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A judicialização das relações entre beneficiários e planos de saúde é 

uma realidade. Embora pesquisa de satisfação realizada em 2019 por 

234 operadoras de planos de saúde no Brasil apontem que 86% dos 

beneficiários responderam “Bom” ou “Muito Bom” para o quesito 

“como você avalia seu plano de saúde?”, é inegável que ainda existe 

judicialização nesse tipo de relação contratual. 

E por que esse assunto é importante neste momento? 

Porque o país vive uma crise sanitária sem precedentes com o 

aumento muito forte do percentual de infectados por COVID-19, o 

que provocou a escassez de vagas para internação e também de 

medicamentos e equipamentos necessários no tratamento. Todos os 

hospitais brasileiros que atendem casos de infecção por COVID-19 

estão enfrentando dificuldades, trabalhando com índices muito 

próximos de 100% de internação e de forma que a situação está 

sendo qualificada como de colapso da saúde. 

Esse cenário ocorre na saúde pública e também na saúde 

suplementar.  

Sem vagas nas UTIs e nos leitos de tratamento de COVID-19, com 

dificuldade para conseguir fornecedores para equipamentos e 

medicamentos, os hospitais estão lutando com sérias dificuldades que 

são noticiadas diariamente nos principais órgãos de imprensa e nas 

redes sociais. 
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Os atendimentos eletivos – aqueles que não são de urgência ou 

emergência -, não foram suspensos pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS, como ocorreu em 2020 logo que a pandemia foi 

declarada pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 

Neste momento, a ANS preferiu adotar uma posição de maior 

flexibilidade e recomendou às operadoras que: 

 

(...) priorizem a assistência aos casos graves da 

Covid-19 de seus beneficiários e que 

os procedimentos eletivos sejam criteriosamente 

avaliados pelos profissionais de saúde quanto sua 

indicação e execução, como também observem 

procedimentos rígidos na prevenção da contaminação 

dos profissionais e pacientes sem prejudicar o 

atendimento aos demais consumidores, sobretudo 

àqueles que não podem ter seus tratamentos adiados 

ou interrompidos. 

 

Assim, cirurgias eletivas que puderem esperar outro momento para 

serem realizadas poderão ser remarcadas por iniciativa da operadora 

após ser ouvido o médico assistente do beneficiário e, serem 

considerados todos os dados objetivos de ocupação de leitos, 

disponibilidade de insumos e equipamentos e disponibilidade de 

profissionais de saúde. 

O que não puder ser adiado em razão de parecer médico será 

realizado, mas, desde que a realização não represente risco para o 

beneficiário. Se houver risco de contaminação por COVID-19 ou, falta 

de equipamentos ou medicamentos que possam ser necessários, o 

procedimento eletivo será reagendado para data em que a situação 

estiver mais tranquila. 

Posso brigar na justiça pelo direito de realizar meu procedimento 

eletivo que já estava agendado? 
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O acesso à justiça é garantido a todos os brasileiros pela Constituição 

Federal. A decisão favorável ao pleito não! A decisão deverá sempre 

ser fundamentada em fatos comprovados e em legislação e 

argumentos jurídicos aplicáveis a eles. 

Se não há urgência e existem riscos decorrentes da pandemia da 

COVID-19 e da escassez de recursos que está sendo vivenciada neste 

momento, não existem fundamentos que justifiquem a decisão 

favorável ao beneficiário. 

E para obtenção de vaga na UTI quando o beneficiário estiver 

infectado por COVID-19 e o hospital alegar que não há 

disponibilidade naquele momento, uma decisão judicial resolve?  

Se comprovado que não há vaga na UTI ou nos ambulatórios ou 

quartos individuais, nenhuma decisão judicial será suficiente para 

solucionar o problema da escassez. As decisões judiciais não têm o 

poder de criar vagas, em especial nesse momento tão complexo que 

o país está vivendo. 

Decisão recente da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Rio Grande do Sul, ilustra claramente as dificuldades deste momento 

de pandemia da COVID-19. Afirma o desembargador que decidiu o 

caso concreto:  

 

Diante da realidade presente não há o que possa ser 

determinado, pois leito vago em UTI não há, e 

qualquer decisão neste sentido poderá ser mal 

interpretada e causar mais perplexidade ainda, 

fazendo com que um paciente seja preterido por 

outro, situação que o Poder Judiciário tem de todas as 

formas evitar. Desta forma, em que pese o respeito à 

situação da parte agravante, indefiro em sede de 

plantão a antecipação da tutela recursal, pois 

inviabilizada qualquer eficácia em sentido contrário 
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frente à notória ausência de leitos em UTIs (art. 

1.019, I, do CPC). 

 

Ainda na decisão o Desembargador João Barcelos de Souza Júnior 

traduz toda a angústia da situação atual que vivemos quando 

pondera: 

 

O drama humano aqui relatado pode ser amanhã 

enfrentado por este Magistrado plantonista, assim 

como por qualquer outro colega de toga, já que todos 

da ativa ainda não foram vacinados, visto que a 

imunização ainda não alcançou os que estão abaixo 

dos 75 anos (lembrando que esta é a idade limite para 

a aposentadoria compulsória).  

Isso sem contar o que pode ser ainda pior para a 

maioria, ter de presenciar um ente querido nessa 

situação.  

Esta breve explanação já está a antecipar pedido de 

vênia por não ter o Poder Judiciário, no presente 

momento, o "poder" de modificar a realidade fática da 

grave situação que se instaurou e que, infelizmente, 

salvo algum milagre, piorará nos próximos dias.  

Não há vagas de UTIs, estamos diante do colapso! 

 

A situação da saúde brasileira neste momento no âmbito público e 

suplementar, é de grande dificuldade, ou como bem definiu o 

desembargador, de colapso.  

Compete a todos agirmos com serenidade e racionalidade para não 

agravar a situação e, sem dúvida, o diálogo é o melhor caminho para 

a solução de conflitos de interesse, principalmente em relação aos 

procedimentos eletivos. 
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As operadoras de saúde estão capacitadas para oferecerem 

informações a seus beneficiários, 24 horas por dia nos 7 dias da 

semana. Também estão em condições de oferecer teleconsulta de 

forma a evitar que o beneficiário tenha que se deslocar para um 

hospital para receber informações sobre seu quadro de saúde. 

O acesso a leitos de UTIs e a equipamentos e medicamentos está 

sendo organizado pelas equipes de saúde de forma racional, objetiva, 

com uso de parâmetros técnicos que exigem enorme concentração e 

responsabilidade. 

O momento exige esforços e compreensão de toda a sociedade 

brasileira. Por isso, antes de procurar o judiciário consulte sua 

operadora de saúde e priorize o diálogo como caminho para solução 

de dúvidas e problemas. As equipes de saúde que lutam na linha de 

frente para salvar vidas, agradecem!         


