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Resumo: Esta pesquisa tem por objeto a reprodução assistida como sendo planejamento familiar, 

considerando o contexto social atual, onde o dever dos planos de saúde seja de custear os tratamentos 

de infertilidade nos casos em que os beneficiários se acometam de doença que a gere ou se submeta 

aos cuidados de moléstia que possa causar esterilidade, ou seja, trata-se de uma prevenção. Deve-se 

levar em conta o panorama histórico acerca do referido assunto, avaliando o que dispõe a legislação e 

as consequências da ausência da mesma, além dos recentes entendimentos da jurisprudência e dos 

conceitos e percepções doutrinários, principiológicos e jurisprudenciais. 
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Abstract: This research has as its object the assisted reproduction as being family planning, 

considering the current social context, where the duty of health plans is to pay for infertility treatments 

in cases where the beneficiaries are affected by a disease that generates it or undergoes care for a 

disease that can cause sterility, that is, it is prevention. It should take into account the historical 

panorama on the subject, evaluating what the legislation provides and the consequences of its absence, 

in addition to recent understandings of jurisprudence and doctrinal, principled and jurisprudential 

concepts and perceptions. 
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INTRODUÇÃO 

Há pouca legislação que verse sobre a reprodução assistida no Brasil. Historicamente 

percebe-se que não foi fácil chegar ao patamar de evolução quanto a essas técnicas até 

alcançar a tecnologia que se possui hoje, houve pouca aceitação durante várias épocas e o 

avanço da ciência nesse sentido se manteve bastante defasado. Entretanto, atualmente, 

visualiza-se uma procura cada vez mais frequente destes procedimentos e o crescimento 

científico nos últimos anos possibilitou que chegasse a mais pessoas. 

Através da necessidade de gerar seus herdeiros, a sociedade despreza a infertilidade 

e ao longo da história da humanidade isso foi provado. Em algumas culturas a incapacidade 

de ter filhos foi motivo de muitas discórdias dentro de famílias, de sacrifícios e até 

devoluções das damas à família de origem por seu marido. Com o advento dos direitos 

iguais entre os gêneros e o entendimento que o homem também pode ser estéril, esse 

paradigma foi quebrado e começou-se a pensar em tratar tais problemas ao invés de 



problematizá-los ou discriminá-los. Na atualidade existem vários métodos de reprodução 

assistida, que são realizados por todo o mundo. 

Vale salientar então que a Lei nº 9.656/98, também conhecida como Lei dos Planos 

de Saúde não obriga as operadoras a custear as técnicas de reprodução assistida em 

nenhuma hipótese dentro de seus planos, isto dificulta o acesso a todas as pessoas que 

necessitam destes métodos e não possuem condições financeiras de custeá-los. A legislação 

por outro lado esclarece que o planejamento familiar deve ser considerado e atendido pelos 

planos de saúde, com isso, a reprodução assistida, incluída nestes termos, também poderia 

passar a ser custeada pela assistência suplementar. 

É importante destacar que a máquina pública, em sua plenitude deve estar dispondo 

de seus fundos para prestar suporte às pessoas que necessitam da reprodução artificial para 

garantir o seu planejamento familiar. Mas como o Estado não dispõe de fundos para cobrir 

nem uma pequena parcela da população, estaria sobrando esta, para a assistência 

suplementar, ou seja, os planos de saúde devem se responsabilizar por este dispêndio. 

Apesar disto, os métodos de procriação artificial são novamente tidos como muito custosos 

e, portanto, se sua cobertura fosse obrigatória, as operadoras perderiam muito dinheiro. 

Neste sentido, uma boa solução seria a que os planos custeassem apenas os casos em que o 

beneficiário fosse prevenir a infertilidade, seja esta causada por alguma doença ou quando o 

tratamento de alguma enfermidade puder gerar tal. Por este ângulo decidiu a jurisprudência 

em vários casos e há cada vez mais deliberações com esta lógica. 

A análise deste tema para a elaboração desta pesquisa observou diversos aspectos 

sociais e lógicos. Levando-se em consideração a legislação vigente e a problemática social, 

interposta por um problema que atinge grande parcela da população, tendo em vista 

conceitos e determinações doutrinários e jurisprudenciais. Com isso, apesar de complexo e 

de envolver diversos aspectos, sociais, políticos e ideológicos, o objeto deste estudo buscou 

trazer possibilidades mais amplas para àquelas pessoas que necessitam da reprodução 

assistida para constituir seu núcleo familiar, principalmente nos casos em que os 

dependentes das operadoras de saúde estiverem em risco de sua plenitude reprodutiva. 

1. PRINCÍPIOS NORTEADORES 

1.1. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

Descrito no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, o Princípio da Dignidade 



Da Pessoa Humana é um dos basilares de toda a Carta Magna. Refere-se essencialmente às 

necessidades de todos os indivíduos e da coletividade, observando que todos possuem 

direito a uma vida digna, sendo plenos e podendo gozar de direitos iguais. Nas palavras de 

Alexandre de Moraes, a dignidade se traduz como: “Um valor espiritual e moral inerente à 

pessoa, que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da 

própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 

constituindo-se um mínimo invulnerável que todo o estatuto jurídico deve assegurar de 

modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas limitações ao exercício dos 

direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária estima que merecem 

todas as pessoas enquanto seres humanos e a busca ao Direito à Felicidade.”.1 

Tido como princípio primordial, este determina o valor intrínseco do homem, sendo 

detentor de direitos que devem ser proporcionados a todos os cidadãos sem discriminação. 

Aos olhos deste princípio, deve-se analisar as condições de cada indivíduo em sua 

individualidade, colocando-o em par com a sociedade em sua coletividade, para que se 

possa chegar a um meio equivalente para todos. 

1.2. Princípio da Paternidade Responsável 

O Princípio da Paternidade Responsável se define através de seu próprio nome. A 

responsabilidade que o pai precisa ter com seu filho, como sendo produto de seus esforços e 

um indivíduo incapaz, tendo, dessa maneira, o genitor que arcar com suas responsabilidades 

desde a concepção até que se justifique o acompanhamento do mesmo, cessado pela 

maioridade. Trata-se de uma garantia fundamental, prevista no artigo 226, §7º da 

Constituição Federal, que deve assegurar o direito à convivência familiar à criança e ao 

adolescente, obrigando sua família e o Estado a certificá-lo. 

1.3. Princípio da Solidariedade Social 

Com o escopo de proporcionar uma sociedade justa, livre e solidária, o Princípio da 

Solidariedade Social foi disposto no artigo 3º, inciso I da CF. Na visão de Maria Celina 

Bodin de Moraes, “A família deixa de ser considerada um valor em si mesma, passando a 

ser entendida como merecedora da tutela jurídica na medida em que represente um 

ambiente no qual seus integrantes possam se desenvolver plenamente.”.3 Tal princípio 

descaracteriza o individualismo exacerbado, prezando pela sociedade como um todo, 

buscando justiça e direitos iguais aos cidadãos. Este busca o respeito nas relações 

familiares, considerando todos os membros da família. 



A relevância deste preceito é tão notável que foi ainda recepcionado pela 

Constituição Federal e pelo Código Civil em diversos artigos, o mais relevante para esta 

pesquisa é o art. 1565 do CC, onde em seu parágrafo 2º dispõe acerca do planejamento 

familiar.  

1.4. Princípio da Justiça Social 

O Princípio da Justiça Social entende que os indivíduos gozam de direitos e deveres 

iguais em todos e quaisquer aspectos da vida em sociedade. De tal maneira, devem ser 

garantidos a todos os cidadãos, de forma igualitária, o acesso às suas necessidades básicas, 

além de suas responsabilidades por meio de métodos assistenciais, disponibilizados pelo 

Estado. Tal princípio está previsto no artigo 170 da CF e busca que as pessoas que não 

possuem condições financeiras elevadas1, ou seja, quem é de baixa renda, possam ter acesso 

às mesmas oportunidades de quem possui alta renda. 

1.5. Princípio da Universalidade 

Pretendido no art. 196 da Carta Magna, este princípio é o garantidor que todos os 

indivíduos devem ter acesso aos serviços de saúde, sejam eles públicos ou conveniados. Tal 

axioma está protegido contra qualquer tipo de privilégios ou preconceitos e busca garantir à 

população um acesso igualitário aos meios de assistência à saúde. Esta premissa advém do 

termo equidade, que observa não apenas a condição de cada pessoa, mas reconhece as 

diferenças entre os seres humanos, advinda de uma conduta social, moral, ética e religiosa 

que é imposta pela sociedade. Com base nisso, entende-se que apesar de possuírem direitos 

iguais, as pessoas não necessariamente se encontrarão em par de igualdade ao acesso de 

qualquer necessidade primordial. 

Portanto, é dever do Estado garantir este acesso universal aos meios de saúde, sendo 

estes essenciais para a manutenção da vida. O ente estatal deve promover políticas públicas, 

sociais e econômicas para promover e tornar efetivo este direito, pois sem saúde não há que 

se falar em vida digna. 

1.6. Princípio da Integralidade 

A integralidade é um princípio fundamental da Constituição Federal que visa a 

assistência à saúde sendo garantida em todos os níveis de atuação, independentemente de 
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qualquer aspecto social, familiar ou cultural. Está disposto no art. 198 da CF e sua aplicação 

é de responsabilidade do Sistema Único de Saúde, através da Lei nº 8.080/90, onde no 

inciso II do seu art. 7º é determinada a integralidade da seguinte forma: 

Art.7º (...) 

II – integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo 

das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; (...) 

Esta perspectiva busca contextualizar o acesso à saúde, não importando como, 

contanto que ele seja efetivamente prestado, não podendo nenhum indivíduo ficar sem este 

serviço primordial. 

2. DIREITO À SAÚDE 

O direito à saúde é uma garantia fundamental, instituída pelo art. 196 da 

Constituição Federal. Tal dispositivo garante a todo indivíduo, de forma igualitária o acesso 

a tratamentos e cuidados médicos, além de atingir a coletividade na prevenção e combate de 

doenças, sendo esses benefícios, aplicados pelo Estado. Tal prerrogativa é organizada por 

um Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do qual o governo implementa a garantia 

disposta no artigo supramencionado. De tal forma, vale destacar que o SUS, é devidamente 

regulamentado pelos artigos 198 e 200 da CF. Cumpre ressaltar que são ainda instituídas 

redes privadas de acesso à saúde, podendo a comunidade buscar em outro meio a garantia 

de seu bem-estar, plenitude e vitalidade, não sendo, portanto, apenas do Estado a tarefa de 

cuidar de todos os cidadãos. 

O direito anteriormente mencionado tem como Princípio primordial o da Dignidade 

da Pessoa Humana, devidamente mencionado no art. 1º, III da Constituição Federal. Desta 

maneira, o direito à saúde deve ser considerado como direito fundamental, pois está 

disposto na Constituição Federal. Aos olhos da Organização Mundial da Saúde (OMS) a 

saúde é um estado de completo bem estar físico, mental e social, e não consiste apenas na 

ausência de doença ou enfermidade. Gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir 

constitui um dos direitos fundamentais de todo o ser humano, sem distinção de raça, de 

religião, de credo político, de condição econômica ou social”.³2 

                                                      
2 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Constituição da Organização Mundial da Saúde. 
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Com isso, demonstra-se que uma sociedade vigorosa é aquela que busca prezar pela 

vida de vitalidade de seus indivíduos. O Estado deve cuidar da saúde, prestando 

atendimento universal e amplo aos que precisam, cuidando de suas enfermidades e 

moléstias para que possam viver em profunda comodidade e tranquilidade, tendo, portanto, 

uma vida plena e repleta de saúde. 

3. INFERTILIDADE 

A infertilidade se trata da incapacidade de procriar, ou seja, de dar prosseguimento 

ao próprio material genético. Alvarenga explica que tal inabilidade para ter filhos é 

percebida depois de dois anos de tentativas para engravidar sem o uso de contraceptivos e 

mantendo o casal, sua vida sexual ativa. As causas da esterilidade podem ser diversas e 

muitas delas são ocasionadas por doenças ou tratamentos tão fortes de uma enfermidade 

que podem deixar o indivíduo inapto a gerar sua prole. Diversos são os meios de tratamento 

para este mal, entre eles está a reprodução assistida, entretanto, alguns casos são 

irreversíveis, e por este motivo, é válida a prevenção, antes mesmo de padecer desta 

moléstia. 

Historicamente, a infertilidade é um problema social. Tal adversidade em algumas 

épocas e em algumas culturas era entendida como um castigo, uma mazela tão grave que 

poderia ser interpretada como uma “maldição”, um castigo divino, podendo em alguns 

casos, o homem pedir a anulação do casamento por este problema ser advindo de sua 

companheira. É importante destacar que durante muito tempo, não se pensou sobre a 

infertilidade masculina, sendo, portanto, atribuída apenas à mulher. Ademais, perpetua-se 

na humanidade a necessidade, seja física, social, psicológica ou emocional de ter filhos. É 

intrínseco ao ser humano a naturalidade para reprodução, sendo causa de muita infelicidade 

e depressão, em alguns casos a incapacidade de gerar uma criança. 

Muitos casais sonham com o seu adorado e esperado filho, algumas pessoas desejam 

isto desde a infância, pois além de ser um instinto natural do ser humano, a sociedade 

impôs, durante séculos que a família só está completa se houver a perpetuação do 

prosseguimento do material genético do casal, ou seja, através da geração de sua prole. 

Ao passar das eras, a esterilidade foi deixando de ser um problema, pois surgiram 

técnicas que desmantelaram esta complicação. A tecnologia e a medicina, avançaram de 

uma maneira que poucos são os casos que não possuem solução. Em tal sentido, observa-se 

a evolução da humanidade neste aspecto. 



4. REPRODUÇÃO ASSISTIDA 

4.1. Conceito 

A reprodução assistida (RA) nada mais é do que um método de auxílio à procriação 

humana. Entende-se que as técnicas articuladas neste tipo de procedimento visam a 

implantação artificial de espermatozóides no aparelho reprodutor feminino, gerando a 

fecundação e, portanto, a gênese de uma nova vida. Sabe-se que são diversos os meios para 

esta prática, levando-se em consideração ainda que, a manipulação de gametas vai muito 

além do que apenas este exemplo mencionado. Podendo ainda o material genético não ser 

da mãe que está por gerar o seu neném. 

Vale salientar que muitos indivíduos não possuem a capacidade de se reproduzir por 

conta própria, seja por problemas de saúde, por conta de sua idade avançada ou por 

tratamentos de doenças que geram infertilidade ou qualquer outro motivo. De tal maneira, 

faz-se necessária a reprodução assistida, certificando o exercício do Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana, ao passo que traz grande bem-estar e realização pessoal a toda a 

população que depende dela para constituírem sua família. 

4.2. Evolução Histórica 

Data-se que o primeiro bebê a nascer através de técnicas de reprodução assistida no 

mundo foi em 25 de julho de 1978. Este foi o marco, com este início, muitas famílias ao 

longo dos anos foram beneficiadas com a introdução destas medidas. Ao longo do tempo, 

com o avanço da tecnologia e da medicina, vários métodos foram descobertos e ganharam 

melhorias, mas, junto com isso, diversas dúvidas jurídicas foram criadas, debates filosóficos 

e de ética entraram em cena. Em seguida, disseminou-se a técnica de injeção 

intracitoplasmática de espermatozóides em 1992, sendo explorada pelo mundo, mostrando 

que existem várias possibilidades mesmo para quem não goza de sua fertilidade plena. 

Apenas em 1984 nasceu a primeira criança fruto de reprodução assistida no Brasil, 

na mesma época tinha sido elaborado o primeiro documento ético sobre a reprodução 

assistida, realizado por uma comissão convocada pelo Parlamento Inglês, liderada por Mary 

Warnock. Tal trabalho, se tornou ponto de referência na história e na área da bioética. Em 

2005 o governo brasileiro liberou as pesquisas com células tronco embrionárias humanas, e 

neste ano, destacou-se um evento de extrema importância para o avanço científico. 

Considerando mais um grande marco na história das técnicas de reprodução humana 



assistida, em 2015 a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM), assegura aos 

casais homossexuais o direito de utilizar da reprodução assistida para constituírem sua 

família, a norma que vigorava anteriormente deixava a desejar. Por último, e devido a sua 

importância, no ano de 2017 foi estabelecido um grande salto para a reprodução assistida no 

Brasil. O CFM atualizou as normas que regulam a RA através da Resolução 2.168/2017, 

sua principal diferença foi abranger um rol demasiadamente maior de pessoas que podem 

ter acesso ao procedimento, sendo aprimorada a legislação de forma a facilitar sua 

reprodução de maneira ampla a todos. 

4.3. Contexto Atual 

É importante observar que há pouca legislação que verse sobre esse tema. Sendo 

então, a reprodução assistida regida pela Resolução nº 2.168/2017 do Conselho Federal de 

Medicina. Tal resolução dispõe sobre os aspectos gerais e específicos, levando em 

consideração a ética, segurança e eficácia das técnicas empregadas. São diversas as 

possibilidades que estes métodos podem trazer para a sociedade como um todo, contudo, 

existem limites a serem observados para que os procedimentos administrados não cheguem 

a contradizer as normas constitucionais e para isso, é necessária legislação que os regulem. 

Vale ainda destacar que a reprodução assistida é capaz de solucionar diversos 

problemas sociais existentes na sociedade. Alguns exemplos claros dessa afirmativa e que 

estão predispostos na Resolução anteriormente mencionada são as realizadas em benefício 

dos casais homoafetivos, pessoas solteiras e que possuam algum tipo de infertilidade. Para 

que nestes casos, estes indivíduos possam promover um núcleo familiar e com isso se 

garante os princípios da universalidade e integralidade, previstos na Carta Magna. A 

infertilidade é o objeto principal desta pesquisa e será apresentado posteriormente. 

Insta salientar que a reprodução assistida não se limita apenas à inseminação 

artificial e à fertilização in vitro. Existem outros métodos como o coito programado e 

tratamentos que não se manuseiam gametas, se restringindo ao uso específico de 

medicamentos. As técnicas disponíveis no Brasil atualmente são as intracorpóreas 

(inseminação artificial), extracorpóreas (fertilização in vitro), homólogas (utilizam gametas 

do próprio casal) ou heterólogas (com gametas de doadores) e por último a da substituição 

(conhecida popularmente como “barriga de aluguel”), mas essa última a doadora necessita 

não poder gerar o filho dentro de seu próprio útero, o “aluguel” não pode ser oneroso e a 

pessoa que vai engravidar, tem que ser próxima da doadora do material genético em até 2º 



grau de parentesco. Devido ao número de possibilidades, estão se abrindo hipóteses mais 

amplas para os indivíduos que desejam expandir sua família. Infelizmente, o acesso a estes 

métodos é deveras custoso e não atinge grande parte da população, devido a esse fato. 

5. PLANEJAMENTO FAMILIAR 

Entende-se como planejamento familiar as ações que auxiliam os indivíduos a 

planejar ou prevenir o nascimento de seres humanos com o objetivo ou não de constituir 

família. Seu escopo é assegurar direitos iguais e proporcionar informação e métodos 

facilitadores a todos os cidadãos que desejam formar uma família e também a todos que não 

desejam. O artigo 1º da Lei 9.263/96 dispõe este planejamento como sendo direito de todos 

os cidadãos e o art. 2º da mesma Lei explica este conceito da seguinte forma: 

Art. 2º Para fins desta Lei, entende-se planejamento familiar como o conjunto de 

ações de regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, 

limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou pelo casal. 

Estando ainda assegurado como direito fundamental pelo artigo 226, §7º da 

Constituição Federal.  

Vale salientar que o planejamento familiar é ainda abalizado no artigo 12 da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Ninguém será sujeito a interferências na sua 

vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataques à sua 

honra e reputação. Todo homem tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou 

ataques.”. De tal maneira, é garantido aos indivíduos a vida privada e a liberdade de 

estruturação familiar, sendo estes, direitos estabelecidos ainda pelo art. 6º da Constituição 

Federal, quando versa como direitos sociais os da proteção à maternidade e à saúde.  

No contexto social atual, a tecnologia e a sociedade avançaram de uma forma que 

proporcionou às pessoas que não tinham condições de constituir família, que por algum 

motivo social, biológico ou moral possam passar a estabelecer quando pretenderem. Se for 

analisado ao longo da história, percebe-se que a liberdade por trás da formação de um 

núcleo familiar é perturbada por várias convicções, podendo ser religiosas, morais, culturais 

ou ainda ideológicas. Desta forma, é muito lento o progresso nessas áreas, por mais que 

sejam tão importantes. 

Por conseguinte, o direito ao planejamento familiar deve ser atestado para todos os 

membros da sociedade, não podendo o Estado, ou qualquer entidade privada intervir no 



processo do mesmo, tendo que se respeitar o exercício da autonomia exclusiva dos 

cidadãos, assim determina o art.1.565, §2º do Código Civil. Devendo, portanto, ser 

garantido esse direito pelos meios que o Estado e a iniciativa privada possam prestar, de 

maneira igualitária a todo o povo. 

6. REPRODUÇÃO ASSISTIDA NO PLANEJAMENTO FAMILIAR 

A figura do casamento é a principal, mas não a única que gera a necessidade de 

planejamento familiar. De acordo com Pereira: “Tradicionalmente, a finalidade natural do 

casamento é a procriação de filhos, perpetuando a espécie. Natural, mas não essencial, pois 

não são raros os casais sem filhos, como as uniões de pessoas que pela idade ou estado de 

saúde não têm condições de os ter.”⁴. Sendo assim, se mostra mais do que necessária a 

implementação da reprodução assistida, preponderando a intenção de ter filhos, por mais 

que não se possa tê-los, pois o casal, ou indivíduo solteiro que não puder gerar uma prole 

por meios naturais, poderá fazê- lo por meios não naturais. 

É importante destacar que além de normas legais, há que se falar do direito à 

reprodução humana assistida propriamente dita, investigando sua natureza jurídica como 

direito fundamental. No entendimento de Olga Jubert Gouveia Krell, “No tocante às 

técnicas de Reprodução Humana Assistida, vislumbram-se um apanhado de normas e 

princípios constitucionais que podem fornecer respostas jurídicas - possibilidades e limites 

– e ofertar respaldo legal para um possível direito à reprodução humana assistida. Como 

não há menção expressa do referido direito, ele deve ser construído através da interpretação 

sistemática dos direitos fundamentais à vida (art.5º. Caput), à saúde e ao de constituir uma 

família, baseado no direito fundamental ao planejamento familiar, sempre amparados pelo 

princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art.1º, III).”⁵. Neste 

sentido, a reprodução assistida é uma técnica favorável ao planejamento familiar, tendo em 

vista que proporciona métodos de auxílio à geração de novas 3proles para quem não possa 

gerá-las de maneira natural. 

Entende-se que a reprodução assistida trata não apenas de questões físicas, mas 

também psicológicas, dentro de um meio em que se pretende ter filhos, mas onde se resiste 

à impossibilidade de gerá-los. Há que se falar então em direito à 

saúde, perpetuando o conceito de saúde reprodutiva com o escopo de proporcionar 

                                                      
3 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições de Direito Civil V, Direito de Família, 22ª edição, 2014. 

Editora Forense. 



qualidade de vida e garantias iguais a todos. Neste escopo, pode-se afirmar que o 

planejamento familiar gera o direito à reprodução e este deverá ser empregado das formas 

que forem possíveis, levando em consideração os limites impostos pelo Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana e da Paternidade Responsável. 

Não há, entretanto, taxativamente uma legi4slação que salvaguarde o direito de 

procriar e gerar herdeiros especificamente. Apesar que, este direito pode ser interpretado no 

conceito de planejamento familiar, ao passo que este determina a liberdade dos indivíduos 

em gerar ou prevenir a sua procriação, como seres humanos, presumindo-se então o direito 

de ter filhos como advindo deste planejamento. Ademais, por meio de tal concepção, pode-

se inferir que a reprodução assistida está englobada neste meio, estando o Estado obrigado a 

disponibilizar recursos para que sejam assegurados tais métodos. De maneira semelhante, 

Denz sustenta que  

“A Constituição Federal, ao proporcionar ao casal o direito à reprodução e ao livre 

planejamento familiar, também está prevendo que se possa utilizar métodos 

artificiais de reprodução, caso haja alguma impossibilidade natural para tanto. O 

direito à reprodução se manifesta, assim, em um sentido negativo e positivo. Em 

sua dimensão negativa se expressa na impossibilidade do Estado de interferir na 

liberdade de planejamento familiar do casal e, no sentido positivo, traduz-se na 

obrigação do Estado de prover todos os instrumentos ao casal para poder gerar, 

inclusive disponibilizando o uso aos recursos das técnicas da infertilidade.”.⁶5
 

Vale destacar ainda que apesar da existência do direito, existem limites 

estabelecidos por toda a norma Constitucional ao processo de reprodução humana assistida. 

Não obstante a inexistência de norma específica que regule esta temática, tem o intérprete 

da lei que respaldar-se apenas na Constituição, havendo que se balancear a possibilidade ou 

não da utilização dos métodos de reprodução assistida, levando em conta que alguns iriam 

contra os princípios primordiais da Carta Magna, mesmo que não todos. Dessa maneira, 

Dias assevera: 

“Em jeito de conclusão, poderá apenas afirmar-se que o direito constitucional 

relevante não aponta caminhos claros no sentido da admissibilidade ou da rejeição 

global dos novos métodos da procriação assistida. Em todo o caso, e no 

pressuposto que a consciência sociológica e ético-jurídica será complacente, se não 

mesmo cúmplice, no recurso à utilização de tais técnicas, é de prever que da 

Constituição acabe por desentranhar-se (quiçá, emergir) uma interpretação 

                                                      
4 KRELL, Olga Jubert Gouveia, Reprodução Humana Assistida e Filiação Civil. Juruá: Curitiba, 2006. 
5 DENZ, G. F. H. Procriação assistida e direito à saúde: análise do planejamento familiar à luz do princípio da 

dignidade da pessoa humana e da primazia do direito da criança. [Dissertação] Mestrado em Direito Econômico 

e Social. Pontifícia Universidade Católica do Paraná; Curitiba, 2007. 115p. 



favorável à admissão de tais processos, cerceada embora por limites mais ou 

menos acentuados, consoante o alcance que for dado às normas que tutelam o 

direito à vida e à identidade pessoal.”. 6 

Levando em consideração o contexto social⁶ atual, muitos são os limites que devem 

ser impostos às técnicas de reprodução humana assistida. Mostrando assim que existe a 

necessidade de legislação específica quanto a este conteúdo, pois não são todos os métodos 

possíveis que poderão ser utilizados, tendo-se em vista, que alguns podem ferir os 

princípios estabelecidos pela Constituição Federal. Destarte, diversos são os meios de se 

chegar ao objetivo almejado de reprodução, entretanto, há que se respeitar de forma ampla e 

organizada as limitações legislativas, principiológicas e sociais. 

7. O QUE A LEI DOS PLANOS DE SAÚDE ESTABELECE SOBRE A 

REPRODUÇÃO ASSISTIDA? 

Em regra, os planos de saúde não cobrem tratamentos com a finalidade de 

reprodução assistida. No art. 10, inciso III da Lei nº 9.656/98 (Lei dos Planos de Saúde), há 

a descaracterização clara das técnicas reprodutivas nas coberturas assistenciais de saúde.  

Contudo, na mesma norma, tem-se em vista que o planejamento familiar é de grande 

relevância e está garantido na cobertura dos planos de saúde. Se for analisada a reprodução 

humana assistida como sendo parte deste planejamento e por conseguinte, assentada como 

direito fundamental, deve-se reanalisar a norma vigente, para que os planos de saúde, 

também cubram a reprodução humana assistida em suas coberturas assistenciais. O art. 35 – 

C, III da referida Lei dos Planos de Saúde, estabelece o planejamento familiar como 

obrigatório no programa dos planos estipulados por esta mesma lei.  

Como formalmente destacado pelo Parágrafo Único do artigo acima mencionado, a 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinará a necessária regulamentação 

para o disposto também a respeito do planejamento familiar na questão assistencial privada. 

De tal modo, o artigo 9º da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS observa como 

garantia mínima nos planos privados de assistência à saúde as ações de cobertura ao 

programa doméstico, reafirmando o que está previsto no artigo anteriormente explanado.  

Apesar disto, a reprodução assistida não se mantém garantida a menos que seja 

então considerada como método de planejamento familiar. Pode-se inferir, portanto, que há 

inconstitucionalidade na recusa das operadoras de saúde em custear a reprodução aos 
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segurados que necessitam deste tratamento e que não tem condições financeiras para 

realizá-lo sem o plano. Com isso, é estabelecida uma insegurança jurídica, já que, decerto, 

foi apresentado ao longo desta pesquisa que não deve apenas ser percebida a reprodução 

humana assistida como planejamento familiar, mas também como direito fundamental à 

saúde e, consequentemente, devem os planos de saúde arcar, em alguns casos com estes 

custos em suas coberturas assistenciais. 

Destaca-se ainda que algumas doenças precisam de cuidados médicos específicos e 

que o seu tratamento pode gerar infertilidade, seja pela doença em si ou pelo método 

utilizado para curá-la. Nesses casos, os planos de saúde deveriam estar garantindo ao 

tratarem tais moléstias, que por suas consequências, podem gerar ao longo dos seus 

cuidados a infertilidade do paciente. Por mais que não seja culpa da empresa contratada, a 

esterilidade seria consequência dos cuidados médicos. Dito isto, deve-se analisar o que está 

disposto no art. 35 – F da Lei dos Planos de Saúde.  

De acordo com o artigo mencionado, deve o plano assistencial cuidar da 

“recuperação, manutenção e reabilitação'' da saúde do paciente. Cabendo, portanto, a 

reprodução humana assistida, já aceita como direito fundamental, como meio de intervir na 

infertilidade causada pelo tratamento da doença que foi entregue aos cuidados do serviço do 

plano. Para que seja estabelecida de maneira adequada, pode ser utilizado o método de 

criopreservação, para que o paciente, ao longo de sua vida, venha a ter a possibilidade de 

gerar seus filhos, mesmo após ter passado por um procedimento ou esteja sofrendo as 

consequências de uma enfermidade que tenha lhe causado a impossibilidade de os gerar. 

Para esses pacientes que se submeteram ao tratamento de sua doença e que 

involuntariamente se tornarão inférteis, a reprodução humana assistida, seria a única 

oportunidade de concretizar o tão sonhado momento gestacional e da geração de sua prole. 

Apontando este fato, vem à tona a ideia de que o indivíduo que se sujeita ao tratamento 

médico que vai gerar sua esterilidade ou que é acometido com uma doença que lhe causaria 

infertilidade, tem que se conformar em não poder procriar pois os planos de saúde, não 

estão regulados de maneira a atender essas hipóteses. Tendo assim, o enfermo que escolher 

entre sua saúde em detrimento da possibilidade de ter filhos. Observando este aspecto, faz-

se mais do que necessária a implantação da reprodução assistida nestes casos, mas sem 

desconsiderar o fator financeiro, podendo ser levemente reajustado, pois estes ficariam mais 

onerosos com o elevado custo do tratamento. Entretanto, deve-se levar em consideração que 



tais custos devem ser apenas básicos, ao passo que se forem demasiadamente onerosos, 

perderão o verdadeiro sentido deste amparo legal, pois a pesquisa se destina àqueles que 

não possuem meios financeiros suficientes para arcar com os custos dos procedimentos em 

questão. 

8. ENTENDIMENTO ATUAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

O STJ entende até então que as operadoras de saúde não são obrigadas a financiar os 

procedimentos de reprodução assistida. Em específico o método da inseminação artificial, 

estando este defeso no artigo 10, inciso III da Lei nº 9.656/98. Ademais, o entendimento é 

que as demais técnicas de reprodução assistida também estão compreendidas como não 

obrigatórias na cobertura dos planos de saúde. Neste sentido, a jurisprudência entende que 

se não houver cláusula específica da cobertura assistencial à reprodução humana assistida, 

não existe, portanto, a sua obrigatoriedade. 

Entretanto, recentes decisões dos tribunais estão concluindo que quando se tratar de 

prevenção à infertilidade cabe à operadora de saúde o custeio, mesmo que parcial, da 

criopreservação do material genético dos indivíduos. O que se deseja então é que seja 

estabelecido que o plano de saúde deva arcar com a integralidade do tratamento, por mais 

que um pequeno reajuste no valor do contrato seja estabelecido entre as partes, para que 

desta forma não venha a prejudicar a operadora de saúde. Ocorre que os pacientes em 

questão não teriam a capacidade financeira de custear o procedimento por vias próprias, 

ficando assim, desamparados. A assistência de saúde suplementar daria a oportunidade a 

muitas pessoas que estariam perdendo sua capacidade reprodutiva e que por mais que a 

tenham efetivamente extraviado, poderão recorrer ao método da criogenia para quando 

quiserem gerar a sua prole. Vejamos a decisão da Terceira Turma do Superior Tribunal de 

Justiça a respeito deste tema: 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

CPC/2015. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO 

QUIMIOTERÁPICO PARA CÂNCER DE MAMA RECIDIVO. [...] 

1. Controvérsia acerca da cobertura de criopreservação de 

óvulos de paciente oncológica jovem sujeita a quimioterapia, com 

prognóstico de falência ovariana, tornando-a infértil. 

2. Nos termos do art. 10, inciso III, da Lei 9.656/1998, não 

se inclui entre os procedimentos de cobertura obrigatória a "inseminação 

artificial", compreendida nesta a manipulação laboratorial de óvulos, dentre 

outras técnicas de reprodução assistida (cf. RN ANS 387/2016). 

3. Descabimento, portanto, de condenação da operadora a 



custear criopreservação como procedimento inserido num contexto de mera 

reprodução assistida. 

4. Caso concreto em que se revela a necessidade atenuação 

dos efeitos colaterais, previsíveis e evitáveis, da quimioterapia, dentre os 

quais a falência ovariana, em atenção ao princípio médico "primum, non 

nocere" e à norma que emana do art. 35- F da 9.656/1998, segundo a qual a 

cobertura dos planos de saúde abrange também a prevenção de doenças, no 

caso, a infertilidade. 

5. Manutenção da condenação da operadora à cobertura de 

parte do procedimento pleiteado, como medida de prevenção para a 

possível infertilidade da paciente, cabendo à beneficiária arcar com os 

eventuais custos do procedimento a partir da alta do tratamento 

quimioterápico, nos termos do voto da Min.a NANCY ANDRIGHI. 

6. Distinção entre o caso dos autos, em que a paciente é 

fértil e busca a criopreservação como forma de prevenir a infertilidade, 

daqueloutros em que a paciente já é infértil, e pleiteia a criopreservação 

como meio para a reprodução assistida, casos para os quais não há 

obrigatoriedade de cobertura. [...] 

(REsp 1815796/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 26/05/2020, DJe 09/06/2020). 

Decerto, o tribunal entende que quando a infertilidade for consequência de alguma 

enfermidade do paciente, não sendo, portanto, a causa do tratamento, deve a operadora de 

saúde arcar com as custas da preservação dos gametas, utilizando- se da reprodução 

assistida para a conservação dos mesmos. Isto à luz do art. 35-F da Lei. 9.656/98, pois este 

implica a condição de cuidar das necessidades dos pacientes que estiverem sendo tratados 

pela assistência suplementar, incluindo a infertilidade nestas circunstâncias. Dessa forma, 

os beneficiados estarão sendo garantidos que poderão procriar independentemente da 

doença ou das consequências de seus cuidados médicos que venham a lhe deixar estéril. De 

maneira similar, vejamos outra jurisprudência agora do TJ-RJ: 

APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE BIÓPSIA 

E DE PROCEDIMENTO DE CONGELAMENTO DE ÓVULOS 

COM O INTUITO DE PRESERVAÇÃO DA FERTILIDADE DA 

PACIENTE, QUE PODE SER AFETADA COM O INÍCIO DA 

QUIMIOTERAPIA PARA O TRATAMENTO   DO   CÂNCER   QUE   

LHE   ACOMETEU. 

ABUSIVIDADE. DANO MORAL. É cediço que ao plano de saúde é 

permitido restringir o risco, delimitando as doenças que não serão cobertas, 

porém, uma vez estabelecido que determinada enfermidade esteja incluída 

na cobertura, não cabe à prestadora do serviço de saúde definir quais 

tratamentos devem ou não ser autorizados. A biópsia pretendida guarda 

direta relação com o tratamento da doença, tendo sido prescrita para definir 

qual droga quimioterápica seria a mais adequada ao quadro clínico da 

paciente, tendo havido injustificada recusa de sua cobertura. Quanto ao 

congelamento de óvulos, houve indicação médica acerca da necessidade de 

sua realização antes do início da quimioterapia, pois tal tratamento poderia 



resultar em falência ovariana prematura, daí o risco de a paciente ficar 

estéril. Este procedimento não se confunde tão pouco se equipara à 

inseminação artificial, senão consiste em medida de garantia dos direitos 

reprodutivos da paciente, cuja proteção à maternidade é direito social 

assegurado pelo art. 6° da Constituição da República. Dado o quadro 

clínico da autora, a cobertura se mostra obrigatória, uma vez que o 

tratamento oncológico/quimioterápico tem previsão contratual, exsurgindo 

a criopreservação dos óvulos como medida necessária para assegurar a sua 

realização prevenindo a infertilidade da paciente, sequela da doença. 

Incidência do disposto nos arts. 35-C, I e III, e art.35-F da lei n° 9.656/96. 

Dano moral configurado. Quantia indenizatória fixada em R$10.000,00 

(dez mil reais). RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA 

AUTORA PROVIDO. (fls. 277/8). 

(TJ-RJ - APL: 04084096720158190001, Relator: Des(a). JDS JOÃO BATISTA DAMASCENO, 

Data de Julgamento: 20/03/2019, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). 

Esta decisão, por sua vez, veio garantir o direito reprodutivo da parte que buscava não a 

reprodução assistida como método facilitador à sua procriação, mas como recurso 

preservativo do seu material genético. Para que deste modo, possa gerar um filho em algum 

momento de sua vida. Com o fim de perpetuar este entendimento, vejamos outro 

entendimento com este escopo, decidido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: 

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. 

TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RECUSA DE COBERTURA DA 

CRIOPRESERVAÇÃO DOS ÓVULOS. ILEGALIDADE. 

PREVENÇÃO DE INFERTILIDADE. DANOS MORAIS 

CONFIGURADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 

PEDIDO. MODIFICAÇÃO EM PARTE. 1. 

Autora, usuária do plano de saúde da parte ré, que foi diagnosticada com 

câncer de mama, sendo orientada por seu médico a congelar seus óvulos 

para preservar possível infertilidade decorrente do tratamento    

quimioterápico. 

Contudo, a cobertura foi negada pela autora, que teve de custear o 

procedimento. 2. Sentença que condenou a parte ré a reembolsar à autora 

pelo custeio em referência. Hipótese em que não se está diante de pretensão 

de cobertura de tratamento de reprodução assistida, nos termos do art. 10, 

III, da Lei 9.656/98. Caso em que se busca, ao contrário, a criopreservação 

(congelamento) dos óvulos para prevenir possível infertilidade, decorrência 

colateral, previsível e evitável do tratamento oncológico. 3. Art. 35-F da 

Lei 9656/98 que prevê que a cobertura do plano de saúde deve abranger, 

também, a prevenção de doenças, como no caso, a infertilidade. Assistência 

de saúde que compreende a prevenção às sequelas dos tratamentos aos 

quais os usuários se submetem - no caso, a quimioterapia, já coberta pelo 

plano. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte 4. Danos 

morais configurados. Verbete sumular nº 209 desta Corte. Arbitramento da 

verba em atenção aos princípios atinentes à matéria e particularidade do 

caso concreto. Modificação parcial da sentença para condenar o réu, 

também, em danos morais. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU. 

PROVIMENTO DO RECURSO AUTORAL. 

(TJ-RJ - APL: 00246021520178190209, Relator: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA, Data 

de 



Julgamento: 17/03/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2021). 

 

O direito discutido nesta pesquisa, se trata da possibilidade dos assegurados pelos 

planos de saúde a terem a possibilidade de formar sua família, através de seu material 

genético no futuro, tendo em vista que possa se tornar infértil por conta do tratamento de 

sua doença ser muito agressivo ao sistema reprodutor ou pelas consequências da 

enfermidade propriamente dita. Com isso, cabe às operadoras de saúde dispor de meios para 

a obtenção deste direito. Levando em consideração ainda a inconstitucionalidade da recusa 

por estes planos, já que o planejamento familiar, por eles abarcados, também agrupa a 

reprodução assistida como método eficiente de reprodução. 

CONCLUSÃO 

À luz do exposto, o direito à reprodução assistida como maneira de proporcionar a 

possibilidade de gerar sua própria prole para pessoas acometidas com infertilidade tem de 

ser assegurado em virtude do direito ao planejamento familiar, tido como garantia 

fundamental prevista na Constituição e instituído nos princípios da paternidade responsável 

e da dignidade da pessoa humana. 

Como formalmente destacado, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), 

mesmo considerando o planejamento familiar com sua devida importância, decidiu em 

contrário da reprodução assistida, determinando que as operadoras de saúde não têm a 

obrigação de custear tais métodos. Com base no que foi apresentado anteriormente, pode-se 

entender que tal exclusão seria considerada inconstitucional, pois está limitando um direito 

previsto na Constituição Federal. Até o Sistema Único de Saúde (SUS), com determinação 

estatal implementa os procedimentos de reprodução assistida, contudo, não tem capacidade 

de atuar com uma demanda tão extensa e por isso, por falta de verba e de instalações 

decentes, não consegue abranger a todos que necessitam. Se o SUS, mesmo apesar de toda a 

dificuldade encontrada, abrange a reprodução assistida, então é deveras contraditório que os 

planos de saúde não possam compreender tais intervenções. 

Ademais, a jurisprudência tem entendido atualmente que os planos de saúde podem 

sim custear os procedimentos questionados. Visa-se a prevenção da infertilidade nos casos 

em que o paciente estiver doente e a consequência desta doença ou até mesmo o tratamento 

da desta pelo plano, possa gerar infertilidade. Já se sabe quais doenças e quais meios de 

cuidado podem fazer o indivíduo se tornar estéril, portanto, normalmente não é surpresa. 

Quando uma pessoa estiver com a sua fertilidade em risco, cabe, no entendimento 



jurisprudencial os devidos cuidados do mesmo, para que se garanta que um dia o cidadão 

possa gerar sua família. A forma que pode ser administrado tal tratamento, é através da 

criogenia, forma de reprodução assistida, onde se congela os gametas da pessoa, 

preservando sua possibilidade de ter filhos a qualquer momento. Deve, portanto, a 

operadora de saúde, zelar por este material genético até o dia que puder ser utilizado, 

perdurando-se os cuidados sobre o mesmo. 

Por fim, quando o direito à saúde e à família for devidamente considerado, deixará a 

reprodução assistida de ser excluída no rol de obrigações a se cumprir nos planos de saúde. 

A inconstitucionalidade acometida neste sentido, atinge diversas pessoas que hoje em dia 

não possuem condições de custear os métodos artificiais de procriação e de cuidados da 

infertilidade. Muitos indivíduos acabam por se tornar inférteis todos os dias pois não 

conseguem o devido tratamento e este número cresce ainda mais, trazendo tristeza e falta de 

bem estar a grande parte da população. Quando a legislação entender por um sentido mais 

humano, só então se enxergará um cenário diferente do atual. 
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