INFORME

DIREITOS NA SAÚDE
EDIÇÃO 002 | JULHO 2017

LEIA NA PÁGINA 2

JUDICIALIZAÇÃO
DA SAÚDE É TEMA
DE ARTIGO NO SITE
DECISÃO EM FAVOR
DO TRATAMENTO
DA OBESIDADE
SESSÕES DE
FONOAUDIOLOGIA
ILIMITADAS PARA
PACIENTE AUTISTA

Justiça baiana e a
fertilização in vitro
por Laís Fernanda de Carvalho*

A fertilização in vitro (FIV), técnica de reprodução assistida
desenvolvida no Brasil desde 1983, é um dos tratamentos indicados para
a infertilidade, mas ainda é comum que homens e mulheres com
diagnóstico de impossibilidade de gerar filhos saudáveis enfrentem a
recusa, pelas operadoras de saúde, da cobertura do tratamento.
O argumento central para a obrigatoriedade do custeio pelos planos de
saúde é o de que a infertilidade é considerada uma patologia
reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e inserida na
Classificação Internacional de Doenças. Nos casos comprovados da
doença, a lei garante o direito ao planejamento familiar. Dessa forma, o
Judiciário deve ser provocado e o consumidor deve ter o seu direito
resguardado. Na prática, e de forma arbitrária, as operadoras de saúde
se negam a cobrir o procedimento. O consumidor deve, então, ingressar
com uma ação judicial com pedido de liminar requerendo que o
convênio seja obrigado a cobrir os custos necessários.
Felizmente, aqui na Bahia, as Turmas Recursais manifestaram, há
pouco mais de um ano, o entendimento de que é devida a cobertura FIV,
limitada a duas tentativas.

Ao ingressarmos com esse tipo
de ação, destacamos o pedido
de liminar, que nada mais é do
que um pedido de urgência,
para que o Juiz determine que
a operadora de saúde autorize
o tratamento. Assim, o
consumidor não será obrigado
a aguardar até a decisão final
(sentença) para ter o direito. O
pedido de cobertura da FIV
diante da Justiça deve ser bem
fundamentado. É necessário
reunir o maior número de
provas possível, atestar que
esta é a única alternativa
admissível para a cura da
infertilidade. O documento
essencial é o relatório médico
atestando o tipo de doença e
recomendação do tratamento.
Sob a nossa ótica, o Sistema
Único de Saúde (SUS) também
tem a obrigação de oferecer o
tratamento aos casais que
necessitem, sendo possível
buscar o Judiciário e pleitear o
custeio caso haja negativa por
parte do SUS.
*Advogada do BCM Advogados
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Autismo

STJ tem novo entendimento
sobre casos específicos de
reajuste de planos de saúde
Os planos de saúde não podem aplicar reajustes que não estejam
previstos no contrato e muito menos aplicar aumentos gigantescos
que deixam o segurado onerado excessivamente. Este foi o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento
do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244, no final do ano passado,
sobre o reajuste aplicado pelos planos de saúde em razão da mudança
de faixa etária.
De acordo com o STJ, o reajuste de mensalidade de plano de saúde
individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que: haja previsão contratual, sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais
reguladores e não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem
excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.

Judicialização da
saúde é tema de
artigo da advogada
Marina Basile. Acesse:
www.bcma.adv.br
BCMAdvogados

BCMAdv

O Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
condenou a CASSEB a
arcar com sessões de
fonoaudiologia para
tratamento de paciente
com autismo. O
trabalho deve acontecer
sem limitação de
sessões e pelo tempo
que for necessário.
Mesmo com o total de
48 sessões por ano
estabelecido pela ANS,
existem casos em que é
necessária uma maior
frequência. Por isso o
Judiciário entende que
os planos de saúde não
podem impor limitação,
que se configura abuso
de direito, uma vez que
as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas
de maneira favorável ao
consumidor.

Obesidade
mórbida
Recente decisão judicial
foi favorável a um
paciente portador de
obesidade mórbida. O
plano de saúde foi
obrigado a custear as
despesas com a cirurgia
bariátrica para o
tratamento da doença.
A juíza acatou o pedido
diante das evidências
apresentadas em
relatório médico e
exames sobre a saúde
do paciente.
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