de 

adaptação à nova regulamentação, é inaceitável permitir a limitação imposta pela regra do § 

5º do art. 35 da Lei nº 9.656/98, alusiva à restrição de inclusão de dependentes, pois, se o 

usuário não teve chance de optar, este não pode ser considerado não-optante. 

No que tange à cobertura dos contratos celebrados após a entrada em vigor da Lei nº 

9.656/98, a referida Lei dispõe especificamente sobre a amplitude das coberturas para cada 

segmentação de plano de saúde, além de listar as hipóteses de exclusão de 

fornecimento/custeio de procedimentos médico-hospitalares e medicamentos. Entretanto, as 

disposições da Lei nº 9.656/98 devem ser interpretadas e aplicadas tendo em vista à proteção 

conferida ao usuário pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando sua 

vulnerabilidade frente à relação contratual, o que exige, notadamente, a adequação dos 

produtos e serviços à expectativa legítima do consumidor (art. 18, §6º, III e art. 20, §2º, da Lei 

nº 8.078/90). 
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O art. 10, da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) dispõe a cobertura do plano-

referência, que deve ser ofertado obrigatoriamente por todas as operadoras (art. 10, §2º da Lei 

nº 9.656/98) e inclui todas as segmentações de plano de saúde. Esta categoria contratual 

abrange cobertura de todas as doenças relacionadas na CID da OMS, o que expressa que todas 

as doenças examinadas pelos profissionais da saúde e que sejam inseridas no rol da OMS não 

podem ser excluídas da cobertura contratual pelas operadoras. 

Já o art. 12 da Lei 9.656/98 (ibid), institui a possibilidade de oferta de planos segmentados, 

dispondo em seus incisos as exigências mínimas de cada segmento. A divisão da cobertura não 

afasta a obrigação de abrangência de todas as doenças catalogadas pela OMS, porém limita o rol de 

modalidades de procedimentos que serão disponibilizados/custeados pela operadora. 

Conforme mencionado, a Lei nº 9.656/98 (ibid) estabelece um rol de procedimentos 

médico-hospitalares de cobertura não obrigatória em qualquer das segmentações previstas na 

referida legislação. No entanto, a ausência de obrigatoriedade de fornecimento / custeio dos 

produtos e serviços deve estar expressa e explícita, sob pena das operadoras serem obrigadas a 

custeá-los, com exceção dos tratamentos ilícitos ou antiéticos. Isto procede do dever de 

informação, que deve reinar em todas as relações contratuais, de modo a se proteger as 

legítimas expectativas das partes, bem como da necessidade de se interpretar as cláusulas 

contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 da Lei 8078/90). 

Os produtos e serviços de cobertura não obrigatória pelos planos de saúde, elencados 

no art. 10 da Lei nº 9.656/98 (ibid) são: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - 

procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o 

mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de 

emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não 

nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o 

disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, 

órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; VIII – revogado; IX - tratamentos 

ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas 

autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando 

declarados pela autoridade competente. 

O parágrafo 1º do art. 10 da Lei nº 9.656/98 estabelece que as exceções mencionadas 

nos incisos do artigo serão regulamentados pela ANS, o que foi feito pela edição da 

Resolução Normativa nº 428/17 (BRASIL, 1998a, 2017b). 

Assim, para que os usuários de planos de saúde tenham disponíveis as ações 

necessárias à prevenção de doenças e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, (art. 
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35-F da Lei nº 9.656/98), é preciso interpretar os casos de cobertura facultativa de acordo com 

os preceitos constitucionais e os princípios da Lei de Defesa do Consumidor, notadamente a 

boa-fé objetiva e a função social do contrato, garantindo a confiança implantada na parte 

vulnerável da relação contratual. 

Neste contexto, serão abordados aspectos específicos quanto à cobertura contratual e 

suas negativas pelas operadoras de planos de saúde:  

 

a) Do tratamento clínico ou cirúrgico experimental e do fornecimento de medicamentos 

importados não nacionalizados 

 

A exclusão de cobertura do tratamento clínico ou cirúrgico experimental e o 

fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados está prevista nos incisos I e V 

do art. 10 da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) e é regulamentada pela Resolução Normativa 

nº 428/17 (BRASIL, 2017b), em seu art. 20, § 1º, incisos I e V. 

O inciso I, do parágrafo 1º, do art. 20, da Resolução Normativa nº 428/17 (BRASIL, 

2017b), define tratamento experimental como aquele que emprega medicamentos, produtos 

para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; é considerado 

experimental pelo Conselho Federal de Medicina (CFM) ou pelo Conselho Federal de 

Odontologia (CFO); ou não possui as indicações descritas na bula/manual registrado na 

ANVISA (uso off-label), ressalvado o disposto no art. 26 da Resolução. 

O inciso V, do § 1º, do art. 20 da Resolução Normativa nº 428/17 estabelece que 

pode ser excluído o fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não 

nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

Porém, para que as exclusões sejam aceitáveis para o consumidor, algumas considerações 

merecem ser feitas. Isto porque, o fato de inexistir registro de determinado tratamento no Brasil, por 

si só, não lhe confere natureza experimental, desde que tenha sido aprovado para uso em outros 

centros e que esteja sendo admitido no local. A intenção da norma é afastar os tratamentos com 

eficácia ainda não comprovada cientificamente, que poderiam ocasionar prejuízo para a receita 

constituída pelas contribuições dos consumidores, além de riscos para estes. Assim, ainda que 

inexista o registro do tratamento junto ao órgão administrativo competente, este não pode ser 

considerado como experimental, se existir consenso médico-científico sobre sua eficácia, visto que 

tal conduta poderia impedir o beneficiário de plano de saúde a usufruir de adequado tratamento 

capaz de controlar ou eliminar a enfermidade que o atinge. 
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Da mesma forma, a falta de previsão de certo tratamento na bula/manual registrada 

na ANVISA, não caracteriza o mesmo como experimental, mas sim a comprovação médico-

científica da sua eficácia, já que pesquisas científicas sobre tratamentos médicos evoluem com 

rapidez e tendem a dominar os conhecimentos anteriores. 

Em relação ao fornecimento de medicamento importado não nacionalizado, sua recusa 

pode representar afronta ao direito à saúde, já que o uso de medicamento importado pode ser o 

único recurso hábil a combater a doença que atinge o beneficiário do plano de saúde, em virtude da 

inexistência de similar nacional. Portanto, impedir o acesso a determinado medicamento configura 

afastar do contrato de assistência privada à saúde sua finalidade essencial e inerente, com perda de 

seu objetivo e caracterizando desequilíbrio contratual. 

Desta maneira, caso alguma dessas duas situações se configurasse, haveria afronta ao 

art. 35-F da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a), que estabelece: “A assistência a que alude o 

art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença e à 

recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta Lei e do 

contrato firmado entre as partes” (BRASIL, 2017a, p. 59). 

A violação reside no fato de que o impedimento ao acesso ao tratamento clínico e/ou 

cirúrgico experimental e ao fornecimento de medicamentos importados estaria prejudicando a 

prevenção de doença, a recuperação, a manutenção e a reabilitação da saúde. 

Além disso, haveria violação ao art. 51, IV e §1º do Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8078/90), que dispõe:  

 

[...] São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas 

ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações 

consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 

desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade 

[...] (BRASIL, 2017a, p. 19). 
 

Ou seja, a recusa configuraria conduta abusiva, posicionando o consumidor em 

prejuízo na relação contratual, o que é conflitante com os princípios da boa-fé e 

equidade. Por outro lado, se existir medicamento nacional semelhante ao importado, que 

produza os mesmos efeitos, sem que a segurança do tratamento e a saúde do beneficiário 

do plano de saúde sejam colocadas em risco, a negativa de fornecimento do 

medicamento importado é válida, devendo ser trocado pelo nacional. Neste caso, o 

equilíbrio econômico do contrato irá preservar a operadora de planos de saúde, que não 

pode ser obrigada a custear a importação de medicamento mais caro. 

Também cumpre destacar que é considerado experimental o tratamento clínico 

ou cirúrgico assim definido pelo CFM ou pelo CFO. Nesse ponto, destaca-se que o 
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Código de Ética Médica, Resolução do CFM nº 1931, de 17/09/09 prevê, em seu art. 

102, parágrafo único, a permissão de utilização de terapêutica experimental quando esta 

for aceita pelos órgãos competentes e com o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal, adequadamente esclarecidos da situação e das possíveis 

consequências. Por sua vez, o Código de Ética da Odontologia, Resolução do  CFO nº 

42, de 20/05/03, prevê, em seu art. 39, VII, que constitui infração ética, usar, 

experimentalmente, sem autorização da autoridade competente e sem o conhecimento e 

o consentimento prévios do paciente ou de seu representante legal, qualquer tipo de 

terapêutica ainda não liberada para uso no país. 

Portanto, verifica-se a possibilidade de cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico 

experimental e do fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados pelos 

planos de saúde, respeitadas as condições específicas de cada caso, configurando-se abusiva a 

recusa imediata da operadora de planos de saúde. 

 

b) Dos procedimentos e tratamentos para fins estéticos 

 

A Lei nº 9.656/98 inclui dentre os casos de exclusão de cobertura, os 

procedimentos clínicos ou cirúrgicos e os tratamentos de rejuvenescimento e de 

emagrecimento para fins estéticos. Porém, cumpre esclarecer que a referida exclusão é 

legitimada para finalidade estética do produto ou serviço, ou seja, somente não será 

obrigatório o fornecimento/custeio do procedimento ou tratamento cuja adoção ocorra 

por exclusiva vontade do paciente, com propósito de melhorar sua estética corporal; 

mas, se o procedimento estético for necessário em virtude de lesões ou mutilações 

ocasionadas pelo tratamento de determinada doença, a operadora não pode recusar a 

cobertura com alegação de finalidade estética, já que o procedimento será para 

estabilizar o estado de saúde do usuário, respeitada a segmentação contratada (art. 12, da 

Lei nº 9.656/98). 

O inciso II, do parágrafo 1º, do art. 20, da Resolução nº 428/17 estabelece que, 

procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o 

mesmo fim, ou seja, aqueles que não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou 

parte do corpo humano lesionada, seja por enfermidade, traumatismo ou anomalia congênita, 

podem ser excluídos. O inciso II, do art. 10, da Lei nº 9.656/98 também prevê a exclusão de 

procedimentos estéticos. 
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Ressalta-se, ainda, o art. 10-A, da Lei nº 9.656/98, que estipula como obrigatória a 

cirurgia de reconstrução de mama, para reparação de mutilação decorrente de tratamento de 

câncer: 

 
Art. 10-A. Cabe às operadoras definidas nos incisos I e II do § 1o do art. 1o 

desta Lei, por meio de sua rede de unidades conveniadas, prestar serviço de 

cirurgia plástica reconstrutiva de mama, utilizando-se de todos os meios e 

técnicas necessárias, para o tratamento de mutilação decorrente de utilização 

de técnica de tratamento de câncer (BRASIL, 2017a, p. 48).   
   

Da mesma maneira, há exclusão de cobertura no tratamento de 

rejuvenescimento ou de emagrecimento com objetivo estético (art. 10, IV, da Lei nº 

9.656/98), bem como os realizados em locais de Serviço Personalizado de Atendimento 

(SPA), clínicas de repouso e estâncias hidrominerais (art. 20. §1º, IV, da Resolução 

Normativa nº 387/15). Justifica-se a exclusão destes tratamentos pelo fato de não serem 

essenciais para a preservação da saúde dos usuários, pois servem para evitar e/ou 

prorrogar o aparecimento de sinais de envelhecimento e de manter o nível de massa 

corporal no índice considerado ideal e não estão atrelados a qualquer doença física ou 

psíquica. 

No entanto, no que diz respeito ao problema de obesidade, a cobertura de seu tratamento é 

prevista no caput, do art. 10, da Lei nº 9.656/98, pois se trata de doença catalogada na CID da OMS 

(códigos E65 a E68). Logo, a exclusão de cobertura dos tratamentos terapêutico-cirúrgicos, 

referentes à obesidade em qualquer dos seus graus, é abusiva. 

 

c) Da inseminação artificial 

 

A inseminação artificial é hipótese de exclusão de cobertura, prevista no inciso III, 

do art. 10, da Lei nº 9.656/98. O referido tratamento é técnica de reprodução assistida que 

inclui a manipulação de oócitos e esperma para alcançar a fertilização, por meio de injeções 

de esperma intracitoplasmáticas, transferência intrafalopiana de gameta, doação de oócitos, 

indução da ovulação, concepção póstuma, recuperação espermática ou transferência 

intratubária do zigoto, entre outras técnicas (art. 20, §1º, III, da Resolução Normativa nº 

428/17). 

Deste modo, com base na legislação, entende-se ser opcional a cobertura de qualquer 

técnica de reprodução assistida. A possibilidade de exclusão deste tratamento ocorre, uma vez 

que reproduzir é uma escolha dos indivíduos e a dificuldade em gerar prole ou a ausência em 
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virtude de problemas orgânicos, não causam problemas físicos que obriguem as operadoras 

custearem os procedimentos de inseminação artificial.  

No entanto, como a ideia de saúde compreende o bem-estar psicofísico, a 

possibilidade de exclusão de cobertura é discutível, já que, para algumas pessoas, a procriação 

é fundamental e afeta a saúde mental. Deste modo, nos casos de infertilidade comprovada, 

com indicação médica para realização de inseminação artificial, parece ser plenamente 

indispensável a cobertura desse procedimento, por ser ação necessária à manutenção da saúde 

do usuário (art. 35-F da Lei nº 9.656/98). 

A Lei nº 9.656/98, estabelece como obrigatória a cobertura de atendimento no 

caso de planejamento familiar, que, de acordo com o art. 226, §7º da Constituição 

Federal de 1988, é de “livre decisão do casal”. No que se refere ao planejamento 

familiar, o art. 2º da Lei nº 9.263/96 (BRASIL, 1996) menciona que “entende-se 

planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que 

garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal” (ibid). Desta forma, se a concepção de um filho for planejada 

pelo casal, mas não for possível pela infertilidade de um deles, a cobertura do 

procedimento de inseminação artificial é obrigatória. 

Ocorre que, a ANS tem entendimento contrário, conforme dispõe na Resolução 

Normativa nº 428/17. Logo, entende-se que a ANS excedeu seus limites de poder de 

regulamentação, pois a Resolução Normativa afronta a obrigatoriedade de cobertura prevista 

no art. 35-C da Lei nº 9.656/98, além de obstar o exercício do direito constitucional ao livre 

planejamento familiar, que se funda nos princípios da dignidade humana e da paternidade 

responsável. 

 

d) Do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar 

 

O fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar está incluído dentre os 

casos de exclusão de cobertura (art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98), os quais são prescritos pelo 

médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com 

exceção dos medicamentos previstos no inciso XI do art. 21 e inciso X do art. 22 da 

Resolução Normativa nº 428/17, além da ressalva do disposto no art. 14 da referida 

Resolução. O art. 21, XI da Resolução Normativa nº 428/17 dispõe: 
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Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em 

consultório ou em ambulatório, definidos e listados no Rol de Procedimentos 

e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos 

para fins de diagnóstico ou terapia que, embora prescindam de internação, 

demandem o apoio de estrutura hospitalar por período superior a 12 (doze) 

horas, ou serviços como unidade de terapia intensiva e unidades similares, 

observadas as seguintes exigências [...] 

XI - cobertura de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, 

assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes 

de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou 

venoso, respeitando, preferencialmente, as seguintes características: 

a) medicamento genérico: medicamento similar a um produto de referência 

ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente 

produzido após expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros 

direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, 

e designado pela Denominação Comum Brasileira - DCB ou, na sua 

ausência, pela Denominação Comum Internacional - DCI, conforme definido 

pela Lei nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999; e 

b) medicamento fracionado: medicamento fornecido em quantidade distinta 

da embalagem original, conforme necessidade do paciente e definição do 

órgão competente, está atualmente a cargo da ANVISA [...] (BRASIL, 1999 

apud BRASIL, 2017a, p. 7-8). 

 

De maneira específica, o art. 22, X da mesma Resolução (Resolução Normativa nº 

428/17) versa sobre o Plano Hospitalar, que compreende os atendimentos realizados em todas 

as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos caracterizados como de urgência e 

emergência, conforme Resolução específica vigente, não incluindo atendimentos 

ambulatoriais para fins de diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso 

X deste artigo, que constam de exigências específicas(7). 

O art. 14 da Resolução Normativa nº 428/17 (BRASIL, 2017b) estabelece que em 

casos onde a operadora ofereça internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, 

com ou sem previsão contratual, deverá obedecer às exigências previstas nos normativos 

vigentes da ANVISA e nas alíneas "c", "d", "e" e "g" do inciso II do art. 12 da Lei nº 9.656, 

de 1998 (BRASIL, 1998a). 

Desta forma, os medicamentos aplicados pelo próprio usuário em ambiente diferente do 

ambulatório-hospitalar podem ser excluídos da cobertura do plano de saúde. Justifica-se a exclusão 

                                                           
(7) [...] X - cobertura obrigatória para os seguintes procedimentos considerados especiais cuja necessidade esteja 

relacionada à continuidade da assistência prestada em nível de internação hospitalar: a) hemodiálise e diálise 

peritonial - CAPD; b) quimioterapia oncológica ambulatorial, como definida no inciso X do art. 21 e os 

medicamentos para tratamento antineoplásico domiciliar de uso oral; c) procedimentos radioterápicos previstos 

no Anexo I desta RN para as segmentações ambulatorial e hospitalar; d) hemoterapia; e) nutrição parenteral ou 

enteral; f) procedimentos diagnósticos e terapêuticos em hemodinâmica descritos nos Anexos desta RN; g) 

embolizações listadas nos Anexos desta RN; h) radiologia intervencionista; i) exames pré-anestésicos ou pré-

cirúrgicos; j) procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta RN; e k) 

acompanhamento clínico no pós-operatório imediato, mediato e tardio dos pacientes submetidos aos transplantes 

listados nos Anexos, exceto fornecimento de medicação de manutenção [...] (BRASIL, 2017b, p. 9-11). 
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com o argumento de que o plano privado de assistência à saúde é contrato de prestação de serviços e 

não de fornecimento de produtos. Assim, os medicamentos fornecidos pela operadora são os 

utilizados nos procedimentos de diagnósticos e médico-cirúrgicos incluídos na segmentação 

contratada, afastados os fármacos prescritos para ocasião posterior à alta hospitalar, senão pode 

afetar o equilíbrio econômico financeiro do pacto, ao considerar a imposição às operadoras de um 

financiamento muito superior às mensalidades pagas pelos usuários. 

Contudo, no caso da internação domiciliar ser prescrita pelo médico responsável pelo 

tratamento do usuário, é cabível a cobertura dos medicamentos ministrados, pois prevalece a 

técnica adotada pelo profissional de saúde. Deste modo, o serviço de home care, efetuado por 

profissional médico no próprio domicílio do paciente, exige a cobertura dos produtos 

estabelecidos para a recuperação da saúde, por estarem inseridos nos serviços prestados pela 

operadora de planos de saúde. 

Ressalta-se que, o art. 10, inciso VI e o art. 12, inciso I, alínea “c” e inciso II, alínea “g”, 

ambos da Lei nº 9.656/98, com redação dada pela Lei nº 12.880/13 (BRASIL, 2013b), determina o 

fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, incluindo entre as coberturas 

obrigatórias dos planos de saúde, os tratamentos antineoplásicos de uso oral, procedimentos 

radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, cujo fornecimento se dá por meio de rede 

própria, credenciada, contratada ou referenciada, diretamente ao paciente ou ao seu representante 

legal, podendo ser realizado de maneira fracionada por ciclo, observadas as normas estabelecidas 

pelos órgãos reguladores e de acordo com prescrição médica. 

 

e) Do fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico 

 

O fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não vinculados ao ato cirúrgico 

tem cobertura facultativa, conforme dispõe o art. 10, VII da Lei nº 9.656/98. Os conceitos de 

prótese e de órtese estão dispostos nos parágrafos 2º e 3º, do art. 20, da Resolução Normativa 

nº 387/15: 

 

§ 2º Prótese é entendida como qualquer material permanente ou transitório 

que substitua total ou parcialmente um membro, órgão ou tecido. 

§ 3º Órtese é entendida como qualquer material permanente ou transitório 

que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo não ligados ao 

ato cirúrgico os materiais cuja colocação ou remoção não requeiram a 

realização de ato cirúrgico (ANS, 2016, p. 17).     

 

Desta forma, o fornecimento de próteses e de órteses ligadas a ato cirúrgico e/ou o 

tratamento que tenha finalidade curativa e/ou reparadora é de cobertura obrigatória pelos 
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planos de saúde, que sejam da segmentação de referência ou hospitalar, mas os materiais que 

tenham finalidade estética são excluídos, de acordo com o art. 10, II, da Lei nº 9.656/98. A 

obrigatoriedade acontece, pois os materiais são essenciais para o bom resultado dos 

procedimentos médicos aos quais o usuário é submetido, que constituem os meios para a 

efetiva prestação dos serviços de assistência à saúde. 

Assim, o provimento de próteses e órteses dissociadas de ato cirúrgico pode ser 

excluído do contrato de plano de saúde firmado, já que este engloba, em regra, a 

prestação de serviços médico-hospitalares, incluindo apenas o custeio dos produtos que 

sejam inerentes à essas atividades. Portanto, importante é mencionar o art. 12, caput, II, 

da Lei nº 9.656/98, que menciona como exigência mínima no contrato de plano de saúde 

que inclua internação hospitalar, a “cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo 

materiais utilizados”. 

 
 

f) Dos tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não 

reconhecidos pelas autoridades competentes 

 

O inciso IX, do art. 10 da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) exclui da cobertura dos 

planos de saúde os tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou 

não reconhecidos pelas autoridades competentes. 

Neste sentido, as operadoras de planos de saúde não podem ser obrigadas a fornecer 

ou custear tratamento que ofendam a ordem jurídica vigente, inclusive porque a cláusula 

contratual que assim disponha, é nula de pleno direito (art. 166, II, do Código Civil). 

Ademais, o Código de Ética Médica (Resolução nº 1931/09) dispõe que é direito do médico 

indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas cientificamente 

reconhecidas e respeitada a legislação vigente (Capítulo II, item II).  

Ressalta-se que, no que se refere aos tratamentos não reconhecidos pelas autoridades 

competentes, cabe ao CFM aprovar os procedimentos diagnósticos ou terapêuticos para serem 

reconhecidos como válidos e utilizáveis na prática médica nacional, art. 1º da Resolução nº 

1.609/00 (BRASIL, 2000b) do Conselho Federal de Medicina. Além disso, a ANVISA é 

responsável por regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco 

à saúde pública, art. 8º, caput da Lei nº 9.782/99 (BRASIL, 1999d). 

Logo, verifica-se que, a exclusão de cobertura dos tratamentos ilícitos ou antiéticos 

objetiva a proteção tanto da operadora quanto do usuário, já que, para aquela, afasta a 

responsabilidade por qualquer ofensa à saúde que possa decorrer da adoção de tratamento 
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ainda não reconhecido (art. 14 c/c art. 20 do Código de Defesa do Consumidor), enquanto que 

para o usuário impossibilita sua submissão a procedimentos médicos ainda não 

suficientemente confiáveis para garantir que a sua saúde não será atrapalhada. 

 

g) Dos casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade 

competente 
 

Inicialmente, são trazidas as definições de cataclismos, comoções internas e guerras. 

Deste modo, pode-se dizer que cataclismos são os fenômenos naturais, de ocorrência 

inesperada e violenta, capazes de provocar abruptas e intensas alterações no ambiente, que 

repercutem no campo econômico e social do local afetado - por exemplo, grandes inundações, 

terremotos, etc. Já por comoções internas, entendem-se as graves perturbações da ordem 

pública de uma determinada região – por exemplo, um bairro, um município ou um estado – 

responsáveis por afetar a paz, o equilíbrio e a organização anteriormente existentes. Enquanto 

que, por guerra compreende-se o estado de conflito estabelecido com outro país, formalmente 

declarado pelo Presidente da República, mediante autorização do Congresso Nacional ou 

referendado por ele, quando ocorrido no intervalo das sessões legislativas (arts. 49, II e 84, 

XIX da Constituição Federal de 1988). 

Assim, nestes casos, o art.10, inciso X, da Lei nº 9.656/98 possibilita a exclusão de 

cobertura, na intenção de que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 

visto que, ao celebrar o pacto, não é ponderada a possibilidade de acontecimentos de 

cataclismos, guerras e comoções internas. Estes riscos não constituem a definição das 

contribuições pecuniárias a serem pagas pelos usuários, que formam o fundo comum atribuído 

ao custeio dos serviços médico-hospitalares cobertos. Se as operadoras fossem obrigadas a 

cobrir os procedimentos ligados a estes eventos imprevisíveis, prestação excessivamente 

onerosa estaria sendo imputada, em violação ao contrato. 

Há que se mencionar, ainda, a problemática que ocorre acerca das doenças 

preexistentes. De acordo com o art. 11 da Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998; inciso IX do 

art. 4º da Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas no art. 2º, I da 

Resolução Normativa nº 162/07, doenças ou lesões preexistentes são “aquelas que o 

beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da 

contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde”. 

Nessa perspectiva, a Lei nº 9.656/98 abordou a matéria no art. 11, ao dispor:  
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Art. 11.  É vedada a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes 

à data de contratação dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o 

desta Lei após vinte e quatro meses de vigência do aludido instrumento 

contratual, cabendo à respectiva operadora o ônus da prova e da 

demonstração do conhecimento prévio do consumidor ou beneficiário. 

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001) 

Parágrafo único.  É vedada a suspensão da assistência à saúde do 

consumidor ou beneficiário, titular ou dependente, até a prova de que trata o 

caput, na forma da regulamentação a ser editada pela ANS (BRASIL, 2001a 

apud BRASIL, 2017a, p. 48).  

  

Com base no texto legal, observa-se que o consumidor não pode ser impedido de se 

incorporar a um plano de saúde por ser, naquele momento, portador de moléstia ou debilidade 

físico-psicológica. Ademais, passado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados do início 

da vigência da relação contratual, a cobertura contratada se torna ampla e total, independente 

do momento de começo da enfermidade. 

Contudo, a cobertura do contrato pode ser mudada em seus primeiros 24 (vinte e 

quatro) meses de vigência, pela preexistência de alguma lesão ou doença, considerados alguns 

aspectos. 

Se for constatado, no momento da contratação, que o futuro usuário está acometido 

de alguma enfermidade “que possa gerar necessidade de eventos cirúrgicos, de uso de leitos 

de alta tecnologia e de procedimentos de alta complexidade” (art. 6º, caput, da Resolução 

Normativa nº 162/07), compete à operadora, se não almejar oferecer cobertura total sem 

qualquer ônus adicional ao beneficiário, oferecer a previsão de cobertura parcial temporária 

ou a estipulação de agravo. 

Conforme o art. 2º, II da Resolução Normativa nº 162/07, a Cobertura Parcial 

Temporária (CPT) é “aquela que admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir 

da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde”, por isso, “a 

suspensão da cobertura de PAC, leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde 

que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo 

beneficiário ou seu representante legal”. A disponibilização dessa limitação de cobertura pela 

operadora ao usuário é obrigatória nos casos em que a operadora não escolha o oferecimento 

de cobertura total, pois, caso assim não proceda, não caberá alegação de omissão de 

informação na Declaração de Saúde ou aplicação posterior de CPT ou Agravo (art. 6º, §2º da 

Resolução Normativa nº 162/07) (BRASIL, 2007). 

Entretanto, por meio da cobertura parcial temporária, a operadora não pode excluir 

totalmente a cobertura dos serviços dedicados às doenças e lesões preexistentes à data da 

contratação. Haverá somente a suspensão da cobertura pelo prazo máximo de vinte e quatro 
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meses, referente aos procedimentos cirúrgicos, o uso de leitos de alta tecnologia e os 

procedimentos de alta complexidade (art. 6º, §3º da Resolução Normativa nº 162/07). 

Finalizado o prazo de suspensão, a cobertura assistencial passará a ser integral, segundo a 

segmentação contratada e prevista na Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a), art. 7º, §1º da 

Resolução Normativa nº 162/07 (BRASIL, 2007). 

Como opção à cobertura parcial temporária, é disponibilizado o oferecimento de 

agravo, o qual compreende “qualquer acréscimo no valor da contraprestação paga ao plano 

privado de assistência à saúde, para que o beneficiário tenha direito integral à cobertura 

contratada, para a doença ou lesão preexistente declarada, após os prazos de carências 

contratuais, de acordo com as condições negociadas entre a operadora e o beneficiário” (art. 

2º, III da Resolução Normativa nº 162/07). O agravo é regido por aditivo contratual 

específico, cujas condições serão estabelecidas entre as partes, devendo constar menção 

expressa sobre o seu percentual ou valor, bem como sobre o seu período de vigência (art. 7º, 

§2º da Resolução Normativa nº 162/07). 

Não obstante, mesmo que o usuário opte pela adoção do agravo, não fica 

desobrigado da observância dos prazos de carência previstos no contrato, pois a previsão 

destes prazos independe da preexistência ou não da doença. Além disso, após o prazo máximo 

de 24 (vinte e quatro) meses de vigência do agravo, o valor da mensalidade do plano de saúde 

deve ser fixado de acordo com o padrão normal, pois, neste momento, a operadora deve arcar 

com a cobertura dos tratamentos de qualquer doença, respeitada a segmentação contratada, 

preexistente ou não ao início da relação contratual. 

No plano de saúde coletivo empresarial com número de participantes igual ou 

superior a 30 (trinta) beneficiários, não pode haver cláusula de agravo ou cobertura parcial 

temporária nos casos de doenças ou lesões preexistentes, desde que o beneficiário formalize o 

pedido de ingresso em até 30 (trinta) dias da celebração do contrato coletivo ou de sua 

vinculação à pessoa jurídica contratante (art. 7º, caput da Resolução Normativa nº 195/09). 

A limitação de prazo de internação constitui outro problema enfrentado pelos 

usuários de planos de saúde. A Lei nº 9.656/98 proíbe a limitação de prazo, valor máximo e 

quantidade de internações hospitalares, em seu art. 12, II, “a” e “b”: 

 

[...] II - quando incluir internação hospitalar: a) cobertura de internações 

hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em 

clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de 

Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos; 

b) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou 

similar, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério 

do médico assistente [...] (BRASIL, 1998a apud BRASIL, 2017a, p. 49).     
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Este entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela edição da 

Súmula nº 302, com observância ao Código de Defesa do Consumidor (art. 51, IV e §1º, II): 

“É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar 

do segurado” (BRASIL, 2017a, p.19). 

Assim, a fixação de limitação de prazo de internação hospitalar revela prática 

abusiva e sua nulidade deve ser reconhecida de pleno direito. Se o tratamento da doença é 

coberto pela segmentação contratada, não é possível, sob pena de grave abuso, determinar a 

retirada do paciente da unidade de internação e/ou direcionar a este o pagamento de referidos 

serviços hospitalares, simplesmente porque excedeu o limite temporal determinado 

contratualmente, pois não é razoável.  

Ressalta-se que, em relação à internação psiquiátrica, a Resolução Normativa nº 

211/10, revogada pela Resolução Normativa nº 338/13, em sua redação original, 

possibilitava, excepcionalmente, a coparticipação para as internações psiquiátricas, 

quando ultrapassados 30 (trinta) dias de internação. Esta exceção se revelava abusiva, já 

que a limitação do prazo de internação limita direitos tocantes à natureza do contrato, a 

ponto de dificultar a realização do seu objeto, que é a proteção e a promoção da saúde. A 

referida exceção foi revogada em 02 de agosto de 2011, com a edição da Resolução 

Normativa nº 262.  

No entanto, a possibilidade de coparticipação no caso de internação psiquiátrica 

voltou a vigorar com a Resolução Normativa nº 338 (BRASIL, 2013a), em 21 de outubro de 

2013, no seu art. 21, inciso II, que dispunha:  

 

Art. 21 - O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em 

todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos 

caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução 

específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de 

diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste 

artigo, observadas as seguintes exigências: 

II. quando houver previsão de mecanismos financeiros de regulação disposto 

em contrato para internação hospitalar, o referido aplica-se a todas as 

especialidades médicas, contudo a coparticipação nas hipóteses de 

internações psiquiátricas somente poderá ser exigida considerando os 

seguintes termos, que deverão ser previstos em contrato: 

a) somente haverá fator moderador quando ultrapassados 30 dias de 

internação contínuos ou não, nos 12 meses de vigência; e 

b) a coparticipação poderá ser crescente ou não, estando limitada ao máximo 

de 50% do valor contratado (ANS, 2016, p. 18). 

 

E a Resolução Normativa nº 428, de 07 de novembro de 2017, manteve a exceção de 

coparticipação: 
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Art. 22. O Plano Hospitalar compreende os atendimentos realizados em 

todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos 

caracterizados como de urgência e emergência, conforme Resolução 

específica vigente, não incluindo atendimentos ambulatoriais para fins de 

diagnóstico, terapia ou recuperação, ressalvado o disposto no inciso X deste 

artigo [...] (BRASIL, 2017b, p. 8).   

 

Ocorre que, a legalidade destas normas é questionável, já que a previsão contratual 

da possibilidade de exigência de coparticipação sobre as internações psiquiátricas superiores a 

30 (trinta) dias infringe o art. 12, inciso II, alíneas “a” e “b” da Lei nº 9.656/98, além de 

inviabilizar a realização do objeto inerente ao contrato de plano de saúde, que é a proteção e a 

promoção do direito fundamental à saúde. 

Como as operadoras sabem que a limitação do prazo de internação hospitalar é nula, 

começaram a implantar outra tática, qual seja, prever um valor máximo de cobertura para 

internação, que, se ultrapassado, exige a coparticipação do usuário ou o seu custeio exclusivo 

por este, porém, tal conduta também é abusiva e é rejeitada pelo art. 12, II, da Lei nº 9.656/98, 

pois retira o direito do usuário e o próprio objeto da contratação. 

Destaca-se que, a previsão de um valor máximo de custeio de internação hospitalar 

não é cláusula limitativa de extensão do risco, mas sim cláusula que exclui a essência do risco 

assumido, já que o tratamento com internação hospitalar é inerente à segmentação contratada. 

Portanto, esta prática também é nula de pleno direito, pois, com a diminuição dos efeitos 

jurídicos da cobertura, passa a ser ineficaz a obrigação da operadora. 

No que tange ao regramento das carências, concebe-se como prazo de carência, o 

período no qual a eficácia do contrato, sobre determinadas coberturas previstas, fica 

suspensa, subsistindo a obrigação do usuário de adimplir as mensalidades pactuadas. 

Seria, então, o “período ininterrupto, contado a partir da data de início da vigência do 

contrato do plano privado de assistência à saúde, durante o qual o contratante paga as 

mensalidades, mas ainda não tem acesso a determinadas coberturas previstas no contrato”, 

conforme previsto no inciso V do artigo 12 da Lei nº 9.656/98, nos termos do art. 2º, III 

da Resolução Normativa nº 186/09. 

A previsão do prazo de carência tem a intenção de fidelizar o usuário e sustentar o 

plano de saúde, já que, apenas após o adimplemento de determinado número de parcelas e a 

formação de um saldo positivo pela operadora, o usuário será capaz de ter acesso pleno à 

cobertura dos serviços de assistência à saúde contratados. 

A Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) preceitua os prazos de carência em seu art. 

12, inciso V, estabelecendo o prazo máximo de 300 (trezentos) dias para partos a termos; 
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180 (cento e oitenta) dias para os demais casos; e 24 (vinte e quatro) horas para a 

cobertura dos casos de urgência e emergência. Assim, é legítima a estipulação de prazo de 

carência no contrato de plano de saúde, desde que não ultrapasse o prazo máximo previsto 

em lei. Se ultrapassar o prazo no instrumento contratual, será considerado não escrito o 

tempo que ultrapassar o limite legal. Ademais, o consumidor deve ser informado a 

respeito do prazo de carência no momento da contratação, em atenção ao art. 16, III da Lei 

nº 9.656/98. 

Cumpre destacar, ainda, as hipóteses de atraso no pagamento da mensalidade e de 

migração de plano de saúde, nas quais há impedimento de recontagem de carências, conforme 

previsto no art. 13, parágrafo único, I da Lei nº 9.656/98. 

Desta forma, a cláusula contratual que determine a recontagem de prazo de carência 

em decorrência da mora do usuário é abusiva, por ser consequência muito prejudicial para o 

beneficiário. A migração entre planos de saúde pelo usuário também constitui caso de 

impossibilidade de recontagem de prazo de carência, uma vez que existe a portabilidade de 

carências.  

A portabilidade de carências tem o intuito de permitir a mobilidade do consumidor 

que não esteja satisfeito com o contrato vigente, já que não precisará se submeter a um novo 

período de carência por ter aderido a um novo plano de saúde e, consequentemente, estimular 

a concorrência no mercado de saúde suplementar. Está regulamentado pela Resolução 

Normativa nº 186/09: 

 

Art. 2º, VII - portabilidade de carências: é a contratação de um plano 

privado de assistência à saúde individual ou familiar ou coletivo por adesão, 

com registro de produto na ANS, em operadoras, concomitantemente à 

rescisão do contrato referente a um plano privado de assistência à saúde, 

individual ou familiar ou coletivo por adesão, contratado após 1º de janeiro 

de 1999 ou adaptado à Lei nº 9656, de1998, em tipo compatível, observado o 

prazo de permanência, na qual o beneficiário está dispensado do 

cumprimento de novos períodos de carência ou cobertura parcial temporária; 

e (Redação dada pela RN nº 252, de 29/04/11) (BRASIL, 2009e). 

    

Porém, o art. 3º da Resolução Normativa nº 186/09 (ibid) estabelece condições para a 

dispensa do cumprimento de novos períodos de carência, na ocasião de migração do usuário 

entre planos de saúde. Segundo ele, o beneficiário de plano de contratação individual ou 

familiar ou coletiva por adesão, contratado após 1º de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei nº 

9656, de 1998, fica dispensado do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura 

parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual ou familiar ou 

coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de planos de assistência à saúde, desde 
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que sejam atendidos simultaneamente os requisitos(8) sugeridos pela Redação da RN nº 252, 

de 29/04/11). 

Portanto, a finalidade principal da portabilidade é permitir ao usuário rescindir o 

vínculo contratual de origem para ser aceito em outro plano de saúde sem exigência do 

cumprimento de novos períodos de carência. No entanto, para manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro da relação contratual, os planos de origem e de destino tenham 

harmonia, ou seja, tenham os mesmos critérios de segmentação assistencial, tipo de 

contratação individual ou familiar, coletivo por adesão ou coletivo empresarial e faixa de 

preço, art. 2º, VI da Resolução Normativa nº 186/09 (BRASIL, 2009e). Assim, a mudança de 

planos de saúde para outro de cobertura mais ampla, não é possível a portabilidade de 

carências, com necessidade de cumprimento dos períodos de carência referentes às coberturas 

acrescidas. 

Destaca-se que, a rede credenciada de médicos, hospitais, clínicas e laboratórios é 

bastante importante no momento da contratação e na preservação do vínculo contratual, já que 

é por meio desta rede que o usuário terá atendimento médico-hospitalar e acesso aos 

procedimentos adequados e efetivos para eliminar a enfermidade instalada. 

Desta maneira, no que se refere à qualidade da rede de prestadores de serviços de 

saúde, é preciso mencionar três formas possíveis de acesso a atendimento médico pelo 

usuário, expostas no art. 1º, I da Lei nº 9.656/98: livre escolha de profissionais ou serviços de 

saúde, cabendo à operadora apenas reembolsar os usuários pelos valores pagos, respeitados os 

limites contratuais; limitação da escolha de profissionais médicos dentre aqueles contratados 

                                                           
(8) I – estar adimplente junto à operadora do plano de origem, conforme inciso I do art. 8º; II – possuir prazo de 

permanência: a) na primeira portabilidade de carências, no mínimo dois anos no plano de origem ou no mínimo 

três anos na hipótese de o beneficiário ter cumprido cobertura parcial temporária; ou b) nas posteriores, no 

mínimo um ano de permanência no plano de origem. (Redação dada pela RN nº 252, de 29/04/11); III – o plano 

de destino estar em tipo compatível com o do plano de origem, conforme disposto no Anexo desta Resolução; IV 

– a faixa de preço do plano de destino ser igual ou inferior à que se enquadra o seu plano de origem, considerada 

a data da assinatura da proposta de adesão; e V – o plano de destino não estar com registro em situação “ativo 

com comercialização suspensa”, ou “cancelado”. §1º As faixas de preço previstas no inciso IV deste artigo serão 

definidas em Instrução Normativa a ser expedida pela Diretoria de Normas e Habilitação dos Produtos (DIPRO) 

e serão baseadas na Nota Técnica de Registro de Produto (NTRP) e/ou em outros instrumentos a serem definidos 

pela referida Diretoria. §2º A portabilidade de carências deve ser requerida pelo beneficiário no período 

compreendido entre o primeiro dia do mês de aniversário do contrato e o último dia útil do terceiro mês 

subsequente, ressalvado o disposto no § 4º do artigo 8º desta Resolução. (Redação dada pela RN nº 252, de 

29/04/11). §3º A operadora do plano de origem deve comunicar a todos os beneficiários tratados no caput a data 

inicial e final do período estabelecido no parágrafo 2º deste artigo, no mês anterior ao referido período, por 

qualquer meio que assegure a sua ciência. (Incluído pela RN nº 252, de 29/04/11). §4º O requisito previsto na 

alínea "a" do inciso II deste artigo não será exigível do beneficiário que for inscrito no plano de origem na forma 

da alínea "b" do inciso III do artigo 12, da Lei nº 9.656, de 1998. (Incluído pela RN nº 252, de 29/04/11). §5º 

Quando da adesão do beneficiário em novo contrato com uma operadora com proposta autorizada via oferta 

pública das referências operacionais e do cadastro de beneficiários, deverá ser observado o prazo da alínea “b” 

do inciso II deste artigo para exercício de portabilidades posteriores. (Acrescentado pela RN nº 384, de 04/09/15) 

(BRASIL, 2011, 1998a). 
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ou associados à operadora, bem como de estabelecimento ambulatorial e/ou hospitalar que 

pertença ou que possua vínculo contratual com a operadora; limitação da escolha de 

profissionais ou serviços de saúde aos que integrem rede credenciada ou referenciada 

(BRASIL, 1998a). 

No primeiro caso, a operadora de planos de saúde não interfere na qualidade dos 

serviços de assistência à saúde utilizados pelo usuário, pois este escolhe livremente, então, a 

operadora tem apenas a obrigação de pagamento/reembolso pelos serviços prestados. Nos 

dois últimos casos, é preciso preservar o nível inicial de qualidade dos serviços médico-

hospitalares pela operadora, pois a opção do usuário se limita à lista de profissionais e 

estabelecimentos apresentados pela operadora, que ocasiona expectativa no consumidor no 

momento da contratação. Deste modo, menciona-se o caput do art. 17 da Lei nº 9.656/98 

(ibid), que versa sobre a necessidade de manutenção do nível de qualidade dos serviços 

médicos fornecidos pelas operadoras de planos de saúde, da seguinte maneira: 

 

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como 

contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso 

I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores 

quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se 

sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante 

comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência.  

(Redação dada pela Lei nº 13.003/14) (BRASIL, 2014b apud BRASIL, 

2017, p. 50).              

 

Com base neste dispositivo, observa-se que a operadora de planos de saúde tem o 

dever de manter a rede de prestadores de serviços a ela vinculados, sem se restringir aos 

estabelecimentos hospitalares. Ao considerar a abrangência conceitual de plano de saúde do 

art. 1º, I da Lei nº 9.656/98  e os objetivos dessa relação contratual estabelecidos no art. 35-F 

da mesma legislação, verifica-se que as operadoras têm o compromisso de manter a rede de 

prestadores de serviços contratados, referenciados ou credenciados, o que inclui todo o conjunto de 

indivíduos e entidades relacionados com a assistência à saúde, tais como, médicos, hospitais, 

clínicas, laboratórios, dentre outras categorias vinculadas à saúde arrolados pelas operadoras e 

informadas aos usuários no momento da contratação e ao longo de sua execução, mantendo a boa-fé 

objetiva existente entre os contratantes (BRASIL, 1998a). 

Outro aspecto a ser tratado, é a vigência dos contratos de plano de saúde. Apesar da 

ocorrência de renovação automática do contrato, há circunstâncias em que a rescisão 

contratual é cabível, tais como no caso de resilição, que é a manifestação de vontade bilateral 

ou unilateral no sentido de extinguir o contrato, e de resolução, que tem como causa o 

inadimplemento contratual por uma das partes. 



85 

 

No caso de resilição bilateral do contrato de plano de saúde, também chamada de 

distrato, não há grandes ponderações a serem feitas, visto que revela acordo de vontades com 

intenção de extinguir a relação contratual antes firmada. A sua realização precisa acontecer 

pela mesma forma exigida para o contrato, art. 472 do Código Civil, Lei 10.406/02 e seus 

efeitos não alteram os já produzidos pela relação contratual (BRASIL, 2002a). 

No entanto, em relação à resilição unilateral do pacto pela operadora, há restrições 

para sua ocorrência. Deste modo, a extinção unilateral do contrato pode ter sentido de prática 

abusiva realizada pela operadora para deixar de cumprir obrigação contratual quando os 

serviços médico-hospitalares tenderem a ser exigidos pelo usuário ou mesmo para impor, de 

maneira indireta, reajuste excessivo das mensalidades, pela formalização de um novo 

contrato. 

O art. 13, parágrafo único, II da Lei nº 9.656/98 menciona que nos planos de saúde 

contratados individualmente é vedada a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo 

por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, 

consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o 

consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência 

(BRASIL, 1998a). 

De igual modo, não é possível a rescisão unilateral imotivada dos planos de saúde 

coletivos, já que a forma de contratação não retira a finalidade contratual, qual seja, a 

proteção e a promoção do direito à saúde, embora haja entendimento de que a ausência de 

menção expressa sobre os planos coletivos no art. 13, parágrafo único da Lei nº 9.656/98, 

indique que esses contratos não se submetem à proibição de suspensão ou rescisão unilateral 

atribuída aos planos individuais, o que afronta o art. 35-F da Lei nº 9.656/98  e desvaloriza as 

expectativas do usuário, que pode estar desprotegido de assistência à saúde quando precisa 

(ibid). 

Já em relação aos efeitos do inadimplemento pelos usuários e a possibilidade de 

resolução contratual, pode-se dizer que, no ramo dos contratos de plano de saúde, a resolução 

do contrato deve ser aplicada em último caso. O princípio da conservação do contrato, 

previsto no art. 6º, V e no art. 51, §2º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, deve ser 

privilegiado, pois tem o objetivo de assegurar a manutenção do contrato enquanto houver 

interesse útil a ser satisfeito mediante sua execução (ibid). 

Na hipótese de inadimplemento por parte da operadora, que, na maioria das vezes, se 

dá pela negativa de cobertura de atendimento médico-hospitalar, constata-se que o usuário 

acaba por não optar pelo exercício do direito de resolução do contrato, já que tem interesse na 
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plena execução das obrigações pactuadas. Deste modo, a extinção do contrato revelaria 

penalidade não só para a operadora, mas também para o beneficiário de plano de saúde, que 

se veria sem acesso aos serviços de assistência à saúde. Esta situação tem motivado os 

usuários provocarem o Poder Judiciário na tentativa de não sofrerem abusividades, inclusive 

com pedido de indenização por danos materiais e morais, para a operadora ser condenada a 

cumprir a obrigação contratual inadimplida. 

Já o caso de inadimplemento pelo usuário, com o não pagamento das mensalidades, 

prejudica a operadora em oferecer/custear os serviços médico-hospitalares a que se obrigou, 

sendo compreensível sua vontade de resolução do contrato, porém, para privilegiar o caráter 

existencial do contrato de plano de saúde e a incidência do princípio da conservação dos 

negócios jurídicos, a resolução contratual pela operadora requer que requisitos e limitações 

sejam atendidos. Assim, o simples atraso no pagamento da mensalidade não determina o 

cancelamento automático do contrato, sendo imprescindível que o usuário seja comunicado 

do débito em aberto, bem como seja concedido prazo para remição da mora, sob pena de 

resolução contratual. Portanto, se o beneficiário pagar as parcelas em atraso, com o acréscimo 

da mora, o contrato será reconstituído. 

Desta maneira, frisa-se que, a extinção do contrato feita pela operadora é 

acompanhada do dever de informação, pois o cancelamento unilateral por inadimplemento 

exige o recebimento de notificação pelo usuário, em que conste, expressamente, a 

comunicação do motivo que fez surgir a vontade declarada no documento emitido pela 

operadora. Neste sentido, o art. 51, IV e XV do Código de Defesa do Consumidor deve ser 

considerado, já que a resolução sem qualquer notificação do usuário, descumpre o princípio 

da boa-fé objetiva, que deve ser observado pelos contraentes não só nas tratativas, como 

também na execução do contrato, o que é prática nula de pleno direito (BRASIL, 1998a). 

Há que se considerar, ainda, a teoria do adimplemento substancial como item 

impeditivo da resolução do contrato de plano de saúde, pois, de acordo com esta teoria, se o 

usuário estiver inadimplente por parcela mínima de sua prestação, as consequências da mora 

devem ser relativizadas em razão da proporcionalidade do descumprimento do contrato, senão 

se considera abuso de direito. Além disso, o contrato de plano de saúde não pode ser 

extinguido com fundamento no inadimplemento do usuário, se a operadora continuar a cobrar 

as mensalidades posteriores ao inadimplemento, sem ter feito nada para que o usuário quitasse 

o débito. 

Portanto, resta claro que a resolução do contrato de plano de saúde em virtude do 

inadimplemento do usuário apenas é aceitável se este tiver sido informado, de forma não 
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duvidosa, sobre a intenção, juntamente com a concessão de prazo razoável para a 

regularização das mensalidades em aberto, sendo que isto se aplica tanto para os planos 

antigos quanto para os planos novos contratados individual ou coletivamente, por estarem 

de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, para os planos novos, a 

Lei nº 9.656/98 dispõe especificamente sobre a matéria, em seu art. 13, parágrafo único, 

II: 

 

Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados 

individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas:  

[...] 

II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-

pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, 

consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde 

que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia 

de inadimplência [...] (BRASIL, 1998a apud BRASIL, 2017, p. 50).  
 

Desta forma, para a resolução do plano de saúde contratado individualmente após a 

entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, os seguintes itens precisam ser atendidos: inadimplência 

do usuário por prazo superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não; contabilização do 

prazo no período compreendido entre os últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato; 

notificação do usuário acerca da possibilidade de resolução contratual até o quinquagésimo 

dia de inadimplência (BRASIL, 1998a). 

Destaca-se que, o referido artigo proíbe a “suspensão ou a rescisão unilateral do 

contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação hospitalar” (BRASIL, 

2017, p. 50). Esta vedação acontece, pois seria afronta à boa-fé objetiva a ação da operadora 

que retira o beneficiário de internação hospitalar por motivo, por exemplo, de atraso no 

pagamento da mensalidade, pois é neste momento que os serviços médico-hospitalares se 

fazem necessários e, antes da inadimplência, o usuário já teria efetuado o pagamento das 

mensalidades, sendo justa e legítima sua expectativa quanto ao custeio do tratamento de 

internação hospitalar.  

Esta garantia também deve ser assegurada aos dependentes do usuário titular, pois a 

Lei nº 9.656/98 não diferencia o tratamento a ser conferido aos usuários e aos dependentes, 

pois ambos, por serem consumidores na relação de plano de saúde, têm o direito de ter acesso 

pleno, dentro da segmentação contratada, às ações necessárias à prevenção da doença e à 

recuperação, manutenção e reabilitação da saúde (ibid).  

No que diz respeito ao reajuste, seus valores e hipóteses de incidência nos contratos 

de plano de saúde, têm-se a possibilidade de cláusula de reajuste, que disciplina a forma de 

majoração periódica dos valores das mensalidades pagas pelo usuário, que irão manter a 
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receita da operadora e, por consequência, a apropriada prestação dos serviços médico-

hospitalares contratados. 

A previsão de reajuste se justifica pelo fato de que o aumento das quantias pagas 

pelos usuários durante a vigência do contrato é indiscutível, já que os custos dos serviços 

médico-hospitalares de cobertura obrigatória pela operadora, nos termos da segmentação 

contratada, diferenciam de acordo com as alterações do mercado e em virtude dos progressos 

médico-científicos responsáveis pela descoberta sucessiva e constante de novos tratamentos 

para a cura de doenças.  

O progresso da idade do usuário também influencia no acréscimo da frequência e do 

uso dos serviços e, assim, o aumento dos custos a serem cobertos pelas operadoras, pois, em 

regra, os idosos têm mais chance de adquirir doenças, o que faz precisarem mais da 

assistência à saúde oferecida pela operadora do plano de saúde. 

Neste contexto, o reajuste tem a finalidade de manter o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato durante a sua vigência, porém, diversas práticas abusivas vêm 

ocorrendo por parte das operadoras de planos de saúde no aspecto do reajuste, como o 

aumento excessivo dos valores das mensalidades, que geram lucro exorbitante e ocasionam 

enriquecimento sem causa. 

Diante disso, as possibilidades de reajuste precisam ser regulamentadas para proteger 

os usuários das arbitrariedades praticadas por parte das operadoras de planos de saúde, que 

visam lucro elevado. Neste Sentido, a Lei nº 9.656/98 dispõe três hipóteses de reajuste, de 

incidência cumulativa: a atualização decorrente da variação dos custos assistenciais; mudança 

de faixa etária do usuário; e reavaliação do plano, chamada de revisão técnica (BRASIL, 

1998a). 

Porém, as normas referentes ao reajuste são insatisfatórias para extinguir os atos 

abusivos praticados pelas operadoras, que utilizam fórmulas e índices imprecisos, que 

atrapalham a compreensão pelo beneficiário, além de não serem aplicadas aos contratos 

celebrados antes da entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, que não foram adaptados à referida 

Lei. Assim, imperiosa é a incidência do Código de Defesa do Consumidor (ibid). 

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, são nulos os reajustes 

calculados unilateralmente pela operadora, por meio de dados por ela própria informados, sem 

indicar preliminarmente o índice de reajuste, já que isto desequilibra o vigor do contrato e 

afronta a paridade de tratamento entre as partes. Destaca-se que, é necessária a definição, no 

instrumento contratual, de forma clara e precisa, do índice de reajuste adequado para 

estabelecer o equilíbrio da relação de plano de saúde, o qual deve ser de aplicação específica 
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no mercado de saúde suplementar, o que, atualmente, é fixado pela ANS, em atenção ao art. 

4º, XVII da Lei nº 9.961/00 (BRASIL, 2000a). 

A operadora não pode implementar o reajuste por meio de fórmula técnica e 

complexa que não seja passível de compreensão pelo homem médio e/ou que exija 

conhecimento específico, sob pena de invalidade da previsão contratual. Além disso, a 

operadora deve informar ao usuário o aumento da mensalidade por meio da inserção dessa 

informação no boleto de cobrança, no qual deverá constar o percentual e o tipo de aumento 

aplicado, possibilitando o controle de legitimidade do reajuste aplicado. 

Ressalta-se que, o reajuste produzido pelo aumento da taxa de sinistralidade é 

abusivo, visto que no contrato de plano de saúde há riscos para ambas as partes: o usuário 

assume a obrigação de pagar as mensalidades sob o risco de não precisar utilizar os 

serviços contratados; a operadora assume a obrigação de fornecer/custear os serviços 

contratados sob o risco de não ter obtido valor suficiente para a satisfação da cobertura. 

Deste modo, não pode a operadora transferir todos os riscos ao usuário, requerendo o 

aumento da mensalidade em razão da utilização dos serviços contratados, pois isso 

contraria a própria essência do contratado, colocando o consumidor em prejuízo, o que é 

rejeitado pelo art. 6º, V do Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90 (BRASIL, 

1990c). 

Com essas considerações, feitas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, 

além de se considerar a obrigatoriedade de previsão de dispositivo contratual que indique com 

clareza os requisitos de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias, art. 16, XI da Lei 

nº 9.656/98, é possível verificar os casos de reajustes das mensalidades dos contratos de plano 

de saúde (BRASIL, 1998a). 

Deste modo, passa-se à análise da hipótese de reajuste em virtude do aumento dos 

custos operacionais. O art. 28 da Lei nº 9.069/98 (BRASIL, 1998a), que implantou o Plano 

Real e o art. 19, caput da Resolução Normativa nº 195/09 (BRASIL, 2009a), preveem 

reajustes anuais em decorrência da variação dos custos operacionais, pois, durante a vigência 

do contrato, é esperada a mudança dos custos médico-hospitalares, que demandem o 

acréscimo dos valores das mensalidades, a fim de manter a paridade entre as prestações das 

partes. 

Ocorre que, a simples previsão contratual de reajuste anual decorrente da variação 

dos custos operacionais, não proporciona qualquer segurança ao usuário do plano de saúde, já 

que este não tem conhecimento prévio sobre a forma de atualização da quantia por ele paga, 

nem sobre os critérios e aspectos considerados para a obtenção da taxa de reajuste. Deste 
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modo, a Lei nº 9.961/00, estabelece que a ANS é a responsável por fixar normas para registro 

dos produtos definidos como contratos de assistência privada à saúde (art. 4º, XVII, da Lei nº 

9961/00 (BRASIL, 2000a). Com este fim, a ANS editou a Resolução Normativa nº 171/08, 

que tem a incumbência de estabelecer “critérios para aplicação de reajuste das 

contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência suplementar à saúde, médico-

hospitalares, com ou sem cobertura odontológica, contratados por pessoas físicas ou jurídicas” 

(BRASIL, 2008a). 

O art. 2º da Resolução Normativa nº 171/08 (BRASIL, 2008a) estabelece que 

depende de prévia autorização da ANS a aplicação de reajustes das contraprestações 

pecuniárias dos planos individuais e familiares de assistência suplementar à saúde que 

tenham sido contratados após de 1º de janeiro de 1999 ou adaptados à Lei nº 9.656/98 

(BRASIL, 1998a). O índice de reajuste máximo a ser autorizado pela ANS deverá ser 

aprovado por sua Diretoria Colegiada, órgão cuja composição deve se atentar ao art. 6º da 

Lei nº 9.961/00 (BRASIL, 2000a), sendo publicado no Diário Oficial da União (DOU) e 

na página da Agência na internet, art. 8º da Resolução Normativa nº 171/08 (BRASIL, 

2008a). E, quando da “aplicação dos reajustes autorizados pela ANS, deverá constar de 

forma clara e precisa, no boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual 

autorizado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste aplicado, nome,  código e 

número de registro do plano e o mês previsto para o próximo reajuste”, art. 10, caput da 

Resolução Normativa nº 171/08 (ibid). 

Em relação aos contratos antigos de plano de saúde, firmados até 1º de janeiro de 

1999 e não adaptados à Lei nº 9.656/98, o art. 12, §1º da Resolução Normativa nº 171/08 

dispõe que, para fins de reajuste das contraprestações pecuniárias, deverá ser aplicado o 

disposto no contrato, desde que contenha o índice de preços a ser utilizado ou critério 

claro de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste 

(BRASIL, 1998a). Caso as cláusulas do contrato não indicarem expressamente o índice de 

preços a ser utilizado para reajustes das contraprestações pecuniárias e/ou sejam omissas 

quanto ao critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do 

reajuste, deverá ser adotado percentual limitado ao reajuste estipulado pela ANS, de 

acordo com a Resolução Normativa nº 171/08 (BRASIL, 2008a), art. 12, §2º. Da mesma 

maneira, quando aplicado o reajuste, deverá constar, de forma clara e precisa, junto ao 

boleto de pagamento enviado aos beneficiários, o percentual estabelecido, cópia da 

cláusula que determina seu critério de apuração, nome e código de identificação do plano 

no Sistema de Cadastro de Planos Antigos (art. 12, §3º). 
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Por outro lado, para os planos coletivos médico-hospitalares, com ou sem cobertura 

odontológica, independente da data da celebração do contrato, a aplicação de reajuste das 

contraprestações pecuniárias não é condicionada à prévia autorização da ANS, sendo 

obrigatória apenas a prestação de informação a esta Agência sobre os percentuais de reajuste e 

revisão aplicados, e as alterações de coparticipação e franquia, art. 13 da Resolução 

Normativa nº 171/08 (BRASIL, 2008a).  O art. 16 da Resolução Normativa nº 171/08 dispõe 

sobre as informações do boleto de pagamento e da fatura: 

 

Art. 16. Os boletos e faturas de cobrança com a primeira parcela reajustada 

dos planos coletivos, deverão conter as seguintes informações: 

I – se o plano é coletivo com ou sem patrocínio, conforme o caso, de acordo 

com definição prevista no anexo II da Resolução Normativa - RN nº 100, de 

3 de junho de 2005; 

II – o nome do plano, nº do registro do plano na ANS ou código de 

identificação no Sistema de Cadastro de Planos Antigos, e número do 

contrato ou da apólice; 

III - data e percentual do reajuste aplicado ao contrato coletivo; 

IV – valor cobrado; e 

V – que o reajuste será comunicado à ANS em até trinta dias após sua 

aplicação, por força do disposto nesta Resolução. 

§1º Sempre que houver cobrança mensal dos beneficiários, por qualquer 

meio, como desconto em folha ou débito bancário, ainda que não sejam 

emitidos pela operadora, esta deverá diligenciar para que os beneficiários 

recebam, no mês do reajuste, um documento contendo as informações 

previstas neste artigo. 

§2º No documento previsto no parágrafo anterior, a informação tratada no 

inciso IV deverá especificar o valor ou a parcela para pagamento do 

beneficiário (BRASIL, 2005, 2008a). 

 

No caso de não haver necessidade de prévia autorização da ANS para o reajuste das 

mensalidades dos planos coletivos, o seu fundamento se dá pela presença de um intermediário 

entre operadora e usuário, chamado patrocinador, que tem o poder de impedir a oposição de 

práticas abusivas pela operadora do plano de saúde. No entanto, não raros são os abusos de 

reajustes nesta forma de contratação. 

Devido ao excesso de reajustes efetuados nas mensalidades, evidencia-se a 

necessidade da alteração do quadro normativo atual, para que a modalidade de plano coletivo 

com patrocinador se submeta às regras da ANS. Em relação aos planos coletivos sem 

patrocinador, adaptados à Lei nº 9.656/98, é preciso prévia autorização da ANS para aumentar 

o valor das contraprestações pecuniárias, já que, neste caso, o financiamento acontece, 

exclusivamente, por recursos dos usuários, da mesma maneira que os planos individuais 

(BRASIL, 1998a). No que tange ao reajuste em razão da mudança de faixa etária do usuário, 

sua previsão legal encontra-se no art. 15 da Lei nº 9.656/98 (ibid): 
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Art. 15.  A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos 

contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, 

em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam 

previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes 

incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, 

ressalvado o disposto no art. 35-E. (Redação dada pela Medida Provisória nº 

2.177-44, de 2001) 

Parágrafo único.  É vedada a variação a que alude o caput para consumidores 

com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que 

tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos 

(BRASIL, 2001a apud BRASIL, 2017, p. 50).   
   

O art. 35-E, inciso I, §§ 1º e 2º versa sobre o reajuste para os planos de saúde antigos: 

 

Art. 35-E.  A partir de 5 de junho de 1998, fica estabelecido para os 

contratos celebrados anteriormente à data de vigência desta Lei que:  

I - qualquer variação na contraprestação pecuniária para consumidores com 

mais de sessenta anos de idade estará sujeita à autorização prévia da ANS;  

§ 1º Os contratos anteriores à vigência desta Lei, que estabeleçam reajuste 

por mudança de faixa etária com idade inicial em sessenta anos ou mais, 

deverão ser adaptados, até 31 de outubro de 1999, para repactuação da 

cláusula de reajuste, observadas as seguintes disposições:  

I - a repactuação será garantida aos consumidores de que trata o parágrafo 

único do art. 15, para as mudanças de faixa etária ocorridas após a vigência 

desta Lei, e limitar-se-á à diluição da aplicação do reajuste anteriormente 

previsto, em reajustes parciais anuais, com adoção de percentual fixo que, 

aplicado a cada ano, permita atingir o reajuste integral no início do último 

ano da faixa etária considerada; 

II - para aplicação da fórmula de diluição, consideram-se de dez anos as 

faixas etárias que tenham sido estipuladas sem limite superior;        

 III - a nova cláusula, contendo a fórmula de aplicação do reajuste, deverá 

ser encaminhada aos consumidores, juntamente com o boleto ou título de 

cobrança, com a demonstração do valor originalmente contratado, do valor 

repactuado e do percentual de reajuste anual fixo, esclarecendo, ainda, que o 

seu pagamento formalizará esta repactuação; 

IV - a cláusula original de reajuste deverá ter sido previamente submetida à 

ANS; 

V - na falta de aprovação prévia, a operadora, para que possa aplicar reajuste 

por faixa etária a consumidores com sessenta anos ou mais de idade e dez 

anos ou mais de contrato, deverá submeter à ANS as condições contratuais 

acompanhadas de nota técnica, para, uma vez aprovada a cláusula e o 

percentual de reajuste, adotar a diluição prevista neste parágrafo.        

§ 2º Nos contratos individuais de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o 

do art. 1o desta Lei, independentemente da data de sua celebração, a 

aplicação de cláusula de reajuste das contraprestações pecuniárias dependerá 

de prévia aprovação da ANS (BRASIL, 2017, p. 58).     

 

Porém, o art. 35-E da Lei nº 9.656/98 não pode ser aplicado devido à Decisão da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1931, do Supremo Tribunal Federal, que 

determina que a regulamentação dos planos de saúde não atinge os contratos celebrados antes 

da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a). 
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Assim, o reconhecimento de reajuste das mensalidades em razão da mudança de 

faixa etária deve se atentar a três momentos: antes da vigência da Lei nº 9.656/98; após o 

advento da Lei nº 9.656/98 e antes da entrada em vigor da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do 

Idoso); e após o advento da Lei nº 10.741/03 (BRASIL, 1998a, 2003a). 

Deste modo, quanto aos contratos de plano de saúde celebrados antes da entrada 

em vigor da Lei nº 9.656/98 e que não se adaptaram a esta lei, não há disciplina normativa 

específica sobre a matéria, o que facilita a ausência de cláusula detalhada sobre os 

percentuais de reajuste por mudança de faixa etária nos contratos de plano de saúde 

(BRASIL, 1998a). Assim, as previsões sobre esta disciplina são genéricas, o que 

possibilita aumentos abusivos pelas operadoras de planos de saúde e motiva os 

beneficiários a recorrerem ao Poder Judiciário, em busca da declaração de nulidade do 

reajuste aplicado, com base nas disposições do Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, 

V; art. 46; e art. 51, IV e X). 

Em relação aos contratos firmados após a entrada em vigor da Lei nº 9.656/98, ou 

adaptados às suas disposições, o art. 15 deve ser observado (ibid). Deste modo, há 

imposições para a cláusula contratual que disponha sobre as faixas etárias e os percentuais 

de reajustes incidentes em cada uma delas, em consonância com as normas expedidas pela 

ANS, bem como o respeito ao impedimento de reajuste para o usuário com mais de 

sessenta anos de idade que esteja vinculado ao plano de saúde há mais de dez anos.  

O CONSU editou a Resolução nº 06/98, que dispõe as variações das contraprestações 

pecuniárias em razão da idade do usuário e de seus dependentes, no art. 1º: 

 

Art. 1º – Para efeito do disposto no artigo 15 da Lei 9.656/98, as variações 

das contraprestações pecuniárias em razão da idade do usuário e de seus 

dependentes, obrigatoriamente, deverão ser estabelecidas nos contratos de 

planos ou seguros privados de assistência à saúde, observando o máximo de 

7 (sete) faixas, conforme discriminação abaixo: 

I – 0 (zero) a 17 (dezessete) anos de idade; 

II – 18 (dezoito) 29 (vinte e nove) anos de idade; 

III – 30 (trinta) a 39 (trinta e nove) anos de idade; 

IV – 40 (quarenta) a 49 (quarenta e nove) anos de idade; 

V – 50 (cinquenta) a 59 (cinquenta e nove) anos de idade; 

VI – 60 (sessenta) a 69 (sessenta e nove) anos de idade; 

VII – 70 (setenta) anos de idade ou mais (BRASIL, 1998a, 1998b).   

 

A Resolução nº 06/98 (BRASIL, 1998b) determina que a variação de preço, entre a 

primeira e a última faixa etária, somente pode ser de seis vezes no máximo:   
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Art. 2º – As operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde 

poderão adotar por critérios próprios os valores e fatores de acréscimos das 

contraprestações entre as faixas etárias, desde que o valor fixado para a faixa 

etária prevista no inciso VII do artigo 1º desta Resolução, não seja superior a 

6 vezes o valor da faixa etária prevista no inciso I do artigo 1º desta 

Resolução (BRASIL, 1998b). 

 

No entanto, o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/03, trouxe consequências para a 

hipótese de reajuste decorrente da faixa etária do usuário. Este Estatuto traz disposições 

para regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) 

anos (art. 1º da Lei nº 10.741/03). O parágrafo 3º do art. 15 da referida Lei, estabelece que 

“é vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores 

diferenciados em razão da idade” (BRASIL, 2003a). Deste modo, não podem ocorrer 

reajustes, de maneira concentrada e em razão da idade do usuário, que dificulte ou impeça 

a permanência do vínculo contratual com a pessoa idosa, privilegiando a relação 

contratual e as contraprestações pecuniárias pagas em favor da operadora durante a 

execução do contrato, anterior à abrangência da idade de 60 (sessenta) anos pelo 

beneficiário. 

Ademais, já que são constantes os aumentos abusivos das mensalidades efetuados 

pelas operadoras de planos de saúde para as faixas etárias mais elevadas, os Tribunais do país 

têm adotado a aplicação imediata do Estatuto do Idoso, ressaltando que a norma possui caráter 

público e revela grande importância para garantir os interesses dos usuários idosos. 

Os beneficiários dos planos de saúde que tenham idade igual ou superior a sessenta 

anos são vulneráveis nos seguintes aspectos: são consumidores qualificados pela perda de 

algumas aptidões físicas e intelectuais, responsáveis por piorar a situação de aprisionamento 

contratual. Deste modo, deve-se atentar para a dificuldade de discriminação do usuário idoso 

quanto à incidência de reajuste da mensalidade, tanto para os contratos celebrados antes da 

entrada em vigor do Estatuto do Idoso, quanto para os que foram firmados em momento 

posterior, razão pela qual, efetivada a idade de sessenta anos, é proibida qualquer majoração 

com base na faixa etária. 

A ANS, depois da entrada em vigor do Estatuto do Idoso, editou a Resolução 

Normativa nº 63/03, que define os limites a serem observados para adoção de variação de 

preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de 

janeiro de 2004. O art. 2º desta Resolução Normativa fixou dez faixas etárias a serem 

adotadas nos contratos: 
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Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte 

tabela: 

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos; 

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos; 

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos; 

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos; 

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos; 

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos; 

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos; 

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos; 

IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos; 

X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais (BRASIL, 2003b). 

 

O art. 3º, I da Resolução revela que, o valor fixado para a última faixa etária, não 

poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária, além da variação acumulada 

entre a sétima e a décima faixas não poder ser superior à variação acumulada entre a primeira 

e a sétima faixas (ibid). 

O reajuste decorrente de revisão técnica acontece para ajustar situações de 

desequilíbrio das carteiras estabelecidas pelas operadoras de planos privados de assistência à 

saúde. A Resolução Normativa nº 19/02, editada pela ANS, dispõe sobre a revisão técnica. 

Esta norma é aplicada aos planos individuais ou familiares e àqueles empregados por 

entidades de autogestão, que o financiamento ocorra exclusivamente por recursos de seus 

beneficiários, que tenham sido contratados até 01/01/1999, art. 1º da Resolução Normativa nº 

19/02 (BRASIL, 2002b). 

O caput do art. 2º da Resolução nº 19/02, traz a definição de revisão técnica e o 

parágrafo único menciona sobre os valores das contraprestações pecuniárias: 

 

Art. 2º Define-se por Revisão Técnica a correção de desequilíbrios 

constatados nos planos privados de assistência à saúde a que se refere o art. 

1º, mediante reposicionamento dos valores das contraprestações pecuniárias, 

mantidas as condições gerais do contrato. 

Parágrafo único. O reposicionamento dos valores das contraprestações 

pecuniárias deverá considerar os níveis de custo de assistência à saúde 

observados no contexto nacional, bem como estímulos à eficiência na 

prestação de serviços (ibid). 

 

Assim, com a revisão técnica, são corrigidos os desequilíbrios decorrentes de 

variação de custos assistenciais ou da frequência de utilização, art. 3º, § 1º da Resolução 

Normativa nº 19/02 (ibid). Se autorizada sua realização, a operadora deverá oferecer aos 

consumidores vinculados aos planos revistos, no mínimo, duas opções de termo aditivo, 

contendo ajustes compensatórios à recomposição da contraprestação pecuniária (art. 4º, 

caput). O § 1º do art. 4º dispõe sobre os termos aditivos: 
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§ 1º Os Termos Aditivos deverão ser previamente aprovados pela ANS e 

atender aos seguintes requisitos: 

I - manutenção da abrangência de cobertura assistencial prevista no contrato; 

II - manutenção do valor da contraprestação pecuniária em pelo menos uma 

das opções; e 

III – explicitação, de maneira clara e precisa, de todas as alterações 

pretendidas (BRASIL, 2002b). 

 

Além disso, se os usuários optarem por uma das alternativas de termo aditivo, no 

prazo de trinta dias contados de seu oferecimento, não será aplicado o percentual de Revisão 

Técnica aprovado, art. 4º, § 2º da Resolução Normativa nº 19/02 (ibid). 

Há que se fazer dois apontamentos sobre a revisão técnica. Em primeiro lugar, a 

sua adoção estabelece hipótese de alteração unilateral do contrato pelo fornecedor, o que é 

impedido pelo art. 51, XIII do Código de Defesa do Consumidor, além de corresponder à 

transferência do risco da atividade econômica desenvolvida pela operadora para o usuário, 

o que também afronta o art. 6º, V da mesma legislação, que estabelece a possibilidade de 

revisão do contrato a favor do consumidor (BRASIL, 1990c). Em segundo lugar, a 

previsão da revisão técnica corrige desequilíbrios desencadeados pela frequência de 

utilização, o que revela o reajuste motivado pelo aumento da sinistralidade do plano de 

saúde, que se traduz na maior utilização dos serviços médico-hospitalares contratados pelo 

usuário. 

Então, é incoerente atribuir o aumento da mensalidade ao usuário por este ter 

passado a exigir o cumprimento da obrigação contratual pela operadora, já que, em momento 

anterior, o usuário quitou suas prestações, sem ter recebido qualquer abatimento de seu valor 

em razão da não utilização dos serviços contratados. Por este motivo, não compete à 

operadora passar os riscos da sua atividade aos usuários, por meio do reajuste com base na 

sinistralidade, inclusive porque cabe a elas, antes de formalizar o contrato, planejar seu 

orçamento de forma a incluir as variações nas taxas de utilização dos serviços. 

Portanto, com a análise dos pontos específicos relacionados à proteção do usuário de 

plano de saúde, observa-se que as operadoras têm maior força na relação contratual e, por 

isso, detêm maior domínio, o que facilita a prática de abusos por estas empresas. Assim, na 

ocorrência de problemas com as operadoras de planos de saúde e diante da impossibilidade de 

resolução dos mesmos administrativamente, os consumidores recorrem ao Poder Judiciário 

para ter seus direitos reconhecidos, o que se configura no fenômeno chamado judicialização 

da saúde. 
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3.4 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

A Judicialização consiste na transferência de decisão de assuntos de cunho político e 

social dos Poderes Legislativo e Executivo para o Poder Judiciário, conforme dispõe Barroso 

(2012, p.24): 

 

Judicialização significa que algumas questões de larga repercussão política 

ou social estão sendo decididas por órgãos do Poder Judiciário, e não pelas 

instâncias políticas tradicionais: o Congresso Nacional e o Poder Executivo 

[...]. Como intuitivo, a judicialização envolve uma transferência de poder 

para juízes e tribunais, com alterações significativas na linguagem, na 

argumentação e no modo de participação da sociedade. O fenômeno tem 

causas múltiplas. Algumas delas expressam uma tendência mundial; outras 

estão diretamente relacionadas ao modelo institucional brasileiro. 
 

Neste sentido, é importante destacar que, mundialmente, tem ocorrido um 

movimento de transferência do poder político para os tribunais. O Poder Judiciário, cada vez 

mais, tem decidido questões vinculadas aos direitos de liberdade, às questões relacionadas a 

biodireito, aborto, políticas públicas na área da saúde, educação, meio ambiente, processo 

eleitoral, união homoafetiva, dentre outros assuntos (BARBOZA; KOZICKI, 2012). 

A importância do Judiciário cresceu não apenas em razão do número de processos 

apreciados, mas no sentido de que cresce sua participação em assuntos referentes às questões 

políticas centrais para a sociedade, o que retrata uma nova configuração dos papéis dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse fenômeno é denominado judicialização da 

política (ibid). 

Observa-se que, segundo Barboza e Kozicki (2012), essa nova função do Poder 

Judiciário, de decidir sobre assuntos políticos, morais, religiosos, centrais, tanto por parte da 

sociedade quanto por parte dos atores políticos, tem sido aceita pela sociedade, já que os 

próprios atores políticos veem o Judiciário como setor adequado para enfrentar essas 

questões. 

O aumento da responsabilidade do Judiciário em decidir sobre políticas públicas, 

principalmente no que tange às questões de direitos garantidos constitucionalmente é um 

aspecto da judicialização da política, ou seja, muitos dilemas morais e políticos são 

transferidos das esferas políticas para o Judiciário. Na intenção de garantir à comunidade os 

direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal, a política se judicializa (ibid).  

No entanto, o Judiciário sofre críticas no sentido de que não é o órgão competente 

para tratar de questões políticas por não ser eleito pelo povo e, portanto, não teria legitimidade 

democrática para manifestar-se sobre tais questões, visto que os poderes Legislativo e 



98 

 

Executivo deveriam dispor sobre políticas públicas, porém, na inércia destes poderes, é 

legítimo que o Judiciário atue quando chamado, principalmente quando os próprios 

destinatários dos direitos vão reivindicar que os mesmos sejam realizados (ibid). 

O fato é que, quanto mais estruturado o Judiciário e quanto mais eficazes as leis do 

processo judicial, maior será a judicialização, que decorrerá do bom cumprimento do seu 

papel institucional. A saída para a desjudicialização não seria restringir o acesso à proteção 

jurisdicional de direitos individuais, mas sim os problemas da origem, do Executivo, 

deveriam ser superados (PERLINGEIRO, 2014). 

De acordo com Perlingeiro (2014), para diminuir os processos judiciais vinculados à 

saúde, uma sugestão seria a reestruturação do atual modelo de gestão: 

 

Na verdade, não enxergo outras alternativas à judicialização exacerbada 

senão a busca por soluções a partir de uma restruturação do atual modelo de 

gestão pública da saúde, o qual precisa passar a ter aptidão e credibilidade 

para evitar ou para compor, por si mesmo, os conflitos entre pacientes e 

autoridades e, em consequência, desestimular as demandas judiciais, 

principalmente as de caráter repetitivo.  
 

Outra medida cabível para redução de processos seria aproximar o máximo possível 

as decisões proferidas em um processo administrativo. Para uma atuação administrativa 

efetiva, as decisões administrativas favoráveis aos pacientes e que tenham por fundamento a 

aplicação ou interpretação de normas de alcance geral deveriam ser aplicadas a todos que se 

encontrassem na mesma situação fática (ibid).  

Enquanto a Administração não possuir independência para proporcionar à sociedade, 

por meio de políticas públicas, os deveres sociais que lhe forem sendo impostos nos casos 

judiciais individuais, os conflitos apenas terão solução que atinja a coletividade em um 

processo judicial coletivo (ibid). 

Perlingeiro (2014) defende que a judicialização das políticas públicas se justifica 

apenas no âmbito das demandas coletivas e tem os seguintes pressupostos: (i) a existência do 

direito material; (ii) a omissão ou a insuficiência legislativa ou administrativa em favor de 

outros interesses que implique desproporcionalidade; (iii) a competência administrativa da 

autoridade impugnada para decidir sobre a política almejada. Isto porque as políticas públicas 

não representam elementos constitutivos dos direitos individuais: elas correspondem tão 

somente à facilitação do seu exercício, especialmente do ponto de vista da coletividade.  

Neste contexto, a procura do Judiciário para resolver questões vinculadas à saúde, 

não atendidas pelo Poder Executivo, denomina-se judicialização da saúde. Neste movimento, 

busca-se  tratamento de saúde de qualidade, visto as condições  abusivas a que as  pessoas são 
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submetidas. 

Portanto, importante também é mencionar sobre a dignidade da pessoa humana, visto 

que, no âmbito da saúde, a população não é tratada com respeito. As pessoas constituem 

“parte da ideia que somos. Somos seres racionais, merecedores de dignidade e respeito. Por 

conseguinte, a justiça é dar às pessoas o que elas moralmente merecem, alocando bens para 

recompensar e promover a equidade” (SANDEL, 2012, p. 136). 

O pensamento sobre dignidade e respeito de si tem origem no estoicismo, que 

prioriza o conhecimento e refuta sentimentos externos, e na filosofia do iluminismo, ou seja, 

apresenta base ocidental. 

Sendo assim, a civilização humana andou por um vasto caminho até os dias atuais, 

passando por intensas transformações sociais, políticas, religiosas e econômicas que 

permitiram garantir direitos essenciais à pessoa na constante procura pela existência digna. 

Segundo Alves e Cardoso (2017, p.7), “o percurso histórico pautado nas lutas travadas pela 

sobrevivência conduziu, ao longo tempo, ao reconhecimento da pessoa como valor, ou mesmo 

uma fonte, da experiência ético-jurídica”. 

Finalizada a era medieval, houve mudança no mundo com avanços científicos 

baseados na razão, passou a existir a valorização da pessoa e dos princípios éticos. 

Afirma-se, então, que os direitos humanos concebem a consolidação das lutas 

históricas pelo querer da existência digna. A compreensão sobre estes direitos não existe 

apenas para garantir a vida do indivíduo, mas para permitir dignidade de vida. O direito à 

saúde, ligado à melhoria da qualidade de vida do ser humano, é um direito fundamental, que 

goza de proteção jurídica. 

Dessa forma, a saúde oferecida à população não revela coerência com o conceito de 

dignidade da pessoa humana, uma vez que as pessoas estão submetidas a um sistema de saúde 

deficitário, que dispõe de serviços e produtos com má qualidade e os usuários são tratados de 

forma inadequada por meio de atendimento indigno. Mazza (2012, p. 290) cita que:  

 

No que tange à problemática do direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal 

(STF) defende que está entre as competências do Poder Judiciário evitar que 

as comissões do poder político façam perecer os direitos fundamentais 

previstos na Constituição Brasileira de 1988. 

 

Isto porque as políticas públicas referentes à saúde por meio do SUS e a prestação de 

saúde através dos planos de pré-pagamento, por vezes, não oferecem acesso aos serviços e 

produtos de saúde, o que faz as pessoas acionarem o judiciário, que intervém para garantir o 

mínimo existencial, reflexo prático da dignidade da pessoa humana. 
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A interferência do Poder Judiciário na assistência à saúde apresenta aspectos 

positivos e negativos. Por um lado, a atuação do juiz faz com que omissões ou excessos da 

Administração sejam observados, de maneira a proteger o mínimo existencial, que está 

englobado no princípio da dignidade humana: 

 

A hermenêutica constitucional, associada à filosofia do direito, constituíram 

um conjunto de premissas e técnicas que repercutiram na atuação do juiz 

posto a analisar omissões ou excessos da Administração. Dessa forma, a 

inafastabilidade do controle jurisdicional, a garantia do mínimo existencial 

extraído do princípio da dignidade humana, pelo qual cabe ao Estado 

garantir ao cidadão uma parcela mínima imprescindível à existência do 

indivíduo, a vedação ao retrocesso aplicável à implantação de políticas 

públicas, podem ser citados como exemplos bem-sucedidos da atuação 

judicial frente à problemática da Saúde no Brasil (ALVES; CARDOSO, 

2017, p. 76). 
 

No entanto, a presença do judiciário frente às questões de saúde pode afastar-se dos 

critérios técnicos e do planejamento da Administração, ainda que resolva a lide, o que 

prejudica a coletividade. 

 

Por vezes, a concessão de direitos subjetivos pelo juiz, fugindo aos critérios 

técnicos e ao planejamento da Administração, embora satisfaça o interesse 

individual, pode representar prejuízo para a sociedade como um todo, 

inclusive para os que se encontram em idêntica situação do requerente. Não 

é rara a utilização da via judicial para subverter a ordem de concessão de 

benefícios, numa tentativa de transformar o juiz no servidor responsável pela 

ordenação e distribuição dos mais diversos bens e serviços públicos (ibid., p. 

83). 

 

Há que se ponderar que, é preciso atentar-se para a existência de um limite de 

possibilidades materiais para efetivação dos direitos requeridos e este entrave deve ser visto 

como um meio para a concretização dos direitos fundamentais e não como simples entrave, 

isto com base na ideia de que os direitos sociais existem mediante a existência de dinheiro nos 

cofres públicos. Contudo, é necessário que a insuficiência financeira e orçamentária do ente 

público demandado (ALMEIDA, 2015).  

Portanto, deve-se considerar que, para a efetivação dos direitos fundamentais é 

preciso se atentar para quem suporta os gastos que devem ser realizados, ou seja, o 

contribuinte por meio de tributos, e quem estabelece as prioridades para a efetivação destes 

gastos, ou seja, o Poder Legislativo por meio do sistema orçamentário. Assim, verifica-se que 

o direito está interligado com a economia, pois deve-se pensar na realização plena dos direitos 

fundamentais em conjunto com a forma como serão custeados, o que é considerado como 

reserva do possível. Violado o mínimo existencial, é plausível a intervenção do Poder 
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Judiciário nas políticas públicas, o que se revela com a judicialização dos direitos, ainda que 

não exista lei ou atuação administrativa (ibid). 

A judicialização das políticas públicas tem recebido atenção dos tribunais do país, 

principalmente dos tribunais superiores. O Supremo Tribunal Federal tem encarado 

argumentos do Poder Público no sentido de que determinadas prestações não podem ser 

fornecidas, tendo em vista as limitações derivadas da reserva do possível, no entanto, o 

posicionamento majoritário é pelo afastamento desta alegação, pois não se justifica o 

descumprimento pelo Estado de seus deveres na área dos direitos sociais, sobretudo quando o 

direito pleiteado integra o mínimo existencial (ALMEIDA, 2015).           

O direito social da saúde por meio da assistência suplementar também deve ser 

garantido, visto que, decorre da ausência da prestação do Estado e a gestão da esfera privada 

deve assegurar aos usuários de planos de saúde a prestação dos produtos e serviços 

contratados.    

Logo, a influência do Poder Judiciário em assuntos vinculados à saúde deve ser 

sopesada, visto que, não basta que os problemas sejam resolvidos. A resolução dos mesmos 

deve apresentar qualidade, com observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e 

aos critérios técnicos da área da saúde, além de atenção às finanças e orçamento. O ideal é que 

o Poder Executivo assuma suas responsabilidades e proporcione à sociedade serviços e 

produtos terapêuticos de excelência com garantia do mínimo existencial aos indivíduos, de 

forma que o Poder Judiciário exerça suas funções regulares, com atuação excepcional em 

problemas de saúde, sem que haja violação ao Princípio da Separação dos Poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDO E ABORDAGEM 

 

Trata-se de estudo documental com abordagem quantitativa que utiliza fonte 

primária. Nesse caso, a fonte são os registros das Decisões Monocráticas e/ou Acórdãos do 

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. 

A escolha da abordagem quantitativa se deve ao rigor metodológico que exige que os 

casos julgados sejam quantificáveis, traduzidos em números e sejam transformados em 

informações para análise, a fim de alcançar os objetivos deste estudo. 

A fonte primária vai ao encontro deste estudo por ser entendida como documento 

pesquisado eletronicamente, que corresponde a materiais e informações originais, capazes de 

disseminar o conteúdo exatamente na forma que foi produzido, no caso, as decisões judiciais 

prolatadas por Desembargadores. Apresenta pensamento original e reporta às descobertas ou 

compartilha novas informações das próprias informações (PINHEIRO, 2006). 

 

4.2 LOCAL DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada no endereço virtual da 26ª Câmara Cível do Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio de Janeiro (http://www4.tjrj.jus.br/ejuris/ConsultarJurisprudencia. 

aspx), no qual são divulgados de forma eletrônica Decisões Monocráticas e/ou Acórdãos. 

Esta Câmara foi inaugurada em 02 de setembro de 2013 e teve competência 

especializada até dezembro de 2017, juntamente com outras quatro Câmaras Cíveis. As 

Câmaras Cíveis do Consumidor foram criadas com a finalidade de agilizar o julgamento de 

processos, aumentar a capacidade de processamento das ações cíveis e tornar negativo o saldo 

entre recursos recebidos e julgados no TJ/RJ, em virtude da alta demanda na área. 

No entanto, em novembro de 2017, o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

decidiu acabar com as câmaras especializadas em Direito do Consumidor, visto que somente 

as Câmaras Cíveis especializadas não suportavam a quantidade de ações relacionadas às 

questões do consumidor e, a partir de janeiro de 2018, a 26ª Câmara Cível passou a não se 

restringir às questões consumeristas. 

Assim, os processos das Câmaras especializadas foram distribuídos e pulverizados 

para outras Câmaras, porém, frisa-se que, para a pesquisa, não houve perda dos dados, no que 
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se refere às Decisões analisadas, visto que os anos que demarcaram a pesquisa foram de 2015 

a 2017, sendo dezembro de 2017 o último mês de busca de Decisões, que coincide com a data 

de extinção da especialização da 26ª Câmara Cível.  

A escolha desta Câmara se deu pelo quantitativo de casos que, à época de elaboração 

do projeto desta pesquisa, era, dentre as Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, a que possuía maior número de casos relacionados aos planos de saúde, 

inclusive pelo fato de ser especializada em matéria consumerista, visto que, a relação entre os 

usuários e os planos de saúde é regida pelo Código do Consumidor e expressivos são os casos 

decorrentes do descumprimento do direito fundamental à saúde. 

 

4.3 A COLETA DE DADOS  

 

Para Marconi e Lakatos (2017, p. 334), a coleta de dados “é a fase da pesquisa 

destinada a reunir as informações necessárias aos objetivos da investigação e aos problemas 

que o pesquisador objetiva resolver”. Ela necessita de técnica criteriosa para a construção dos 

instrumentos de pesquisa que se ocupam do registro dos dados recolhidos.   

Assim, para iniciar a coleta, foi feita uma pesquisa no site do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, no link de jurisprudência, com inserção do termo plano de saúde, 

para filtrar as Decisões que continham em seu teor a referida palavra, pois o objeto da 

pesquisa está vinculado às demandas de planos de pré-pagamento.  

A coleta de dados foi realizada no período de Junho de 2018 a Janeiro de 2019. 

Buscou-se Decisões com origem no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, isto 

porque são Decisões de 2ª instância(9), que estão reexaminando a matéria do processo e, por 

isso, há presunção de confiabilidade. Ademais, foi escolhido o período de 2015 a 2017 para a 

pesquisa. Este período foi considerado em virtude da quantidade de julgados, para que se 

tivesse tempo hábil de análise e por ser um recorte recente.  

                                                           
(9) A organização do Poder Judiciário foi determinada pela Constituição Federal (do artigo 92 ao 126). A 

estrutura dos órgãos que compõem o sistema é composta por dois graus de jurisdição, que vêm a ser a primeira 

e a segunda instância. A primeira instância ou primeiro grau são as varas ou seções judiciárias onde atuam o 

juiz de Direito. Essa é a principal porta de entrada do Judiciário. Grande parte dos cidadãos que entra com uma 

ação na Justiça tem o caso julgado por um juiz na primeira instância, que é um juiz chamado de singular 

(único), que profere (dá) a sentença (decisão monocrática, de apenas 1 magistrado). No segundo grau, os juízes, 

também chamados de desembargadores, trabalham nos tribunais (exceto os tribunais superiores). Os Tribunais 

de Justiça (TJs) são responsáveis por revisar os casos já analisados pelos juízes singulares de primeira 

instância. Isso significa que, se o cidadão não concordou com a sentença do juiz de primeiro grau, ele pode 

recorrer para que o caso seja julgado no TJ. Então, se o processo subiu para a segunda instância, quer dizer que 

houve recurso contra a decisão do juiz ou reexame necessário e, assim, o caso passa a ser examinado pelos 

desembargadores. A decisão passa a ser colegiada, ou seja, feita por uma turma de magistrados, um grupo de 

juízes (CNJ, 2019). 
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O total de casos pesquisados foi de 3.107 (três mil cento e sete). O recorte temporal 

elegido para a pesquisa foi o período de 2015 a 2017 e foram estes os anos inseridos na 

pesquisa do site do Tribunal, entretanto, ao filtrar os dados, alguns casos com os anos de 2013 

e 2014 surgiram, assim, ao averiguar o fato, constatou-se que as últimas decisões desses 

processos se referiam ao período selecionado. Por algum motivo, o sistema eletrônico incluiu 

na busca. Assim, as decisões que se referem aos anos de 2013 e 2014, resultantes da pesquisa 

realizada, foram incluídas para análise. Foram excluídos 82 (oitenta e dois) casos que não se 

referiam a plano de saúde e 09 (nove) casos que corriam sob segredo de justiça, o que 

totalizou 3.016 (três mil e dezesseis) casos válidos.  

Como a relação dos planos de saúde com seus usuários é de consumo e a matéria é 

Cível, escolheu-se Decisões Monocráticas e/ou Acórdãos da 26ª Câmara Cível, visto que, 

como mencionado anteriormente, no início desta pesquisa em 2017, era a Câmara Cível que 

apresentava maior número de Decisões referentes ao assunto plano de saúde. 

A busca foi feita no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no link 

de jurisprudências(10), com a expressão plano de saúde; foi incluída a origem, que é o Tribunal 

de Justiça do Rio de Janeiro - 2ª instância; o recorte temporal de 2015 até 2017; a 

competência cível; a 26ª Câmara Cível como órgão julgador; o filtro de Acórdão e Decisão 

Monocrática com relação à consulta de Jurisprudência. Também foi considerada a motivação 

do requerente por não ter as necessidades relacionadas à saúde atendidas no âmbito 

administrativo. 

As decisões encontradas foram salvas em arquivo de documento no Word®, para 

armazenamento dos dados, para evitar perda de alguma decisão. Em seguida, foi criado um 

formulário (Apêndice 10.1) para nortear a busca com as seguintes variáveis: data da busca; 

autor da ação; sexo do requerente/pessoa jurídica; réu; plano de saúde; vara de origem/ 

comarca; número do processo; serviço/produto de saúde/outras demandas; resumo da decisão; 

e data do julgamento. 

Os planos de saúde foram considerados para se tomar conhecimento dos planos mais 

demandados pelos usuários, por suposta violação ao direito do autor da ação; as Comarcas 

serviram para esclarecer os lugares onde as ações foram distribuídas originalmente; os 

serviços, produtos e outras demandas referentes aos planos de saúde foram verificados para 

conhecimento do produto e/ou serviço de saúde requerido com maior frequência; as datas do 

                                                           
(10) Jurisprudência é definida como a uniformidade de decisões a respeito de um caso determinado que, ao ser 

submetida aos tribunais, encontra precedentes em decisões anteriores (MICHAELIS, 2019). 
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julgamento foram importantes para saber quando as Decisões foram proferidas, para abranger 

o período da pesquisa. 

Na coleta, deu-se foco na coluna do formulário referente aos serviços, produtos e 

outras demandas vinculadas aos planos de saúde. Deste modo, as ações judiciais que tinham 

como objetivo o fornecimento de serviços de saúde foram coloridas de azul; as que visavam o 

fornecimento de produtos, de verde; as que buscavam produtos e serviços, de laranja; e as 

demandas relacionadas a outros temas, de amarelo. Esta codificação foi feita para facilitar o 

agrupamento dos dados.  

Em seguida, fez-se uma planilha específica com separação dos serviços, produtos, 

produtos e serviços em saúde e das outras demandas, para facilitar a quantificação dos 

mesmos.  

 

4.4 MÉTODO DE ANÁLISE  
  

A análise de dados sobre o segmento da saúde suplementar foi realizada por meio de 

análise descritiva dos dados utilizando-se do software Estatístico Minitab versão 15 para a 

análise propriamente dita e do Excel 2010 para elaboração das tabelas. Os dados são do tipo 

quantitativo e a análise realizada foi descritiva, com expressão da frequência absoluta e da 

frequência relativa (%) das variáveis. Também foi realizada análise de correlação com 

cruzamento entre sexo e solicitações; tipo de cliente e solicitações; e entre as comarcas e as 

solicitações.  

Há que se ponderar que, as elucidações obtidas mediante a utilização do método 

estatístico não podem ser consideradas absolutamente verdadeiras, mas dotadas de elevada 

probabilidade de veracidade. De acordo com Lakatos (1981, p. 32-33) apud Marconi e 

Lakatos (2017, p. 87-88), diz-se quanto ao método estatístico: 

 

Os processos estatísticos permitem obter, de conjuntos complexos, 

representações simples e constatar se essas verificações simplificadas têm 

relações entre si. Assim, o método estatístico significa redução de 

fenômenos sociológicos, políticos, econômicos etc. a termos quantitativos e 

manipulação estatística, que permite comprovar as relações dos fenômenos 

entre si e obter generalizações sobre sua natureza, ocorrência ou significado.  

 

Desta forma, a estatística descritiva foi utilizada para resumir e descrever os dados de 

maneira simplificada e direta, o que contribuirá para que a conclusão seja precisa, sobretudo 

com respaldo da base conceitual.  
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS 

 

A pesquisa se baseou em Decisões da 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro, divulgadas pelo site do TJ/RJ e disponíveis para o público em geral 

a qualquer momento. Deste modo, para a coleta de dados, não foi necessária a submissão ao 

Comitê de Ética em Pesquisa, por meio da Plataforma Brasil. 
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5 RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados derivados da coleta dos 3.016 (três mil e 

dezesseis) casos válidos julgados pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, no período de 2015 a 2017, no que se referem ao perfil do demandante, à 

identificação das demandas judiciais e à caracterização dos seus tipos e sua prevalência. 

As variáveis analisadas foram: tipo de cliente, sexo do cliente, plano de saúde, 

comarca, ano da decisão, produto, serviço, produtos e serviços e outros pedidos de saúde 

solicitados. Para o trabalho realizou-se uma análise descritiva dos dados com utilização do 

software Estatístico Minitab versão 15 para a análise propriamente dita e do Excel 2010 para 

elaboração das tabelas. 

O conjunto de dados apresentados é composto por 3.016 (três mil e dezesseis) linhas, 

na qual cada uma representa uma decisão judicial. Os dados são do tipo quantitativo e a 

análise realizada foi descritiva, com expressão da frequência absoluta e da frequência relativa 

(%). Ainda, foi feita análise de tabelas cruzadas entre sexo e solicitações; tipo de cliente e 

solicitações; e entre as comarcas e as solicitações.  

 

5.1 PERFIL DAS DEMANDAS JUDICIAIS  

  

O perfil das demandas judiciais foi traçado com base no instrumento de coleta de 

dados, considerando-se pessoa física e pessoa jurídica, com divisão da pessoa física por 

gênero. Deste modo, foi possível identificar qual gênero prevalece na provocação do Poder 

Judiciário, se feminino ou masculino, bem como as demandas ajuizadas por pessoas jurídicas 

para solução de litígios relacionadas aos planos de assistência à saúde, regulados pela ANS. 

Sendo assim, a primeira variável, pessoa física, com a indicação do gênero da pessoa 

que deu entrada na ação judicial foi verificada e o resultado é: feminino; masculino; e 

masculino e feminino. Frise-se que, pessoa física é entendida, aqui, como todo ser humano 

enquanto indivíduo, do seu nascimento até a morte. Essa designação aprecia-se no aspecto 

jurídico e se refere nomeadamente ao indivíduo enquanto sujeito detentor de direitos e de 

deveres (DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2019a). 

Já a segunda variável, pessoa jurídica, se refere às sociedades que deram entrada em 

ações judiciais. A pessoa jurídica é compreendida como entidade constituída por indivíduos e 
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reconhecida pelo Estado como detentora de direitos e deveres. Este termo pode aludir às 

empresas, governos, organizações ou qualquer grupo criado com o propósito específico e, 

nesta pesquisa, principalmente, às operadoras de planos de saúde ou suas administradoras. 

(DICIONÁRIO FINANCEIRO, 2019b).  

Dessa forma, ao avaliar as duas variáveis juntas, pessoa física e pessoa jurídica, que 

perfazem os 3.016 casos válidos (100%), constata-se 2.956 casos de pessoas físicas (98%) e 

60 casos de pessoas jurídicas (2%), conforme Gráfico 3.  

 

Gráfico 3 - Frequência da variável tipo de demandante. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ 

(2015-2017) 

Pessoa Física

98%

Pessoa Jurídica

2%

 

Fonte: Dados coletados. 

 

Dessa forma, observa-se que, predomina a quantidade de pessoas físicas que dão 

entrada em ações judiciais para resolver assuntos relacionados aos planos de saúde, em 

comparação às pessoas jurídicas.  

No que tange às pessoas físicas, com identificação do gênero, a ordem é a seguinte: 

sexo feminino, com 1.628 casos (55,1%); masculino, com 1.088 (36,8%); e masculino e 

feminino, com 240 casos (8,1%). Assim, o total é de 2.956 casos (100%), conforme ilustra o 

Gráfico 4.   
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Gráfico 4 - Frequência da variável sexo. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ (2015-2017) 
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Fonte: Dados coletados. 

 

Assim, verifica-se que, a quantidade de mulheres que entram com ações judiciais é 

maior do que a de homens e, por sua vez, a quantidade de homens e mulheres juntos é menor 

do que a de homens.   

 
 

5.2 DEMANDAS JUDICIAIS COM SOLUÇÃO DE LITÍGIOS RELACIONADOS AOS 

PLANOS DE SAÚDE 
 

As demandas judiciais foram apuradas com relação ao plano de saúde demandado; 

ao ano da decisão analisada; e aos locais/ comarcas que concentram os processos. Desta 

maneira, foram consideradas as variáveis: planos de saúde, comarca de origem; e ano. 

Analisada a variável plano de saúde, observa-se a existência de 19 principais planos 

privados mais processados e 1 administradora, sendo esta intercessora entre operadora de 

planos e usuários, ou seja, nesta variável serão consideradas as empresas contra as quais os 

autores ajuizaram ação.  

Assim, os planos de saúde e a administradora somados totalizam 100% (N=3016) de 

entidades jurídicas, apresentadas da seguinte maneira: União dos Médicos (UNIMED) 

Cooperativa, 951 casos (31,5%); AMIL Assistência Médica, 469 casos (15,6%); BRADESCO 

Plano de Saúde, 410 casos (13,6%); GOLDEN CROSS Assistência Internacional de Saúde, 

236 casos (7,8%); SUL AMÉRICA Seguro Saúde, 184 casos (6,1%); ASSIM Saúde, 108 

casos (3,6%); GEAP Auto Gestão em Saúde, 98 casos (3,2%); Caixa de Assistência aos 
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Funcionários do Banco do Brasil (CASSI), 68 casos (2,3%); AMICO Saúde Ltda., 47 casos 

(1,6%); GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO Ltda. ASSIM Saúde, 35 casos 

(1,2%); DIX Plano de Saúde, 31 casos (1,0%); VISION MED Assistência Médica, 24 casos 

(0,8%); Fundação Saúde Itaú, 22 casos (0,7%); Associação de Assistência Plena em Saúde 

(PAME), 21 casos (0,7%); CABERJ Plano de Saúde, 19 casos (0,6%); QUALICORP 

Administradora de Plano de Saúde, 18 casos (0,6%); Plano de saúde MEMORIAL SAÚDE, 

16 casos (0,5%); SALUTAR SAÚDE Seguradora, 16 casos (0,5%); Grupo Notre Dame 

INTERMÉDICA 15 casos (0,5%); e outros planos de Saúde, 228 casos (7,6%) conforme 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Frequência da variável planos de saúde. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ (2015-

2017) 

Planos de saúde Frequência Porcentagem % 

UNIMED 951 31,5 

AMIL 469 15,6 

BRADESCO 410 13,6 

GOLDEN CROSS 236 7,8 

SUL AMÉRICA 184 6,1 

ASSIM 108 3,6 

GEAP 98 3,2 

CASSI 68 2,3 

AMICO 47 1,6 

GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO 35 1,2 

DIX 31 1,0 

VISION MED 24 0,8 

ITAÚ 22 0,7 

PAME 21 0,7 

CABERJ 19 0,6 

QUALICORP 18 0,6 

MEMORIAL SAÚDE 16 0,5 

SALUTAR SAÚDE 16 0,5 

INTERMÉDICA 15 0,5 

OUTROS 228 7,6 

Total 3.016 100 

Fonte: Dados coletados. 

 

 Nessa conjuntura, verifica-se que a variável outros planos de saúde representa 228 

casos (7,6%). Com este dado significativo, foi necessário discriminar, no apêndice 10.2, os 

planos e administradoras selecionados e denominados como outros, visto que, embora 

representem grande quantidade, cada qual, em particular, apresenta casos ínfimos, que não 

teriam expressão significativa. 
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Sendo assim, os planos de saúde representam 2.998 casos (99,4%). Já no que tange à 

empresa administradora de plano de saúde, são 18 casos (0,6%). A soma dos casos de planos 

de saúde com os da administradora totaliza 3.016 (100%). Deste modo, verifica-se que a 

maioria dos casos está concentrada nos planos de saúde, com parcela pequena de casos 

relacionados à administradora. 

As demandas por ano possuem os seguintes percentuais: 2017, com 1.092 casos 

(36,2%); 2015, com 976 casos (32,4%); 2016, com 903 casos (29,9%); 2014, com 40 casos 

(1,3%); 2013, com 5 casos (0,2%), que somados perfazem 100% (N=3.016), conforme Gráfico 5. 

 

Gráfico 5 – Frequência da variável ano da decisão. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ (2013-

2017) 
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Fonte: Dados coletados. 

  

Desta maneira, o número de ações judiciais ajuizadas pelos usuários de planos de 

saúde revela que, no último ano pesquisado, qual seja, 2017, houve o maior número de 

decisões judiciais, seguido do ano de 2015 e 2016, nesta ordem, para resolver problemas entre 

consumidores e planos de saúde.  

Na quinta variável, comarca, foram apurados os locais onde os demandantes 

entraram com as ações judiciais.  

A frequência  da  variável comarca(11) está demonstrada na Tabela 2, a saber: Capital,  

                                                           
(11) Comarca corresponde ao território em que o juiz de 1º grau irá exercer sua jurisdição e pode abranger um ou 

mais municípios, dependendo do número de habitantes e de eleitores, do movimento forense e da extensão 

territorial dos municípios do estado, entre outros aspectos. Cada comarca, portanto, pode contar com vários 

juízes ou apenas um, que terá, no caso, todas as competências destinadas ao órgão de 1º grau) (OAB/RS, 2016). 
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com 1.315 casos (43,6%); Barra da Tijuca, com 185 casos (6,1%); Niterói, 145 casos (4,8%); Volta 

Redonda, com 117 casos (4,0%); Méier, 97 casos (3,2%); Jacarepaguá, com 94 casos (3,1%); 

Duque de Caxias, com 80 casos (2,7%); São Gonçalo, 98 casos (3,2%); Campo Grande, com 77 

casos (2,6%); Petrópolis, 73 casos (2,4%); Madureira, com 62 casos (2,1%); Nova Iguaçu, 59 casos 

(2%); Bangu, com 50 casos (1,7%); Campos dos Goytacazes, com 48 casos (1,6%); Leopoldina, 

com  47 casos (1,5%); Ilha do Governador, com 44 casos (1,5%); Teresópolis, 43 casos (1,4%); 

Barra Mansa, com 32 casos (1,1%); Região Oceânica, 28 casos (0,9%); São João de Meriti, 25 

casos (0,8%); Pavuna, 22 casos (0,7%); Santa Cruz, 22 casos (0,7%); Nova Friburgo, 21 casos 

(0,6%); Resende, com 16 casos (0,5%); e outros, com 216 casos (7,2%). 

 

Tabela 2 - Frequência da variável comarca de origem. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ – 

2015-2017. 

Vara de origem Frequência Porcentagem % 

Capital 1315 43,6 

Barra da Tijuca 185 6,1 

Niterói 145 4,8 

Volta Redonda 117 4,0 

Méier 97 3,2 

São Gonçalo 98 3,2 

Jacarepaguá 94 3,1 

Duque de Caxias 80 2,7 

Campo Grande 77 2,6 

Petrópolis 73 2,4 

Madureira 62 2,1 

Nova Iguaçu 59 2,0 

Bangu 50 1,7 

Campos dos Goytacazes 48 1,6 

Leopoldina 47 1,5 

Ilha do Governador 44 1,5 

Teresópolis 43 1,4 

Barra Mansa 32 1,1 

Região Oceânica 28 0,9 

São João do Meriti 25 0,8 

Pavuna 22 0,7 

Santa Cruz 22 0,7 

Nova Friburgo 21 0,6 

Resende 16 0,5 

Outros 216 7,2 

Total 3.016 100 
 

Fonte: Dados coletados. 
 

 

 

Com esse resultado, verifica-se a ocorrência de casos em ordem decrescente: Capital; 

Barra da Tijuca; Niterói; Volta Redonda; São Gonçalo; Méier; Jacarepaguá; Duque de Caxias; 
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Campo Grande; Petrópolis; Madureira; e, assim por diante, conforme Tabela 2, que demonstra 

especificamente 24 (vinte e quatro) Comarcas em ordem decrescente, além de outras, ao 

considerar os processos ajuizados pelos usuários de planos de saúde. 

As Comarcas denominadas como outras se referem à: Araruama; Barra do Piraí; 

Cabo Frio; Paraíba do Sul; Angra dos Reis; Araruama; Belford Roxo; Bom Jardim; Bom 

Jesus de Itabapoana; Búzios; Cachoeiras de Macacu; Cantagalo; Guapimirim; Itaboraí; 

Itaguaí; Itaocara; Itaperuna; Itatiaia; Laje do Muriaé; Macaé; Magé; Magé – Regional da Vila 

de Inhomirim; Maricá; Mesquita; Miguel Pereira; Natividade; Nilópolis; Paracambi; Paraty; 

Pinheral; Piraí; Porciúncula; Porto Real – Quatis; Queimados; Rio Bonito; Rio Claro; Rio das 

Ostras; Santo Antônio de Pádua; São Fidelis; Saquarema; Seropédica; Trajano de Moraes; 

Três Rios; Valença; Vassouras; Alcântara; Itaipava; Queimados. 

Deste modo, verifica-se que as comarcas da Capital, Barra da Tijuca e Niterói são as 

que concentram mais processos judiciais.  

 

5.3 TIPOS DE DEMANDAS JUDICIAIS RELACIONADAS AOS PLANOS DE SAÚDE 

 

Para caracterização dos tipos de demandas judiciais relacionadas aos planos de 

saúde, foram utilizadas as seguintes variáveis: produtos de saúde, serviços de saúde, produtos 

e serviços de saúde e outros pedidos.  

Através destas variáveis teve-se conhecimento do que os usuários buscam 

judicialmente, se são materiais ou prestação de serviço de saúde, ou, ainda, questões que não 

estão estritamente vinculadas aos produtos e serviços, mas que possuem relação com os 

planos de saúde, principalmente no que se refere ao desrespeito às cláusulas do contrato 

celebrado. 

Na sexta variável, na qual foram apurados os produtos de saúde pleiteados pelos 

usuários, o N total é de 351 casos (100%). Assim, as demandas judiciais para solução dos 

litígios relacionadas aos planos de assistência à saúde são identificadas da seguinte 

maneira: recurso terapêutico, com 160 casos (45,6%); medicamentos, com 107 casos 

(30,5%); material cirúrgico, com 77 casos (21,9%); e material médico, com 7 casos 

(2,0%), conforme Tabela 3. 
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Tabela 3 - Frequência da variável produtos de saúde. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ (2015-

2017)  

Produto Frequência Porcentagem % 

Recurso terapêutico 160 45,6 

Medicamento 107 30,5 

Material cirúrgico 77 21,9 

Material médico 7 2,0 

Total 351 100 

Fonte: Dados coletados. 

 

Observa-se que, o produto recurso terapêutico, nesta pesquisa, foi considerado como 

métodos empregados no auxílio ao paciente e foram incluídos numa perspectiva multidisciplinar 

da área da saúde, o que faz ter frequência elevada, por englobar pedidos judiciais para diferentes 

necessidades dos demandantes, a saber: métodos alternativos; drenagem linfática; equoterapia; 

hidroterapia; abordagem nutricional; psicopedagogia; e reeducação postural geral. No que tange 

ao produto material médico, verifica-se que estão incluídos materiais não vinculados às cirurgias, 

mas utilizados nos serviços ortopédicos; gástricos; oftálmicos; e odontológicos. 

Assim, a ordem decrescente dos tipos dos produtos pleiteados é: recurso terapêutico, 

seguido de medicamentos, material cirúrgico e, por fim, material médico. 

Na sétima variável, serviços, com o N de 925 casos (100%), a identificação é a 

seguinte: cirurgia, com 321 casos (34,7%); internação, 225 casos (24,3%); home care, com 

216 casos (23,4%); realização de exames, com 65 casos (7,0%); atendimento médico, com 28 

casos (3,0%); transferência de instituição, com 22 casos (2,4%); terapia multidisciplinar, com 

20 casos (2,2%); parto, com 15 casos (1,6%); fertilização in vitro, com 4 casos (0,4%); e, 

outros, com 9 casos (1,0%), conforme Tabela 4. 

 
 

Tabela 4 - Frequência da variável serviços de saúde. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ (2015-

2017) 

Serviço de Saúde Frequência Porcentagem % 

Cirurgia 321 34,7 

Internação 225 24,3 

Home care 216 23,4 

Realização de exames 65 7,0 

Atendimento médico 28 3,0 

Transferência de instituição 22 2,4 

Terapia multidisciplinar 20 2,2 

Parto 15 1,6 

Fertilização in vitro 4 0,4 

Outros 9 1,0 

Total 925 100 

Fonte: Dados coletados. 
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Deste modo, os tipos de serviços de saúde em ordem decrescente são: cirurgia; 

internação; home care; realização de exames; atendimento médico; transferência de 

instituição; terapia multidisciplinar; parto; fertilização in vitro; e outros, que são: 

fornecimento de serviços, bem como manutenção da internação e do tratamento.  

A oitava variável, produtos e serviços de saúde, refere-se aos casos de demandas 

judiciais em que os usuários de planos de saúde solicitaram tanto produto quanto serviço de 

saúde ao mesmo tempo, principalmente quando um procedimento dependia de algum material 

para ser realizado adequadamente, o que motivou a solicitação em conjunto. Assim, esta 

variável tem o N de 203 (100%) e é segmentada da seguinte maneira: cirurgia, material 

necessário, tratamento, medicamento, sendo 136 casos (67,0%); internação, cirurgia, 

tratamento, exames, material e medicamentos, 36 casos (17,7%); tratamento, exames, 

material, procedimentos e medicamentos, com 10 casos (4,9%); atendimento, cirurgia, 

medicamento e material médico, com 6 casos (3,0%); home care, medicamento e material 

médico, com 5 casos, sendo 2,5%; exames, cirurgia e tratamento, com 4 casos (2,0%); outros, 

com 6 casos (3,0%), conforme Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 - Frequência das variáveis produtos e serviços de saúde. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado 

do RJ (2015-2017) 

Serviços e Produtos Frequência Porcentagem % 

Cirurgia, material necessário, tratamento, medicamento. 136 67,0 

Internação, cirurgia, tratamento, exames, material e 

medicamentos. 

36 17,7 

Tratamento, exames, material, procedimentos e medicamentos. 10 4,9 

Atendimento, cirurgia, medicamento e material médico. 6 3,0 

Home care, medicamento e material médico. 5 2,5 

Exames, cirurgia e tratamento. 4 2,0 

Outros 6 3,0 

Total 203 100 

Fonte: Dados coletados. 

  

Os tipos de serviços e produtos em ordem decrescente são: cirurgia, material 

necessário, tratamento, medicamento; internação, cirurgia, tratamento, exames, material e 

medicamentos; tratamento, exames, material, procedimentos e medicamentos; atendimento, 

cirurgia, medicamento e material médico e outros; home care, medicamento e material 

médico; exames, cirurgia e tratamento. Vale destacar que, outros se referem à: transferência 

de CTI e medicamento, além de consulta com especialista e material. 

Analisada a nona variável, em que foram verificados outros pedidos judiciais 

relacionados aos planos de saúde, identificou-se o N de 1.537 (100%), que é a soma das 



116 

 

outras, a seguir discriminadas: ação indenizatória, com 354 casos (23,0%); reajuste de 

mensalidade, com 294 casos (19,1%); restabelecimento do plano, com 223 casos (14,5%); 

reembolso, com 134 casos (8,7%); manutenção e revisão de contrato, com 130 casos (8,5%); 

reajuste por faixa etária, com 123 casos (8,0%); manutenção do plano, com 101 casos (6,6%); 

cancelamento, com 72 casos (4,7%); migração de plano, com 39 casos (2,5%); cobrança 

indevida, com 18 casos (1,2%); negativação indevida, com 15 casos (1,0%), declaração de 

inexistência de débito, com 6 casos (0,4%); outros, com 28 casos (1,8%), conforme Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Frequência da variável outros pedidos. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ (2015-

2017) 

Outros Pedidos Frequência Porcentagem % 

Ação indenizatória 354 23,0 

Reajuste de mensalidade 294 19,1 

Restabelecimento do plano 223 14,5 

Reembolso 134 8,7 

Manutenção e revisão de contrato 130 8,5 

Reajuste por faixa etária 123 8,0 

Manutenção do plano 101 6,6 

Cancelamento 72 4,7 

Migração de plano 39 2,5 

Cobrança indevida 18 1,2 

Negativação indevida 15 1,0 

Declaração de inexistência de débito 6 0,4 

Outros 28 1,8 

Total 1.537 100 

Fonte: Dados coletados. 

 

 A ordem decrescente das demandas tipificadas da nona variável é: ação indenizatória; 

reajuste de mensalidade; restabelecimento do plano; reembolso; manutenção e revisão de 

contrato; reajuste por faixa etária; manutenção do plano; cancelamento; migração de plano; 

outros; cobrança indevida; negativação indevida; e declaração de inexistência de débito. 

Em outros, estão incluídos: ação de ex-cônjuge que pretende a manutenção de sua 

condição de dependente no plano de saúde; rescisão contratual com utilização do plano 

coletivo na condição de inativo; anulação da cobrança da coparticipação e de cancelamento de 

débito; alteração na data de vencimento das mensalidades; reconhecimento de pagamento; 

disponibilização de prêmio; nulidade de cláusula; e inexistência de relação obrigacional de 

manutenção de plano de saúde. 

Deste modo, observa-se que, dentre  as  variáveis,  em  ordem  decrescente, prevalece 

a variável  outras demandas;  seguida  dos  serviços;  dos  produtos; e dos serviços e produtos, 



117 

 

conforme Gráfico 6, que possibilita uma visão geral das demandas judiciais.   

 

Gráfico 6 - Frequência geral das demandas judiciais. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ (2015-

2017) 
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Fonte: Dados coletados. 

 

Desta forma, ao considerar a pesquisa bibliográfica deste estudo e a documental, a 

frequência cruzada pode ser constatada na Tabela 7.  

 

Tabela 7 - Frequência cruzada entre a pesquisa bibliográfica e a documental 

Variáveis Produtos Serviço Serviços e 

produtos 

Outros 

Bibliográfica 12 6 0 2 

Documental 351 925 203 1.537 

Solicitações 363 931 203 1539 

Fonte: Dados coletados. 

 

Com a realização de cruzamentos considerando as solicitações dos usuários de plano 

de saúde, foi possível obter os resultados abaixo discriminados. 

Ao cruzar a variável tipo de cliente com serviços, produtos, produtos e serviços e 

outras demandas, verifica-se que a maior quantidade de solicitações é proveniente de clientes 

do tipo pessoa física, conforme se vê na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Frequência cruzada entre tipo de cliente e solicitações. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado 

do RJ (2015-2017) 

Variáveis Serviços Produtos Produtos e Serviços Outras demandas Tipo Cliente 

PF 924 348 202 1.481 2.956 

PJ 1 3 1 56 60 

Solicitações 925 351 203 1.537 3.016 
 

Fonte: Dados coletados. 

 

Ao cruzar a variável sexo com serviços, produtos, produtos e serviços e outras 

demandas, observou-se que a quantidade de demandas é maior entre os usuários de plano de 

saúde do sexo feminino, tanto para serviços como para produtos e produtos e serviços, além 

de outras demandas, de acordo com a Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Frequência cruzada entre sexo e solicitações. 26ª Câmara Cível do TJ do Estado do RJ 

(2015-2017) 

Variáveis Serviços Produtos Produtos e Serviços Outras demandas Sexo 

F 518 184 122 810 1.628 

M 356 150 78 509 1.088 

M e F 50 14 2 178 240 

Solicitações 925 351 203 1.537 3.016 

Fonte: Dados coletados. 

 

Ao cruzar a variável Comarca de origem com as variáveis serviços, produtos, produtos 

e serviços e outras demandas, tem-se que a Capital se mantém com o maior número de 

solicitações em todos os tipos, de acordo com a Tabela 10. 

 

Tabela 10 - Frequência cruzada entre comarca de origem e solicitações. 26ª Câmara Cível do TJ do 

Estado do RJ (2015-2017) 

Variáveis Serviços Produtos Produtos e 

Serviços 

Outras 

demandas 

Comarca de 

Origem 

Capital 396 146 90 683 1.315 

Barra da Tijuca 72 9 8 96 185 

Niterói 48 13 8 76 145 

Volta Redonda 31 8 4 74 117 

São Gonçalo 29 6 4 54 98 

Méier 33 4 4 56 97 

Jacarepaguá 33 8 14 39 94 

Duque de Caxias 35 1 5 39 80 

Campo Grande 31 2 4 40 77 

Petrópolis 20 3 3 47 73 

Madureira 21 3 5 33 62 
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Variáveis Serviços Produtos Produtos e 

Serviços 

Outras 

demandas 

Comarca de 

Origem 

Nova Iguaçu 27 2 5 25 59 

Bangu 20 4 2 24 50 

Campos dos 

Goytacazes 

4 23 5 16 48 

Leopoldina 26 3 5 13 47 

Ilha do Governador 16 2 2 24 44 

Teresópolis 13 2 1 27 43 

Barra Mansa 4 2 - 26 32 

Região Oceânica 10 3 - 15 28 

São João do Meriti 10 - 1 14 25 

Pavuna 12 1 2 7 22 

Santa Cruz 7 1 2 12 22 

Nova Friburgo 10 1 2 8 21 

Resende 7 2 - 7 16 

Outros 10 102 27 82 216 

Solicitações 925 351 203 1.537 3.016 

Fonte: Dados coletados. 

 

Portanto, quanto aos pedidos judiciais de produtos, serviços, produtos e serviços de 

saúde e outras demandas (apêndice 10.2), vinculadas aos planos de saúde, decididos pela 26ª 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, predominam ações 

ajuizadas por pessoas físicas do sexo feminino, cuja ação inicial foi distribuída perante a 

Comarca da Capital, com maior quantidade de solicitações vinculadas às questões contratuais 

e do direito do consumidor, que não visam diretamente a prestação de serviços e produtos de 

saúde.  
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo apresenta-se a análise e discussão dos casos julgados pela 26ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2015 a 2017, para 

solução de litígios relacionados às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de 

assistência à saúde, regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

 

6.1 O CIDADÃO EM BUSCA DO SEU DIREITO À SAÚDE 

 

Como observou-se anteriormente, os demandantes configuram-se como pessoa física 

e pessoa jurídica. Neste sentido, ao comparar pessoa física com pessoa jurídica, afirma-se que 

prevalece o quantitativo de pessoas físicas que propõem ações judiciais. 

Sendo assim, na pesquisa documental, ao fazer a frequência cruzada entre o tipo de 

cliente e as solicitações, constatou-se que as pessoas físicas continuam com predominância 

em relação às pessoas jurídicas. Ao considerar o número de demandas, verificou-se que as 

solicitações realizadas pelas pessoas físicas foram em ordem decrescente: outras demandas, 

seguidas dos serviços, dos produtos e dos produtos e serviços de saúde. Já quanto à pessoa 

jurídica, a ordem decrescente é: outras demandas; produtos; serviços; e serviços e produtos, 

sendo que estas duas últimas variáveis apresentam a mesma quantidade. 

Ao tratar deste assunto, reporta-se a Pinsky e Pinsky (2003), que abordam a transição 

do ser humano como sujeito de deveres para sujeito também de direitos, o que o faz ser 

considerado cidadão, passando a ter garantias, independente de gênero. Deste modo, aos seres 

humanos são garantidos os direitos sociais, que objetivam assegurar, ao menos, mínima 

qualidade de vida por meio da prestação de serviços. 

Ocorre que, em muitas ocasiões, encontra-se dificuldade no acesso à saúde, pois para 

Deborah Ciocci (2019), o Poder Executivo, que é o responsável por assegurar este direito, não 

consegue prestar assistência com qualidade, o que motiva as pessoas recorrerem ao judiciário 

em busca de seus interesses. No entanto, a judicialização deveria ser excepcional e não se 

tornar regra, como vem ocorrendo (VASCONCELLOS, 2019). 

A judicialização decorrente da busca dos indivíduos por acesso à saúde pode ser 

observada nas pesquisas bibliográfica e documental deste estudo. Ao realizar a frequência 

cruzada entre as referidas pesquisas, com relação às variáveis produtos; serviços; e serviços e 
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produtos de saúde, verificou-se que na bibliográfica a maior frequência está nos produtos, 

seguida dos serviços, não possuindo serviços e produtos. Já na documental, a maior 

frequência é de serviços, seguida dos produtos e, por último, dos serviços e produtos. 

Observou-se que, em relação à variável outras demandas, na pesquisa documental a 

frequência é significativa, pois as solicitações correspondem a tipos diversificados. 

Quanto aos produtos, na pesquisa bibliográfica foram encontrados: medicamentos; 

órtese, prótese e materiais especiais (OPME); equipamento; fórmulas alimentares; e fraldas 

descartáveis, sendo que os pedidos de medicamentos corresponderam à maior frequência e as 

demais demandas apresentaram mesmo percentual. Na pesquisa documental, os produtos 

foram: recursos terapêuticos; medicamentos; materiais cirúrgicos e materiais médicos, nesta 

ordem de frequência. Assim, percebe-se que, em ambas as pesquisas foram encontradas 

solicitações de medicamentos. 

Em relação aos serviços, na pesquisa bibliográfica foram encontradas solicitações de 

internação em enfermaria; procedimentos cirúrgicos; tratamento para Diabetes Mellitus; 

procedimentos diagnósticos; atendimento ambulatorial; e internação em CTI, todos com a 

mesma frequência. Na pesquisa documental os serviços de saúde solicitados foram: cirurgia; 

internação; home care; realização de exames; atendimento médico; transferência de 

instituição; terapia multidisciplinar; parto; fertilização in vitro; e outros requerimentos com 

quantidade pouco expressiva. Deste modo, nas duas pesquisas verifica-se solicitações de 

internação, cirurgia e procedimentos diagnósticos. 

No que tange aos requerimentos de produtos e serviços ao mesmo tempo, estes foram 

encontrados apenas na pesquisa documental. No que se refere às outras demandas, que não 

englobam pedidos diretos de serviços e produtos de saúde, constata-se que na pesquisa 

bibliográfica estas solicitações estão vinculadas à gestão em saúde, especificamente no que 

diz respeito à alocação de recursos, função e interligação entre os três poderes, já na pesquisa 

documental, estas outras demandas se referem, principalmente, às questões indenizatórias, 

contratuais e de mensalidade de plano de saúde, a saber: ação indenizatória; reajuste de 

mensalidade; restabelecimento do plano; reembolso; manutenção e revisão de contrato; 

reajuste por faixa etária; manutenção do plano; cancelamento; migração de plano; cobrança 

indevida; negativação; declaração de inexistência de débito; dentre outros. Assim, não há 

convergência de pedidos na variável outras demandas.     

Como os indivíduos se reconhecem como cidadãos detentores de direitos, e estes 

direitos não são satisfeitos pela via administrativa, há maior número de pessoas físicas que 

entram com ações judiciais contra planos de saúde, em detrimento das pessoas jurídicas.  
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Dentre as pessoas físicas, na pesquisa documental, foram separados os gêneros que 

dão entrada em ações judiciais contra os planos de saúde. Assim, verifica-se a divisão em: 

feminino; masculino; e masculino e feminino, sendo esta última classificação os casos em que 

pessoas do gênero masculino e do gênero feminino entram com ação judicial em conjunto. 

Desta maneira, verifica-se que o gênero feminino é o que mais aciona o Poder Judiciário para 

resolver litígios com os planos de saúde. 

Então, ao realizar a frequência cruzada entre o sexo dos demandantes com as 

solicitações, verificou-se que o sexo feminino continua a predominar como requerente contra 

os planos de saúde. No entanto, no que diz respeito à ordem decrescente da quantidade de 

pedidos, as três classificações quanto ao sexo: feminino; masculino; e masculino e feminino 

apresentaram a mesma configuração, qual seja: os pedidos mais pleiteados foram referentes às 

questões contratuais e consumeristas, ou seja, às outras demandas, seguidas dos serviços, dos 

produtos e dos produtos e serviços de saúde. 

Supõe-se que haja maior número de demandantes do sexo feminino contra planos de 

saúde devido à maior participação da mulher no mercado de planos de saúde, já que, segundo 

levantamento feito pela ANS, em janeiro de 2018, tinham 47,4 milhões de beneficiários em 

planos de assistência médica. Destes, as mulheres seriam maioria: cerca de 25,3 milhões, ou 

seja, 53,4% do total de beneficiários, enquanto 22,1 milhões (46,6%) são homens (ANS, 

2019c).  

Além disso, as mulheres se preocupam mais em cuidar da saúde, em comparação aos 

homens, o que faz com que utilizem mais serviços de saúde e, consequentemente, tenham 

maior quantidade de problemas relacionados aos planos de pré-pagamento. Isto porque, ainda 

que a mulher tenha entrado no mercado de trabalho e tenha progredido no aspecto científico, 

culturalmente, ainda está mais vinculada ao cuidar do que o homem, visto que sua função 

social é atrelada ao cuidado da família e do lar e a do homem de ser o provedor, o que faz 

com que o trabalho seja prioridade deste, ao invés de cuidar do corpo (GOMES; 

NASCIMENTO; ARAÚJO, 2007).  

Portanto, evidencia-se que o quantitativo de mulheres é maior do que o de homens, 

principalmente quando se observa que, além de demandarem sozinhas, ajuízam ações em 

conjunto com homens.  

Com isso, na pesquisa documental, ao considerar os planos de saúde, a 

administradora e o número de ações judiciais contra eles propostas, observa-se que Unimed, 

Amil, Bradesco e Golden Cross foram os 4 (quatro) planos de saúde mais demandados, 

enquanto o plano de saúde Intermédica foi o que apresentou menos demandas.  
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A definição de operadora de Plano de Assistência é encontrada no inciso II do art. 1º 

da Lei nº 9.656/98:  

 

II - Operadora de Plano de Assistência à Saúde: pessoa jurídica constituída 

sob a modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa, ou entidade 

de autogestão, que opere produto, serviço ou contrato de que trata o inciso I 

deste artigo (BRASIL, 1998a).     
 

Assim, pode-se dizer que os seguros de saúde são uma subespécie dos planos de 

saúde, motivo pelo qual ambos se submetem à mesma disciplina normativa. Ao avaliar a 

maneira de atuação das operadoras de planos de saúde, estas podem ser diferenciadas de 

acordo com suas peculiaridades: administradora de benefícios, cooperativa médica, 

cooperativa odontológica, autogestão, medicina de grupo, odontologia de grupo, filantropia e 

seguradora especializada em saúde.  

As Administradoras de Benefícios são mediadoras nas contratações na esfera da 

saúde privada, não são espécie de operadora de planos de saúde e são reguladas pela 

Resolução Normativa nº 196, de 14 de julho de 2009 (BRASIL, 2009c). 

A Administradora de Benefícios não poderá atuar como representante, mandatária ou 

prestadora de serviço da Operadora de Plano de Assistência à Saúde, nem executar quaisquer 

atividades típicas da operação de planos privados de assistência à saúde (art. 3º da Resolução 

Normativa nº 196/09). Além disso, não poderá ter rede própria, credenciada ou referenciada 

de serviços médico-hospitalares ou odontológicos, para oferecer aos beneficiários da pessoa 

jurídica contratante (art. 8º da Resolução Normativa nº 196/09) (ibid). 

No que se refere às cooperativas médicas e odontológicas, afirma-se que são 

sociedades de pessoas sem fins lucrativos, constituídas de acordo com as disposições da Lei 

nº 5.764/71 (BRASIL, 1971) e operam exclusivamente planos privados de assistência à saúde 

ou planos odontológicos, conforme dispõe os arts. 12 e 13 da Resolução de Diretoria 

Colegiada nº 39/00 (BRASIL, 2000c). 

Importante destacar que, a quantidade de demandas ajuizadas contra os planos de 

saúde tem relação direta com o número de contratantes do plano e da qualidade do serviço 

oferecido, visto que uma empresa de plano de saúde que tenha um número de consumidores 

bem maior do que outra tende a ser Ré em mais ações judiciais, bem como se presume que 

uma empresa que ofereça serviço de qualidade seja menos demandada do que outras que 

prestem serviço com qualidade inferior. 

Atualmente, a relação dos usuários com os planos de saúde é regulada pelo Código 

de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90; pela Lei dos Planos de Saúde, Lei 9.656/98; e pela 
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Lei da Agência Nacional de Saúde Suplementar, Lei 9.961/00, que auxiliam a resolução dos 

conflitos (BRASIL, 1990c, 1998a, 2000a). Então, a esfera suplementar é regida por 

regulamentos que visam garantir a qualidade do serviço, normatizar critérios financeiros para 

a manutenção da prestação dos serviços e sua qualidade e promover a defesa dos interesses 

coletivos dos consumidores e individuais dos outros agentes do mercado privado de 

assistência à saúde (BANNWART JÚNIOR; SOLA, 2019). 

Cumpre mencionar o papel das Agências Reguladoras, que surgiram com a intenção 

de exercer com maior capacidade técnica e conhecimentos específicos de cada setor a tarefa 

de proceder à composição e mediação dos diversos interesses públicos existentes e, ao mesmo 

tempo, agir na tutela de interesses difusos ou daqueles considerados como hipossuficientes. 

(ibid). 

As Agências Reguladoras são órgãos governamentais que têm funções de 

fiscalização, regulamentação e controle de produtos e serviços de interesse público, como os 

de planos de saúde, que interessa a esta pesquisa, dentre outros, que fogem ao presente objeto 

de estudo (IDEC, 2013).  

Ressalta-se que, estes órgãos devem garantir a participação do consumidor nas 

decisões referentes ao setor regulado. Essas agências são criadas por lei e a elas cumpre fazer 

o levantamento de dados sobre o mercado de atuação; elaborar normas disciplinadoras para o 

setor regulado; fiscalizar as normas; defender os direitos do consumidor; gerir contratos de 

concessão de serviços públicos delegados; e incentivar a concorrência, a fim de reduzir os 

monopólios e desenvolver mecanismos de suporte à concorrência (ibid).   

Para o estudo, portanto, destaca-se a ANS, que é a Agência reguladora vinculada ao 

Ministério da Saúde e responsável pelo setor de planos de saúde, visto que é o órgão de 

regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantem a assistência 

suplementar à saúde. A agência reguladora tem autonomia administrativa, financeira, 

patrimonial e de gestão de recursos humanos, autonomia nas suas decisões técnicas e mandato 

fixo de seus dirigentes. Dessa forma, na saúde suplementar, há um órgão responsável por 

fiscalizar as atividades, para que arbitrariedades sejam evitadas (GAMARRA, 2017). 

Conforme dispõe o site da ANS, a regulação pode ser considerada como o conjunto 

de medidas e ações do Governo que envolvem a criação de normas, o controle e a fiscalização 

de segmentos de mercado explorados por empresas para garantir o interesse público (ibid). 

Então, compreende-se que, embora exista um órgão de fiscalização das atividades 

das operadoras de planos de saúde, as atividades exercidas por este órgão não estão 

adequadas, visto que os indivíduos, também na esfera privada, encontram problemas para suas 
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necessidades terapêuticas serem atendidas, relacionadas à prestação de serviços e produtos em 

saúde. 

O período de 2015 a 2017 da pesquisa documental se justifica devido ao grande 

número de ações judiciais ajuizadas contra os planos de saúde e por ser um recorrente recente 

a quando se iniciou a pesquisa. Assim, a abrangência de um período maior comprometeria a 

análise dos dados. Com os resultados, observou-se uma crescente procura do Poder Judiciário 

pelos consumidores de planos de saúde, o que é demonstrado pelo número de ações judiciais 

ajuizadas em 2017, ano com maior concentração de processos. 

A importância do Judiciário cresceu não apenas em razão do número de processos 

apreciados, mas no sentido de que cresce sua participação em assuntos referentes às questões 

políticas centrais para a sociedade, o que retrata uma nova configuração dos papéis dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Esse fenômeno é denominado judicialização da 

política (BARBOZA; KOZICKI, 2012). Isto se justifica, segundo Barboza e Kozicki (2012), 

pelo fato de que os próprios atores políticos e a sociedade têm visto o Judiciário como setor 

adequado para enfrentar questões centrais políticas, morais e religiosas. 

O aumento da responsabilidade do Judiciário em decidir sobre políticas públicas, 

principalmente no que tange às questões de direitos garantidos constitucionalmente é um 

aspecto da judicialização da política, ou seja, muitos dilemas morais e políticos são 

transferidos das esferas políticas para o Judiciário. Na intenção de garantir à comunidade os 

direitos fundamentais dispostos na Constituição Federal, a política se judicializa (ibid).  

Quanto mais estruturado o Judiciário e quanto mais eficazes as leis do processo 

judicial, maior a judicialização, que é consequência do bom cumprimento do seu papel 

institucional (PERLINGEIRO, 2014). 

Destaca-se que, a grande quantidade de demandas ajuizadas contra os planos de 

saúde são motivadas pelas arbitrariedades praticadas por estas sociedades, que têm condutas 

abusivas que prejudicam os usuários, por não cumprirem adequadamente os contratos 

firmados e restringirem a prestação do serviço de saúde (GOMES, 2016).   

Dentre outras razões, este problema acontece, pois o vínculo dos planos de saúde 

com seus usuários é efetivado por contratos de adesão, nos quais as operadoras estabelecem, 

unilateralmente, o texto contratual e os usuários têm apenas a escolha de aderir ou não às 

propostas. Por isso, há facilidade de ocorrer abusividade na esfera da saúde privada (ibid).    

Ao utilizar os contratos de adesão, os usuários não têm possibilidade de discutir as 

cláusulas contratuais, são obrigados a aceitar os termos pré-estabelecidos pelas operadoras de 

planos de saúde, o que facilita a prática de violações por estas empresas, que executam apenas  
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os serviços que lhes convém. 

No entanto, na pesquisa documental, a prevalência de casos em ordem decrescente 

em relação às Comarcas são: na Capital; na Barra da Tijuca; em Niterói; em Volta Redonda; 

no Méier; em São Gonçalo; em Jacarepaguá; em Duque de Caxias; em Campo Grande; em 

Petrópolis; em Madureira; em Nova Iguaçu; em Bangu; em Campos dos Goytacazes; na 

Leopoldina; na Ilha do Governador; em Teresópolis; em Barra Mansa; na Região Oceânica; 

em São João de Meriti; na Pavuna; em Santa Cruz; em Nova Friburgo; em Resende; e em 

outras Comarcas. 

No que tange à frequência cruzada entre as Comarcas e as solicitações, verifica-se 

que a Comarca da Capital continua com maior número de requerimentos em todas as 

variáveis relacionadas aos pedidos judiciais. 

Ainda em relação ao cruzamento das Comarcas com as solicitações, há de se 

considerar que, as Comarcas da Capital; Barra da Tijuca; Niterói; Volta Redonda; Méier; 

Jacarepaguá; São Gonçalo; Bangu; Teresópolis; Barra Mansa; Região Oceânica; e Resende 

apresentam a seguinte ordem decrescente de pedidos judiciais: outras demandas; serviços; 

produtos; e produtos e serviços. 

As Comarcas de Duque de Caxias; Campo Grande; São João de Meriti e Nova Friburgo 

têm a ordem decrescente a seguir: outras demandas; serviços; produtos e serviços; e produtos.  

As Comarcas de Petrópolis e Ilha do Governador apresentam os pedidos na seguinte 

ordem: outras demandas; serviços; produtos; e produtos e serviços, sendo que as duas últimas 

variáveis apresentam a mesma quantidade.  

A Comarca de Madureira revela a seguinte ordem de solicitações judiciais: outras 

demandas; serviços; produtos e serviços; e produtos. 

As Comarcas de Nova Iguaçu; Leopoldina; Pavuna; Nova Friburgo possuem a 

seguinte ordem decrescente no que se refere às demandas judiciais: serviços; outras 

demandas; produtos e serviços; e produtos. 

As outras Comarcas, que possuíam pequenos números de demandas e foram 

consideradas em conjunto, apresentaram a seguinte ordem decrescente de pedidos: produtos; 

outras demandas; produtos e serviços; e serviços.   

Deste modo, verifica-se maior prevalência de ações judiciais em regiões com 

estrutura judiciária desenvolvida e com facilidade de divulgar informação aos indivíduos 

sobre seus direitos, o que aproxima os consumidores à justiça para solucionar os problemas.  

A análise destes dados vai ao encontro do que se abordou na limitação do estudo da 

pesquisa bibliográfica, visto que a procura pelo judiciário brasileiro para solução de conflitos 
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referentes à saúde não é uma realidade para todos os segmentos sociais e regionais do país. 

Percebe-se que, grande parte dos casos de procura pelo Judiciário está reunida no Centro do 

Rio de Janeiro, local com estrutura administrativa, econômica e social, assim como os casos 

subsequentes predominantes se encontram em outras cidades desenvolvidas (BASSETTO, 

2016). 

Assim, confirma-se que, nas regiões com infraestrutura precária e que estão distantes 

de órgãos do poder judiciário, há dificuldade do acesso pela população. Além disso, destaca-

se a onerosidade de propositura de uma ação judicial, o que afasta os consumidores a 

pleitearem seus direitos. Através da análise acima, percebe-se que, em regiões com menor 

população e maior poder aquisitivo do que outras, com maior número populacional e menor 

poder aquisitivo, há maior número de ações judiciais propostas, como, por exemplo, é a 

situação de Niterói, em comparação a São Gonçalo (ibid).  

Este fato demonstra que, embora a quantidade de indivíduos em determinada região 

seja maior do que em outra, estes podem ter menor acesso aos planos de saúde do que aqueles 

que possuem melhor poder aquisitivo e, portanto, regiões com menos habitantes podem 

apresentar mais demandas contra as operadoras. Supõem-se, ainda, que, quanto mais elevado 

o nível de informação e de instrução do usuário, maior o acesso à Justiça. 

Deste modo, os casos analisados não demonstram a realidade de toda população do 

Estado do Rio de Janeiro, visto que, nas regiões quantificadas habitam indivíduos com 

condições econômicas razoáveis, nível de instrução satisfatório e residem em locais de fácil 

acesso aos órgãos judiciais, o que colabora com a procura do poder judiciário para solucionar 

questões vinculadas à saúde. 

 

6.2 O QUE O CIDADÃO MAIS BUSCA PARA EFETIVAÇÃO DO SEU DIREITO 

 

Ao considerar o ser humano como cidadão, este é visto como detentor de direitos, 

além de possuir obrigações. Dentre estes direitos, estão os sociais. Os direitos sociais visam 

garantir mínima qualidade de vida às pessoas, através da prestação de serviços. 

Devido à importância dos direitos sociais, a Constituição Federal de 1988 inaugurou 

e o colocou no rol dos direitos fundamentais. O direito social à saúde é tratado 

especificamente nos artigos 196 a 200 (BRASIL,1988). 

A Constituição federal de 1988 também previu a criação do SUS, com o propósito de 

oferecer assistência à saúde gratuita aos indivíduos, sem qualquer discriminação, com o 

intuito  de  promover  saúde  ao  priorizar  ações  preventivas  e  ao  democratizar informações 
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importantes, para que a população conheça seus direitos e riscos à saúde. 

Esse Sistema de saúde baseia-se na ideia de que todas as pessoas têm direito à saúde 

e este direito está vinculado à noção de cidadania. Fundado na concepção de seguridade 

social, pretende uma sociedade solidária e democrática, estabelecida em valores de igualdade 

e de equidade, sem discriminações ou privilégios.  

Este conceito adveio da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(CRFB/88), que prevê a saúde como direito social, inerente à condição de cidadão. Desta 

forma, o poder público deve garanti-lo. Assim, a proposta do SUS é de que todas as pessoas 

tenham direito à saúde, apenas pelo fato de serem cidadãs, independente de outra condição. 

Como a Constituição de 1988 garante acesso à justiça de maneira ilimitada, de forma 

que todo e qualquer cidadão pode reclamar tanto direitos individuais como direitos coletivos, 

essa ampliação do acesso à justiça ocasionou aumento nas demandas individuais levadas ao 

Judiciário, principalmente em relação ao pedido de efetivação dos direitos sociais 

fundamentais à saúde, educação e concessão de benefícios previdenciários e assistenciais 

(BASETTO, 2016).  

Nesta perspectiva, de busca do judiciário para ter acesso ao direito à saúde, a análise dos 

dados demonstra que os pedidos de recursos terapêuticos predominam, seguido de medicamentos, 

material cirúrgico e material médico, em relação aos produtos de saúde pleiteados judicialmente, 

vinculados aos tipos de demandas judiciais relacionadas aos planos de saúde.  

Pelo fato da saúde suplementar no Brasil possuir muitas práticas que violam os 

pactos efetuados entre os usuários e as operadoras de planos de saúde, o Poder Judiciário tem 

sido procurado para resolver os dilemas que envolvem os planos de saúde, declarando os 

abusos presentes e integrando o conteúdo dos contratos.  

Importante ressaltar que, é abusiva a recusa de cobertura no caso de inexistência de 

cláusula contratual expressa, clara e específica nesse sentido, tocante ao procedimento 

médico-hospitalar solicitado, pois as cláusulas genéricas que limitam direito devem ser 

interpretadas restritivamente, de forma mais favorável ao consumidor, ao considerar a 

aplicação da Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a) e o Código de Defesa do Consumidor. 

Do mesmo modo, é abusiva a negativa de cobertura que dificulte o usuário ser 

tratado com o procedimento mais moderno e efetivo disponível no momento em que a doença 

coberta se manifesta, vez que este ato impossibilita o médico responsável pelo tratamento 

escolher a opção na tentativa de cura do paciente. 

Destaca-se que, as duas suposições de abusividade ferem as reais expectativas do 

usuário,  que,  ao  firmar  o  contrato,  pensa existir cobertura  apropriada  para os eventos nele  
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discriminados, dentre eles, os produtos de saúde. 

No que tange à cobertura dos contratos celebrados após a entrada em vigor da Lei nº 

9.656/98, a referida Lei dispõe especificamente sobre a amplitude das coberturas para cada 

segmentação de plano de saúde, além de listar as hipóteses de exclusão de 

fornecimento/custeio de procedimentos médico-hospitalares e medicamentos (BRASIL, 

1998a). Entretanto, as disposições da Lei nº 9.656/98 devem ser interpretadas e aplicadas 

tendo em vista à proteção conferida ao usuário pelo Código de Defesa do Consumidor, 

considerando sua vulnerabilidade frente à relação contratual, o que exige, notadamente, a 

adequação dos produtos e serviços à expectativa legítima do consumidor (art. 18, § 6º, III e 

art. 20, § 2º, da Lei nº 8.078/90) (BRASIL, 1990c). 

A ANS define uma lista de consultas, exames e tratamentos, denominada Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, que os planos de saúde são obrigados a oferecer, 

conforme cada tipo de plano de saúde - ambulatorial, hospitalar com ou sem obstetrícia, 

referência ou odontológico. Essa lista é válida para os planos contratados a partir de 02 de 

janeiro de 1999, os chamados “planos novos”. É válida também para os planos contratados 

antes dessa data, mas somente para aqueles que foram adaptados à Lei dos Planos de Saúde. 

Assim, para conhecer seus direitos, o consumidor deve conhecer o seu tipo de plano de saúde 

(ANS, 2019a).   

Na pesquisa documental, os serviços de saúde pleiteados judicialmente foram, em 

ordem decrescente: cirurgia; internação; home care; realização de exames; atendimento 

médico; transferência de instituição; terapia multidisciplinar; parto; fertilização in vitro; e 

outros. Na pesquisa bibliográfica foram: internação em enfermaria; procedimentos cirúrgicos; 

tratamento para Diabetes Mellitus; procedimentos diagnósticos; atendimento ambulatorial; e 

internação em CTI. 

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde garante e torna público o direito 

assistencial dos beneficiários dos planos de saúde, válida para planos de saúde contratados a 

partir de 1º de janeiro de 1999, contemplando os procedimentos considerados indispensáveis 

ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, em 

cumprimento ao disposto na Lei nº 9.656/98 (BRASIL, 1998a). 

Na saúde suplementar, a incorporação de novas tecnologias em saúde, bem como a 

definição de regras para sua utilização, regulamentada pela Resolução Normativa nº 439/18 

(BRASIL, 2018) é definida pela ANS por meio dos sucessivos ciclos de atualização do Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, que ocorrem a cada dois anos. O ciclo de atualização do 

Rol se inicia com ato de deliberação da Diretoria Colegiada da ANS (DICOL), que define um 
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cronograma, fixando prazo para apresentação das propostas de atualização, mediante o 

preenchimento do formulário eletrônico FormRol (ANS, 2019b). 

Em 02 de janeiro de 2018 entrou em vigor a nova cobertura obrigatória para 

beneficiários de planos, que estabelece o direito à cobertura para 18 (dezoito) novos 

procedimentos, entre exames, terapias e cirurgias, que atendem diferentes especialidades, e a 

ampliação de cobertura para outros 7 (sete) procedimentos, incluindo medicamentos orais 

contra o câncer. Pela primeira vez está sendo incorporado no Rol um medicamento para 

tratamento da esclerose múltipla.  

Ao contratar um plano de saúde, deve-se atentar ao tipo de cobertura assistencial que 

atenda às necessidades do usuário. A segmentação do plano é justamente a composição das 

coberturas e vai determinar o tipo de atendimento que o usuário tem direito (ibid.).  

Dois pontos principais sobre a rede de hospitais, laboratórios e médicos conveniados 

ao plano devem ser considerados. 

O primeiro ponto é que a internação hospitalar não é oferecida por todos planos. Os 

planos que dão direito à internação hospitalar são os de tipo hospitalar com obstetrícia, 

hospitalar sem obstetrícia ou plano referência. Desta maneira, o usuário deve verificar no 

contrato qual é o tipo do seu plano. 

O segundo ponto é a rede credenciada que o plano cobre. No momento da 

contratação, o usuário precisa avaliar os hospitais, laboratórios e médicos a que tem 

direito. Especificamente sobre os hospitais, a operadora de planos de saúde só poderá 

descredenciá-los em caráter excepcional, ocasião em que será obrigatório substituir o 

hospital descredenciado do plano por outro equivalente e comunicar essa mudança ao 

consumidor e à ANS com 30 (trinta) dias de antecedência, com exceção dos casos de 

fraude ou infração sanitária ou fiscal por parte do hospital retirado do convênio. Caso a 

operadora opte por descredenciar um hospital sem substituí-lo por outro equivalente, só 

poderá efetivar e comunicar a redução da rede hospitalar aos beneficiários após 

autorização da ANS. 

Portanto, os consumidores devem verificar a lista Procedimentos e Eventos em 

Saúde para comprovar se estão tendo seus direitos violados, bem como se o tipo de plano 

contratado abrange o serviço necessitado. 

Na pesquisa documental, os pedidos judiciais de serviços e produtos em saúde, em 

conjunto, em ordem decrescente, são: cirurgia, material necessário, tratamento, medicamento; 

internação, cirurgia, tratamento, exames, material e medicamentos; tratamento, exames, 

material, procedimentos e medicamentos; atendimento, cirurgia, medicamento e material 
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médico; home care, medicamento e material médico; exames, cirurgia e tratamento; e outros. 

Já na pesquisa bibliográfica, não se constata solicitação conjugada de serviços e produtos.   

Aqui, é importante ressaltar que, em contratos não regulamentados pela Lei nº 

9.656/98, é frequente haver exclusão de cobertura a órteses e próteses. Órtese é todo 

dispositivo permanente ou transitório, utilizado para auxiliar as funções de um membro, órgão 

ou tecido, evitando deformidades ou sua progressão e/ou compensando insuficiências 

funcionais. Já prótese, é todo dispositivo permanente ou transitório que substitui total ou 

parcialmente um membro, órgão ou tecido (BRASIL, 1998a). 

A Câmara Técnica de Implantes da Associação Médica Brasileira, da qual a ANS 

participa, realizou o trabalho de classificação destes materiais. Nos planos regulamentados 

pela Lei nº 9.656/98 é obrigatória a cobertura às próteses, órteses e seus acessórios que 

necessitam de cirurgia para serem colocados ou retirados (materiais implantáveis) (BRASIL, 

1998a). No entanto, em seu artigo 10, a mesma Lei permite a exclusão de cobertura ao 

fornecimento de órteses e próteses não ligadas ao ato cirúrgico (ou não implantáveis), tais 

como óculos, coletes ortopédicos, próteses de substituição de membros (ANS, 2019c). 

Desta maneira, com relação aos planos privados de saúde e os pacientes, uma opção 

seria consultar a ANS para saber se o procedimento solicitado está no rol dos planos de saúde 

ou não, se o paciente tem o direito ou não. Os núcleos de conciliação e os núcleos de apoio 

técnico, formados por especialistas, que orientam os cidadãos e reduzem consideravelmente o 

número de ações judiciais através da resolução dos problemas administrativamente também 

deveriam ser mais utilizados para reduzir a judicialização (VASCONCELLOS, 2019).  

Na pesquisa documental, os outros pedidos judiciais formulados pelos usuários de 

planos de saúde, em ordem decrescente, foram: ação indenizatória; reajuste de mensalidade; 

restabelecimento do plano; reembolso; manutenção e revisão de contrato; reajuste por faixa 

etária; manutenção do plano; cancelamento; migração de plano; cobrança indevida; 

negativação indevida; e declaração de inexistência de débito; e outros. Na pesquisa 

bibliográfica, as outras demandas se referiram à alocação de recursos, função e interligação 

entre os três poderes. 

A grande quantidade de pedidos de indenização ocorre devido aos abusos praticados 

pelas operadoras de planos de saúde. As operadoras praticam violações habitualmente, com 

rescisão unilateral do contrato; rescisão do contrato em razão da sua alta taxa de utilização; 

abuso no valor dos reajustes; dentre outras arbitrariedades. 

Na intenção de serem compensados pelos prejuízos sofridos, os usuários entram com 

ações  judiciais, já que o ressarcimento  do dano na esfera  administrativa,  diretamente com  a  
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empresa que violou o direito, é praticamente inviável.  

Frise-se que, além de danos patrimoniais, os usuários sofrem danos morais, que são 

aqueles derivados de desordem moral, ligada à dignidade das pessoas, que ocorrem com 

frequência, principalmente por se tratar de itens ligados à área da saúde, que deveriam ser 

oferecidos com eficiência e qualidade à população. Este ressarcimento dos danos morais e 

patrimoniais é plenamente garantido pelo Código de Defesa do Consumidor. 

Na pesquisa documental, ao comparar os pedidos de produtos e serviços de saúde e 

de outras questões vinculadas aos planos de saúde, constata-se que, ainda que os produtos e 

serviços de saúde sejam de extrema importância para a manutenção da vida, predominam os 

casos de busca do judiciário para solução de conflitos referentes ao descumprimento do 

contrato no que diz respeito às questões que causam maior dano financeiro aos usuários. Na 

pesquisa bibliográfica, predominam os produtos de saúde. 

Para solução dos conflitos relacionados à saúde, importante apontar a hipótese de 

ajuizamento de ações coletivas para reduzir o número de ações individuais que versam sobre 

matérias repetitivas, o que possibilitaria a resolução das demandas de massa de modo 

uniformizado. A intenção no campo processualista é permitir aos órgãos jurisdicionais a 

condução dos processos, de maneira que obstem o trâmite processual de uma causa repetida 

ou direcionem para um julgamento por amostragem, se instituído o incidente de coletivização 

de demandas individuais (ALMEIDA, 2011). 

No entanto, há que se percorrer uma trajetória para que, efetivamente, as ações 

coletivas se tornem realidade, pois há ausência, no sistema de resolução de demandas de 

massa, da divulgação ampla das ações coletivas, cujos processos estão em curso, e que 

possibilitariam ao jurisdicionado o conhecimento da existência de demandas que tratem de 

tema afeto a sua pretensão. Se as ações coletivas fossem divulgadas e o jurisdicionado 

soubesse que sua pretensão está sendo tutelada adequadamente, poderia evitar 

proposituras de ações individuais, diminuindo, assim, o número de processos repetitivos 

(ibid). 

O Código de Defesa do consumidor prevê a hipótese de propositura de ações 

coletivas e dispõe que, se estiverem em andamento, concomitantemente, uma ação coletiva e 

ações individuais, relacionadas a um mesmo evento danoso, é permitido que o indivíduo que 

esteja defendendo seus interesses individualmente requeira a suspensão do processo 

individual até o resultado da ação coletiva. Se a ação coletiva for favorável aos seus 

interesses, o indivíduo poderá ser beneficiado, se for desfavorável, poderá prosseguir com o 

processo individual (ibid). 
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Segundo Almeida (2011), a resolução de conflitos por meio de ações coletivas iria 

proporcionar uniformização de julgados, o que reduziria discrepâncias nos julgamentos sobre 

teses jurídicas semelhantes, idealizando maior segurança nas relações jurídicas. 

Logo, o usuário tem direito a utilizar os serviços de saúde contratados que são 

oferecidos na área de abrangência estipulada no instrumento contratual, que pode ser 

municipal, estadual, compreender todo território nacional e até fazer cobertura internacional e 

deve observar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para ter seus direitos garantidos. 

Nos casos em que as operadoras de planos de saúde não cumprem suas obrigações, os 

consumidores buscam seus direitos no Poder Judiciário. Porém, para reduzir a quantidade de 

demandas individuais que tratam sobre matérias repetitivas no Judiciário, uma alternativa 

seria a propositura de ações coletivas. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conclui-se que, através da realização da pesquisa pode-se responder a questão: Quais 

são as demandas judiciais vinculadas à prestação de serviços e produtos de saúde no Estado 

do Rio de Janeiro? 

Destaca-se que, as demandas judiciais vinculadas à prestação de serviços e produtos 

de saúde no Estado do Rio de Janeiro versam, principalmente, sobre pedidos de cirurgias, 

internação, home care, realização de exames, atendimento médico, transferência de 

instituição, terapia multidisciplinar, parto, fertilização in vitro, recursos terapêuticos, 

medicamentos, material cirúrgico, material médico. 

No entanto, é preciso lembrar que, além de pedidos diretos de prestação de serviços e 

fornecimento de material de saúde, os usuários de planos de saúde fazem outros requerimentos no 

Poder Judiciário, que, somados, perfazem quantia maior do que os pleitos de produtos e serviços. 

Estas ações judiciais se referem à cancelamento de plano, cobrança indevida, indenização, 

declaração de inexistência de débito, manutenção e revisão de contrato, manutenção do plano, 

migração de plano, negativação indevida, reajuste de mensalidade anual, reajuste de mensalidade 

por faixa etária, reembolso, restabelecimento do plano, dentre outras questões. 

Com estas considerações, foi feita a análise dos casos julgados pela 26ª Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no período de 2015 a 2017, para 

solução de litígios relacionados às pessoas de direito privado que operam planos de 

assistência à saúde, regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. 

Assim, afirma-se que, com relação à pessoa física os casos julgados, em ordem 

decrescente, foram: outras demandas, seguidas dos serviços, dos produtos e dos produtos e 

serviços de saúde. Já quanto à pessoa jurídica, em ordem decrescente, foram: outras 

demandas; produtos; serviços; e serviços e produtos, sendo que estas duas últimas variáveis 

apresentam a mesma quantidade. Isto ao considerar a frequência do cruzamento entre o tipo 

de cliente e as solicitações. 

Quando correlacionados os pedidos de produtos e serviços de saúde e de outras 

questões vinculadas aos planos de saúde, constata-se que predominam os casos referentes ao 

descumprimento de contrato no que diz respeito às questões do direito do consumidor. 

A identificação das demandas judiciais para solução de litígios relacionados aos 

planos de assistência à saúde, regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem 
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como a caracterização dos tipos de demandas judiciais, vieram por meio da busca do cidadão 

por seu direito à saúde e do que o cidadão mais busca para efetivação do seu direito. 

No que tange à busca do cidadão por seu direito, afirma-se que os litigantes são 

pessoas físicas e jurídicas. Entre as pessoas físicas, os gêneros que dão entrada em ações 

judiciais contra os planos de saúde foram distinguidos em: feminino; masculino; e masculino 

e feminino, sendo esta última categorização as pessoas do gênero masculino e do gênero 

feminino que entram com ação judicial em conjunto. 

Em relação aos planos de saúde, Unimed, Amil, Bradesco e Golden Cross foram os 

mais demandados, enquanto o plano Intermédica foi o que possuiu menos ações judiciais. Já 

quanto ao ano, o de 2017 foi o que apresentou maior número de decisões.  

Ao estabelecer a prevalência das demandas judiciais, constata-se que ao comparar as 

pessoas físicas com as pessoas jurídicas, prevalece o quantitativo de pessoas físicas que 

propõem ações judiciais contra os planos de saúde, sendo o gênero feminino o que mais busca 

o Poder Judiciário. A frequência cruzada entre o sexo dos demandantes e as solicitações 

demonstra que o sexo feminino continua a predominar.  

A prevalência de casos em ordem decrescente em relação às Comarcas são: na 

Capital; na Barra da Tijuca; em Niterói; em Volta Redonda; no Méier; em São Gonçalo; 

em Jacarepaguá; em Duque de Caxias; em Campo Grande; em Petrópolis; em Madureira; 

em Nova Iguaçu; em Bangu; em Campos dos Goytacazes; na Leopoldina; na Ilha do 

Governador; em Teresópolis; em Barra Mansa; na Região Oceânica; em São João de 

Meriti; na Pavuna; em Santa Cruz; em Nova Friburgo; em Resende; e em outras 

Comarcas. A frequência cruzada entre as Comarcas e as solicitações demonstra que a 

Comarca da Capital continua com maior número de requerimentos em todas as variáveis 

relacionadas aos pedidos judiciais. 

Ao considerar os produtos de saúde pleiteados judicialmente, com os tipos de 

demandas judiciais relacionadas aos planos de saúde, a análise dos dados demonstra que os 

pedidos de recursos terapêuticos predominam. Já quanto aos serviços de saúde, prevalecem os 

pedidos de cirurgia. Porém, se considerados os pedidos judiciais de serviços e produtos em 

saúde em conjunto, predomina a solicitação de cirurgia, material necessário, tratamento e 

medicamento. Quanto aos outros pedidos judiciais formulados pelos usuários de planos de 

saúde, prevalecem as ações indenizatórias.  

Dessa forma, o objetivo geral e os objetivos específicos do estudo foram alcançados, 

sem a pretensão de esgotar o assunto, tendo em vista a amplitude da temática e as limitações 

pesquisa. 
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Isto porque, para a presente pesquisa não houve a possibilidade de inclusão de mais de 

um órgão julgador, considerando o elevado número de ações judiciais vinculadas à saúde, 

sendo assim, não revela a realidade de todo o Estado do Rio de Janeiro e nem de todo o 

território nacional. Ademais, os resultados dos anos considerados, 2015 a 2017, 

possivelmente podem ser distintos daqueles de outros períodos, de forma que os pedidos 

judiciais seriam diferentes dependendo da época e das circunstâncias vividas pelos usuários 

de planos de saúde. 

Além disso, como o objeto de estudo não considera a visão dos gestores em saúde, 

percebe-se que há uma lacuna, visto que, para melhor solução das questões de saúde é 

necessário verificar tanto o lado de quem necessita dos produtos e serviços, quanto daqueles 

que são responsáveis por fornecê-los, a fim de que ambas as visões e dilemas fossem 

sopesados, o que traria melhor compreensão das deficiências na área da saúde.   

 Ainda que apresente limites, a pesquisa é relevante para a comunidade científica por 

aproximar duas áreas de conhecimento, a do direito e a da saúde, e, por meio da 

interdisciplinaridade, possibilita a globalização do conhecimento com fim dos limites entre as 

disciplinas.  

A pesquisa também é relevante por proporcionar efeitos práticos, já que os gestores 

em saúde podem ter ciência da prevalência dos pedidos judiciais relacionados à área da saúde, 

de forma a promover uma melhor alocação de recursos, profissionais, centros de atendimento, 

serviços e materiais, para que os usuários de planos de saúde tenham suas necessidades 

atendidas de forma digna e não precisem recorrer tantas vezes ao poder judiciário para obter 

assistência. 

Como a pesquisa aborda a judicialização da saúde e a tendência em modo geral é de 

se pensar que os pedidos judiciais relacionados à saúde devem ser deferidos aos demandantes, 

visto que é comum estes terem seus direitos violados, cumpre mencionar que há recente 

Decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que restringe o deferimento dos pedidos 

judiciais sobre medicamentos. 

Em 22 de maio de 2019, o STF proferiu decisão que desobriga o Estado de fornecer 

medicamento sem registro na ANVISA. O Plenário do STF decidiu que o Estado não pode ser 

obrigado a fornecer medicamento experimental ou sem registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), salvo em casos excepcionais. 

No referido julgamento passou a ser vedado, em todas as esferas de gestão do SUS, o 

pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento experimental ou de uso não 

autorizado pela Anvisa. Para tomar a medida, ressaltou-se que não se trata de negar direito 
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fundamental à saúde, mas sim de analisar que a arrecadação estatal, o orçamento e a 

destinação à saúde pública são finitos. Destacou-se, também, que a excessiva judicialização 

da matéria não tem sido bem-sucedida, pois para cada liminar concedida, os valores são 

retirados do planejamento das políticas públicas destinadas a toda coletividade. Assim, a 

universalidade seria prejudicada, em detrimento da seletividade, já que aqueles que obtêm 

uma decisão judicial acabam tendo preferência em relação a toda uma política pública 

planejada. 

No julgamento foi mencionado que a regulação pela Anvisa é necessária para 

fomentar a responsabilidade social das empresas que, habitualmente, promovem ampla 

divulgação dos seus produtos, em geral diretamente à classe médica, comercializando em 

razão de decisões judiciais em larga escala e em altos valores, mas que não requerem a 

submissão do medicamento à Anvisa, onde ele teria ainda seu preço regulado, o que evitaria 

gasto excessivo e muitas vezes abusivos ao Poder Público. No entanto, foram apontadas 

situações excepcionais em que um medicamento sem registro deveria ser fornecido. 

Deste modo, ficou determinado que: o Estado não pode ser obrigado a fornecer 

medicamentos experimentais; a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o 

fornecimento de medicamento por decisão judicial; é possível, excepcionalmente, a concessão 

judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da Anvisa em 

apreciar o pedido, quando preenchidos três requisitos: I-) a existência de pedido de registro do 

medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e 

ultrarraras; II-) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação 

no exterior; III-) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil; as ações que 

demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão ser 

necessariamente propostas em face da União. 

Outra informação atual atrelada ao tema estudado é a nova regra de portabilidade de 

carência dos planos de saúde determinadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS). A partir de 03 de junho de 2019, os beneficiários de planos coletivos empresariais 

passaram a poder mudar de plano ou de operadora sem cumprir carência. Além disso, o prazo 

para exercer a troca deixou de existir, assim como a necessidade de compatibilidade de 

cobertura entre planos – o consumidor cumpre carência apenas para os serviços extras. 

Para realizar a portabilidade de carências, o beneficiário deve consultar os planos 

compatíveis com o atual. As novas regras permitem aumentar a cobertura do plano, mas 

mantêm a exigência de compatibilidade de preço na maior parte dos casos. A ANS elaborou 

uma cartilha com informações importantes sobre o tema, para orientar os consumidores sobre 
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esclarecimentos de prazos e critérios para realização da portabilidade, como a compatibilidade 

entre planos, documentos exigidos e o acesso ao Guia ANS. 

A concessão do benefício para os planos empresariais era uma questão importante na 

agenda regulatória, isto porque os planos empresariais representam quase 70% do mercado e 

dispõem da mesma cobertura assistencial dos demais planos. A portabilidade de carências 

passa a ser um direito efetivo de todo consumidor de planos de saúde e vai ser mais 

representativa no mercado. 

Logo, pode-se dizer que esta pesquisa revela que a gestão em saúde precisa ser 

reformulada para que a população tenha acesso de qualidade e o Poder Judiciário seja menos 

acionado para resolver demandas relacionadas ao assunto, a fim de que o fenômeno da 

judicialização da saúde não seja uma regra, como vem ocorrendo, mas que seja efetivo para 

situações excepcionais, visto que o ser humano, como cidadão, precisa ter os direitos sociais 

assegurados.  

Com número reduzido de ações judiciais repetitivas sobre o tema saúde, cujos 

dilemas podem ser solucionados na esfera administrativa, o setor de justiça do país poderia 

focar e agilizar a resolução de outros problemas que não podem deixar de ser apreciados pelo 

Poder Judiciário, sendo certo que se a judicialização for pensada e discutida entre os 

responsáveis pela gestão em saúde, será recorrente a atualização de instrumentos que 

favoreçam a efetividade do direito à saúde.  

Por fim, enfatiza-se a necessidade de que as decisões liminares sobre saúde devam ser 

precedidas de notas de evidência científica emitidas pelos Núcleos de Apoio Técnico do 

Judiciário (NAT-JUS), conforme Resolução 238 de 06 de setembro de 2016 do Conselho 

Nacional de Justiça. 

Os NAT-JUS elaboram pareceres técnico-normativos para análise de pedidos de 

liminar e tutela provisória nas ações cujo objeto seja o fornecimento, pelo Poder Público, de 

medicamentos, insumos para saúde, insumos nutricionais, tratamentos médicos, 

procedimentos médicos não emergenciais, tais como, consultas, exames, cirurgias e 

internação hospitalar. Integram os NAT-JUS uma equipe interdisciplinar de farmacêuticos, 

enfermeiros, nutricionistas, médicos e fisioterapeutas, que, através de uma assessoria, buscam 

oferecer auxílio técnico fundamentado. 
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10.2 PLANOS DE SAÚDE DENOMINADOS OUTROS.  

 

Este apêndice se refere aos Planos de Saúde selecionados na 26ª Câmara Cível do TJ do 

Estado do RJ, no período de 2015 a 2017, e foram denominados como outros, a saber: 

UNAFISCO SAÚDE; Plano de Benefício da SISTEL - PBS E PAMA-PCE; ÍMPAR 

SERVIÇOS HOSPITALARES S/A; GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA; 

SAMOC S/A SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTO-CIRÚRGICA; 

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA CEDAE; SANTANDER; SEMEG 

SAÚDE LTDA; COTACOM SERVIÇOS DE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA; UH 

SAUDE; PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE SA; ASBEN - Associação beneficente de 

auxílio e estudantes e servidores da UFV; REDE D'OR SÃO LUIZ S/A; AMÉRICA SAÚDE 

COMPANHIA DE SEGUROS; VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA; 

ALLCARE; MEDISERVICE; Fundação ASSEFAZ; MAPFRE Saúde; CAIXA; segredo de 

justiça; DAYMED; SB SAÚDE; FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO 

MINISTÉRIO DA FAZENDA; Plano de saúde ASES; AMEDI Saúde Assessoria e 

Controladoria Ltda; ALLIANZ SAÚDE; OPERADORA UNIESTE DE PLANOS DE 

SAÚDE LTDA; NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S/A; SERRA IMPERIAL; 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA; QUALIVIDA; 

FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL; OPERADORA GAMA SAÚDE; SOCIEDADE 

ADMINISTRADORA E GESTÃO EMPRESARIAL; ODONTO PIMENTA & RIBEIRO 

LTDA; PS ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS; SMEDSJ SERVIÇOS MEDICOS SÃO 

JOSE LTDA; DAY CLINIC MADUREIRA; TEMPO SAÚDE SEGURADORA; AZZURRA 

SEGUROS LTDA; APRIL BRASIL TURISMO, VIAGENS E ASSISTENCIA 

INTERNACIONAL S/A; CASA DE SAÚDE SANTA MARTA; SMH - SOCIEDADE 

MÉDICO HOSPITALAR LTDA E MEDIAL SAÚDE S.A; CONMEDH; CEPEM- CENTRO 

DE ESTUDOS E PESQUISAS DA MULHER; FUNDAÇÃO AMPLA DE SEGURIDADE 

SOCIAL; PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS; POSTAL SAÚDE LTDA; 

PROMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA; CEMERU GRUPO DE SAÚDE (AMESC - 

ASSOCIAÇÃO MÉDICA ESPÍRITA CRISTÃ); ODONTOCENTER CLÍNICAS 

INTEGRADAS LTDA; OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA; SIND SAÚDE; 

ASSISTÊNCIA MULTIDISCIPLINAR DE SAÚDE; LIFE EMPRESARIAL SAÚDE; 

HOSPITAL DO CORAÇAO SAMCORDIS; VIVER SISTEMA INTEGRADO DE SAÚDE 

LTDA; MASSA FALIDA DE MAYER SISTEMAS DE SAÚDE LTDA; TUIUIU 

ADMINISTRADORES DE PLANOS DE SAÚDE LTDA; MARÍTIMA SAÚDE; 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL; LEADER S.A.; SERRAMED; 

SAMER; Regime de Previdência Complementar (RCP); SAÚDE CAM-OPERADORA DE 

PLANOS DE SAÚDE; UNIÃO SAÚDE HOSPITALAR; PLAMERS - FUNDAÇÃO REAL 

GRANDEZA ASSISTÊNCIA À SAÚDE; SIND-SAÚDE; CAPESP-CAIXA DE 

PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE 

SAÚDE; PRONTO MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA; SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A; FUNDO DE SAÚDE DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS; POSTAL SAÚDE CAIXA DE SAÚDE 

DOS EMPREGADOS DA EMPRESA BRASILEIRA DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS; 

CENTROCARD; GRUPO ODONTOPREV; AGF - SAÚDE S/A; MEDVALE SAÚDE 

LTDA; MR SAÚDE; RIO DE JANEIRO CLINICAS INTEGRADAS; CAIXA DE 

PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
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SAÚDE; AVS SEGURADORA S/A; ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS 

DE SAUDE LTDA; MARITIMA SAÚDE; DIVICOM ADMINISTRADORA DE 

BENEFÍCIOS; SOCIEDADE MÉDICO HOPITALAR LTDA; G & M ASSESSORIA 

MÉDICA EMPRESARIAL LTDA - LIFE LAGOS SAÚDE; UNIÃO HOSPITALAR 

OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE; SIND SAÚDE PLANO DE ASSISTÊNCIA 

MÉDICA; CAPESAÚDE; COOPSEGSAUDE; OPEN SAÚDE LTDA; COMMEDH SAÚDE 

ASSISTÊNCIA INTEGRADA DE SAÚDE LTDA; PASA PLANO DE ASSISTENCIA A 

SAÚDE DO APOSENTADO DA VALE; REDE RIO DE MEDICINA; INSAATE, 

ABRASPE E UR-CTMRJ; L H EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA; PETROS 

FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL; CAIXA DE ASSISTÊNCIA 

OSWALDO CRUZ FIO SAÚDE; CAURJ; CENTRO DE IMAGEM BARRA MANSA; 

OPERADORA UNIESTE DE PLANOS DE SAUDE LTDA; BRASIL SAÚDE CIA. DE 

SEGUROS; ELETROS-SAÚDE; ALIANÇA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS DE 

SAUDE LTDA; ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.; MH VIDA-

OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA; POSTAL SAÚDE - CAIXA DE 

ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. 

 

 

 

 

 


