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APRESENTAÇÃO

Prezados(as) colegas e servidores(as)!
Sejam bem-vindos(as) à edição de NOVEMBRO 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 novembro;
• notícias atualizadas sobre saúde;
• ofícios encaminhados no mês de novembro;
• dicas culturais.
Boa leitura!

Aldo Neri de Vargas Junior
Dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde
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JURISPRUDÊNCIA
/
/
/
/
/ SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)/
/
/
/
/
/
Decisão da 3ª Turma do STJ reafirmando a jurisprudência da corte, no sentido
de que o ROL DA ANS é EXEMPLIFICATIVO, sendo devido pelo plano de saúde o
fornecimento de CIRURGIA DE RESSECÇÃO ENDOSCÓPICA DA PRÓSTATA, uma vez
que a doença tem cobertura e o tratamento deve ser aquele prescrito pelo médico
assistente.

Acórdão

Ementa

/
/
/
/
/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TJ-RS)/
/
/
/
/
/
Determinação de fornecimento de EXAME (BIÓPSIA PROSTÁTICA FRAGMENTADA)
para paciente com câncer de próstata, que juntou laudo no qual há menção expressa
de que o paciente deve fazer o tratamento, sob pena de ocorrer metástase óssea
causando assim, risco de óbito. Responsabilidade SOLIDÁRIA dos entes públicos.

Acórdão
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TECNOLOGIAS EM SAÚDE
As seguintes tecnologias foram INCORPORADAS ao SUS pela
CONITEC, com prazo máximo de 180 dias para disponibilização ao
paciente, contados 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).

ACETATO DE LEUPRORRELINA SUBCUTÂNEA
Incorporado por meio da Portaria 69/2021–SCTIE/MS, datada de 03.11.2021 e
publicada no DOU do mesmo dia. O medicamento foi incorporado para o tratamento
de puberdade precoce central em pacientes com idade igual ou superior a 2 anos de
idade.
A puberdade precoce se refere ao desenvolvimento de características sexuais
secundárias antes dos oito anos, no sexo feminino, ou antes dos nove anos de idade, no
sexo masculino.

Leia +

SONDA BOTTON
Incorporado por meio da Portaria 70/2021–SCTIE/MS, datada de 10.11.2021 e
publicada no DOU do mesmo dia. A tecnologia foi incorporada para gastrostomia em
crianças e adolescentes.
A terapia nutricional enteral ou gástrica é uma possibilidade terapêutica indicada
para os pacientes que possuem sistema digestório anatomicamente normal e
funcional, mas que não conseguem ingerir alimentos por via oral. Essa terapia possibilita
a redução do tempo de internação hospitalar, mortalidade e custos assistenciais. A
viabilização da via gástrica depende de tecnologia em saúde, isto é, da implantação de
dispositivo de alimentação via percutânea tipo sonda que possibilite a administração
de nutrientes ao paciente na forma isolada ou combinada.

Leia +
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NOTÍCIAS
Mais de 670 mil jovens adultos não voltaram aos postos para a D2 das vacinas contra
a covid-19
Conforme dados do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), cerca da metade
dos adultos jovens (entre 18 e 29 anos) que receberam a primeira dose da vacina
contra o coronavírus não retornaram para receber a segunda dose; além disso,
aproximadamente 230 mil gaúchos nesta faixa etária receberam sequer a primeira.

Leia +

Ministério da Saúde estenderá dose de reforço a toda a população adulta
No dia 16.11.2021, foi anunciado que haverá aplicação de dose de reforço da vacina
contra a covid-19 para toda a população acima de 18 anos. A imunização será para
todos que receberam a segunda dose há mais de cinco meses. Ao todo, 10,7 milhões de
pessoas acima de 60 anos e trabalhadores de saúde já receberam essa dose de reforço.

Leia +
Vacina para crianças é mais diluída e vem em frasco diferente, diz infectologista
A composição da vacina contra Covid-19 aprovada para adultos é a mesma que
poderá, em breve, ser utilizada em crianças. No entanto, por uma comparação
imunológica, a dose do imunizante precisa ser menor. A epidemiologista Luana Araújo
também enfatizou que 900 mil crianças já foram vacinadas nos Estados Unidos e não
houve a incidência de nenhum evento adverso grave.

Leia +

RS publica decreto que regulariza flexibilizações nos protocolos contra Covid-19
O governo do Rio Grande do Sul publicou decreto que regulariza as flexibilizações
envolvendo a Covid-19 no Estado. No documento, ficou estabelecido que nos municípios
com mais de 90% de adultos vacinados, o comprovante de imunização passa a não ser
obrigatório, somente recomendado. Permanecem obrigatórios os seguintes protocolos:
a disponibilização de produtos assépticos para lavagem das mãos, como sabão ou
álcool 70%; a utilização correta de máscara de proteção individual para circulação em
espaços públicos e atendimento médico imediato, quando verificada a presença de
sintomas de contaminação pelo novo coronvírus.

Leia +
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Covid-19: o que se sabe até agora da variante Ômicron
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a nova variante pode se tornar
responsável pela maior parte de novos registros de infecção pelo novo coronavírus em
províncias sul-africanas. Nos casos analisados, constatou-se que a variante é portadora
de dezenas de mutações genéticas que podem afetar os índices de contágio e de
letalidade do vírus.

Leia +
Anvisa aprova dois novos produtos à base de Cannabis
No dia 04.11.2021, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou mais
dois produtos à base de Cannabis: o extrato de Cannabis Sativa Promediol e o extrato
de Cannabis Sativa Zion Medpharma 200 mg/ml. A novidade desses produtos, em
relação aos outros cinco já aprovados, é que eles são compostos por extratos vegetais,
possuindo em sua composição um conjunto de substâncias extraídas da planta, ao
contrário dos demais, que são compostos por canabidiol isolado.

Autorização Sanitária

Leia +

Estatuto da Pessoa com Câncer é sancionado
No dia 22 de novembro, foi publicado o Estatuto da Pessoa com Câncer – Lei
14.238/2021, no Diário Oficial da União. O documento lista como direitos fundamentais
da pessoa com câncer a obtenção de diagnóstico precoce e acesso a tratamento
universal, equânime e adequado, além de informações transparentes e objetivas sobre
a doença e o tratamento. O paciente deverá ter direito também à assistência social
e jurídica e à prioridade de atendimento. Além disso, passa a ser direito fundamental
o acolhimento pela própria família e a presença de acompanhante durante o
atendimento e o período de tratamento.
Outro ponto assegurado entre os direitos fundamentais, no caso especialmente de
crianças ou jovens com a doença, é o atendimento educacional em classe hospitalar
ou em regime domiciliar, conforme o interesse da pessoa e sua família, e nos termos
do respectivo sistema de ensino. O estatuto prevê ainda a garantia de atendimento e
internação domiciliares no âmbito do SUS.

Leia +
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Plano de saúde deve indenizar paciente
com câncer e fornecer tratamento
Plano de saúde que negou o custeio de
medicamentos para tratamento de câncer
a beneficiário é condenado a fornecer os
remédios, restituir o valor despendido com
os medicamentos adquiridos, bem como
arcar com indenização por danos morais.
Na decisão a Magistrada afirmou que a ré,
ao negar o tratamento indicado, violou o
Princípio Constitucional básico do direito à
vida e à saúde.

Leia +

Centro de Referência em Transtorno do
Espectro do Autismo é inaugurado em
Cachoeira do Sul
Em 05.11.2021, o Centro Macrorregional
de Referência (CMR) em Transtorno do
Espectro do Autismo (TEA) de Cachoeira
do Sul foi inaugurado como parte do
Programa TEAcolhe. O referido centro
oferecerá retaguarda assistencial e
suporte técnico-pedagógico às equipes
de saúde, educação e assistência social
dos municípios no atendimento às pessoas
com autismo e suas famílias.

Leia +

Publicadas perguntas e respostas sobre autorização sanitária de produtos de
Cannabis
A Anvisa publicou um documento que discute os avanços e dificuldades encontrados
na autorização sanitária de produtos à base de Cannabis. O material contém 114
perguntas recebidas durante seminário virtual sobre o tema, abarcando conhecimentos
relacionados às empresas fabricantes e que participam da cadeia de controle e
distribuição dos produtos à base de Cannabis, especificações, controle de qualidade
e requisitos de estudos de estabilidade aplicados a esses produtos, além de
monitoramento do uso e importação.

Leia +

Link do Documento
Chegou o Novembro Azul, mês
para alertar os homens sobre a
importância da retomada dos
cuidados com a saúde

Cartilha orienta gestores
municipais sobre apoio ao
Novembro Azul

A campanha Novembro Azul,
promovida pela Secretaria Estadual da
Saúde (SES/RS), visa conscientizar os
homens sobre exames para a detecção
precoce do câncer de próstata e ressaltar
a importância da retomada dos cuidados
com a saúde masculina de forma integral.

Leia +

O diagnóstico precoce é o melhor
caminho para a cura do câncer
de próstata, o segundo mais comum e
o que mais causa mortes no Rio Grande
do Sul. Diante disso, foi elaborada a
Cartilha Novembro Azul Retomada com
os objetivos de orientar os gestores
municipais a iniciar ou fortalecer a
retomada dos atendimentos de saúde
e integrar a população masculina aos
cuidados de saúde.

Leia +
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Defensoria Pública lança cartilha do Novembro Azul
A Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul,
por intermédio do Núcleo de Defesa da Saúde (NUDS),
lançou a primeira edição da cartilha do Novembro Azul.
O material traz informações sobre o que é o câncer de
próstata, quais são os fatores de risco e os sintomas
e como são os exames preventivos e o tratamento
da doença pelo SUS após o diagnóstico. Além disso, a
publicação também lista os direitos e benefícios dos
pacientes, como medicação gratuita, auxílio-doença,
isenções, prioridade nas tramitações de processos
administrativos e judiciais, entre outros.

Leia +
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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 16.11.2021, participou de Reunião Ordinária da Cosmam, na qual foi debatido
sobre Políticas, assistência e conscientização sobre o Novembro Azul;
no dia 17.11.2021, participou de Audiência Pública da Comissão de Saúde e Meio
Ambiente, na qual foi tratado sobre o contexto dos deficientes físicos, deficientes
mentais e portadores de necessidades especiais diante da Semana Estadual do
Deficiente Físico;
no dia 18.11.2021, palestrou em evento organizado pela Fundação de Proteção Especial
do Rio Grande do Sul, no qual foi tratado sobre Prevenção ao Câncer de Próstata e
Saúde Integral do Homem;
nos dias 24 e 25.11.2021, participou de Mutirão de atendimento e educação em direitos
na cidade de Rio Grande; as atividades ocorreram no Largo Barbosa Coelho, ao lado da
Biblioteca Riograndense e do Mercado Público;

no dia 30.11.2021, participou de Reunião com o presidente da FAMURS, na qual foi
tratado sobre o Aperfeiçoamento/implementação efetiva do Projeto SER Saúde Soluções Extrajudiciais Resolutivas.
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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 53/2021-NUDS – expedido no dia 01.11.2021, endereçado à Secretaria Estadual de
Saúde.
Ofício 54/2021-NUDS – expedido no dia 10.11.2021, endereçado ao Hospital Espirita de
Porto Alegre.
Ofício 55/2021-NUDS – expedido no dia 16.11.2021, endereçado à Clínica São José.
Ofício 56/2021-NUDS – expedido no dia 18.11.2021, endereçado ao Hospital Materno
Infantil Presidente Vargas.
Ofício 57/2021-NUDS – expedido no dia 19.11.2021, endereçado à Fundação de
Assistência Social de Porto Alegre.
Ofício 58/2021-NUDS – expedido no dia 22.11.2021, endereçado ao Hospital Psiquiátrico
São Pedro.
Além desses, foram expedidos os Ofícios 59/2021-NUDS e 60/2021-NUDS, no dia
29.11.2021, endereçados à Prefeitura Municipal de Rio Grande e ao Instituto Brasileiro de
Seleção Pública, respectivamente.
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NOVEMBRO AZUL
A Defensoria Pública aderiu à campanha internacional de conscientização da
prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de próstata intitulada NOVEMBRO
AZUL.
Por conta disso, foi elaborada a cartilha NOVEMBRO AZUL - JUNTOS PELA VIDA,
que tem por finalidade a divulgação de informações sobre a doença, sobretudo no
tocante à prevenção e ao auxílio que pode ser prestado pela Defensoria Pública às
pessoas diagnosticadas com essa enfermidade.
Os principais tópicos tratados na Cartilha foram os seguintes:

NOVEMBRO

AZUL
Juntos pela vida

Clique aqui e acesse a
cartilha

12

• O que é a próstata?
• O que é câncer de próstata?
• Quais são os principais sinais e sintomas?
• É possível reduzir o risco de desenvolver câncer
de mama?
• Quais fatores podem aumentar o risco de ter
câncer de próstata?
• Prevenção e tratamento.
• Quais exames são utilizados para investigar o
câncer de próstata?
• Tratamentos pelo Sistema Único de Saúde – SUS.
• Prazos para realização do primeiro tratamento –
Lei n. 12732/2012.
• Fornecimento de medicamentos.
• Tratamento fora de domicílio.
• 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.

Núcleo de Defesa da Saúde - Nuds

DICAS CULTURAIS
/
/
/A Conspiração Antivacina/
/
/
Disponível no HBO Max
Um documentário que explora a origem e o crescimento do
movimento antivacina e seu impacto no esforço global para
colocar fim à pandemia.
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Núcleo de Defesa da
Saúde
- Nuds Dirigente Aldo Neri de Vargas Junior
Subdirigente Raquel Dorneles Loy
Integrantes do Núcleo
André Iglésias e Silva Borges
Eleonora Mascarenhas Mendonça Caldeira
Roberta Eifler Barbosa
Eduardo Escobar Ferron
Letícia Ana Basso
Liliane Paz Deble
Luciana Salvador Borges
Equipe de apoio
Analista processual Aline Machado Iacconi
Técnica administrativa Vanessa Grigoletto Schramm
Contato
Rua Sete de Setembro, 666, 8° andar, Centro Histórico, Porto Alegre/RS,
90010-190
(51) 3210-9369 e (51) 3212-9173 | Ramais 9369 e 8001
nuds@defensoria.rs.def.br
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