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Prezados(as) colegas e servidores(as)!

Sejam bem-vindos(as) à edição de OUTUBRO do Boletim Informativo 

do Núcleo de Defesa da Saúde (NUDS)!

Nesta edição, destacamos os seguintes temas:

• relevantes decisões jurisprudenciais atuais;

• tecnologias incorporadas ao SUS, no mês de outubro;

• notícias atualizadas sobre saúde;

• ofícios encaminhados no mês de outubro;

• dicas culturais.

Boa leitura!
 

Aldo Neri de Vargas Junior
Dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde 

APRESENTAÇÃO
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//////////SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)//////////
A Corte tem entendimento firmado no sentido de que os planos de saúde 

podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, 
sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os 
experimentais. In casu, foi determinado o fornecimento do fármaco PALBOCICLIBE 
(IBRANCE) a paciente acometida de CÂNCER DE MAMA METASTÁTICO.

Acórdão                         Ementa

//////////TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJ-RS)//////////
Caso em que fora determinada a inclusão da União no polo passivo da 

demanda. Na ação, foi requerido o fornecimento do medicamento PERTUZUMABE 
para tratamento de NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA da autora. Foi considerada 
desnecessária a inclusão da União, pois o medicamento, embora ainda não conste 
nas listas do SUS, está inserido em sua política, por meio da Portaria 57/2017-MS, de 
04/12/2017, que tornou pública a decisão de incorporar o PERTUZUMABE no tratamento 
do câncer de mama.

Acórdão                         Ementa

Trata-se de decisão pela desnecessidade de inclusão da União no polo passivo 
de demanda, em que requerido o fornecimento do MEDICAMENTO RIBOCICLIBE para 
tratamento de CÂNCER DE MAMA. O perigo de dano é incontroverso em função da 
gravidade do quadro de saúde da autora, o teor do laudo médico que instrui os autos 
dá suporte a um prognóstico de configuração da presença cumulativa dos requisitos do 
Tema 106 do STJ.

Acórdão                         Ementa

Demanda em que foi reconhecida a OMISSÃO ESTATAL, determinado o 
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO LISTADO NA RENAME, não incidindo, assim, os 
requisitos do Tema 106-STJ. A autora era paciente idosa, com câncer de mama, que 
aguardava há mais de 140 dias pelo tratamento no SUS. 

Acórdão                         Ementa

JURISPRUDÊNCIA

https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/08134953-stj-stp-474-mc-mg-ca-mama-palbociclibe-plano.pdf
https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/08134955-stj1.pdf
https://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202110/13125500-juris-tj1.pdf
https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/08135002-tjrs-1-trfp-ri-71009924721-ca-mama-idosa-demora.pdf
https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/08134957-tj1.pdf
https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/08135003-tjrs-2-cc-ai-50678954820218217000-ca-mama-pertuzumabe.pdf
https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/08134958-tj2.pdf
https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/08135005-tjrs-3-cc-ai-50754314720208217000-ca-mama-ribociclibe.pdf
https://defensoria-admin.rs.gov.br/upload/arquivos/202111/08135000-tj3.pdf
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TECNOLOGIAS EM SAÚDE
A seguinte tecnologia foi INCORPORADA ao SUS pela CONITEC, com 

prazo máximo para disponibilização ao paciente de 180 dias a partir da 
incorporação.

TECNOLOGIA EM SAÚDE: É a aplicação de conhecimentos e habilidades 
organizados na forma de DISPOSITIVOS (por exemplo: stent), MEDICAMENTOS, VACINAS, 
PROCEDIMENTOS (por exemplo: exames e cirurgias) e SISTEMAS desenvolvidos para 
resolver um problema de saúde e melhorar a qualidade de vida (fonte: OMS).

IMPLANTE DE DRENAGEM OFTALMOLÓGICO (iStent inject® 
Trabecular Micro-Bypass System)

Incorporado por meio da Portaria 68/2021–SCTIE/SAES/MS, datada de 08/10/2021 
e publicada no DOU do mesmo dia. O implante de drenagem oftalmológico foi 
incorporado para o tratamento de pacientes com glaucoma primário de ângulo aberto 
leve a moderado que falharam ao uso de pelo menos um colírio.

O glaucoma é uma neuropatia ótica degenerativa que evolui com perda do 
campo visual e cegueira, sendo a principal causa de cegueira irreversível. 

Leia +

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2021/20211008_Relatorio_663_implante_glaucoma.pdf
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NOTÍCIAS

Em Canela, DPE/RS e MP elaboram Termo de Cooperação 

No dia 18/10/2021, a Defensoria Pública Regional de Canela reuniu-se com o Ministério 
Público (MP) e com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para discutir a assinatura de 
Termo de Cooperação referente ao atendimento psiquiátrico no município e formalizar 
os fluxos de ação em casos de condução e internação compulsória.

Leia +

Em Carazinho, DPE/RS evita corte de luz em residência de idosa que precisa de 
aparelho para respirar após sequelas da Covid-19

A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ajuizou uma ação, em caráter 
de urgência, para impedir o corte da energia elétrica da moradia de uma idosa que 
depende de concentrador de oxigênio para sobreviver devido à fibrose pulmonar, 
independentemente da existência de débitos em atraso. Também foi requisitado que os 
entes públicos (Estado e Município) fossem condenados a custear a energia referente 
ao aparelho, de forma ininterrupta e contínua.

Leia +

Defensores públicos e secretária Arita Bergmann reúnem-se para discutir resolução 
de litígios na área da saúde 

No dia 18/10/2021, defensores públicos dos estados do Rio Grande do Sul e de Sergipe 
estiveram reunidos com a secretária estadual da saúde, Arita Bergmann. Na ocasião, 
as Defensorias apresentaram para a Secretária os trabalhos da Câmara de Resolução 
de Litígios da Saúde, implantada em Sergipe. O projeto permitiu que até 49% das 
demandas relacionadas à saúde fossem solucionadas de forma extrajudicial.

Leia +

Em Frederico Westphalen, ação da DPE/RS garante vaga em UTI neonatal para 
mulher com gestação de risco

A Defensoria Pública Regional de Frederico Westphalen garantiu uma vaga em Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, em Erechim, para uma assistida, grávida de 32 
semanas, que havia sido internada em hospital com contrações e sangramentos. Após 
os procedimentos necessários, tanto a mãe quanto o bebê passam bem.

Leia +

https://www.defensoria.rs.def.br/termo-canela
https://www.defensoria.rs.def.br/em-carazinho-dpe-rs-evita-corte-de-luz-em-residencia-de-idosa-que-precisa-de-aparelho-para-respirar-apos-sequelas-da-covid-19
https://www.defensoria.rs.def.br/defensores-publicos-e-secretaria-arita-bergmann-reunem-se-para-discutir-resolucao-de-litigios-na-area-da-saude
https://www.defensoria.rs.def.br/em-frederico-westphalen-acao-da-dpe-rs-garante-vaga-em-uti-neonatal-para-mulher-com-gestacao-de-risco 
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Terceira Turma do STJ manda plano custear remédio sem registro na ANVISA, mas 
com importação autorizada 

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que uma operadora de 
plano de saúde arque com a importação do medicamento Thiotepa/Tepadina, utilizado 
no tratamento de câncer. O medicamento, apesar de ainda não ser registrado pela 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), teve a importação autorizada em 
caráter excepcional pela própria agência. Para o colegiado, ainda que a importação 
excepcional não substitua o registro do medicamento, a autorização dada pela ANVISA 
evidencia a segurança sanitária do fármaco. 

Acórdão              Leia +

STF invalida lei que liberou inibidores de apetite não recomendados pela ANVISA

A Lei n° 13.454/2017, que autorizava a produção, a comercialização e o consumo dos 
anorexígenos sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, foi declarada 
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Para a maioria do colegiado, 
ao contrariar recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e 
autorizar a produção das substâncias, a norma não protege de maneira eficiente o 
direito à saúde e ofende o princípio da proibição do retrocesso social, que impossibilita 
a adoção de medidas que visem revogar direitos sociais já consagrados na ordem 
jurídica.

Leia +

Plano deve autorizar tratamento multidisciplinar de criança autista

Juiz determinou que plano de saúde autorize a realização de tratamento 
multidisciplinar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista – TEA, sob 
pena de multa diária de mil reais.

Leia +

Programa TEAcolhe terá centros de 
macrorreferência em Santa Maria e em Canoas

O programa TEAcolhe objetiva organizar e 
fortalecer as redes municipais de saúde, educação 
e assistência social no atendimento a pessoas 
com autismo e suas famílias. Os municípios de 
Santa Maria e Canoas já foram habilitados como 
sedes dos Centros Macrorregionais de Referência 
em Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). Os 
próximos municípios a receber essa habilitação 
devem ser São Sepé, Capão da Canoa, Santo 
Ângelo, Cruz Alta, Ijuí, Santa Rosa, Bagé, Santa Cruz 
do Sul e Encantado.

Leia +

Plano de saúde deve autorizar 
cirurgia de urgência à idosa

Juiz deferiu a tutela provisória 
e determinou que o plano 
de saúde custeasse todas 
as despesas de cirurgia de 
urgência à idosa de 87 anos. O 
plano de saúde havia negado 
o procedimento com base no 
período de carência. Para o 
magistrado, “o dano que se 
pretende evitar com a medida 
é irreparável”.

Leia +

https://processo.stj.jus.br/processo/julgamento/eletronico/documento/mediado/?documento_tipo=integra&documento_sequencial=132868376&registro_numero=202100523406&peticao_numero=-1&publicacao_data=20210816&formato=PDF
https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13102021-Terceira-Turma-manda-plano-custear-remedio-sem-registro-na-ANVISA--mas-com-importacao-autorizada.aspx
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=474796&ori=1
https://www.migalhas.com.br/quentes/353253/plano-deve-autorizar-tratamento-multidisciplinar-de-crianca-autista
https://saude.rs.gov.br/programa-teacolhe-tera-centros-de-macrorreferencia-em-santa-maria-e-canoas
https://www.migalhas.com.br/quentes/353480/plano-de-saude-deve-autorizar-cirurgia-de-urgencia-a-idosa
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Unimed deve fornecer e custear 
medicamento para tratamento de 
câncer

Após ingressar com ação judicial, paciente 
portadora de tumor com mutação met 
exon 14 conseguiu que o medicamento 
Tabrecta 200mg fosse custeado pelo seu 
plano de saúde.

Leia +

Vigilância em Saúde do Estado emite 
alerta sobre surtos de doença diarreica 
aguda

O Centro Estadual de Vigilância em Saúde 
(CEVS) emitiu alerta sobre a ocorrência de 
surtos de doença diarreica aguda (DDA) 
em 25 municípios gaúchos, identificados 
desde o final de agosto. Em nove desses 
municípios, foi identificado um vírus 
chamado Norovírus como a causa desses 
casos de doenças gastrointestinais. O 
vírus está possivelmente associado à 
ingestão de água, mas também pode ser 
transmitido por alimentos ou de pessoa 
para pessoa. Até o dia 08/10/2021, mais 
de 2 mil casos já haviam sido notificados. 
As medidas de investigação e controle 
estão sendo realizadas pelos respectivos 
municípios, Coordenadorias Regionais de 
Saúde (CRS) e CEVS.

Leia +

Alerta epidemiológico

Nova página de medicamentos 
facilita buscas para usuários do SUS e 
profissionais

A nova versão da página de 
medicamentos relacionada à Assistência 
Farmacêutica está disponível no site 
da Secretaria de Saúde (SES). Agora, os 
usuários poderão utilizar os serviços na 
plataforma Farmácia Digital RS, sendo 
possível consultar, solicitar e renovar 
medicamentos pela internet, sem 
necessidade de que o usuário se desloque 
até a Farmácia de Medicamentos 
Especiais do município onde reside.

Leia +

Com R$ 200 mil do Estado, Rio Grande 
promove mutirão para zerar fila de 
serviços oftalmológicos na região

A Secretaria Estadual de Saúde, a 
Prefeitura de Rio Grande e a Santa Casa 
de Rio Grande assinaram um protocolo 
de intenções visando à redução das filas 
de espera para atendimento em cirurgias 
e procedimentos de oftalmologia na 
região. O convênio prevê a união de 
esforços para a Santa Casa realizar um 
mutirão de consultas, exames e cirurgias 
oftalmológicas, beneficiando os usuários 
do Sistema Único de Saúde (SUS), que 
atualmente não contam com a oferta do 
serviço no município.

Leia +
Vacina contra o HPV pode reduzir em até 
70% casos de câncer do colo do útero

O Instituto Nacional do Câncer (INCA) 
informa que o câncer de colo do útero é 
o quarto mais comum entre as mulheres 
gaúchas. Cerca de 70% desses tipos de 
câncer são causados pelo HPV (sigla 
em inglês para Papilomavírus Humano), 
que pode ser evitado pela vacinação 
de meninos e meninas. Apesar da oferta 
gratuita do imunizante pelo SUS para 
meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 
11 a 14 anos, há pouca procura no estado.

Leia +

RS já tem 65% dos adolescentes 
vacinados

No Rio Grande do Sul, até o dia 28 de 
outubro, 65,9% dos jovens entre 12 e 17 
anos já tinham recebido pelo menos 
a primeira dose da vacina contra a 
Covid-19, conforme dados do Painel de 
Acompanhamento Vacinal da Secretaria 
da Saúde.

Leia +

https://www.migalhas.com.br/quentes/353311/unimed-deve-fornecer-e-custear-tratamento-para-tratamento-de-cancer
https://saude.rs.gov.br/vigilancia-em-saude-do-estado-emite-alerta-sobre-surtos-de-doenca-diarreica-aguda
https://cevs.rs.gov.br/upload/arquivos/202110/07170941-alerta-norovirus-07-outubro-de-2021.pdf
https://saude.rs.gov.br/nova-pagina-de-medicamentos-facilita-buscas-para-usuarios-do-sus-e-profissionais
https://saude.rs.gov.br/com-r-200-mil-do-estado-rio-grande-promove-mutirao-para-zerar-fila-de-servicos-oftalmologicos-na-regiao
https://saude.rs.gov.br/vacina-contra-o-hpv-pode-reduzir-em-ate-70-casos-de-cancer-do-colo-do-utero
https://saude.rs.gov.br/rs-ja-tem-quase-65-dos-adolescentes-vacinados
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ANVISA aprova ensaio clínico com células-tronco para tratamento da Covid-19

No dia 01/10/2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou estudo clínico 
de um produto à base de células-tronco mesenquimais alogênicas para tratamento de 
pacientes com pneumonia viral em decorrência da Covid-19. O estudo é patrocinado 
pela Associação Paranaense de Cultura (APC) da Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PUC/PR).

Leia +

STF confirma que estados e municípios podem vacinar adolescentes

O Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou medida cautelar que determinou a 
competência de estados e municípios para aplicar imunizantes contra a Covid-19 em 
adolescentes entre 12 e 17 anos de idade, consideradas as situações concretas que 
vierem a enfrentar, sempre sob sua exclusiva responsabilidade e desde que observadas 
as cautelas e recomendações dos fabricantes das vacinas, da ANVISA e das autoridades 
médicas, respeitada, ainda, a ordem de prioridades constante da Nota Técnica 
36/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS, de 02/09/2021.

Leia +

Nove em cada dez internados com Covid-19 não tomaram a vacina, diz estudo 

Pesquisa desenvolvida pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, mostra 
que de cada dez pacientes internados com Covid-19, nove não estavam imunizados. O 
estudo mostrou, ainda, que a probabilidade de óbitos foi 14 vezes maior em pessoas sem 
a vacinação, em comparação com quem estava com a imunização completa.

Leia +

Obrigatoriedade de apresentar comprovante de vacinação em atividades de alto 
risco para o Coronavírus começa na segunda (18) 

A partir do dia 18/10/2021, em todo o estado, será obrigatória a apresentação de 
comprovante de vacinação contra a Covid-19 para frequentar locais com maior risco 
sanitário. Dentre as atividades que deverão exigir comprovante de vacinação estão as 
competições esportivas e os eventos sociais.

Leia +

Secretaria da Saúde autoriza segunda dose com Pfizer para quem tomou primeira 
com AstraZeneca

No dia 26/10/2021, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) autorizou que pessoas 
vacinadas com primeira dose de AstraZeneca que estejam com a segunda em atraso, 
com mais do que oito semanas de intervalo, recebam a segunda dose com a vacina da 
Pfizer. A demanda surgiu em virtude do desabastecimento da AstraZeneca reportado 
por algumas cidades.

Leia +

https://www.gov.br/ANVISA/pt-br/assuntos/noticias-ANVISA/2021/ANVISA-aprova-ensaio-clinico-com-celulas-tronco-para-tratamento-da-covid-19
https://jurinews.com.br/stf-noticias/estados-e-municipios-podem-vacinar-adolescentes-confirma-stf/
https://exame.com/brasil/9-em-cada-10-internados-com-covid-19-nao-tomaram-a-vacina-diz-estudo/
https://saude.rs.gov.br/obrigatoriedade-de-apresentar-comprovante-de-vacinacao-em-atividades-de-alto-risco-para-o-coronavirus-comeca-na-segunda-18
https://saude.rs.gov.br/secretaria-da-saude-autoriza-segunda-dose-com-pfizer-para-quem-tomou-primeira-com-astrazeneca
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DPERS lança nova edição da Cartilha do OUTUBRO ROSA 

Por meio dos Núcleos de Defesa da Mulher (NUDEM) e de Defesa da Saúde 
(NUDS), a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul (DPE/RS) lançou a 
nova edição da Cartilha do OUTUBRO ROSA. O material traz informações sobre a 
prevenção do câncer de mama e os direitos das mulheres diagnosticadas com a 
doença.

Leia +

No OUTUBRO ROSA, Secretaria da Saúde lança cartilha para a retomada de 
atendimentos e exames 

A Secretaria Estadual de Saúde publicou uma cartilha digital para orientar os 
municípios no planejamento das atividades de retomada dos cuidados, focando 
na Campanha Outubro Rosa e na campanha de multivacinação. No mês de 
promoção da saúde das mulheres, deverão ser intensificados procedimentos como 
mamografias e exames citopatológicos.

Leia +

Após queda na pandemia, procura por exames para detectar câncer de mama 
volta a crescer no RS  

No estado do Rio Grande do Sul, a procura por exames para diagnóstico de 
câncer de mama pelo SUS caiu 34,56% no primeiro semestre de 2020, em 
comparação com o mesmo período de 2019. Porém, em 2021, a busca pelos 
exames voltou a crescer. A coordenadora da equipe de Doenças e Agravos não 
Transmissíveis da Diretoria de Vigilância em Saúde da capital, Francilene Rainone, 
aponta um conjunto de fatores para o retorno de mulheres à rede de saúde pública, 
como a diminuição das restrições relacionadas à pandemia e o fato de que muitas 
estão procurando atendimento por outros motivos e sendo encaminhadas para a 
realização dos exames preventivos.

Leia +

https://www.defensoria.rs.def.br/dpe-rs-lanca-nova-edicao-da-cartilha-do-outubro-rosa
https://estado.rs.gov.br/no-outubro-rosa-secretaria-da-saude-lanca-cartilha-para-a-retomada-de-atendimentos-e-exames
https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2021/10/apos-queda-na-pandemia-procura-por-exames-para-detectar-cancer-de-mama-volta-a-crescer-no-rs-ckudzwwmh000j017flsc2prc4.html
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EVENTOS
O defensor público dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde, Aldo Neri de Vargas 
Junior, participou dos seguintes compromissos: 

No dia 05/10/2021, participou de audiência pública da Comissão de Saúde e Meio 
Ambiente da Câmara Municipal de Porto Alegre, na qual foi apresentado o Relatório de 
Gestão de Saúde do 2º Quadrimestre de 2021.

No dia 18/10/2021, participou de reunião com a secretária estadual da saúde, Arita 
Bergmann, e com defensores públicos dos estados do Rio Grande do Sul e de Sergipe, na 
qual foi tratado sobre a resolução de litígios na área da saúde.

Nos dias 20 e 21/10/2021, participou de mutirão de atendimento na cidade de Passo 
Fundo. As atividades ocorreram em três locais: no entorno da Praça Marechal Floriano 
(Praça da Cuia), no Presídio Regional e no Centro de Atendimento Socioeducativo 
(CASE).
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OFÍCIOS ENCAMINHADOS
Foram expedidos os seguintes ofícios tratando da rede de atenção a pessoas que 
fazem uso abusivo de drogas e a pessoas com sofrimento mental, em especial sobre 
os pacientes internados de forma involuntária ou compulsoriamente:

Ofício 40/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado à Associação 
Hospitalar Vila Nova–AHVN.

Ofício 41/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado à Associação 
Educacional São Carlos.

Ofício 42/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado ao Hospital Espírita 
Porto Alegre.

Ofício 43/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado ao Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre.

Ofício 44/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado ao Grupo Hospitalar 
Conceição e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição.

Ofício 45/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado ao Hospital Materno 
Infantil Presidente Vargas.

Ofício 46/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado ao Hospital 
Psiquiátrico São Pedro.

Ofício 47/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado à Clínica Pinel.

Ofício 48/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado à Libertad Assistência 
em Saúde Mental Ltda.

Ofício 49/2021-NUDS – expedido no dia 05/10/2021, endereçado à Clínica São José.

Ofício 50/2021-NUDS – expedido no dia 25/10/2021, endereçado ao Hospital Espírita 
Porto Alegre.

Ofício 51/2021-NUDS – expedido no dia 26/10/2021, endereçado à Promotoria de 
Justiça de Defesa dos Direitos Humanos.
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A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, aderindo à campanha 
de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama intitulada OUTUBRO 
ROSA, procura alertar que, apesar de ser uma doença grave, quando diagnosticada 
precocemente, tem 95% de chance de cura. 

Dessa forma, foi elaborada cartilha abordando o tema, sendo relacionados os 
locais onde se pode buscar auxílio em caso de necessidade.

Os principais tópicos tratados na Cartilha foram os seguintes:

• Câncer de mama, o que é?
• Quais são os principais sinais e sintomas?
• Descobrindo a doença cedo.
• É possível reduzir o risco de desenvolver câncer 
de mama?
• Quais são os fatores de risco para câncer de 
mama?
• Mamografia, o que é?
• Tratamentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
• Lei n° 12732/2012.
• Fornecimento de medicamentos.
• Tratamento fora de domicílio.
• Cirurgia plástica de reconstrução da mama.
• Falta justificada ao trabalho para exames 
preventivos.
• Quitação de financiamento da casa própria.
• Benefício de prestação continuada.
• Auxílio-doença.
• Aposentadoria por invalidez.
• Saque do FGTS e PIS/PASEP.
• Isenção do imposto sobre a renda.
• Prioridade na tramitação de processos 
administrativos e judiciais. 
• Isenção de ICMS, IPVA, IPI e IOF.
• Defensoria Pública e a implementação do direito 
à saúde.
• Contatos CACONS e UNACONS no Rio Grande 
do Sul.

OUTUBRO ROSA

OUTUBRO
ROSA
A informação A informação 
e a prevenção e a prevenção 
salvam vidassalvam vidas

Clique aqui e acesse a 
cartilha

https://www.defensoria.rs.def.br/cartilha-outubro-rosa-2021
https://www.defensoria.rs.def.br/cartilha-outubro-rosa-2021
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DICAS CULTURAIS
/////Um Milagre Inesperado/////
Disponível no Telecine 

Durante uma viagem de férias em família na Tailândia, Sara 
Bloom (Naomi Watts) cai acidentalmente de uma sacada, 
quebrando a sexta vértebra torácica (T6), o que a deixa 
sem o movimento das pernas. De volta à casa da família 
na Austrália, todos tentam se adaptar ao novo contexto. 
Contudo, Sara acaba entrando em depressão, mesmo com 
todo o apoio da família – seu marido Cameron (Andrew 
Lincoln), seus três filhos Noah, Rueben e Oli, além de sua mãe 
superprotetora Jan (Jacki Weaver). Um dia, os três meninos 
encontram um filhote de pássaro machucado e o levam 
para casa, dando-lhe o nome de Penguin. A chegada deste 
hóspede inesperado traz um novo brilho à dinâmica familiar.

////Antes de Partir/////
Disponível no Amazon Prime Video

Com diagnóstico de câncer terminal o bilionário Edward 
Cole (Jack Nicholson) está internado em seu hospital e 
começa a dividir quarto com o mecânico Carter Chambers 
(Morgan Freeman) também diagnosticado com a patologia. 
Edward deseja ter um quarto só para si, mas, como foi 
ele quem criou a política de dois leitos por quarto, para 
ganhar mais dinheiro com o hospital, não pode ter seu 
desejo atendido. No leito, Carter decide escrever a “lista 
da bota”, ou seja, desejos que gostaria de realizar antes de 
morrer. Ao tomar conhecimento dela, Edward propõe que 
eles a realizem, o que leva ambos a viajar pelo mundo para 
aproveitar seus últimos meses de vida.
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