
 

 

 

 
Poder Judiciário 

Conselho Nacional de Justiça 
Comitê Executivo para Monitoramento das Ações da 

Saúde no Estado do Tocantins 
(CEMAS – TO) 

DATA: 22.09.2017 

  5ªREUNIÃO 

LOCAL: Sala de Reunião do 
Fórum  

HORÁRIO: 09h:00min 

FOLHAS:05 

ASSUNTO: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA - 2017 DO COMITÊ PARA MONITORAMENTO DAS 
AÇÕES DE SAÚDE DO TOCANTINS – CEMAS – TO 

 

ATA 

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2017, às 09:00 horas da manhã, na Sala 
de Reunião do Fórum de Palmas, 2ª andar, aberta a reunião, pela Coordenadora do CEMAS, 
Dra. Milene de Carvalho Henrique, com a participação dos demais integrantes do CEMAS e 
convidados.  

Pauta da reunião do período da manhã: 

1. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em Oncologia do Ministério da Saúde. 

1.1. Falta de protocolo de serviços na UNACON-TOCANTINS gerando, como 
consequência, a faculdade da Unidade eleger e incluir livremente medicamentos 
quimioterápicos registrados na APAC/ONCO, dificultando o entendimento e 
interlocução pelos operadores do Direito e da gestão pública (acarreta a judicialização 
da saúde). FOI EXPLANADO NA REUNIÃO. 

2. Tratamento oncológico com inclusão de medicamentos cujo custo supera os valores 
registrados na APAC/ONCO (acarreta a judicialização da saúde). FOI EXPLANADO NA 
REUNIÃO. 

3. Requisitos para prescrição/laudo médico no tratamento oncológico, conforme Política 
Pública preconizada pelo Ministério da Saúde e Jornada de Direito da Saúde do Conselho 
Nacional de Justiça. FOI EXPLANADO NA REUNIÃO. 

4. Urgência e emergência em tratamentos oncológicos. FOI EXPLANDO NA REUNIÃO. 

5. Assistência Farmacêutica em Oncologia. FOI EXPLANADO NA REUNIÃO. 

Dando início a Coordenadora do CEMAS, Dra. Milene de Carvalho, presidindo a presente 
reunião extraordinária, além dos membros do CEMAS, o Comitê tem a honra de receber 
ilustre médica Oncologista, Dra. Maria Inez Pordeus Gadelha, bem como os médicos e 



servidores convidados da Secretaria Estadual de Saúde que atuam diretamente na 
Oncologia, passou-se a deliberar: 

1. Ana Paula , Coordenadora da Oncologia HRA; 
2. Bento Ribeiro Ferreira, Gerente de Regulação de Araguaína; 
3. Danilo Canedo, Médico da Regulação de Araguaína; 
4. Hélio Maués, Vice Presidente do Conselho de Medicina; 
5. Iatagan de Araújo Barbosa, Diretora da Atenção Especializada; 
6. Ismar Rezende, Médico Oncologia HGP; 
7. José Celso Cintra, Médico – Oncologia HRA; 
8. Kássia Divina, Superintendência da Central de Licitação; 
9. Liliana Rosicler T. Nunes Fava, Superintendência de Vigilância, Promoção e 

Proteção à Saúde; 
10. Luiz Fernando, Médico – Diretor Técnico do HRA; 
11. Maria Antonice dos Santos, Diretora Geral do HRA; 
12. Marina Mendes Vasco, Médica Oncologista Clínica HGP; 
13. Marinalva Alencar Silva, Médica Oncologista Clínica HGP; 
14. Ronnie Peterson Aquino Sousa, Superintendência Executiva do Fundo Estadual 

de Saúde; 
15. Rodrigo Cândido, Gerente da Oncologia. 

 
PONTOS ABORDADOS NA EXPLANAÇÃO DOS TEMAS NOMINADOS PELA DRA. MARIA 

INEZ GADELHA E DISCUSSÃO DAS PONDERAÇÕES DOS MEMBROS DO CEMAS-TO: 

APRESENTAÇÃO DA DRA. INEZ 

 ASSISTENCIA ONCOLÓGICA DO SUS - Antes de 1988 toda a estruturação era feita 

através da oferta e não em virtude da necessidade. Existe toda uma lógica na 

estruturação do SUS que deriva do conceito técnico e científico. Primeiro ponto: o que 

se judicializa é a oferta o que não condiz com a organização do SUS, porém  o interesse é 

da necessidade do paciente, ou seja, o SUS se organizou pelo que se faz e não pelo o 

que é ofertado. Hoje se misturam muitos interesses envolvidos. Caso concreto não é 

ciência. Caso concreto é a mesma coisa que opinião de especialistas, pois o estudo é 

isolado. Na base da pirâmide, é a opinião do médico, ou seja, opinião do especialista é a 

base da pirâmide. Na medida em que se vai se agregando confiança na pesquisa, a 

validade daquela evidência vai se especializando a evidência. Dados são objetos de 

pesquisas. Estudo de caso controle: estudo comparativo que vai dar maior grau de 

confiança. Estudo coorte é um estudo mais demorado e mais caro. MEGA TRIAL – ensaio 

clínico que engloba mais de 1000 pacientes, multicêntrico em vários países. Temos 

quantidade de doentes, mas não temos a cultura da pesquisa. PICO é método científico 

de revisão sistemática. A partir do PICO vai se analisar dados e evidências científicas para 

ver qual é a melhor. 

A judicialização parte da oferta; E NÃO ANALISA QUAL É A MELHOR EVIDÊNCIA 

Importante destacar que no manual de Oncologia quando ao tratamento o doente tem 

que ter uma indicação de expectativa de vida de pelo menos 06 meses para 



determinados tratamentos com destaque que o tratamento paleativo deve ser 

acompanhado por equipe multidisciplinar e não há previsão de medicamentos para 

tratar câncer terminal com expectativa de vida menor que 06 meses. Dr. Athur 

perguntou à Sra. Inez, a qual respondeu: a ANVISA quando autoriza é por dois motivos: 

que é a eficácia e a segurança. Já a CONITEC vai mais além do quanto é importante, o 

quanto é boa e duradoura é a eficácia. Dra. Roseli pede a palavra sobre a CONITEC: 

prescrição médica (indicação) é regulamentada, pois existe lei regulamentadora. 

Lembrar a lei e a resolução do CFM. A CONITEC age por demanda. A CONITEC não é do 

Ministério da Saúde, é do SUS, mas todo órgão tem lançado pelo Ministério da Saúde 

por meio do DGIS. O Ministério da Saúde sustenta a CONITEC. Qualquer pessoa pode 

demandar na CONITEC. No início o que mais demandava era a indústria farmacêutica, 

mas foi diminuindo, pois se observou que estava sendo mais instruída por falta de 

documentos e qualidade falta de evidência científica.O próprio Ministério da Saúde 

começou a pautar junto a CONITEC, a exemplo o TRANSTUZUMABE. O Ministério da 

Saúde rejeitou administrativamente e mandou realizar estudo científico. QUANTO A 

EVIDENCIAS CIENTIFICAS a 1ª etapa da evidência seria o estudo sem comparativo. É na 

ANVISA onde se analisa a evidência e a eficácia. A empresa pede o registro, mas não 

pede o preço, se pede preço, não comercializa. Em resumo, pede registro e não pede 

preço, e quando pede os dois, não comercializa. Registro: passou por este estudo. O 

laboratório tem que passar o preço e tem que comercializar. Tudo isso ganha muito na 

judicialização, pois o preço não tem limite, e ainda existe a importação que é em dólar, 

ajuda muito. A análise econômica se faz por eficiência, mas o custo não é empecilho, 

nunca nenhuma deliberação positiva. 

 A médica Ana Laura pediu a palavra: questionou sobre os procedimentos da APAC para 

alguns tipos de câncer. A Dra. Maria Inez explicou que aquilo que não está na tabela de 

procedimentos do SUS tem que ser pautada na CONITEC. Sugeriu que o H.G.P. de Palmas 

paute junto a CONITEC esse tema. Enquanto isso, sugere que os médicos se utilizem das 

evidências. Medicamentos oncológicos é bem credencial, não é a pessoa que escolhe, 

quem escolhe é o médico, por isso não pode deixar sem a avaliação da evidência. A 

judicialização, além de estar integrada a outros processos macro, traz o resultado que se 

chama incorporação acrítica (sem avaliação). O custo do SUS é tripartite, pactuado, por 

isso Estado e Município podem ir além da RENAME. A tabela é Federal, porém, o Federal 

não pode ser responsável pelas tabelas Estaduais e Municipais. Os medicamentos 

oncológicos não integram quaisquer dos componentes da assistência farmacêutica, 

porém os seguintes antineoplásicos são comprados centralizadamente pelo Ministério 

da Saúde e distribuídos por meio das Secretarias Estaduais de Saúde: Talidomida, L-

Asparaginase, Mesilato de Imatinibe, Desatinibe, Cloridrato de Nilotinib, Rituximabe, 

Trastuzumabe, Dactinomicina.  

Indaga-se como a dispensação é direta para a assistência farmacêutica do Estado, uma 
empresa terceirizada habilitada recebe o medicamento, seria o Ministério da Saúde que 



faria a compra? Quando centralizada é distribuída para os serviços de alta complexidade 
habilitados em Oncologia, via Assistências Farmacêuticas Estaduais? E quando a 
indicação é para a manutenção?  A exemplo de Linfoma não Holdkin Folicular? 

Urgência e emergência em Oncologia: Dra. Inez pontuou as três urgências/emergências 

em Oncologia para fins de judicialização. É um capítulo específico para a Oncologia de 

urgência oncológica. Não se judicializam geralmente tais situações justamente por serem 

urgências.  Na urgência se não houver o ato médico o doente sofre uma sequela 

irreversível quando não há morte; já na emergência seria o atendimento médico 

imediato, caso contrário o paciente vem a óbito, isso significa que não há como 

judicializar casos de emergência, pois, não é possível aguardar qualquer trâmite por mais 

rápido que seja, pois a intervenção deve ser imediatamente. Quem deve escrever no 

laudo a urgência é o médico e não a parte no pedido feito ao juiz, ressaltando que 

quando se tratar de emergência  não é  possível judicializar. Sobre a lei que determina o 

prazo de 60 dias para tratamento em câncer, foi destacado que dependendo do caso o 

tratamento pode ser feito em menos tempo. Téldima do NAT-Jus perguntou se há 

necessidade do médico descrever no laudo, pontuando algumas situações sobre a 

doença do paciente, inclusive sobre a urgência. Dra. Inez respondeu que quando se trata 

de medicamentos oncológicos, na maioria das vezes, não modificam o quadro de 

urgência e emergência. Foi ouvido médico Eduardo Braga, representante do CRM-TO, 

sobre o tema no que diz respeito da urgência médica, o qual afirmou que é requisito por 

parte do médico constar no laudo a palavra urgência, ou emergência, mas isso não 

significa que existe literalmente a urgência. A urgência não significa que o medicamento 

tem que ser prescrito imediatamente. 

DELIBERAÇÕES DA REUNIÃO: 

1. O Gerente da Rede de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, deverá 
apresentar na próxima reunião do CEMAS, ainda esse ano, informações sobre a criação de 
protocolos clínicos a respeito do faturamento da assistência oncológica ofertada pelo 
Estado. Ainda, deverá apresentar a perspectiva do projeto e as respectivas etapas de 
criação do protocolo próprio para UNACOM, no que diz respeito ao tratamento oncológico, 
uma vez que atualmente existe uma lista de medicamento oncológica inserida dentro da 
Portaria Geral de Medicamentos de dispensação hospitalar, e só se trata por Diretrizes 
Terapêuticas, sendo importante a padronização no Estado e o faturamento.  
2. Os médicos oncologistas do H.G.P. de Palmas deverá apresentar junto ao CEMAS na 

próxima reunião o estudo  com a possibilidade de pautar junto a questão levantada pela 

médica, Dra ANA CLARA, sobre alguns tipos de câncer, inclusive afetos ao câncer de pele. 

Enquanto isso, informar por escrito ou presencialmente na próxima reunião se estão 

utilizando das evidências cientificas nesses casos.  No mais, destaque-se que embora esse 

Comitê tenha o poder de propor medidas concretas e normativas para prevenção de 

conflitos judiciais, bem como traçar estratégias que possibilite a aplicação das políticas 

públicas de Direito Sanitário (Resolução 238/CNJ art. 1º, § 2º) não interfere nos 

procedimentos administrativos, inquéritos civis, ações judiciais, já instalados e/ou 



ajuizados, se limitando a acompanhar, a não ser que solicitado por algum órgão de controle 

ou judicial no exercício de sua atribuição ou atribuição.  

Assim, se dá por encerrada a reunião em caráter extraordinário, agradecendo o 

comprometimento da Dra. Maria Inez Gadelha que sem dúvida enriqueceu a reunião 

estendendo agradecimentos aos convidados.Na parte da tarde, a reunião será na Justiça 

Federal com a participação de Juízes e Assessores da Justiça Estadual e Federal. 

  


