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FERTILIZAÇÃO IN VITRO NÃO TEM COBERTURA EM PLANOS DE 

SAÚDE, SALVO SE ESTIVER EXPRESSAMENTE PREVISTO NO 

CONTRATO. 

O Superior Tribunal de Justiça em duas decisões recentes, confirmou que 

fertilização in vitro não tem cobertura nos planos de saúde, salvo se 

estiver expressamente previsto no contrato. 

As decisões contribuem para compreender que planejamento familiar e 

fertilização in vitro são conceitos diferentes. 

O primeiro, planejamento família, é coberto pelos planos de saúde e 

consiste em “acesso aos métodos e técnicas para a concepção e a 

contracepção, o acompanhamento de profissional habilitado (v.g. 

ginecologista, obstetra, urologista), a realização de exames clínicos 

e laboratoriais,  os atendimentos de urgência e emergência, 

inclusive a utilização de recursos comportamentais, medicamentos 

ou cirúrgicos,  reversíveis ou irreversíveis em matéria reprodutiva.”  

Esse entendimento é adotado pelo STJ, por sua Terceira Turma, na decisão 

relatada pela Ministra Nancy Andrighi, em 02 de abril de 2019, no Recurso 

Especial 1.795.867, de São Paulo. 

De fato, a Resolução Normativa n. 387, de 2015, da Agência Nacional de 

Saúde Suplementar, no artigo 8°, inciso I, definiu planejamento familiar, 

procedimento coberto pelo rol de procedimentos, como “conjunto de 

ações de regulação da fecundidade que garanta direitos de 

constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal. ”  

Não há referência à fertilização  in vitro ou, inseminação artificial, razão 

pela qual ela está excluída da cobertura, salvo nos casos específicos em 
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que o contrato de plano de saúde tenha previsão expressa para essa 

cobertura. 

Em 03 de junho de 2019, o Ministro Marco Buzzi, da Quarta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, ao proferir voto como Relator do Agravo 

Interno no Recurso Especial 1.748.518, do Distrito Federal, afirmou 

1. A jurisprudência desta Corte Superior tem se orientado no sentido de 

que a operadora de plano de saúde não está obrigada a proceder à 

cobertura financeira do tratamento de fertilização in vitro requerido pela 

beneficiária, na hipótese de ausência de previsão contratual, uma vez que 

tal procedimento não se confunde com o "planejamento familiar" de 

cobertura obrigatória, nos termos do inciso III do artigo 35-C da Lei 

9.656/98. Precedentes. 

2. Agravo interno desprovido. 

 

Em 20 de maio de 2019, o Ministro Marco Aurélio Bellizze, da Terceira Turma do 

Superior Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido o Agravo de Instrumento no 

Recurso Especial 1.788.114, de São Paulo, 

 

AGRAVO  INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. 

FERTILIZAÇÃO IN 

VITRO.   OBRIGATORIEDADE   DE   COBERTURA.   AUSÊNCIA   DE  

PREVISÃO 

CONTRATUAL.   INEXISTÊNCIA.   ABUSIVIDADE   NÃO  CONSTATADA.  

AGRAVO DESPROVIDO. 

1.  Nos termos da jurisprudência  vigente no Superior Tribunal de Justiça,   

inexistindo   previsão   contratual   expressa,   não  há obrigatoriedade  

para  as  operadoras  de  planos de saúde custearem tratamento de 

fertilização in vitro. 

2.  O posicionamento adotado por esta Corte Superior firmou-se mesmo 

após  a edição da Lei 11.935/2009, que incluiu o inciso III no art. 35-C   

da   Lei   9.656/1998,  estabelecendo  a  obrigatoriedade  de atendimento 
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nos casos de planejamento familiar pelos planos de saúde,   pois  a  

regulamentação  normativa pela ANS, por força da citada lei,  confirmou 

expressamente a exclusão prevista pelo art. 10, III, 

da  Lei  9.656/1998,  como  pode ser visto das Resoluções Normativas 

192/2009 e 387/2015 da ANS. 

3.  As  seguradoras  de planos  de saúde não podem ser compelidas a 

custear  todo  e  qualquer  procedimento  médico  referente ao termo 

planejamento     familiar,     pois     atingiria    o    equilíbrio econômico-

financeiro,   trazendo  prejuízos aos demais segurados, bem como para a 

higidez do sistema privado de suplementação de saúde.  

4. Agravo interno desprovido. 

 

Essas decisões demonstram que a regulação da ANS está sendo 

compreendida e corroborada pelo Poder Judiciário brasileiro, o que pode ser 

um sinal positivo no sentido da diminuição da judicialização, fenômeno que 

tem sido responsável por graves prejuízos para todas as partes da relação 

contratual de saúde suplementar. 

 


