
MICROCEFALIA
Conheça mais sobre os seus direitos para o enfrentamento da doença



Apresentação

Esta cartilha foi elaborada pela advogada Maria Clara Loureiro de Almeida, 
atuante na área de Direito da Saúde, associada do escritório Loureiro de Almeida, 
Lopes & Advogados Associados e autora do Blog Meus Direitos da Saúde, com a 
colaboração de mães e familiares de crianças com microcefalia, a partir dos 
questionamentos desses familiares sobre os direitos da saúde das pessoas com 
microcefalia e a forma de efetivá-los.

Não é pretensão desta cartilha esgotar o assunto, novo, amplo e complexo, 
tampouco usar termos técnicos e prescrever condutas médicas.

A intenção é criar um manual de orientação, sob a ótica jurídica, dos direitos 
da saúde das pessoas com microcefalia, tanto na assistência pública quando na 
assistência privada à saúde.

 Serão usadas como base as Diretrizes de Estimulação Precoce do Plano 
Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, produzido pelo Ministério da Saúde. 
Lembrando que cada criança tem um tratamento específico, prescrito pelo 
Médico que a acompanha.

Desejo que esta cartilha contribua 
para reflexão sobre os direitos da saúde e 
que a informação chegue àqueles que mais 
precisam.
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Introdução
O QUE É DIREITO DA SAÚDE?

A Constituição Federal, em seu art. 196, declara que “a saúde é direito de 
todos”, sendo derivada do direito à vida, o bem maior de qualquer pessoa.

Ocorre que para o pleno exercício desse direito é necessário dispor da 
prestação eficiente de assistência médica de qualidade. Por outro lado, 
multiplicam-se os problemas enfrentados pelos cidadãos em busca de 
atendimento, tanto no âmbito público quanto no privado.

Assim, diante da grande necessidade da proteção da dignidade humana dos 
pacientes, que são consumidores do SUS e dos Planos de Saúde existe uma série de 
direitos da saúde, à exemplo dos que serão apresentados a seguir.

Importante o cidadão saber que a assistência do SUS é direito de todos os 
brasileiros, enquanto àqueles que contratam um Plano de Saúde, podem contar 
com as duas opções.

Deste modo, a primeira parte desta cartilha é direito de todo cidadão e, a 
segunda, exclusivo daqueles que contrataram um Plano de Saúde.

TRATAMENTO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

Como dito anteriormente, o Ministério da Saúde colocou a estimulação 
precoce auditiva, visual, da função motora, da função manual, das habilidades 
cognitivas e sociais, da linguagem e da motricidade orofacial como essenciais para 
o bem-estar e melhora do quadro clínico da criança com microcefalia.

Assim, o SUS deve oferecer todas essas opções de tratamentos para essas 
crianças, afinal, é direito da pessoa ter atendimento adequado, com qualidade, 
no tempo certo e com garantia de continuidade do tratamento. 

1. Tratamentos com equipe multidisciplinar (Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, 
Terapeutas Ocupacionais, Psicólogos etc)

Para isso é assegurado o atendimento ágil, com 
tecnologia apropriada, por equipe multidisciplinar 
capacitada e com condições adequadas de atendimento 
(Portaria nº 1.820/2009 do Conselho Nacional de Saúde).

Caso não seja cumprido, o que fazer?

Deve-se procurar a Defensoria Pública ou um advogado 
para conseguir a efetivação deste direito na Justiça.



2. Medicamentos - gratuidade

A Assistência Farmacêutica está direcionada a aquisição de medicamentos da 
atenção básica a saúde. Para os casos de microcefalia, tem-se os medicamentos 
excepcionais, que são medicamentos de alto custo, voltados para o tratamento de 
doenças neurológicas, autoimunes, osteoporose, hepatite e correlatas, que 
precisam ser usados por longos períodos.

Como conseguir um medicamento pelo SUS?

O pedido deve ser feito na Secretaria Municipal de Saúde da cidade onde 
reside. Neste órgão também será informado quais são os documentos necessários 
para a realização do pedido.

Como conseguir esse tratamento fora do 
domicílio pago pelo SUS?

O pedido deve ser feito na Secretaria 
Municipal de Saúde da cidade onde reside. 
Neste órgão também será informado quais são 
os documentos necessários para a realização 
do pedido.

3. Tratamento fora do domicílio

O Brasil é um país de tamanho continental, com grandes áreas, algumas 
desprovidas de recursos médico-hospitalares. Assim, seria negar o direito à saúde 
se dificultar o deslocamento de pacientes.

A norma que ampara esse direito é a Portaria da Secretaria de Assistência à 
Saúde nº 55 de 24/02/1999, que determina que: as despesas permitidas pelo 
Tratamento fora do domicílio são aquelas relativas a transporte aéreo, terrestre e 
fluvial; diárias para alimentação e pernoite para pacientes e acompanhantes, 
devendo ser autorizadas de acordo com a disponibilidade orçamentária do 
Município/Estado.

Dispõe também que será permitido o pagamento de despesas para 
deslocamento de acompanhantes nos casos em que houver indicação médica, 
esclarecendo o porquê da impossibilidade do paciente se deslocar 
desacompanhado.

Por fim, autoriza, que em caso de óbito do usuário, em Tratamento fora do 
Domicílio, a Secretária de Saúde do Estado/Município de origem se 
responsabilizará pelas despesas decorrentes.



4. Tratamento domiciliar gratuito

Essa modalidade de atendimento oferecida pelo SUS é caracterizada por um 
conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e 
reabilitação prestadas em domicílio, com garantia de continuidade de cuidados e 
integrada às redes de atenção à saúde.

Conforme a Portaria nº 963 de 27/05/2013 do Ministério da Saúde, o Serviço de 
Atenção Domiciliar (SAD) é considerado como substitutivo ou complementar à 
internação hospitalar ou ao atendimento ambulatorial, responsável pelo 
gerenciamento e operacionalização das Equipes Multiprofissionais de Atenção 
Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP).

Quem tem direito?

Aqueles pacientes que apresentem dificuldade ou impossibilidade física de 
locomoção até uma unidade de atendimento médico, com problemas de saúde 
controlados ou compensados, que necessitem de cuidados de maior ou menor 
complexidade, inclusive recuperação nutricional, como também os que precisem, 
com maior frequência, de cuidado, recursos de saúde e acompanhamento 
contínuos. A Portaria elenca os seguintes casos:

I. 

II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 

Reabilitação de pessoas com deficiência permanente ou 
transitória, que necessitem de atendimento contínuo, até 
apresentarem condições de frequentarem outros serviços de 
reabilitação;
Uso de aspirador de vias aéreas para higiene brônquica;
Acompanhamento de ganho ponderal de recém-nascidos de baixo 
peso;

Demanda por procedimentos de maior complexidade, que podem ser 
realizados no domicílio, tais como: curativos complexos e drenagem de 
abscesso, entre outros;
Dependência de monitoramento frequente de sinais vitais;
Necessidade frequente de exames de laboratório de menor complexidade;
Adaptação do usuário e/ou cuidador ao uso do dispositivo de traque-ostomia;
Adaptação do usuário ao uso de órteses/próteses;
Adaptação de usuários ao uso de sondas e ostomias;
Acompanhamento domiciliar em pós-operatório;

VIII.

IX. 
X. 

XI.

XII. 
XIII.

Necessidade de atenção nutricional permanente 
ou transitória;
Necessidade de cuidados paliativos; 
Necessidade de medicação endovenosa, muscular 
ou subcutânea, por tempo pré-estabelecido.



Dúvidas

Demora para a marcação de sessões de fisioterapia pelo SUS e/ou 
atendimento por pessoas que estão estudando. Isso pode?

Como dito acima, não pode haver demora no atendimento. Entretanto, não há 
uma regra que impõe um limite de dias pelo SUS, mas não pode atrapalhar o 
tratamento da criança. Em caso de demora excessiva, deve-se procurar 
orientação jurídica na Defensoria Pública ou com um advogado.

Quando a questão de atendimento por estudantes, isso é permitido dentro de 
Hospitais Escolas ou Hospitais que tenham convênio com faculdades para ensinar 
os alunos a atender o paciente nas aulas práticas. Mas esse atendimento sempre 
deve ser acompanhado por um profissional graduado, sob pena deste cometer 
infrações éticas.

Estou há um ano na espera de uma consulta pela neuropediatra e dois anos 
a espera de exames de tomografia, o que deve fazer para conseguir  mais 
rápido possível?

Como o caso é de desenvolvimento neurológico de um bebê ou uma criança, 
não se pode esperar um ano por uma consulta e dois anos para exames de 
tomografia. Sem dúvidas são casos urgentes! Neste caso, deve-se procurar 
orientação jurídica na Defensoria Pública ou com um advogado, para a efetivação 
desse direito na Justiça.



TRATAMENTO PELAS OPERADORAS DE PLANO DE SAÚDE

1. Tratamentos com equipe multidisciplinar (Fonoaudiólogos, Fisioterapeutas, 
Terapeutas Ocupacionais, Psicólogos etc)

Como dito anteriormente, o Ministério da Saúde colocou a estimulação 
precoce auditiva, visual, da função motora, da função manual, das habilidades 
cognitivas e sociais, da linguagem e da motricidade orofacial como essenciais para 
o bem-estar e melhora do quadro clínico da criança com microcefalia.

Pela Lei 9.656/98, que dispõe sobre os Planos de Saúde, deve haver cobertura 
dos tratamentos de todas as doenças listadas na Classificação Estatística 
Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização 
Mundial de Saúde, incluindo a microcefalia.

E pelas Resoluções da Agência Nacional de Saúde (ANS), é obrigação mínima do 
Plano de Saúde oferecer tratamento com fonoaudiólogos, fisioterapeutas, 
terapeutas ocupacionais e psicólogos, devendo, inclusive, serem especialistas na 
área requerida pelo Médico da criança.

Aliás, a Lei 9.656, no art. 35-F, garante que a assistência compreende todas as 
ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e 
reabilitação da saúde. Deste modo é entendido que todos os tratamentos devem 
ser cobertos, desde que prescritos por Médicos que acompanham o paciente.

Ainda segundo a Lei, caso o Plano de Saúde não possua o profissional 
credenciado deve: (1) ser ofertado a consulta/tratamento com profissional 
credenciado que atua em outra localidade; ou (2) a cobertura de tratamento feito 
por profissional não credenciado na localidade do contrato. 

A Lei, em seu art. 14 também dispõe que em razão da idade do consumidor, ou 
da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de 
participar de planos privados de assistência à saúde.

2. Reajuste anual  de mensalidade por
Sinistralidade

Nos planos individuais, esta modalidade de 
reajuste que é considerada ilegal e abusiva. Ela 
ocorre quando há um aumento na mensalidade 
imposta pela operadora do Plano de Saúde em razão 
da variação, a maior, do número de sinistros 
(cirurgia, doenças e tratamentos) verificados no total 
de consumidores vinculados à empresa, em 
determinado período.

Os Planos Coletivos, a princípio, não contam com 
a proteção da ANS, podendo haver qualquer reajuste.



3. Cancelamento unilateral por Sinistralidade

Novamente, nos planos individuais, esta modalidade é considerada ilegal. A 
operadora somente pode cancelar o contrato em caso de fraude ou quando o 
consumidor atrasar o pagamento por mais de 60 dias, no ano, consecutivos ou não, 
sendo previamente notificado.

Nos Planos Coletivos não há regras sobre o assunto.

4. Descredenciamento de Hospital, Laboratório, Médicos e outros serviços

Para contratos a partir de 1998, o plano deve substituí-los por outro 
equivalente e essa mudança deve ser comunicada aos consumidores pelo com 
menos 30 dias de antecedência. Há casos que o descredenciamento de 
profissionais causa prejuízo ao tratamento, assim não havendo outro profissional 
equivalente, deve-se procurar a Operadora para, administrativamente, acordar 
sobre aquele tratamento específico. Em caso de negativa, pode procurar o Poder 
Judiciário, através da Defensoria Pública ou de um advogado.

5. Demora no atendimento

A ANS estabeleceu prazos máximos para que o usuário tenha acesso aos 
procedimentos que tenha direito:

Consulta básica - pediatria, clínica médica, 
cirurgia geral, ginecologia e obstetrícia

7 (sete)

Serviços Prazo máximo de atendimento (dias úteis) 

Consulta nas demais especialidades 14 (catorze)

Consulta/ sessão com fonoaudiólogo 10 (dez)

Consulta/ sessão com psicólogo 10 (dez)

Consulta/ sessão com fisioterapeuta 10 (dez)

Serviços de diagnóstico por laboratório de 
análises clínicas em regime ambulatorial

3 (três)

Demais serviços de diagnóstico e terapia em 
regime ambulatorial

10 (dez)

Procedimentos de alta complexidade (PAC) 21 (vinte e um)

Consulta/ sessão com nutricionista 10 (dez)

Consulta/ sessão com terapeuta ocupacional 10 (dez)

Consulta e procedimentos realizados em 
consultório/ clínica com cirurgião-dentista

7 (sete)

Atendimento em regimento hospital-dia 10 (dez)

Atendimento em regime de internação eletiva 21 (vinte e um)

Urgência e emergência Imediato

Consulta de retorno A critério do profissional 
responsável pelo 
atendimento

Assim, o consumidor 
não pode esperar mais 

que esse limite para 
ser atendido, podendo 
ser feito reclamação 
na ANS e penalização 

da Operadora



Dúvidas

 É muito difícil achar especialistas certificados em Bobath, com experiência 
em deficiência múltipla que aceitem plano de saúde! Outro problema que 
considero relevante é o deslocamento. A pessoa tem de ir muito longe para 
conseguir bons profissionais e sair de casa com uma criança com deficiência 
múltipla que não é um processo muito simples. Por isso, os planos deveriam 
oferecer mais atendimentos domiciliares. Qual é meu direito?

Realmente não são todos os planos de saúde em que há profissionais 
especialistas credenciados, principalmente se o Médico Assistente, normalmente 
um neurologista, prescreve terapia pelo Método Bobath com experiência em 
deficiência múltipla. Neste caso, se não há no plano de saúde um profissional com 
as especificações prescritas pelo Médico, deve o Plano de Saúde oferecer 
tratamento em outra cidade ou arcar com o tratamento feito por profissional 
particular. 

Quanto ao deslocamento, um acordo com o Plano de Saúde pode resolver 
essa questão, ou aceitar fazer tratamentos domiciliares. Deve-se analisar o 
contrato para ver se há exclusão expressa desse tipo de tratamento, se não há, 
deve ser coberto ao consumidor. Uso o Plano de saúde, mas o único problema é 
a fonoaudiologia e terapia ocupacional (T.O.) que têm limites de sessões. Isto 
está certo?

Não, felizmente essa é uma matéria pacificada pelos Tribunais de Justiça 
brasileiros. Somente o Médico e o profissional da saúde podem dizer quantas 
sessões de terapia que a criança precisa, nunca o Plano de Saúde ou a ANS. Assim, é 
ilegal e abusiva a conduta de impor limites em sessões.

Estou aguardando uma autorização 
do plano de saúde, para cirurgia desde 
agosto do ano passado. Pode-se esperar 
tanto tempo?

Não, até maio de 2016 as Operadoras 
de Plano de Saúde não terão prazo para 
responder pedidos administrativos, 
porém recomendava-se uma espera de 7-
15 dias. A partir de maio de 2016, a ANS 
estabeleceu prazo para os Planos de 
Saúde responder os pedidos, que deverão 
ser imediatamente ou no máximo 10 
dias, dependendo do caso. 



Dúvidas

Aqui na minha cidade não consigo fisioterapeuta especializado pelo plano, 
nem sem especialização. Hidroterapia só particular, equoterapia pela 
prefeitura. Não há vaga particular e o plano não cobre terapia ocupacional 
(T.O) e fonoaudiólogo especializadas em Bobath. O médico ortopedista 
especializado em crianças com paralisia cerebral não atende pelo convênio. E 
a consulta não é barata. Agora preciso de um neuro oftalmologista, que não há 
pelo plano. O que eu faço?

Neste relato há várias afrontas ao Direito do Consumidor e a Lei 9.656. 
Primeiramente que fisioterapia é cobertura obrigatória presente no Rol de 
Procedimentos da ANS, se for prescrito um fisioterapia especializada, deve ser 
coberto pelo Plano de Saúde.

Hidroterapia e equoterapia também são tratamentos, se prescritos por 
Médicos, devem ser cobertos pelo Plano de Saúde, independente, inclusive, de 
constar ou não no Rol de Procedimentos da ANS. O mesmo aplica-se para a Terapia 
Ocupacional.

Sobre o ortopedista especializado em crianças com paralisia cerebral e neuro 
oftalmologista, caso não conste nenhum na lista de médicos credenciados, o plano 
é obrigado a arcar com um profissional particular no lugar onde resida ou 
transportar o paciente para realizar tratamento em uma Cidade próxima que 
possui profissional especialista e credenciado.

Uso o Plano de saúde e quando não cobre, pago o particular. É o certo?

Existe a corrente de que o Direito do Consumidor e a Lei dos Planos de Saúde 
são abrangentes, devendo cobrir todo o tratamento prescrito pelo Médico 
Assistente. Assim, não há que se falar que não é coberto parte do tratamento. Se 
foi prescrito pelo Médico, deve ser coberto.
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