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Núcleo de Defesa da Saúde - Nuds

Prezados colegas e servidores!

Sejam bem-vindos à edição de março de 2022 do Boletim Informativo 

do Núcleo de Defesa da Saúde (NUDS)!

Nessa edição, destacamos os seguintes temas:

    • relevantes decisões jurisprudenciais atuais;

    • tecnologias incorporadas ao SUS, no mês de março/2022;

    • notícias atualizadas sobre saúde;

    • ofícios encaminhados no mês de março/2022;

    • dicas culturais.

Boa leitura!

 

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

APRESENTAÇÃO
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//////////SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL– STF//////////
Recentemente, foi publicada decisão da PRIMEIRA TURMA do Supremo Tribunal Federal, 
além de DECISÕES MONOCRÁTICAS de Ministros da Suprema Corte, no sentido de 
reiterar o entendimento de que ainda prevalece a responsabilidade solidária plena 
dos entes públicos para fornecer medicamentos não padronizados, não sendo 
necessária a inclusão da União no polo passivo:

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES 
FEDERADOS. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO 
GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA.

AG.REG. NA RECLAMAÇÃO 49.918 MATO GROSSO DO SUL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.364.281 RIO GRANDE DO SUL

RECLAMAÇÃO 51.464 MATO GROSSO DO SUL

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.363.095 MINAS GERAIS

RECLAMAÇÃO 50.482 MATO GROSSO DO SUL

RECLAMAÇÃO 50.916 GOIÁS

JURISPRUDÊNCIA

http://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202204/26084825-stf-rcl-49-918-agr-ms-tema-793-solidariedade-1-t-rel-c-lucia-15-02.pdf
http://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202204/26084834-stf-re-1-364-281-rs-tema-793-solidariedade-min-marques-22-02.pdf
http://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202204/26084832-stf-rcl-51-464-ms-tema-793-solidariedade-min-mendonca-04-03.pdf
https://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202204/26084823-stf-are-1-363-095-mg-tema-793-solidariedade-min-r-weber-10-02.pdf
https://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202204/26084827-stf-rcl-50-482-mt-tema-793-solidariedade-min-r-weber-23-11.pdf
http://www.defensoria.rs.def.br/upload/arquivos/202204/26084830-stf-rcl-50-916-go-tema-793-solidariedade-min-marques-07-01.pdf
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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).

RISDIPLAM:

Medicamento incorporado por meio da Portaria 19/2022-SCTIE/MS, datada de 
14.03.2022 e publicada no DOU do mesmo dia, para tratamento de atrofia muscular 
espinhal (AME) tipo I.

A AME é uma doença genética rara, progressiva e muitas vezes letal, que afeta cerca 
de 1 em cada 10.000 nascidos vivos e é a principal causa genética de morte em bebês. É 
classificada de maneira mais completa em 5 tipos (0, I, II, III e IV), segundo a idade em que 
os sintomas se desenvolvem e sua gravidade, sendo que o I, II e III são os mais comuns. 
Nos mais graves (tipos 0 e I), problemas motores e respiratórios se desenvolvem já nos 
primeiros meses de vida. Cerca de 60% dos indivíduos que nascem com AME desenvolvem 
o Tipo 1 e apresentam perda rápida e irreversível dos neurônios motores.

Leia +

RISDIPLAM:

Medicamento incorporado por meio da Portaria 17/2022-SCTIE/MS, datada de 
14.03.2022 e publicada no DOU do mesmo dia, para tratamento de atrofia muscular 
espinhal (AME) tipo II.

Leia +

TESTE CITOGENÉTICO POR HIBRIDIZAÇÃO IN SITU POR 
FLUORESCÊNCIA (FISH):

Uso ampliado por meio da Portaria 20/2022-SCTIE/MS, datada de 14.03.2022 e 
publicada no DOU do mesmo dia. Tecnologia ampliada para detecção de alterações 
citogenéticas de alto risco em pacientes com mieloma múltiplo.

O teste FISH é um painel de exames que auxilia no diagnóstico de alterações 
citogenéticas que são relevantes para o tratamento e o prognóstico dos pacientes 
com mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é uma neoplasia dos plasmócitos, que 
geralmente acomete adultos acima de 60 anos. No Brasil, estima-se uma incidência de 
cerca de 1,2 indivíduos para cada 100.000 habitantes, por ano, com elevada letalidade.

Leia +

TECNOLOGIAS EM SAÚDE

http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2022/20220314_Relatorio_709_risdiplam_AMEtipoI.pdf 
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2022/20220314_Relatorio_710_risdiplam_AMEtipoIIeIII.pdf 
http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2022/20220314_Relatorio_709_risdiplam_AMEtipoI.pdf 
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NOTÍCIAS
Justiça Estadual julgará fornecimento para uso off label de medicamento registrado 
na Anvisa

A Primeira Seção, por unanimidade, reconheceu a competência do Juizado Especial 
da Fazenda Pública de Santa Maria (RS) para julgar pedido de fornecimento de 
medicamento registrado na Anvisa e destinado a uso off label. A demanda foi proposta 
perante a Justiça Estadual, contra o Estado do Rio Grande do Sul. A autora da ação 
postulou o fornecimento do medicamento Lactulose xarope, depois de ter o pedido 
indeferido administrativamente pelo ente público, ao argumento de que o fármaco não 
era fornecido para a sua doença. Previamente, houve discussão do juízo competente 
para julgar a matéria e, após decisão do Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o CC 
177.800, foi reconhecida a competência do JEFAZ de Santa Maria para julgar o pedido 
de fornecimento do remédio.

Leia +
STJ adia decisão sobre rol da ANS ser taxativo para planos de saúde

Os ministros do STJ retomaram, no dia 23.02.2022, julgamento que analisa se o rol da 
ANS é taxativo ou exemplificativo para planos de saúde. O relator, ministro Luís Felipe 
Salomão, votou pela taxatividade da lista, ressalvando hipóteses excepcionais em que 
seria possível obrigar uma operadora a cobrir procedimentos não previstos na lista. 
Nancy Andrighi proferiu seu voto-vista no sentido de que o rol da ANS tem natureza 
meramente exemplificativa. Na sequência, o ministro Villas Bôas Cueva sinalizou pedido 
de vista, tornando-se vista coletiva e suspendendo o julgamento. Um grupo de mães se 
acorrentou em frente ao STJ em protesto. “O lucro dos convênios não pode estar acima 
do direito à saúde”, dizia faixa carregada por elas e um dos assuntos mais comentados 
do Twitter durante todo o dia foi a #RolTaxativoMata.

EREsp 1.886.929                    EREsp 1.889.704

Leia +

Fórum da Saúde avalia ampliação da plataforma E-NatJus

O supervisor do Fórum da Saúde esteve reunido na sexta-feira (11.03), em São Paulo, 
para tratar sobre a ampliação e melhorias da plataforma e-NatJus. A ferramenta 
funciona como um banco de dados nacional que abriga pareceres técnico-científicos 
e notas técnicas para auxiliar a tomada de decisão em processos que envolvem a 
judicialização da saúde. Na reunião, foi discutida a possibilidade de ampliação do 
sistema (novos pareceres; contatos de profissionais de saúde; cursos; outros recursos) 
e a renovação do projeto desenvolvido pelo Hospital Sírio Libanês, que qualifica e 
racionaliza a judicialização da saúde no Brasil.

Leia +

https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/04032022-Justica-estadual-julgara-fornecimento-para-uso-off-label-de-medicamento-registrado-na-Anvisa.aspx 
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=EREsp1886929
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=EREsp1889704
https://www.migalhas.com.br/quentes/360326/stj-adia-decisao-sobre-rol-da-ans-ser-taxativo-para-planos-de-saude 
https://www.cnj.jus.br/forum-da-saude-avalia-ampliacao-da-plataforma-e-natjus/
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Ação contra falsificação de autoteste para Covid-19

A Anvisa, a Vigilância Sanitária e a Polícia Civil de São Paulo participaram, na terça-
feira (15.03), de uma ação de fiscalização e combate à falsificação de autotestes para 
Covid, em Bauru (SP). As equipes visitaram três endereços onde funcionariam duas 
empresas suspeitas de falsificar e comercializar kits de diagnósticos de Covid-19. Em 
um dos endereços, foram encontrados 72 testes avulsos Sars-Cov-2 Antibody Test Strip, 
aparentemente com a data de validade adulterada.

Leia +
Reprodução humana assistida e Covid-19: novas orientações

Já está disponível para consulta a Nota Técnica 6/2022 da Anvisa, que atualiza as 
diretrizes sanitárias para a realização de procedimentos de reprodução humana 
assistida, considerando o novo cenário da pandemia de Covid-19 no país. A Agência 
recomenda que o Centro de Reprodução Humana Assistida (Banco de Células e Tecidos 
Germinativos), mantenha protocolos de segurança de controle de Covid-19 específicos. 
Recomenda ainda prazos para doação de gametas e embriões para pessoas com 
diagnóstico clínico, suspeita de Covid-19 ou com teste laboratorial positivo ou reagente 
e prazos para doação de gametas e embriões por pessoas vacinadas, conforme o 
imunizando utilizado.

                     Leia +
Comunicado sobre recolhimentos de produtos contendo losartana

Anvisa recebeu alertas internacionais relacionados à presença da impureza no 
insumo losartana potássica, bem como em outros fármacos pertencentes à classe 
das sartanas, por parte de diversas reguladoras (autoridade europeia e agências do 
Canadá, Reino Unido, Suíça, Austrália e Cingapura). Uma investigação recente teria 
demonstrado que a impureza possui potencial mutagênico (pode causar mutações e 
alterar o código genético de um indivíduo). Os recolhimentos publicados não se aplicam 
a todos os produtos com o insumo losartana presentes no mercado brasileiro e, até o 
momento, são uma medida preventiva iniciada pelas próprias empresas.

                    Leia +
OPAS/OMS abre consulta informal para ouvir pessoas que vivem com doenças 
crônicas não transmissíveis e problemas de saúde mental na América Latina

A Organização Mundial da Saúde (OMS) está desenvolvendo um quadro para 
envolver ativamente pessoas que vivem com doenças crônicas não transmissíveis e 
problemas de saúde mental na América Latina. Esta iniciativa vai orientar o organismo 
internacional e os Estados Membros para que essas pessoas participem da concepção 
de políticas, programas e princípios relativos a essas condições de saúde. Coorganizada 
pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e pelo Mecanismo Mundial de 
Coordenação das Doenças Não Transmissíveis da OMS (GCM/NCD), a consulta foi 
realizada nos dias 6 e 7 de abril (15h-18h30, horário de Brasília) em português, espanhol e 
inglês.

Formulário                                               Leia +

https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/anvisa-participa-de-acao-contra-falsificacao-de-autoteste-para-covid-19
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/reproducao-humana-assistida-e-covid-19-novas-orientacoes
https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/noticias-anvisa/2022/comunicado-anvisa-sobre-recolhimentos-envolvendo-produtos-contendo-losartana
https://www.surveymonkey.com/r/livedexperienceLApt
https://www.conass.org.br/opas-oms-abre-consulta-informal-para-ouvir-pessoas-que-vivem-com-doencas-cronicas-nao-transmissiveis-e-problemas-de-saude-mental-na-america-latina/
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São Lourenço do Sul: município gaúcho é pioneiro em saúde mental e investe no 
matriciamento na pandemia

A rede de saúde mental do município de São Lourenço do Sul – RS é referência nacional. 
Seu desenvolvimento se deve a um trabalho, iniciado há mais de 30 anos, que agrega 
à ampliação dos serviços um modelo de valorização da formação profissional, 
seguindo a perspectiva da luta antimanicomial. Em tempos de pandemia, um projeto 
desenvolvido no município, denominado Ambular, fortalece a relação ensino-serviço, 
ao criar um apoio especializado em saúde mental voltado a oferecer matriciamento 
aos profissionais que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). “A saúde mental 
acompanhou todas as ondas da pandemia, absorvendo a mudança do perfil do 
usuário, como também as formas de acesso“, conta a coordenadora da residência 
médica em psiquiatria e da residência do projeto Ambular.

Leia +

Seminário vai discutir o câncer relacionado ao trabalho no Brasil

Em 16 e 17.03.2022, gestores, técnicos, pesquisadores e interessados participam 
do seminário Câncer Relacionado ao Trabalho – Desafios e Perspectivas para a 
Estruturação da Vigilância Nacional. O evento promovido pelo Ministério da Saúde 
tem como objetivo debater os caminhos e os desafios para a vigilância relacionada 
à temática, com transmissão virtual por meio da página criada para o seminário. Na 
ocasião, também será lançado O Atlas do Câncer Relacionado ao Trabalho no Brasil: 
Análise Regionalizada e Subsídios para a Vigilância em Saúde do Trabalhador, no 
qual estão informações teóricas sobre agentes, atividades econômicas, situações de 
exposição e principais características relacionadas ao trabalho descritas na literatura 
para 18 tipologias de câncer do estudo.  

Página do Seminário                             Leia +

MARÇO AMARELO – Endometriose: uma a cada 10 mulheres sofre com os sintomas

Silenciosa e dolorosa, a endometriose pode causar sérias dificuldades na vida de uma 
mulher, se não diagnosticada e tratada. A estimativa é de que uma a cada 10 mulheres 
sofra com os sintomas da doença e desconheça a sua existência. Em 2021, mais de 
26,4 mil atendimentos foram feitos no Sistema Único de Saúde e oito mil internações 
registradas na rede pública de saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) ofertam 
o atendimento e exames preventivos, para evitar o desenvolvimento da doença e, 
caso haja a necessidade de cirurgia, a paciente é encaminhada para um hospital. 
Os tratamentos para a endometriose podem variar caso a caso, a partir da idade da 
paciente.

Leia +

https://www.conasems.org.br/sao-lourenco-do-sul-municipio-gaucho-e-pioneiro-em-saude-mental-e-investe-no-matriciamento-na-pandemia/
https://www.youtube.com/channel/UC3fsAct96uqpaJ_hcdZj4aQ/featured
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/seminario-vai-discutir-o-cancer-relacionado-ao-trabalho-no-brasil
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/endometriose-uma-a-cada-10-mulheres-sofre-com-os-sintomas
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MARÇO LILÁS reforça a importância de prevenir o câncer do colo do útero 

No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, lançada campanha 
de prevenção e controle o câncer do colo do útero. A ideia é estimular mulheres a 
conhecerem as principais formas de cuidado e estarem atentas para sinais e sintomas 
desse tipo de câncer, que é o terceiro mais frequente entre a população feminina (atrás 
do câncer de mama e de colorretal) e a quarta causa de morte de mulheres por câncer 
no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o país deve registrar 
16.710 novos casos desse câncer no triênio 2020/2022.

         Leia +

Brasil é o terceiro maior transplantador de rim do mundo

Celebrado anualmente na segunda quinta-feira de março, o DIA MUNDIAL DO RIM tem 
por objetivo aumentar a conscientização sobre doenças renais e a necessidade de 
estratégias para a prevenção, promoção e gerenciamento dessas condições. No Brasil, 
o transplante de rim representa cerca de 70% do total de transplantes de órgãos, sendo 
que 90% são financiados integralmente pelo Sistema Único de Saúde. Em números 
absolutos, o País ocupa a terceira posição mundial entre os maiores transplantadores 
de rim. Ano passado, foram registrados 4.828 procedimentos do tipo.

Leia +

Criada política nacional para o câncer infantojuvenil

Crianças e adolescentes ganharam um importante reforço no atendimento 
especializado à saúde, com a publicação da Lei nº 14.308/2022, no Diário Oficial da 
União (09.03), que cria a Política Nacional de Atenção à Oncologia Pediátrica. É uma 
importante ferramenta estratégica e vai ajudar a melhorar a qualidade de vida e 
reduzir a mortalidade por câncer de zero aos 19 anos, por meio de ações destinadas 
à prevenção, detecção precoce, tratamento, assistência social e cuidados paliativos 
dos pacientes acometidos pela doença. Com tratamento precoce e correto, as 
chances de cura chegam a 80%. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), 
devem ocorrer 8.460 casos desses cânceres no Brasil em 2022, sendo que o câncer já 
representa a primeira causa de morte por doenças entre crianças e adolescentes no 
país, cerca de 8% do total.

Leia +

https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/marco-lilas-reforca-a-importancia-de-prevenir-o-cancer-do-colo-do-utero
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/brasil-e-o-terceiro-maior-transplantador-de-rim-do-mundo
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2022/marco/governo-federal-cria-politica-nacional-para-o-cancer-infantojuvenil
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EVENTOS
O defensor público dirigente do Núcleo de Defesa da Saúde, Aldo Neri de Vargas 
Junior, participou dos seguintes compromissos: 

Dia 11/03/2022  - 1ª Reunião Ordinária de 2022 da Comissão de Saúde Pública do 
CONDEGE, que teve por pauta o panorama atual do Tema 793-RG-STF, enfrentamento 
e perspectivas; as filas de espera do SUS e a Judicialização das políticas públicas em 
saúde; e a proposta de protocolo de atuação em direitos humanos e saúde mental;

Dia 25/03/2022  - 2ª reunião ordinária de 2022 do Núcleo de Defesa da Saúde, que teve 
por pauta, dentre outros assuntos, o Tema 1.033-STF e a Nota Técnica do CONDEGE 
sobre o Tema 793-RG-STF;

Dia 31/03/2022  - Audiência Pública da Comissão de Saúde e Meio Ambiente 
(COSMAM), na qual foi realizada a apresentação do Relatório de Gestão da Saúde 
do 3º quadrimestre de 2021 da Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre.
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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 10/2022-NUDS – expedido no dia 02.03.2022, endereçado ao Hospital Materno 
Infantil Presidente Vargas – HMIPV;

Ofício 11/2022-NUDS – expedido no dia 02.03.2022, endereçado ao Hospital 
Psiquiátrico São Pedro – HPSP;

Ofício 12/2022-NUDS – expedido no dia 04.03.2022, endereçado à Clínica São José;

Ofício 13/2022-NUDS – expedido no dia 04.03.2022, endereçado ao Hospital de Clínicas 
de Porto Alegre – HCPA.

 Expedido, ainda, o Ofício 09/2022-NUDS, no dia 02.03.2022, endereçado 
à Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. Trata do requerimento de 
informações acerca de procedimentos para realização de transplante pediátrico 
cardíaco para atendimento à munícipe de Santa Maria.
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DICAS CULTURAIS
/////LIVRO - CATÁSTROFE/////
De Niall Ferguson 
A política da catástrofe: Uma história de desastres – das guerras 

às pandemias – e o nosso fracasso em aprender como lidar com eles. 
Desastres são inerentemente difíceis de prever. Mas, quando eles 
acontecem, deveríamos estar mais bem preparados para enfrentá-los 
do que os romanos quando o Vesúvio estourou; ou os italianos quando 
a peste negra aconteceu; ou ainda os russos quando Chernobyl 
explodiu. Afinal, temos a ciência e a experiência do nosso lado. No 
entanto, as respostas de muitos países desenvolvidos, inclusive o Brasil, 
à pandemia do coronavírus apontam para o contrário.

Um dos mais renomados historiadores contemporâneos, Niall 
Ferguson aproveitou o surgimento da pandemia para analisar por que 
o mundo ainda não sabe enfrentar desastres. O progresso da ciência e 
da tecnologia leva ao otimismo, como o próprio desenvolvimento em 
tempo recorde das vacinas provou. A partir de análises do ponto de 
vista científico, econômico e geopolítico, o autor traça uma espécie 
de “teoria geral de desastres”. E mostra como os políticos e a própria 
sociedade pode e deve responder melhor.

/////MELHOR É IMPOSSÍVEL////// 
Romance/Comédia - EUA, 1997 - 2h19min

Direção: James L. Brooks

Uma comédia dramático-romântica, estrelada por Jack 
Nicholson (Oscar de Melhor Ator), Helen Hunt (Oscar de Melhor 
Atriz) e Greg Kinnear e foi classificada na posição 140 dentre 
“Os 500 Melhores Filmes de Todos os Tempos” pela revista 
Empire.

Melvin Udall (Nicholson) é um escritor de romances de 
sucesso em Nova Iorque. Ele sofre de transtorno obsessivo 
compulsivo (TOC), que o isola de seus vizinhos e de qualquer 
outra pessoa em seu apartamento em Manhattan. Come 
todos os dias na mesma mesa do mesmo restaurante usando 
talheres descartáveis que ele mesmo leva consigo. Ele se 
interessa pela garçonete Carol Connelly (Hunt), a única 
funcionária do restaurante que tolera seu comportamento 
abusivo. Um dia, um vizinho de Melvin, o artista plástico 
homossexual Simon Bishop (Kinnear) é internado em um 
hospital por causa de um assalto à sua casa. Melvin é forçado 
a cuidar de Verdell, o cachorro de Simon. Apesar de Melvin 
odiar o cachorro, ele acaba criando laços de amizade com o 
animal à medida em que começa a ganhar mais atenção da 
garçonete. Suas vidas começam a se misturar a partir da volta 
de Simon do hospital.

Disponível no Amazon Prime Vídeo
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