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EXCELENTÍSSIMO(A) JUIZ(A) FEDERAL DA _____ VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO

ESTADO DA BAHIA

Referência: NF nº 1.14.000.001832/2020-54

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL,  pela  Procuradora  da  República  signatária,

com fundamento nos artigos 127, 129, incisos III e V, da Constituição Federal e no artigo 5º da Lei n.

7.347/85, vem propor

AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE

URGÊNCIA LIMINAR

em face  da  AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS,  pessoa jurídica  de

direito público interno, autarquia federal, inscrita junto ao CNPJ/MF sob o n. 03.589.068/0001-46, a

ser citada na Procuradoria Jurídica, situada na Avenida Augusto Severo, n. 84, Glória, Rio de Janeiro/

RJ, CEP: 20021-040, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

1. Objeto da demanda.

A presente ação civil pública busca condenar a ANS a suprir omissão referente à falta de

protocolos clínicos específicos para o tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista 1 e,

assim,  impedir  que  as  operadoras  dos  planos  de  saúde  neguem  os  tratamentos  nacionalmente

reconhecidos e indicados por especialistas sob a alegação de falta de regulação da ANS.

1 O termo leigo “autista” foi superado pela Lei n. Lei n. 12.764/2012, que permite visão mais abrangente do quadro e abarca
várias síndromes como a de Asperger, Kanner, Heller ou ainda o Transtorno Invasivo do Desenvolvimento Sem Outra Espe-
cificação.
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Espera-se que com a inserção dos tratamentos e protocolos clínicos específicos no rol dos

procedimentos da ANS se mitigue, no Estado da Bahia, a atitude discriminatória das operadoras dos

planos de saúde em negar o tratamento prescrito pelas equipes técnicas.

2. Dos fatos.

2.1. O Transtorno do Espectro Autista – TEA.

O  Transtorno  do  Espectro  Autista  (TEA)  refere-se  a  uma  série  de  condições

caracterizadas por desafios com habilidades sociais, comportamentos repetitivos, fala e comunicação

não-verbal,  bem como por forças e diferenças únicas. Os sinais mais evidentes do TEA tendem a

aparecer entre 2 e 3 anos de idade2.

Não se fala em “um autismo”, mas muitos tipos, causados por diferentes combinações de

influências genéticas e ambientais. O termo “espectro” reflete a ampla variação nos desafios e pontos

fortes possuídos por cada pessoa.

De  acordo  com  a  Classificação  Estatística  Internacional  de  Doenças  e  Problemas

Relacionados com a Saúde – CID-10, fazem parte dos Transtornos do Espectro Autista os seguintes

diagnósticos:  a)  F84.0  Autismo  infantil;  b)  F84.1  Autismo  atípico;  c)  F84.3  Outro  transtorno

desintegrativo da infância; d) F84.5 Síndrome de Asperger; e) F84.8 Outros transtornos invasivos do

desenvolvimento.

Segundo o Centers for Disease Control and Prevention - CDC, órgão ligado ao governo

dos EUA, a prevalência para o TEA é de uma em cada 59 crianças naquele país3. Estima-se que 70

milhões de pessoas no mundo tenham autismo, com comprometimentos variáveis de interação social

(graus um a três). No Brasil, estima-se que, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2

milhões de pessoas com transtorno do espectro autista4, e, segundo dados contidos no Projeto de Lei n.

6.575/16 que altera o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/15), “daqui a dez anos toda

família vai ter um autista”5.

2 Kwee CS, Sampaio TMM, Atherino CCT. Autismo: uma avaliação transdisciplinar baseada no programa TEACCH. Rev 
CEFAC. 2009;11(2):217-26.
3 CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION. Autism and Developmental Disabilities Monitoring 
(ADDM) Network. Disponível em: https://www.cdc.gov/ncbddd/autism/addm.html Acesso em: 16/07/2020.
4 http://www.usp.br/espacoaberto/?materia=um-retrato-do-autismo-no-brasil
5 https://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/SAUDE/564334-CAMARA-APROVA-INCLUSAO-DEDADOS-
SOBRE-AUTISMO-EM-CENSOS-POPULACIONAIS.html
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A Lei  n.  13.861,  de  18  de  julho  de  2019,  determinou  que  os  censos  demográficos

realizados a partir  de 2019 incluam as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista,

incrementando a visibilidade já exigida pela Lei n. 12.764/2012.

Ainda de acordo com o CDC, o diagnóstico precoce, preferencialmente entre os 18 e 24

meses de idade, leva a melhores resultados de resposta a tratamentos. Embora o diagnóstico precoce

seja fundamental, o tratamento intensivo e multidisciplinar dos pacientes com transtorno do espectro

autista,  em qualquer idade, irá lhe propiciar um avanço significativo nas limitações impostas pelo

TEA.

Nos termos da Portaria n. 324/2016, de 31 de março, do Ministério da Saúde:

Estudos mostram que 50% das crianças de até 7 anos de idade com diagnóstico de

autismo  infantil  pela  CID-10  apresentam  episódios  de  autoagressão,  sendo  que

aproximadamente 15% apresentam episódios intensos que levam a hospitalizações e

piores diagnósticos. (...) Desta forma, o diagnóstico e o tratamento precoce possuem

o potencial  de  modificar  as  consequências  do  TEA,  sobretudo,  com  relação  ao

comportamento,  capacidade funcional  e  comunicação.  Embora não haja cura,  os

sintomas  podem diminuir  ao  longo do tempo,  e,  em certa  parte  dos indivíduos,

serem reduzidos até não causarem deficiências importantes.

A importância da conscientização sobre o TEA é tão grande que a ONU criou, em 2007, o

Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado anualmente em 02 de abril, com o objetivo de

alertar as autoridades e governantes sobre o tema e ajudar a derrubar preconceitos e a estabelecer

políticas públicas de tratamento e inclusão. Nessa data, os prédios públicos no Brasil e no mundo são

iluminados na cor azul.

A Lei n. 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa

com Transtorno  do  Espectro  Autista  e  estabelece  diretrizes  para  sua  consecução,  define  TEA da

seguinte maneira:

Art. 1º Esta Lei institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com

Transtorno do Espectro Autista e estabelece diretrizes para sua consecução.

§ 1º Para os efeitos desta Lei,  é  considerada pessoa com transtorno do espectro

autista aquela portadora de síndrome clínica caracterizada na forma dos seguintes

incisos I ou II:
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I - deficiência persistente e clinicamente significativa da comunicação e da interação

sociais, manifestada por deficiência marcada de comunicação verbal e não verbal

usada  para  interação  social;  ausência  de  reciprocidade  social;  falência  em

desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento;

II  -  padrões  restritivos  e  repetitivos  de  comportamentos,  interesses  e  atividades,

manifestados  por  comportamentos  motores  ou  verbais  estereotipados  ou  por

comportamentos sensoriais incomuns; excessiva aderência a rotinas e padrões de

comportamento ritualizados; interesses restritos e fixos.

§  2º  A pessoa  com  transtorno  do  espectro  autista  é  considerada  pessoa  com

deficiência, para todos os efeitos legais.

A falta  de  tratamento  preferencialmente  precoce,  intensivo  e  adequado,  com  equipe

multidisciplinar, pode gerar uma limitação permanente na capacidade dos indivíduos com TEA para

realizar atividades diárias e participar da sociedade, e influenciar, negativamente, nas suas conquistas

educacionais e sociais, bem como nas oportunidades de emprego.

Daí a importância do diagnóstico e do tratamento com especialistas multidisciplinares

(fonoaudiologia,  terapia  ocupacional,  psicoterapia  comportamental,  neurologia,  psiquiatria  e

pediatria), pois embora não se possa falar em “cura”, o tratamento adequado e tempestivo pode

resultar numa melhora significativa do paciente na maioria dos casos.

2.2. A apuração pelo MPF no Estado de Goiás e a questão no Estado da Bahia.

A Associação de Pais e Amigos do Autista de Goiânia – AMA representou ao MPF/GO

pela omissão da ANS em especificar o rol de tratamentos para cobertura das operadoras dos planos de

saúde em relação às pessoas com transtorno do espectro autista.

De acordo com a representação, a referida omissão é utilizada pelas operadoras como

fundamento para a negativa da cobertura ou para a restrição de diversos tipos de tratamentos e terapias

prescritas  por  médicos  especialistas  no  tratamento  do  Transtorno  do  Espectro  Autista  –  TEA,  ao

argumento de que não estão previstas no rol da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS.

Dentre  os  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas  negadas  ou  restringidas  pelos

planos de saúde, encontram-se, especialmente, psicoterapias baseadas na análise do comportamento

aplicada – ABA (incluindo o Modelo de Intervenção Precoce DENVER, aplicável a partir dos 10
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meses até 60 meses de idade), fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outras. Todas prescritas pelos

médicos assistentes dos pacientes com transtorno do espectro autista para serem aplicadas em alta

intensidade.

Essa  omissão,  segundo  relatado,  enseja  milhares  de  demandas  judiciais  no  país  e

insegurança jurídica decorrente das mais variadas interpretações dadas pelo Poder Judiciário, muitas

vezes contrárias aos consumidores com transtorno do espectro autista e que inviabilizam o tratamento

prescrito, seja por negar a cobertura em razão da falta de previsão expressa no rol da ANS, seja por

impor limitações que inviabilizam o tratamento, ou por impor, sem previsão contratual, coparticipação

no custeio, conforme será a seguir apresentado.

Diante  do  relatado,  o  MPF/GO  instaurou  o  procedimento  preparatório  n.

1.18.000.002688/2018-18,  para  apurar  a  omissão  da  ANS  na  definição  de  protocolos  clínicos

específicos para o tratamento do TEA.

Diversas  entidades  de  saúde  foram oficiadas  para  prestarem esclarecimentos  sobre  a

efetividade  e  o  reconhecimento  científico  de  técnicas  terapêuticas  e  protocolos  clínicos,  não

medicamentosos,  no  tratamento  do  TEA,  dentre  as  quais:  a)  Conselho  Federal  de  Medicina;  b)

Conselho  Federal  de  Psicologia;  c)  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional;  d)

Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia; e) Associação Brasileira de Autismo; e f) Agência Nacional

de Saúde.

Como se  verá  adiante,  todos reconheceram a necessidade de tratamento do TEA por

equipe multidisciplinar, o que vai ao encontro da diretriz da Política Nacional de Proteção dos Direitos

da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevista no art. 2º, III, Lei 12.764/2012, qual seja: “a

atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando

o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes”.

Oportunizado  o  contraditório,  a  ANS entendeu  desnecessária  a  edição  de  protocolos

específicos ao tratamento do TEA em sua resolução, pois existem procedimentos gerais que poderão

ser  utilizados  no  tratamento  do  TEA,  como  sessões  com  psicólogo,  terapeuta  ocupacional  e

fonoaudiólogo, atendimento em hospital-dia psiquiátrico e reeducação e reabilitação no retardo do

desenvolvimento psicomotor.

Em razão disso, o MPF/GO ajuizou a Ação Civil Pública n. 1005197-60.2019.4.01.3500

perante a Seção Judiciária do Estado de Goiás para sanar a omissão da ANS sobre o assunto.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO/PRBA

Rua Ivonne Silveira, 243, Loteamento Centro Executivo - Doron
CEP 41.194-015 - Salvador/BA - Fone 71 3617.2200

Em abril de 2020, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a

inaplicabilidade das limitações previstas na Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, no que toca

precisamente  sobre  consultas/sessões  de  psicoterapia,  fonoaudiologia,  terapia  ocupacional  e

fisioterapia para reabilitação do retardo do desenvolvimento psicomotor de pessoas com transtorno do

espectro autista (NF 1.14.000.001832/2020-54, Documento 47.4).

Na Bahia, o MPF instaurou, de ofício, a Notícia de Fato n. 1.14.000.001832/2020-54, que

instrui a presente demanda, para apurar a situação no estado, tendo colhido informações perante  as

seguintes operadoras de planos privados de assistência à saúde:  Unimed-BA, SulAmérica, Bradesco

Saúde, Hapvida e Amil. 

Bradesco, SulAmérica, Hapvida e Amil informaram que o atendimento multidisciplinar,

contemplando consultas com psicólogos, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e terapeuta ocupacional, está

no rol  estabelecido pela Agência Nacional de Saúde, na Resolução Normativa n. 428/2017, como

cobertura obrigatória sendo, portanto, por elas prestado. 

Entretanto,  sinalizaram  a  limitação  do  número  de  consultas/sessões  ao  quantitativo

constante das Diretrizes de Utilização – DUT, também estabelecida pela Agência Nacional de Saúde,

de  modo  tal  que  os  gastos  relacionados  às  consultas/sessões  excedentes  são  suportados,

exclusivamente,  pelos  segurados.  Isto  é,  não  há  cobertura,  pelas  seguradoras,  das  consultas

excedentes, ainda que indicadas como necessárias pelos profissionais de saúde.

Relativamente  à  cobertura  do  tratamento  realizado  pelo  método  Applied  Behavior

Analysis  -  ABA,  elas  afirmaram  se  tratar  de  uma  técnica  pautada  na  utilização  de  metodologia

cognitiva comportamental, razão pela qual não está especificamente listada no Rol de Procedimentos e

Eventos em Saúde da ANS. Esclareceram, então, que o uso dessa técnica fica a critério do profissional

de  saúde  habilitado,  sendo  as  sessões  computadas  dentro  da  limitação  quantitativa  prevista  nas

Diretrizes de Utilização – DUT. 

A Unimed se manifestou no mesmo sentido, tendo acrescido de forma expressa que não

cobre  tratamentos  que  contemplem  Musicoterapia,  Equoterapia,  Hidroterapiae  outros,  por  não

constarem do rol estabelecido pela Resolução nº 428/2017. A não cobertura de tais técnicas pelas

demais seguradoras pode ser extraída de suas respostas, na medida em que afirmam se ater ao rol da

referida resolução.



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO/PRBA

Rua Ivonne Silveira, 243, Loteamento Centro Executivo - Doron
CEP 41.194-015 - Salvador/BA - Fone 71 3617.2200

3. Questões de admissibilidade: a legitimidade ativa do MPF e a competência da Justiça Federal
do Estado da Bahia.

O  MPF  possui  dever  na  defesa  dos  interesses  sociais  (art.  127,  CF),  bem  como

legitimidade ativa para promover ação civil pública para zelar pelo efetivo respeito dos serviços de

relevância pública aos direitos assegurados na Constituição (art. 129, incisos II e III, CF).

A presente  ação  pleiteia  tutelas  transindividuais  do  direito  à  saúde  e  do  direito  do

consumidor dos indivíduos diagnosticados com o Transtorno do Espectro Autista contratantes atuais

ou futuros de planos privados de saúde.

Como  a  ANS  é  autarquia  sob  regime  especial  (art.  1º  da  Lei  n.  9.661/2000),  a

competência da Justiça Federal é inconteste (art. 109, inciso I, CF).

A abrangência dos danos narrados é nacional, pois afeta os autistas de todo o país, mas

em razão da decisão prolatada em 16 de abril de 2020 pelo Min. Alexandre de Moraes, no Recurso

Extraordinário n. 1.101.937-SP, com a suspensão de todas as demandas que versem sobre questão de

tramitação de ações civis públicas com efeitos nacionais,  o MPF requer a restrição dos efeitos de

eventual sentença favorável aos pedidos dessa ACP ao âmbito territorial do Estado da Bahia.

A  limitação  do  pedido  ao  território  baiano  também  afasta  eventual  alegação  de

litispendência  com  a  ACP  1005197-60.2019.4.01.3500  (Goiás),  cuja  sentença  se  restringiu,

expressamente, ao respectivo estado.

4. Questões de mérito
4.1. O direito à saúde da pessoa com Transtorno do Espectro Autista

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), em seu art. 4º. dispõe que o

poder  público  deve  assegurar,  com absoluta  prioridade,  a  efetivação  do  direito  à  saúde  –  direito

fundamental  constitucionalmente  tutelado –,  que  deve  ser  implementado em condições  dignas  de

existência para permitir o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso (art. 7º).

Igualmente,  o  Estatuto  da  Pessoa  com  Deficiência  (Lei  n.  13.146/15)  prevê  que  as

operadoras de planos e seguros privados de saúde são obrigadas a garantir à pessoa com deficiência,

no mínimo, todos os serviços e produtos ofertados aos demais clientes (art.  20) e são vedadas as

discriminações, inclusive a cobrança de valores diferenciados pelos planos de saúde (art. 23).
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A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre planos e seguros de saúde, determina a cobertura

obrigatória para as doenças listadas na CID 10, que prevê no capítulo V, todos os tipos de Transtornos

do Desenvolvimento Psicológico. Um destes é o Transtorno Global do Desenvolvimento, do qual o

autismo é um subtipo.

Especificamente sobre o direito à saúde da pessoa com TEA, a Lei n. 12.764/2012 prevê

o direito ao diagnóstico precoce e à obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional

ao paciente diagnosticado com autismo, custeados pelo respectivo plano de saúde:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas

necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

Art. 5º A pessoa com transtorno do espectro autista não será impedida de participar

de planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de pessoa com

deficiência, conforme dispõe o art. 14 da Lei n.9656, de 3 de junho de 1998

Assim, está claro na legislação brasileira o direito da pessoa com TEA a atenção integral

às suas necessidades de saúde, o que inclui o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional, os

métodos terapêuticos recomendados e o acesso a medicamentos e nutrientes, devidamente custeados

pelos planos e seguros privados de assistência à saúde.

No  entanto,  as  operadoras  e  seguradoras  de  saúde,  quando  autorizam  o  tratamento,

limitam o acesso do beneficiário a apenas algumas sessões multidisciplinares anuais ao argumento de

que estão amparadas no rol da Resolução n. 428/2017 ANS6 (é o que revelam as respostas uníssonas

6 Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, definidos e lista-
dos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, não incluindo internação hospitalar ou procedimentos para fins de diag-
nóstico 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: I -
cobertura de consultas médicas em número ilimitado em clínicas básicas e especializadas (especialidades médicas), inclusive
obstétrica para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina – CFM; II - cobertura de serviços de apoio diag-
nóstico,  tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais,  incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais solicitados
pelo médico ou pelo cirurgião-dentista assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar, desde que não se carac -
terize  como  internação  conforme  preceitua  o  caput;  III  –   cobertura  de  consultas  ou  sessões  com  nutricionista,
fonoaudiólogo,terapeuta ocupacional e psicólogo de acordo com o estabelecido nos Anexos desta RN; IV - cobertura de psi-
coterapia de acordo com o número de sessões estabelecido nos Anexos desta RN, que poderá ser realizada tanto por psicólo -
go como por médico devidamente habilitados; V – cobertura dos procedimentos de reeducação e reabilitação física listados
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ofertadas pelas operadoras de plano de saúde no bojo da NF 1.14.000.001832/2020-54, que instrui esta

petição inicial).

Todavia,  estas  sessões  são  claramente  insuficientes para  o  tratamento  adequado  ao

paciente com transtorno do espectro autista, que demanda intensidade mínima de 15 horas semanais

para a obtenção de resultados permanentes e efetivos, conforme a seguir será explicitado.

Para a materialização do direito fundamental à saúde, portanto, é necessário que a ANS

atue positivamente para implementar as políticas públicas já definidas pelo legislador, e estabeleça

protocolos  terapêuticos  suficientes,  adequados  e  eficientes  para  o  tratamento  dos  pacientes  com

transtorno  do  espectro  autista,  e  proíba  expressamente  restrições  qualitativas  ou  quantitativas

indevidas a tratamentos indicados pelos médicos e profissionais de saúde pelas operadoras de planos

de saúde.

4.2 Os planos privados de saúde e a tutela jurídica do consumidor no Brasil.

Embora todo serviço de saúde no Brasil  seja  de relevância  pública  (art.  196,  CF),  a

dinâmica do mercado também é regulada constitucionalmente, em harmonia com o Estado de Bem

Estar que estipula as regras de fiscalização para a participação privada na prestação de serviços de

saúde.

Assim, o art. 197, CF proclama que cabe ao poder público, nos serviços de saúde, dispor

sobre  regulamentação,  fiscalização e controle,  quando prestados diretamente  ou através de pessoa

física ou jurídica de direito privado.

Portanto, a prestação de serviços de saúde por particulares é uma atividade econômica de

relevância pública e o seu exercício está assegurada a todos, independentemente de autorização de

órgãos públicos (art. 170, parágrafo único).

Dentre os princípios estabelecidos, está a proteção da defesa do consumidor (art. 170,

inciso V, CF).

4.3 As expectativas legítimas do consumidor contratante dos planos de saúde.

nos Anexos desta RN, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões
por ano [...]
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O contrato de plano privado de assistência à saúde nasce com uma relação jurídica em

que  o  consumidor  entrega  à  operadora  de  plano  de  saúde  as  incertezas  de  possíveis  infortúnios

familiares na área da saúde para que aquele o ampare quando necessário.

A maior preocupação do consumidor está na eventual e desagradável surpresa de que no

momento de necessidade da assistência médica, o plano de saúde a negue. Por esta razão, é importante

que se lhe apresente como claro o contrato junto à operadora por ele eleita sobre quais os eventos de

saúde estejam eventualmente desamparados. Mas esta preocupação se esvai no momento da adesão ao

plano,  pois,  na  prática,  as  operadoras,  no  momento  da  contratação,  apresentam ao  consumidor  a

certeza de que o plano irá atendê-lo integralmente.

Nasce uma relação de confiança do consumidor para com a operadora de que esta, dentro

da  cobertura  contratada,  não  vá  falhar,  seja  pela  confiança  que  lhe  depositou  a  partir  de  sua

publicidade, seja porque em seu contrato já estão claros os casos em que não teria assistência. Essa

confiança gerada pelo fornecedor no consumidor outorga a este legítimas expectativas.

O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  prevê  que  o  serviço  que  não  se  mostre

razoavelmente adequado para os fins que dele se espera é considerado impróprio (art. 20, §2º). Heloísa

Mello explica a correlação entre o princípio da confiança e os planos de saúde:

Ao contratar  assistência médica para si  e sua família,  o consumidor procura um

verdadeiro 'parceiro', com quem estabelecerá uma relação por um longo período. A

expectativa  primária  do  consumidor  quando  adere  ao  contrato  de  prestação  de

serviços  de  assistência  médica,  é  a  de  que  lhe  sejam  prestados  serviços  de

assistência médica, se e quando deles necessitar. Confia o segurado, legitimamente,

na manutenção do vínculo. Deseja sentir-se seguro. É precisamente esta expectativa

que o fornecedor diz atender e que a lei impõe que seja atendida. Ao negar cobertura

a determinados tipos de doença a empresa atenta contra os direitos - absolutos – da

saúde  e  à  vida  dos  segurados  e  tal  disposição  será  tida  por  ilícita  porque

descumprida está a função do contrato7.

É absolutamente legítima a expectativa de qualquer consumidor de plano de saúde

que a operadora de saúde lhe proporcione o mais adequado tratamento, independente dele constar no

7 MELLO, Heloísa Carpena Vieira de. Seguro-Saúde e abuso de direito, in Doutrinas Essenciais do Direito do Consumidor. 
Org. Cláudia Lima Marques. São Paulo: RT., 2011, p. 843.
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rol  de  procedimentos  atualizado  da  ANS,  ressalvadas  as  exceções  (que  devem  ser  interpretadas

restritamente) já expressas no próprio art. 10 da Lei n. 9.656/98.

Não poderia ser diferente para as pessoas com transtorno do espectro autista, sob pena de

discriminação injustificada.

4.4. A Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência e o princípio da não discriminação.

As  pessoas  com  deficiência  são  aquelas  que  têm  impedimentos  de  natureza  física,

intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação

plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.

A  “deficiência”  significa  uma  restrição  física,  mental  ou  sensorial,  de  natureza

permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades  essenciais da

vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social8.

Atualmente, é considerada um conceito social (e não médico) em evolução, resultante da

interação  entre  pessoas  com deficiência  e  as  barreiras  geradas  por  atitudes  e  pelo  ambiente  que

impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades

com as demais pessoas.

Assim, fica evidente que a deficiência está na sociedade, não nos atributos dos cidadãos

que  apresentem impedimentos  físicos,  mentais,  intelectuais  ou  sensoriais.  Na  medida  em que  as

sociedades  removam  essas  barreiras  culturais,  tecnológicas,  físicas  e  atitudinais,  as  pessoas  com

impedimentos têm assegurada ou não a sua cidadania.

A  luta  pela  afirmação  dos  direitos  das  pessoas  com  deficiência  passou  pelo

reconhecimento  de  que  sua  situação  de  desigualdade  e  exclusão  constitui  verdadeira  violação  de

direitos humanos, tendo sido superado o modelo médico da abordagem da situação das pessoas com

deficiência. Esse modelo considerava a deficiência como um “defeito” que necessitava de tratamento

ou cura. Quem deveria se adaptar à vida social eram as pessoas com deficiência, que deveriam ser

“curadas”. A atenção da sociedade e do Estado, então, voltavam-se ao reconhecimento dos problemas

8 FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direitos das pessoas com deficiência. Garantia da igualdade na diversidade. Rio de 
Janeiro: WWA, 2004, passim.
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de integração da pessoa com deficiência para que esta desenvolvesse estratégias para minimizar os

efeitos da deficiência em sua vida cotidiana.

Já o modelo de direitos humanos (ou modelo social) vê a pessoa com deficiência como

ser humano, utilizando apenas o dado médico para definir suas necessidades. A principal característica

deste modelo é sua abordagem de “gozo dos direitos sem discriminação”. Fica consagrado o vetor de

antidiscriminação  das  pessoas  com  deficiência,  o  que  acarreta  reflexão  sobre  a  necessidade  de

políticas públicas para que seja assegurada a igualdade material, consolidando a responsabilidade do

Estado e da sociedade na eliminação das barreiras à efetiva fruição dos direitos do ser humano9.

A Convenção  sobre  Direitos  da  Pessoa  com Deficiência,  incorporada  com status  de

norma constitucional, prevê os seguintes princípios e obrigações estatais:

Artigo 3. Princípios gerais.

Os princípios desta Convenção são:

a) A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade;

(…)

Artigo 5 – Igualdade e não-discriminação

(…)

2.  Os  Estados-partes  proibirão  qualquer  discriminação  baseada  na  deficiência  e

garantirão  às  pessoas  com  deficiência  igual  e  efetiva  proteção  legal  contra  a

discriminação por qualquer motivo.

3. A fim de promover a igualdade e eliminar a discriminação, os Estados Partes

proibirão qualquer discriminação baseada na deficiência e garantirão às pessoas com

deficiência igual e efetiva proteção legal contra discriminação por qualquer motivo.

Artigo 25 – Saúde Os Estados partes reconhecem que as pessoas com deficiência

têm o direito de gozar do estado de saúde mais elevado possível, sem discriminação

baseada na deficiência.  Os Estados Partes tomarão todas as medidas apropriadas

para assegurar às pessoas com deficiência o acesso a serviços de saúde, incluindo os

serviços de reabilitação, que levarão em conta as  especificidades de gênero.  Em

especial, os Estados Partes:

(...)

9 RAMOS, André de Carvalho. Curso de Direitos Humanos. 7. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 784
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e) Proibirão a discriminação contra pessoas com deficiência na provisão de seguro

de  saúde  e  seguro  de  vida,  caso  tais  seguros  sejam  permitidos  pela  legislação

nacional, os quais deverão ser providos de maneira razoável e justa;

(...)

Assegura-se a não discriminação das pessoas com deficiência, inclusive para as provisões

de seguro de saúde, abrangido os planos médicos. 

Nesse contexto, resta evidente que a redução das barreiras sociais e garantia de igualdade

material  perpassa,  para as pessoas com transtorno do espectro autista,  pela  (i) inaplicabilidade de

limite das  sessões  de psicoterapia,  fonoaudiologia,  terapia  ocupacional  e fisioterapia,  previstas  no

anexo II da Resolução Normativa n. 428/2017 da ANS, bem como (ii) pela inclusão dos protocolos

clínicos  específicos  e  eficazes  para  o  tratamento  de  pessoas  com  transtorno  do  espectro  autista

balizado nos tratamentos internacionalmente reconhecidos. 

Por outras palavras, no âmbito das relações estabelecidas entre as pessoas com TEA e as

operadoras de plano de saúde, o mecanismo afirmativo de busca por igualdade material envolve a

adoção  das  medidas  acima  apontadas  (e,  ao  final,  pleiteadas),  dada  a  relevância  (e

imprescindibilidade),  no  caso,  de  acesso  amplo  às  referidas  terapias  e  aos  protocolos  que  serão

tratados a seguir, para efetiva fruição de seus direitos. 

4.5. Controle de convencionalidade. A Corte Interamericana de Direitos Humanos e a proteção

das pessoas com deficiência.

O controle de convencionalidade é a análise da compatibilidade do direito doméstico com

os tratados internacionais de direitos humanos em vigor no país, em complementariedade ao controle

de constitucionalidade.  Pretende compatibilizar  verticalmente  a  legislação interna com os tratados

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Estado.

Como  bem  pontua  a  Juíza  Federal  Sylvia  Marlene  de  Castro,  “(...)  o  pluralismo

constitucional está a exigir uma nova postura do aplicador do direito, que não se deve pautar pelo

princípio da hierarquia, mas deve observar a abertura constitucional, o bloco de constitucionalidade e

a prevalência de normas de direitos humanos”, de modo que “aos juízes e órgãos da Justiça nacional

compete  a  missão  de  tutelar  os  direitos  fundamentais  constitucionais  e  o  conjunto  de  valores,
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princípios e direitos humanos que o Estado tenha reconhecido através de instrumentos internacionais e

cujo compromisso internacional tenha assumido”10.

No  julgamento  do  Caso  Furlan  vs.  Argentina,  a  Corte  Interamericana  de  Direitos

Humanos assentou o dever dos Estados de incluir a pessoa com deficiência na sociedade, uma vez que

"(...)  toda  pessoa  que se  encontra  em uma situação de  vulnerabilidade  é  titular  de  uma proteção

especial, em razão dos deveres especiais, cujo cumprimento por parte do Estado é necessário para

satisfazer as obrigações gerais de respeito e de garantia dos direitos humanos. O Tribunal recorda que

não basta  que os  Estados se  abstenham de violar  os  direitos,  mas que é  imperativa a adoção de

medidas positivas, determináveis em função das particulares necessidades de proteção do sujeito de

direito,  seja  por  sua  condição  pessoal  ou  pela  situação  específica  em  que  se  encontre,  como  a

deficiência. Nesse sentido, é obrigação dos Estados atuar pela inclusão das pessoas portadoras de

deficiência por meio da igualdade de condições, oportunidades e participação em todas as esferas da

sociedade,  com o fim de garantir  que as  limitações  anteriormente  descritas  sejam desmanteladas.

Portanto, é necessário que os Estados promovam práticas de inclusão social e adotem medidas de

diferenciação  positiva  para  remover  estas  barreiras"  (Exceções  preliminares,  mérito,  reparações  e

custas, § 134).

Desse modo, com base no direito à acomodação razoável (right to accommodation), que

também é previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 3º, inciso VI, Lei n.13.146/2015), a

limitação de acesso aos tratamentos pela ANS deve ser declarada inconvencional.

4.6. A posição da ANS: omissão em elaborar protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas para o

TEA.

A prestação de serviços de saúde pode ser realizada pelo Estado ou pela iniciativa privada

(art. 199, CF). Ressalva-se, entretanto, que o serviço de saúde prestado pela iniciativa privada deverá

submeter-se às normas e a fiscalização da ANS (art. 1º,  §1º da Lei n. 9.656/1998), que, enquanto

agência reguladora, tem o dever de elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde para fins de

cobertura dos planos de saúde (art. 4º da Lei n. 9.961/00).

10FIGUEIREDO, Sylvia Marlene de Castro. Controle de Convencionalidade: novo paradigma para a magistratura brasileira.
São Paulo: Noeses, 2018, p. 171 e 182-183.
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Esse rol de procedimentos atualizado está estabelecido na já citada Resolução Normativa

n.428/2017 da ANS.

No que se refere ao tratamento do Transtorno de Espectro Autista, a Agência Reguladora

informou ao MPF/GO que o tratamento se enquadra na regra geral:

Por todo o exposto, em resumo, informamos que:

1. Constam na RN 428/2017, que instituiu o Rol de Procedimentos e Eventos em

Saúde vigente, os seguintes procedimentos:

“CONSULTA/SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL

(COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO); ATENDIMENTO/ACOMPANHAMENTO

EM  HOSPITAL-DIA PSIQUIÁTRICO  (COM  DIRETRIZ  DE  UTILIZAÇÃO);

CONSULTA/SESSÃO COM PSICÓLOGO (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO);

CONSULTA/SESSÃO  COM  FONOAUDIÓLOGO  (COM  DIRETRIZ  DE

UTILIZAÇÃO);  e;  REEDUCAÇÃO  E  REABILITAÇÃO  NO  RETARDO  DO

DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR”, que poderão ser prescritos pelo médico

assistente para o tratamento da condição clínica beneficiária;

2. A operadora deverá oferecer atendimento por profissional apto a tratar do CID do

paciente e a executar procedimento indicado pelo médico assistente, conforme as

competências e habilidades estabelecidas pelos respectivos Conselhos Profissionais.

No entanto,  não  está  obrigada a disponibilizar  profissional  habilitado a executar

determinada técnica ou método.

Dessa  forma,  o  modelo  de  cobertura  adotado  pela  ANS e,  consequentemente,  pelas

operadoras  dos  planos  privados  de  saúde,  discrimina  e  ignora  o  consumidor  com  transtorno  do

espectro autista, porque se mantém omissa e inerte em estabelecer tratamento específico e condizente

para aqueles que necessitem de tratamentos com profissionais habilitados em técnicas específicas e em

limites  compatíveis com a intensidade estabelecida nos protocolos mundiais para o tratamento de

autismo, que exigem de 15 a 40 horas semanais de tratamento, com equipe multidisciplinar, conforme

a especificidade de cada caso.

Essa omissão, como já pontuado, é uma prática discriminatória em prejuízo da pessoa

com deficiência, apesar do amplo conjunto de normas a protegê-la já mencionadas, inclusive com

convenção internacional com status de norma constitucional.
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A ausência de protocolos específicos para o tratamento do TEA e de obrigatoriedade de

contratação de profissionais especializados resulta em grande prejuízo às pessoas com transtorno do

espectro autista.

A argumentação apresentada pela ANS de que os planos de saúde privados não estão

obrigados a disponibilizar profissional habilitado a executar determinada técnica ou método, reforça o

descaso ou desconhecimento da ANS quanto às peculiaridades do TEA, que, conforme amplamente

difundido e explicado minuciosamente pelos conselhos e profissionais especializados ao MPF, exige

profissionais com qualificação específica para a efetividade do tratamento.

A existência de protocolos de tratamento para o TEA no âmbito do SUS comprova o

reconhecimento da União (Ministério da Saúde) sobre a relevância desse tratamento, de modo

que não há razões plausíveis para não estender estes tratamentos também à saúde suplementar.

Deve a ANS, portanto, estabelecer protocolos para o tratamento do TEA, baseados em

evidências,  e reconhecer a  existência e  as  necessidades de todos aqueles que se  encontram nessa

condição.

Sobre a atualização periódica do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, destaca-se

que recentemente a ANS editou a RN n. 439/2018, e estabeleceu as seguintes diretrizes:

Art. 4º O processo de atualização periódica do Rol observará as seguintes diretrizes:

I -  a  defesa do interesse público na assistência suplementar à saúde, de modo a

contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no país;

II - as ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças;

III - o alinhamento com as políticas nacionais de saúde;

IV - a utilização dos princípios da avaliação de tecnologias em saúde - ATS;

V - a observância aos princípios da saúde baseada em evidências - SBE; e

VI - a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do setor.

Assim, em razão do interesse público desta demanda e dos princípios da saúde baseada

em  evidências  (incisos  I  e  V),  mostra-se  evidente  a  necessidade  de  atualização  do  rol  de

procedimentos estabelecidos pela ANS na RN 428/2017, ou editar Resolução específica, adequada e

eficaz para o tratamento do TEA, de modo a estabelecer cobertura obrigatória pelos planos privados e

garantir às pessoas com transtorno do espectro autista o exercício pleno dos seus direitos.
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O contrário, repita-se, é o mesmo que negar o tratamento aos indivíduos com transtorno

do espectro autista por total ineficácia do modelo atual.

4.7. Os protocolos clínicos baseados em evidência para o tratamento do autismo.

Em razão da existência de várias técnicas terapêuticas e protocolos clínicos possíveis na

busca  da  melhor  qualidade  de  vida  dos  pacientes  com  transtorno  do  espectro  autista,  o  MPF

diligenciou  junto  a  instituições  brasileiras  e  profissionais  especialistas  no  assunto  para  obter

informações sobre a eficácia e o reconhecimento das técnicas terapêuticas existentes.

O  Conselho  Federal  de  Fisioterapia  e  Terapia  Ocupacional  –  COFFITO,  Conselho

Federal de Psicologia – CFP, Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia – SBFa, e Conselho Federal de

Medicina – CFM, entidades respeitadas e dotadas de conhecimento técnico científico acerca do tema,

são  unânimes  em  informar que  a  eficácia  dos  tratamentos  se  dará  através  de  uma  equipe

interdisciplinar  e  em  alta  intensidade,  que  abordam  as  questões  sociais,  de  comunicação  e

cognitivas e respeitem os limites e necessidades singulares.

Citam entre as técnicas terapêuticas reconhecidas: a) Intervenção Precoce, b) Métodos

Comportamentais,  c)  Métodos  Desenvolvimentistas,  d)  Métodos  Estruturados,  e)  Teorias

Bioecológicas ou Naturalistas.

Sobre os tratamentos baseados na Análise do Comportamento Aplicada – ABA, que inclui

o Modelo de Intervenção Precoce Denver, e que estão entre os tratamentos mais recomendados pelos

médicos especialistas e negados pelos planos de saúde, as entidades atestam o caráter científico dessas

terapias.

O CFP afirma que a  Análise  do Comportamento Aplicada é um campo científico de

estudo de psicologia chamado de “Behaviorismo”, que observa, analisa e busca explicar a associação

entre o ambiente, o comportamento humano e a aprendizagem, com fundamento em métodos baseados

em princípios comportamentais. A intervenção analítico-comportamental em casos de autismo enfoca

o ensino de unidades reduzidas e mensuráveis de comportamento, que torna o aprendizado divertido

para a criança.
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A Associação  Brasileira  de  Psiquiatria  informa  que  a  Análise  do  Comportamento

Aplicada é o método de intervenção mais pesquisado e amplamente adotado nos Estados Unidos da

América para promover a qualidade de vida de pessoas com TEA.

O COFFITO diz que o protocolo da Análise do Comportamento Aplicada foi validado no

Brasil em meados de 2000 e, a depender da necessidade individual da criança, a carga horária pode

variar; entretanto, pesquisas mostram que 25 horas semanais são suficientes, com duração de 12 a 24

meses.

Quanto ao Modelo Denver de Intervenção Precoce, o CFP esclarece que é direcionado ao

uso de estratégias de ensino em que a criança aprende através da brincadeira e do jogo, sem prescindir

dos princípios da ciência do ABA.

O modelo também se baseia nas pesquisas da área da psicologia do desenvolvimento, o

que  inclui  a  comunicação  receptiva  e  expressiva,  as  competências  sociais  e  de  jogo,  o

desenvolvimento cognitivo, as habilidades motoras globais e finas, a imitação e os comportamentos

adaptativos. O COFFITO afirma ser esse modelo indicado para crianças entre 12 e 60 meses, com

carga horária de 15 horas semanais.

Este método foi considerado pela revista Time uma das 10 maiores descobertas da área

médica no ano de 2012 e foi desenvolvido após mais de 20 anos de estudos e pesquisas11.

No Processo n. 1003907-44.2018.4.01.3500, inicialmente proposto na Justiça Estadual e

que foi deslocada a competência para a 7ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Estado de Goiás,

a Câmara de Saúde do Poder Judiciário do Estado de Goiás informou que o método ABA é o que mais

demonstra resultados no tratamento do TEA, sendo imprescindível que sua aplicação seja realizada

por profissionais da saúde especializados no método.

O parecer, porém, ressalta que não há previsão de cobertura deste método de tratamento

pelos planos de saúde, segundo rol da ANS, o que evidencia, mais uma vez, a omissão da Agência

reguladora em prejuízo ao paciente com transtorno do espectro autista que busca do Poder Judiciário

para fazer valer seu direito à saúde.

11 Top 10 Medical Breakthroughs – Hope for Reversong Autism. Time. Disponível em: http://healthland.time.com/
2012/12/04/top-10-health-lists/slide/hope-for-reversing-autism/. Acesso em: 16/07/2020
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Profissionais renomados e especialistas no TEA ouvidos pelo MPF/GO no procedimento

administrativo também citaram as terapias baseados na Análise do Comportamento Aplicada, o que

inclui o Modelo de Intervenção Precoce Denver (para crianças de 10 a 60 meses de idade) como

técnicas com resultados cientificamente comprovados,  sempre aplicadas  de forma intensiva e em

conjunto com outras terapias afetas, especialmente, às áreas de fonoaudiologia e terapia ocupacional.

Sobre a intensidade das terapias, esses profissionais foram unânimes em afirmar que o

número de sessões de psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional previsto na Res. ANS

428/2017 é ineficaz e inapropriado para o tratamento às pessoas com transtorno do espectro

autista, o que caracteriza verdadeira negativa de tratamento.

O médico Carlos Gadia, ilustre neuropediatra brasileiro e especialista do Hospital Dan

Marino Center, centro especializado em Autismo nos EUA, afirmou ser “totalmente inapropriada” e

que a “intensidade das intervenções é diretamente relacionada ao prognóstico”.

Apontou que a intervenção comportamental,  que possui  14 subtipos de terapia,  é um

tratamento baseado em evidências adequado aos pacientes com transtorno do espectro autista de todas

as  idades,  cuja  intensidade  mínima  recomendada  é  de  15  a  25  horas  por  semana,  mais  2  horas

semanais de fonoaudiologia com especialidade em autismo, incluindo PECS e PROMPT, segundo as

necessidades  do  paciente,  e  2  a  3  horas  por  semana  de  terapia  ocupacional  quando  o  paciente

apresentar sinais de hiper ou hiporreatividade.

Maria  Luísa  Magalhães,  Professora  do  Departamento  de  Psicologia  da  Universidade

Federal de Minas Gerais (UFMG), e integrante do Laboratório de estudo e extensão em Autismo e

Desenvolvimento, também destacou a importância da intervenção precoce, pois aumenta o interesse

dos  bebês  para  o  universo  social,  e  apontou,  baseado  em  evidências,  o  Modelo  Denver  como

tratamento adequado aos pequenos sem afastar as demais psicoterapias baseadas na Análise Aplicada

do Comportamento – ABA aplicáveis para todos os pacientes, com intensidade variável de 20 a 40

horas semanais, de modo que não é suficiente o número anual de sessões previsto no rol da ANS para

psicoterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional quando se fala em tratamento para autismo.

No mesmo sentido foram as  respostas  da médica da Secretaria  de Saúde do Distrito

Federal  Adriana  Vieira  de  Moraes;  da  psicóloga  mestre  em ciências  comportamentais  pela  UNB

Fabiana Azevedo de Andrade e do Pós-Doutorando em Educação Especial  pela UFSCar Lucelmo

Lacerda.
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A Análise  Aplicada  do  Comportamento  –  ABA (com seus  subtipos)  é  reconhecida  e

referenciada  pelo  próprio  Ministério  da  Saúde  em  cartilha  intitulada  “Linha  de  Cuidado  Para  a

Atenção Infantil às Pessoas Com Transtorno do Espectro Autista e Suas Famílias no SUS”, e em sua

Portaria n. 324, de 31 de março de 2016, que “Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do

Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo”.

Além disso, a própria ciência é dinâmica e permanece em evolução para incluir outras

terapias (equoterapia, psicomotria, psicopedagogia e/ou outras terapias auxiliares) para a melhora da

condição de vida das pessoas com transtorno do espectro autista.

Portanto,  é  função  da  ANS,  como  agência  reguladora,  acompanhar  os  avanços  da

medicina e permitir que tais avanços sejam usados em benefício daqueles que necessitam, e garantir a

promoção de saúde e o bem-estar biopsicossocial.

4.8. Os protocolos clínicos referenciados e utilizados no Sistema Único de Saúde (SUS)

Embora  não  existam  protocolos  clínicos  definidos  para  o  tratamento  do  autismo  no

âmbito dos planos de saúde privados, em decorrência da omissão da ANS, o próprio Sistema Único de

Saúde já estabeleceu alguns protocolos a serem empregados no tratamento do TEA.

A) Protocolo da Rede de Atenção Psicossocial, Baseado em Evidências Científicas, Para

o  Acolhimento,  a  Avaliação  e  o  Tratamento  de  Transtornos  Invasivos  ou  Globais  do

Desenvolvimento, Ditos do Espectro Autista. 

Em 2005,  no Estado de Santa  Catarina,  foi  divulgado este  protocolo,  que traz  como

métodos de tratamento a serem utilizados:

(i) Abordagens em equipe, com plano terapêutico singular

Leva-se  em conta  a  singularidade  de cada caso e,  a  partir  daí,  constrói-se  um plano

terapêutico à medida que ele vai se tornando conhecido da equipe multidisciplinar. No atendimento

cotidiano, os profissionais geralmente se valem de tratamento clínico de base psicanalítica, de análise

do comportamento aplicada (ABA), de comunicação suplementar e alternativa (CSA), de integração

sensorial, do método de tratamento e educação para crianças com transtornos do espectro do autismo

(TEACCH), de procedimentos comportamentalistas, de cunho skinneriano, além do método Lovaas,
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conhecido  como  Early  Intensive  Behavioral  Intervention  (EIBI)  ou  Intervenção  Comportamental

Precoce  Intensiva,  para  crianças  pequenas,  que  vem  sendo  estudado  e  testado  quanto  às  suas

aplicações em diversos contextos.

(ii) Medicamentos

Alguns fármacos são auxiliares no tratamento de pacientes portadores de transtornos do

espectro autista. Não são usados com o objetivo de cura, mas de alívio de sintomas. Alguns pacientes

utilizam remédios por longo prazo.

Os neurolépticos têm efeitos importantes para abrandar sintomas psicóticos: entre eles, a

levomepromazina  (para  problemas  graves  de  insônia  e  comportamento  agitado  noturno),  a

clorpromazina, o haloperidol e a risperidona. A receita de risperidona, no SUS, exige o preenchimento

de solicitação de medicamento especial.

B) Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  do  Comportamento  Agressivo  Como

Transtorno do Espectro do Autismo. 

Em âmbito nacional,  o  Ministério da Saúde editou a  Portaria n.  324,  de  31/03/2016,

aprovando o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do comportamento agressivo como transtorno

do espectro  do  autismo pelo  SUS.  Reconhece  que  o  protocolos  clínicos  e  diretrizes  terapêuticas

citados são resultados de consenso técnico-científico e formulados dentro de rigorosos parâmetros de

qualidade e precisão de indicação. Além de levar em consideração a avaliação técnica da Comissão

Nacional  de  Incorporação  de  Tecnologias  no  SUS  (CONITEC),  do  Departamento  de  Gestão  e

Incorporação  de  Tecnologias  em  Saúde  (DGITS/SCTIE/MS),  do  Departamento  de  Assistência

Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS), do Departamento de Ações Programáticas

Estratégicas  (DAPES/SAS/MS)  e  do  Departamento  de  Atenção  Especializada  e  Temática

(DAET/SAS/MS).

Neste, são referenciados os seguintes métodos:

(i) Tratamento não medicamentoso

O tratamento é escolhido conjuntamente entre a equipe técnica e a família do paciente, de

modo a garantir informações adequadas quanto ao alcance e aos benefícios do tratamento.
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Entre as terapias referenciadas, são citadas o método ABA, o tratamento e educação para

crianças  com transtorno do espectro do autismo – TEACCH e intervenções comportamentais que

envolvem familiares ou responsáveis, como o treinamento de pais (Parent Training).

(ii) Tratamento medicamentoso

O protocolo ressalta que, até o presente momento, não há medicamentos com benefícios

que justifiquem sua indicação para o tratamento dos sintomas nucleares do TEA, como os déficits

sociais e de comunicação. Assim, as intervenções psicofarmacológicas têm benefício unicamente no

tratamento de sintomas não nucleares que acabam interferindo na aprendizagem, socialização, saúde e

qualidade  de  vida.  Nessa  situação,  os  antipsicóticos  demonstram um benefício  no  tratamento  de

condutas agressivas ou autolesivas de pessoas com TEA, quando há baixa resposta ou não adesão às

intervenções não medicamentosas (muitas vezes devido à própria gravidade do comportamento).

Nesses  casos,  é  importante  destacar  que  o  uso  de  psicofármaco  combinado  com  o

tratamento  não  medicamentoso  se  apresenta  como  uma  estratégia  superior  ao  tratamento

medicamentoso  de  forma  isolada.  Assim,  o  uso  de  antipsicótico  deve  ser  considerado  um

complemento às intervenções não farmacológicas nas pessoas com TEA e não a única ou principal

estratégia de cuidado. A risperidona é opção com maior volume de evidências e experiência de uso no

tratamento da agressividade em pessoas com TEA.

5. Os precedentes judiciais.
5.1. Situação das ações individuais.

 A principal consequência da omissão da ANS é a negativa por parte de planos de

saúde para o custeio de métodos terapêuticos indicados por especialistas, sempre em alta intensidade,

pois tais tratamentos não estão descritos na RN n. 428/2017 da ANS, que prevê limitação de sessões

terapêuticas por ano de contrato.

Essa  limitação,  conforme  já  exposto,  não  se  presta  ao  tratamento  do  paciente  com

transtorno do espectro autista. Em razão da limitação ou negativa dos planos de saúde, restam aos

usuários  a  proposição  de  ações  individuais  para  obrigar  os  planos  a  custearem  os  tratamentos

indicados.
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Tal situação traz diversos prejuízos à sociedade uma vez que gera insegurança jurídica

decorrente das decisões conflitantes e abarrota os Tribunais do país. A ação coletiva, assim, mostra-

se importante, conforme pertinente lição doutrinária de Gilmar Ferreira Mendes:

(...) a judicialização do direito à saúde deveria ocorrer, preferencialmente, no plano

das ações coletivas e não no contexto de milhares de ações individuais. (...) Todavia,

no âmbito do direito à saúde, ainda há flagrante preferência na propositura de ações

individuais.  Em estudo que pesquisou demandas envolvendo direito  à  saúde e  à

educação em cinco Estados brasileiros, além da jurisprudência do Supremo Tribunal

Federal  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  foi  constatado  que  96%  dos  litígios

referiam-se à saúde, enquanto apenas 4% versavam sobre direito à educação. Destes,

somente 2% dos casos de direito à saúde eram ações coletivas, ao passo que 81%

dos casos relativos a direito à educação eram reclamações coletivas12.

 Nas ações individuais, os Tribunais ainda se debatem em relação à cobertura obrigatória

para o tratamento do TEA.

O  posicionamento  inicial  do  STJ mostrava-se  favorável  aos  consumidores  com

transtorno do espectro autista, com base na abusividade das cláusulas contratuais limitativas:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL

CIVIL.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL.  INOCORRÊNCIA.

ABUSIVIDADE  CONTRATUAL.  INTERPRETAÇÃO  FAVORÁVEL  AO

CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO. CLÁUSULA LIMITATIVA.

RECUSA INDEVIDA. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. COBERTURA DEVIDA.

[...]

2. Não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como

necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano

de saúde.

3. São abusivas as cláusulas contratuais que limitam o direito do consumidor ao

tratamento contratado.

4. O fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos

da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo

segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do

12 MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito constitucional. 12 ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2017, pág. 605.
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procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a

adoção  de  interpretação  menos  favorável  ao  consumidor. (AgRg  no  AREsp

708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA,

julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016)

5.  AGRAVO  INTERNO  DESPROVIDO.  (AgInt  no  REsp  1099275/SP,  Rel.

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em

09/11/2017, DJe 20/11/2017).

 O Tribunal de Justiça de São Paulo também assegura a continuidade do tratamento das

pessoas com transtorno do espectro autista, com fundamento na proteção ampla do consumidor:

PLANO  DE  SAÚDE.  TRATAMENTO  MULTIDISCIPLINAR  DE  CRIANÇA.

LIMITAÇÃO  DE  SESSÕES.  IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  LEI  n.

9.656/98.  SÚMULA n.  100,  DO TRIBUNAL.  INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE

DEFESA  DO  CONSUMIDOR  E  DO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO

ADOLESCENTE. NEGATIVA INDEVIDA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

APELO DA AUTORA PROVIDO.

1.  TRATAMENTO  MULTIDISCIPLINAR  DE  CRIANÇA.  AUTISMO.

LIMITAÇÃO CONTRATUAL DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE.

2. Incidência da Lei n. 9.656/98. Súmula n. 100, do Tribunal. Plano-referência (arts.

10 e 12 da Lei n. 9.656/98). Plano que deve cobrir tudo o que for necessário para o

pleno  restabelecimento  do  paciente.  Eventual  cláusula  contratual  contrária  a

dispositivo de lei deve ser tida como não escrita, por abusiva e ilegal.

3. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa à regra do art. 51, §1º,

inc. I, da Lei n. 8.078/90. Estatuto da Criança e do Adolescente. Ofensa.

4. Reembolso dos valores despendidos. Procedência.

5. Recurso da ré não provido. Apelo da autora provido.

(TJ/SP;  10ª  Câmara  de  Direito  Privado;  Processo  Apelação

n.10245127020138260100 SP 1024512-70.2013.8.26.0100; Relator Carlos Alberto

Garbj; Publicado em 15/04/2015)

 No TJSP, o enunciado n. 102 da súmula de sua jurisprudência também tem respaldado

o tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista com terapia intensiva: 
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“Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio

de  tratamento  sob  o  argumento  da  sua  natureza  experimental  ou  por  não  estar

previsto no rol de procedimentos da ANS”.

Apelação - plano de saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Paciente portador de

Transtorno do Espectro Autista - Necessidade de tratamento com terapia psicológica

pelo método ABA – Sentença de procedência - Aplicação do Código de Defesa do

Consumidor – Rol orientador da ANS prevê apenas cobertura mínima obrigatória –

Súmula n. 102 da Subseção de Direito Privado I deste Tribunal - Somente ao médico

que acompanha o caso é dado estabelecer qual o tratamento adequado para alcançar

a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade que acomete o paciente – Não pode o

paciente, por conta de cláusula contratual limitativa, ser impedido de submeter-se ao

método terapêutico mais moderno disponível à época do surgimento e evolução da

moléstia – Tratamento indicado por médico responsável pelo atendimento da criança

– Entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal – Necessidade de custeio integral

pela Ré – Ausência de justificativa para que se limite o valor a ser pago pela Ré em

caso de realização das sessões fora da rede credenciada – Inexistência de parâmetros

de  custo  –Sentença  mantida  –  Recurso  improvido.  (TJ-SP  -  AC:

10041180920188260604  SP  1004118-09.2018.8.26.0604,  Relator:  Luiz  Antonio

Costa,  Data  de  Julgamento:  24/03/2014,  7ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de

Publicação: 15/04/2019)

Entretanto, em sentido contrário, infelizmente há casos em que o tratamento prescrito é

negado pelo Poder Judiciário:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  TUTELA  PROVISÓRIA.  TUTELA  DE

URGÊNCIA/EVIDÊNCIA.  PLANO DE SAÚDE. DEFERIMENTO.  AUSÊNCIA

DE REQUISITOS. 1-Em conformidade com os artigos 294, 299, 300 e 311,  do

Código de Processo Civil,  possível é a concessão de liminar neste procedimento

desde que presentes os pressupostos autorizadores, quais sejam, a verossimilhança

das alegações formuladas, o perigo da demora do provimento jurisdicional almejado

e, ainda, a inexistência de irreversibilidade da decisão antecipatória. 2. No caso em

apreço, mostra inegável a ausência da probabilidade do direito, eis que ausente

a obrigação contratual, pois inexistente a previsão de cobertura do tratamento

indicado. AGRAVO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  (TJ/GO;  6ª  Câmara  Cível;
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Processo  5320453-36.2017.8.09.0000  –  Agravo  de  Instrumento;  Relator  Jeová

Sardinha de Moraes; Julgado em 21/03/2018; DJe 21/03/2018). (grifo nosso)

O enunciado n. 302 da súmula do STJ assevera que “é abusiva a cláusula contratual de

plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. O mesmo raciocínio pode

ser aplicado ao caso presente, afinal, se nem mesmo os dias de internação podem ser limitados, certo é

que não se poderiam limitar sessões relacionadas ao tratamento do paciente com transtorno do

espectro autista, menos dispendiosas, inclusive.

Por fim, destaca-se o teor do recente enunciado n. 99 aprovado na 3ª Jornada em Direito

de Saúde promovido pelo CNJ, que além de reconhecer o tratamento multiprofissional para o TEA,

também traduz a necessidade de definir regras claras para os planos privados de saúde em relação aos

pacientes com transtorno do espectro autista: 

“O tratamento multiprofissional  do transtorno  do espectro  autista  é  de  cobertura

obrigatória  por  parte  das  operadoras  de  saúde,  as  quais  devem  viabilizar  ao

beneficiário ou equipe multiprofissional credenciada pela operadora de saúde, desde

que  o  método  seja  reconhecido  pelos  respectivos  conselhos  de  classe  dos

profissionais  integrantes  da  referida  equipe  multiprofissional,  ou  que  esteja

expressamente previsto no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS.”

5.2. Ação Civil Pública 1005197-60.2019.4.01.3500/GO. Sentença de procedência com o mesmo

objeto desta ACP. Efeitos territoriais limitados ao Estado de Goiás.

A primeira  apuração  do  MPF  sobre  o  caso  foi  em  Goiás,  onde  foram  realizadas

diligências,  com  abrangência  nacional,  para  apurar  e  sanar  a  omissão  da  ANS  com  relação  ao

tratamento do TEA, cujos elementos, inclusive, acompanham também esta petição inicial.

Esgotadas  as  tratativas  no  âmbito  extrajudicial,  o  MPF ajuizou ação  civil  pública  n.

1005197-60.2019.4.01.3500 perante a Seção Judiciária do Estado de Goiás, para condenar a ANS a

alterar a Resolução n. 428/2017 ou edição de nova resolução, retirando a limitação quantitativa de

sessões e suprindo a omissão referente à falta de protocolos clínicos específicos para o tratamento do

TEA.

A sentença acolheu parcialmente os pedidos e determinou à ANS a não impor limitação

mínima,  e  muito  menos  máxima,  prevista  na  Resolução  n.  428/2017  (anexo  II),  no  que  toca
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precisamente a consultas/sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e fisioterapia

para reabilitação do retardo do desenvolvimento psicomotor de pessoas com o Transtorno do Espectro

Autista (TEA), usuárias de planos privados de assistência à saúde, garantindo-se-lhes que o número de

consultas/sessões em referência seja ilimitado, observando-se apenas a prescrição do profissional de

saúde responsável pelo atendimento/tratamento da pessoa portadora de autismo.

Contudo, o juízo limitou territorialmente os efeitos da sentença e os restringiu ao Estado

de Goiás.  Não obstante o MPF tenha recorrido contra esse ponto ao TRF da 1ª Região,  eventual

provimento da apelação será prejudicado em face da suspensão de todas as ações no país, em qualquer

grau  de  jurisdição,  independente  da matéria  em litígio  e  da fase  na qual  o  processo  se  encontre

(conhecimento, cumprimento de sentença ou execução), que discuta a extensão dos efeitos da sentença

para todo o território nacional, por determinação do STF ao reconhecer a repercussão geral do Tema

1.075.

Com efeito, os problemas com os quais se deparam os usuários de planos de saúde no

Estado da Bahia em nada se distinguem daqueles já experimentados pela população goianiense, e no

restante do país.

Todavia por imperativo judicial, para mais bem defender os interesses da sociedade, vê-se

o MPF compelido a replicar a demanda em outras unidades federativas, como já feito, por exemplo,

nos Estados do Acre e Pernambuco13, sob pena de criar-se, assim, insólita e desigual situação na qual,

em um estado a ANS está obrigada a retirar os limites mínimos e máximos para consultas/sessões de

tratamento de pessoas com TEA, e em outros, por ausência de determinação judicial neste sentido, a

ANS estaria desobrigada a proceder à alteração normativa.

Assim, não é prudente aguardar o posicionamento final do STF sobre a questão porque,

diariamente, o Poder Judiciário é palco de grande volume de ações judiciais em face de operadoras de

planos  de  saúde  que,  aproveitando-se  das  brechas  normativas  da  ANS,  negam  cobertura  de

tratamentos médicos a pessoas com transtorno do espectro autista.

5.3.  Ação Civil  Pública  n.  0009452-86.2016.403.6100/SP –  Sessões  ilimitadas  de  psicoterapia,

conforme prescrição médica/psicológica.

13 Respectivamente, tombadas sob os números 1004183-52.2020.4.01.3000 e 0811086-84.2020.4.05.8300, ambas pendentes
de julgamento.
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 Em 2016, o MPF/SP ajuizou ação civil pública em desfavor da ANS para que passasse

a constar, em seu rol de procedimentos, a obrigatoriedade dos planos de saúde cobrirem as sessões de

psicoterapia, conforme a necessidade de cada paciente e análise feita pelo médico ou psicólogo no

caso concreto.

  A resolução  então  vigente  permitia  a  cobertura  mínima  de  apenas  18  sessões  de

psicoterapia por ano, o que acarretava prejuízos aos beneficiários dos convênios, em especial aqueles

que sofrem de depressão e necessitam de um número maior de sessões.

O  Juízo  da  25ª  Vara  Cível  Federal  da  Subseção  Judiciária  de  São  Paulo  julgou

procedente o pedido e determinou que o número de sessões de psicoterapia fosse ilimitado, de modo a

corresponder à prescrição do profissional de saúde responsável pelo tratamento do paciente.

 O raciocínio ali  adotado é  de todo aplicável  aqui,  ou  seja,  não se  pode  limitar  o

tratamento do paciente em detrimento da sua saúde. 

6. A tutela provisória de urgência

 O art. 12 da Lei n. 7.347/85 prevê que o juiz poderá conceder a antecipação liminar

dos efeitos da tutela final, desde que constatada a presença de dois pressupostos: periculum in mora e

fumus boni iuris. A previsão tem igual guarida no Código de Processo Civil, na tutela provisória de

urgência, previsto no art. 300.

 A limitação imposta, conforme explicado pelos Conselhos de Classe e profissionais

ouvidos pelo MPF, traduz negativa do tratamento aos autistas por se mostrar inadequado e ineficaz às

suas condições, as quais, sem exceção, exigem intensidade no tratamento.

O fumus boni iuris está amplamente demonstrado pela legislação que regulamenta as

especificidades  das  pessoas  autistas,  bem  como  pela  limitação  indevida  realizada  pela  ANS  no

tratamento dos pacientes.

Afinal,  como  exaustivamente  demonstrado  ao  longo  dessa  peça,  não  há  nenhum

fundamento técnico que justifique a desatualização do rol de procedimentos.

 O periculum in mora advém da lesão ao direito fundamental à saúde, pois é essencial

que  o  tratamento  dos  indivíduos  com  TEA se  inicie  o  mais  cedo  possível  e  com  a  intensidade
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necessária a cada situação, para que possam viver com o menor número de sequelas possível, sendo

certo que a intervenção rápida e com intensidade adequada, ainda que para pacientes com diagnóstico

tardio, melhora significativamente a qualidade de vida do paciente, com possibilidade de uma vida

mais digna.

 Uma tutela jurisdicional tardia manteria os indivíduos autistas já diagnosticados em

constante  situação  de  risco  de  lesão  à  saúde,  bem  como  comprometeria  a  própria  eficácia  do

tratamento  prescrito  por  seu  médico  assistente,  uma  vez  que  a  demora  nas  intervenções

psicoterapêuticas  reduz  diariamente  a  chance  de  melhora  nos  sintomas  do  TEA.  Aguardar  o

provimento definitivo final somente prolongará os danos causados aos pacientes autistas.

 É  necessário  que  o  Poder  Judiciário  declare  a  inaplicabilidade  das  limitações  de

tratamento  previstas  no  anexo  II  da  Resolução  ANS  428/2017,  notadamente  para  psicoterapia,

fonoaudiologia,  terapia ocupacional  e fisioterapia para reabilitação no retardo do desenvolvimento

psicomotor, em face da gravidade da lesão ao direito constitucional à saúde dos indivíduos autistas,

que têm os tratamentos prescritos por seus médicos assistentes negados ou limitados em virtude da

ausência de previsão de um protocolo clínico adequado e eficaz no rol disponibilizado pela ANS.

7. Dos pedidos e requerimentos finais.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer:

(1) a  concessão  de  tutela  de  urgência que,  para  o  tratamento  de  pessoas  com

transtorno do espectro autista no Estado da Bahia:

(a) declare a inaplicabilidade de limite das sessões de psicoterapia, fonoaudiologia,

terapia ocupacional e fisioterapia, previstas no anexo II da Resolução Normativa n.

428/2017 da ANS;

(b) determine à ANS que dê ampla divulgação em seu site para conhecimento

público  e  cientifique  todas  as  operadoras  de  planos  privados  de  saúde  –  que

deverão comunicar seus respectivos beneficiários - do teor da decisão;

(2) a designação de audiência preliminar de conciliação;
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(3) a citação da ré, para que, querendo, apresente resposta;

(4) ao final, o julgamento de procedência do pedido para confirmar a decisão em tutela

de urgência, de forma definitiva, que, para o tratamento de pessoas com transtorno do

espectro autista no Estado da Bahia:

(a) declare a inaplicabilidade de limite das sessões de psicoterapia, fonoaudiologia,

terapia ocupacional e fisioterapia, previstas no anexo II da Resolução Normativa

n.428/2017 da ANS;

(b) determine à ANS que dê ampla divulgação em seu site para conhecimento

público  e  cientifique  todas  as  operadoras  de  planos  privados  de  saúde  –  que

deverão comunicar seus respectivos beneficiários - do teor da decisão; e

(c) no  prazo  de  180  dias,  determine  à  ANS  que  inclua  protocolos  clínicos

específicos e eficazes para o tratamento de pessoas com transtorno do espectro

autista balizado nos tratamentos internacionalmente reconhecidos, a exemplo dos

citados nos itens 4.7 e 4.8 desta petição inicial.

Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito.

Dá à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pede deferimento.

Guanambi/BA, 06 de novembro de 2020.

 (Assinado eletronicamente)
MARÍLIA SIQUEIRA DA COSTA

PROCURADORA DA REPÚBLICA
PROCURADORA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO SUBSTITUTA 


