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APRESENTAÇÃO 

A Assistência Farmacêutica do Sistema Único de Saúde tem por 

finalidade, dentre outros objetivos, a oferta de medicamentos e insumos aos seus 

usuários. 

Esta se organiza em três componentes fundamentais, que orientam as 

competências dos níveis de gestão do SUS para financiar, adquirir, distribuir e 

fornecer os insumos disponibilizados. São estes: Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica (CBAF), Componente Estratégico da Assistência 

Farmacêutica (CESAF) e Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica (CEAF). 

A Política Nacional da Assistência Farmacêutica (PNAF) é 

regulamentada pelo Anexo XXVIII da Portaria de Consolidação GM/MS nº 

2/2017, e tem por respaldo legal a Lei nº 8.080/90. 

Considerando o aporte no CESAU de diversas demandas a respeito da 

definição de responsabilidades para a disponibilização de medicamentos e 

insumos pelo Sistema Único de Saúde, emite-se a presente Coletânea de Temas 

tendo por objetivo dirimir os principais questionamentos dos órgãos de execução 

nesta temática, com a finalidade de subsidiar sua atuação na defesa da saúde. 

As considerações ora apresentadas se dão no âmbito jurídico, de modo 

que eventuais questionamentos de natureza técnica sobre medicamentos e 

demais insumos podem ser encaminhados ao Centro de Apoio, para análise de 

sua equipe técnica. 

Salienta-se que as informações incluídas no presente documento não 

possuem qualquer caráter vinculante, e devem ser utilizadas pelos órgãos 

ministeriais no exercício da independência funcional lhes é garantida. 
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REGISTRO DE MEDICAMENTOS E TECNOLOGIAS EM SAÚDE NA 

ANVISA 

Dentre as competências da Agência Nacional da Vigilância Sanitária 

(ANVISA) inclui-se a regulamentação, controle e fiscalização de produtos e 

serviços que envolvam risco à saúde pública (art. 8º, caput da Lei nº 9.782/99), 

sendo expressamente considerados bens submetidos ao controle e fiscalização 

sanitária pela Agência os medicamentos de uso humano, suas substâncias 

ativas e demais insumos, processos e tecnologias (art. 8º, §1º, I da Lei nº 

9.782/99)1. 

Por tais razões, cabe à ANVISA conceder o registro de produtos, 

segundo as normas de sua área de atuação (art. 7º, IX da Lei nº 9.782/99)2, 

sendo este registro condição imprescindível para que o bem possa ser utilizado 

no país. 

No que se refere ao registro de fármacos, a Lei nº 6.360/76 determina, 

em seu art. 16, II3 que os produtos sejam registrados com comprovação científica 

e análise sobre sua segurança e eficácia para o uso a que se propõe, o que 

significa, via de regra, que os medicamentos devem ser registrados para 

usos específicos. 

 

1 Art. 8º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar 

os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública. § 1º  Consideram-se bens e produtos 

submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência: I - medicamentos de uso humano, 

suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias; 

2 Art. 7º  Compete à Agência proceder à implementação e à execução do disposto nos incisos II 

a VII do art. 2º desta Lei, devendo: IX - conceder registros de produtos, segundo as normas de 

sua área de atuação; 

3 Art. 16. O registro de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, dadas as 

suas características sanitárias, medicamentosas ou profiláticas, curativas, paliativas, ou mesmo 

para fins de diagnóstico, fica sujeito, além do atendimento das exigências próprias, aos seguintes 

requisitos específicos: II - que o produto, através de comprovação científica e de análise, seja 

reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, e possua a identidade, atividade, 

qualidade, pureza e inocuidade necessárias; 
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É o registro na Agência que direcionará o que consta na bula do fármaco 

como seu uso indicado, e é a esse ato que se reporta a jurisprudência, 

analisada mais adiante, que prevê como condição para o deferimento 

judicial de demandas prestacionais de medicamentos o registro do produto 

na ANVISA. 

É deste dever de registro específico que se origina o termo “off-label”, 

que denomina a prática da utilização de medicamentos fora do rol de usos 

registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Conforme disposto no art. 19-T da Lei nº 8.080/90, são vedados, em 

todas as esferas de gestão do SUS, a aquisição e fornecimento de 

medicamentos de usos não registrados ou não autorizados pela ANVISA, sendo 

exceção para esta regra aqueles cuja indicação off-label seja recomendada pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde 

(CONITEC), nos termos delineados em seu parágrafo único. Vejamos: 

Art. 19-T.  São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS:  

I - o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, 

produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso 

não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – 

ANVISA;  

II - a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de 

medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na 

Anvisa.  

Parágrafo único. Excetuam-se do disposto neste artigo: 

I - medicamento e produto em que a indicação de uso seja distinta 

daquela aprovada no registro na Anvisa, desde que seu uso tenha sido 

recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), demonstradas as 

evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e a 

segurança, e esteja padronizado em protocolo estabelecido pelo 

Ministério da Saúde; 

II - medicamento e produto recomendados pela Conitec e adquiridos 

por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em 

programas de saúde pública do Ministério da Saúde e suas entidades 
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vinculadas, nos termos do § 5º do art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de 

janeiro de 1999.   

Na tutela da saúde, a atuação ministerial pode vir a se deparar com 

casos envolvendo a prescrição de medicamentos ou outras tecnologias em 

saúde off-label. Nestas hipóteses, cabe verificar o status do produto demandado 

perante a Agência e a CONITEC – o que pode ser solicitado do CESAU –, com 

o objetivo de definir a linha de atuação mais adequada ao caso concreto. 

Importante mencionar que o registro na ANVISA não deve ser 

confundido com a incorporação do medicamento ao SUS. O primeiro é condição 

para que o produto seja importado, produzido, comercializado, enfim, utilizado 

em âmbito nacional, ao passo que o último apenas determina se este será ou 

não fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde, tema que será tratado a 

seguir. 
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DISPONIBILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS EM SAÚDE PELO SUS 

Na definição dada pelo art. 1º, IV do Decreto Federal nº 7.646/2011, que 

dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema 

Único de Saúde (CONITEC) e o processo administrativo de incorporação, 

exclusão e alteração destas no âmbito do SUS, tecnologias em saúde podem 

ser descritas como “medicamentos, produtos e procedimentos por meio dos 

quais a atenção e os cuidados com a saúde devam ser prestados à população, 

tais como vacinas, produtos para diagnóstico de uso in vitro, equipamentos, 

procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, informacionais, educacionais 

e de suporte, programas e protocolos assistenciais”. 

Para que protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas e tecnologias em 

saúde sejam incorporados para fornecimento pelo SUS, faz-se necessário o 

cumprimento de uma série de exigências legais e administrativas. 

O referido decreto, em seus arts. 2º e 4º, indica ser de responsabilidade 

da CONITEC a emissão de relatório sobre a incorporação de novas tecnologias 

em saúde, assessorando o Ministério da Saúde em tais processos. Vejamos: 

Art. 2º A CONITEC, órgão colegiado de caráter permanente, integrante 

da estrutura regimental do Ministério da Saúde, tem por objetivo 

assessorar o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à 

incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em 

saúde, bem como na constituição ou alteração de protocolos clínicos 

e diretrizes terapêuticas. 

Art. 4º À CONITEC compete: 

I - emitir relatório sobre: 

a) a incorporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias 

em saúde; e 

b) a constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas; e 

II - propor a atualização da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais - RENAME nos termos do art. 25 do Decreto nº 7.508, de 

28 de junho de 2011. [grifamos] 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm#art25
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/decreto/D7508.htm#art25
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Sendo solicitada a incorporação da tecnologia no SUS, uma vez que esta 

já possua registro na ANVISA, a CONITEC elabora relatório analisando o 

requerimento, concluindo favorável ou desfavoravelmente à incorporação, 

seguindo as diretrizes técnicas exigidas normativamente. Este é o fluxo definido 

para que os medicamentos, equipamentos e demais tecnologias em saúde 

sejam disponibilizadas no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

Caso se depare com demanda de medicamento ou outra tecnologia em 

saúde não incorporada ao SUS, o órgão ministerial deve observar o que informa 

a jurisprudência sobre o assunto, o que é tratado a seguir.  
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DEMANDAS PRESTACIONAIS DE MEDICAMENTOS NÃO 

REGISTRADOS NA ANVISA 

Na atuação ministerial em defesa da saúde, os órgãos de execução 

podem receber demandas de medicamentos para uso off-label, isto é, para a 

utilização que se encontra fora do rol de usos registrado na ANVISA. 

Nestes casos, é importante verificar o disposto no Tema de Repercussão 

Geral nº 500 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: 

Tema 500 – Dever do Estado de fornecer medicamento não 

registrado pela ANVISA. 

Tese: 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos 

experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como 

regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É 

possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem 

registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar 

o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando 

preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do 

medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para 

doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de registro do 

medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) 

a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As 

ações que demandem fornecimento de medicamentos sem 

registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em 

face da União. [grifamos] 

Note-se que, de acordo com o item 4 da tese firmada, as ações que 

demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão 

necessariamente ser propostas em face da União. 

Deste modo, a atribuição para atuar nestes casos recai ao Ministério 

Público Federal.  
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DEMANDAS PRESTACIONAIS DE MEDICAMENTOS NÃO 

INCORPORADOS AO SUS 

Mais comuns do que os pedidos de medicamentos off-label são as 

demandas prestacionais de fármacos devidamente registrados na ANVISA, mas 

não incorporados para dispensação pelo Sistema Único de Saúde. 

Para aquelas que não passaram pela análise da CONITEC, ou mesmo 

que tiveram sua incorporação não recomendada pelo órgão, surge a 

possibilidade de demanda judicial para disponibilização pelo Poder Público, 

desde que cumpridos certos requisitos. 

Estes critérios foram definidos no Tema de Repercussão Geral nº 106 

do Superior Tribunal de Justiça, proveniente do julgamento do Resp nº 

1.657.156/RJ, in verbis: 

TEMA 106 – Obrigatoriedade do poder público de fornecer 

medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS 

Tese: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: 

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; 

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; 

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os 

usos autorizados pela agência. 

Destaca-se, por oportuno, que a matéria é objeto do Recurso 

Extraordinário nº 566.471/RN, o qual voltou à pauta de julgamento do Supremo 

no ano de 2020, na sessão virtual de 21/08/2020 a 28/08/2020, tendo sido 

negado seu provimento, mas reconhecida a existência de Repercussão Geral, 

cuja tese determinou-se a fixação em assentada posterior. Atualmente, o 
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processo encontra-se pronto para julgamento, e foi incluído no calendário para 

ser julgado em 18/05/2023. 

Cita-se, ainda neste ponto, que em decisão que suspendeu o referido 

processo anteriormente, consta a síntese das propostas de Tese de 

Repercussão Geral emitidas por alguns Ministros, as quais ratificam, até o 

momento, o entendimento a respeito da competência da Justiça Federal para 

julgar questões relacionadas à dispensação de medicamentos não incorporados 

ao SUS. Vejamos: 

Decisão: Após o voto do Ministro Marco Aurélio (Relator), que fixava 

a seguinte tese (tema 6 da repercussão geral): "O reconhecimento do 

direito individual ao fornecimento, pelo Estado, de medicamento de alto 

custo, não incluído em Política Nacional de Medicamentos ou em 

Programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter Excepcional, 

depende da comprovação da imprescindibilidade – adequação e 

necessidade –, da impossibilidade de substituição do fármaco e da 

incapacidade financeira do enfermo e dos membros da família 

solidária, respeitadas as disposições sobre alimentos dos artigos 1.694 

a 1.710 do Código Civil"; do voto do Ministro Alexandre de Moraes, 

que fixava tese no seguinte sentido:  “Na hipótese de pleito judicial de 

medicamentos não previstos em listas oficiais e/ou Protocolos Clínicos 

e Diretrizes Terapêuticas (PCDT’s), independentemente de seu alto 

custo, a tutela judicial será excepcional e exigirá previamente - 

inclusive da análise da tutela de urgência -, o cumprimento dos 

seguintes requisitos, para determinar o fornecimento ou 

ressarcimento pela União: (a) comprovação de hipossuficiência 

financeira do requerente para o custeio; (b) existência de laudo médico 

comprovando a necessidade do medicamento, elaborado pelo perito 

de confiança do magistrado e fundamentado na medicina baseada em 

evidências; (c) certificação, pela Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC), tanto da 

inexistência de indeferimento da incorporação do medicamento 

pleiteado, quanto da inexistência de substituto terapêutico incorporado 

pelo SUS; (d) atestado emitido pelo CONITEC, que afirme a eficácia 

segurança e efetividade do medicamento para as diferentes fases 

evolutivas da doença ou do agravo à saúde do requerente, no prazo 

máximo de 180 dias. Atendidas essas exigências, não será necessária 

a análise do binômio custo-efetividade, por não se tratar de 
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incorporação genérica do medicamento"; e do voto do Ministro 

Roberto Barroso, que fixava a seguinte tese: “O Estado não pode ser 

obrigado por decisão judicial a fornecer medicamento não incorporado 

pelo SUS, independentemente de custo, salvo hipóteses excepcionais, 

em que preenchidos cinco requisitos: (i) a incapacidade financeira de 

arcar com o custo correspondente; (ii) a demonstração de que a não 

incorporação do medicamento não resultou de decisão expressa dos 

órgãos competentes; (iii) a inexistência de substituto terapêutico 

incorporado pelo SUS; (iv) a comprovação de eficácia do medicamento 

pleiteado à luz da medicina baseada em evidências; e (v) a 

propositura da demanda necessariamente em face da União, que 

é a entidade estatal competente para a incorporação de novos 

medicamentos ao sistema. Ademais, deve-se observar um 

parâmetro procedimental: a realização de diálogo interinstitucional 

entre o Poder Judiciário e entes ou pessoas com expertise técnica na 

área da saúde tanto para aferir a presença dos requisitos de 

dispensação do medicamento, quanto, no caso de deferimento judicial 

do fármaco, para determinar que os órgãos competentes avaliem a 

possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS”, pediu vista dos 

autos o Ministro Gilmar Mendes. Plenário, Sessão Virtual de 21.8.2020 

a 28.8.2020. [grifamos] 
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Tal entendimento vem sendo exarado em diversas decisões pelo 

Supremo Tribunal Federal, como se pode verificar do quadro abaixo 

colacionado: 

Também foram recentemente julgadas diversas Reclamações (Rcl nº 

49.909, 50.458, 50.481, 50.649, 50.715, 50.726, 50.866 e 50.907) no âmbito do 

Supremo com teor semelhante ao entendimento ora esposado, ratificando a tese 

segundo a qual a União deve compor o polo passivo de demandas de 

medicamentos não incorporados, nestes termos: 

A Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração e julgou 

procedente a Reclamação para cassar a decisão reclamada, 

determinar a inclusão da União no polo passivo da ação e o 

deslocamento da competência para a Justiça Federal; o 

fornecimento do medicamento, caso ainda se faça necessário, não 

poderá ser interrompido até nova determinação pelo Juízo da origem 

que venha a reapreciar a demanda, nos termos do voto do Relator, 

vencidas as Ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia. Presidência da 

Ministra Cármen Lúcia. Primeira Turma, 22.03.2022. 
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O STF ainda reconheceu a repercussão geral de outro Recurso 

Extraordinário que versa sobre a competência da União para dispensar 

medicamento não incorporados ao SUS, o RE 1.366.243/SC, ainda a ser julgado: 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA 

SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. 

SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA 

PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE 

RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO 

CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE 

REPERCUSSÃO GERAL. 

Complementarmente, informa-se que também o Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) possui entendimento no sentido de haver interesse 

da União nas demandas prestacionais de tecnologias em saúde não 

incorporadas no SUS, o que, por via reflexa, fixa para o MPF a atribuição para 

atuar nestes casos. Vejamos: 

CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. NOTÍCIA 

DE FATO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NA REDE 

PÚBLICA DE SAÚDE. FÁRMACOS APROVADOS PELA ANVISA, 

MAS NÃO FORNECIDOS PELO SUS. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA 

DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DAS DEMANDAS JUDICIAIS. 

PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL.  

1. Conflito de Atribuições a respeito da apuração de relato de ausência 

de fornecimento dos medicamentos Nesina Pio e Rosuvastatina 

(utilizados no tratamento de diabetes e pressão), aprovados pela 

ANVISA, mas não fornecidos pelo SUS. De acordo com precedentes 

recentes do Supremo Tribunal Federal, é obrigatória a inclusão da 

União no polo passivo de demandas para fornecimento de 

medicamentos não constantes das políticas públicas instituídas, sem 

prejuízo da presença do estado ou do município na relação processual. 

Rcl 49.890 e Rcl 50.414, DJe 1/6/2022; Rcl nº 48.760/SC-AgR, DJe 
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11/10/21; RE nº 1.360.507/RS-AgR, DJe 8/3/22; dentre outros. No 

mesmo sentido, o precedente do Plenário do CNMP: PP n° 

1.00242/2021-62, DE-CNMP 4/8/2021). 

2. A decisão sobre a inclusão de medicamento e a incorporação de 

tecnologia ao SUS é responsabilidade do Ministério da Saúde, com 

apoio da CONITEC (art. 19-Q da Lei n° 8.808, de 1990). Considerando 

que os fatos, na origem do conflito de atribuições, referem-se ao 

fornecimento de fármacos não constantes das políticas públicas 

instituídas, a União deve integrar, necessariamente, o polo passivo da 

lide, nos termos dos precedentes do STF. Conclui-se que a demanda 

é de competência da Justiça Federal, de modo que a atribuição para o 

caso, conforme o art. 37, inc. I, da Lei Complementar n° 75/1993, é do 

Ministério Público Federal. 

3. Conflito de Atribuições julgado IMPROCEDENTE, para fixar a 

atribuição do Ministério Público Federal para os fatos objeto do 

procedimento NF n° 1.14.003.000087/2022-68. (CNMP. Conflito de 

Atribuições nº 1.00577/2022-70. Relator: Conselheiro JAIME DE 

CASSIO MIRANDA. Julgamento: 28/06/2022) [grifamos] 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. CONFLITO NEGATIVO DE 

ATRIBUIÇÕES. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NOTÍCIA DE FATO. 

APURAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO PELO SUS DE 

EXAME NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. 

PEDIDO DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS (EM TODAS AS SUAS HIPÓTESES). A UNIÃO 

NECESSARIAMENTE COMPORÁ O POLO PASSIVO. LEADING 

CASE DO STF NO RE 855.178 ED. ATRIBUIÇÃO DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO FEDERAL. I – Conflito Negativo de Atribuições entre o 

Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa 

Catarina que tem por objeto a atribuição para a apurar relato de 

ausência de fornecimento de exame não padronizado pelo Sistema 

Único de Saúde (SUS). II – Consoante estabelecido pelo STF no RE 

855.178 ED (Tema nº 793), a responsabilidade solidária dos entes em 

matéria de saúde não exclui o dever que possui cada ente de 

responder por prestações específicas, delimitadas na Constituição 

Federal e na legislação infraconstitucional vigente. III – Se a pretensão 

veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou 
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medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as 

suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo 

passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém 

competência para a incorporação, a exclusão ou a alteração de 

novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como a 

constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz 

terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/1990), de modo que recai sobre ela o 

dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar 

o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação. 

IV – Pedido julgado improcedente. Conflito de Atribuições 

conhecido e resolvido para declarar a atribuição do Ministério 

Público Federal, com a remessa dos autos ao Parquet federal. 

(CNMP. Pedido de providências nº 1.00242/2021-62. Rel. Sebastião 

Caixeta) [grifamos] 

Esta linha de entendimento é ratificada também pelo Conselho Nacional 

de Justiça, que, na III Jornada de Direito da Saúde, aprovou o Enunciado nº 78, 

o qual dispõe: 

ENUNCIADO Nº 78 Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que 

são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único 

de Saúde – SUS. 

À vista dos entendimentos acima colacionados, e considerando que as 

regras de atribuição ministerial se refletem naquelas de competência 

jurisdicional, percebe-se a possibilidade de atuação do Ministério Público 

Federal visando a dispensação de medicamentos não incorporados pelo 

Sistema Único de Saúde. 

Há que se mencionar, contudo, que não obstante os elementos acima 

indicados, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento diverso, pela 

desnecessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas desta 

natureza: 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE 

COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. 

ILEGITIMIDADE DA UNIÃO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA 

ANVISA. SÚMULAS 150, 224 E 254 DO STJ. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. Ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), o Supremo 

Tribunal Federal foi bastante claro ao estabelecer na ementa do 
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acórdão que "É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o 

tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos 

deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes 

federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, 

isoladamente, ou conjuntamente."  2. In casu, é fundamental esclarecer 

que, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793), o Pleno do STF não 

acolheu todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro 

Edson Fachim. 3. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo 

Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar o litisconsórcio 

passivo da União, tal premissa/conclusão ? repita-se ? não integrou o 

julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793.  4. Outrossim, 

o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando 

pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada 

no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando 

estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir 

dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do 

SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de 

ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus 

financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o 

direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter 

solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado 

exarado pela Suprema Corte. 5. Cumpre ressaltar que, não se tratando 

de litisconsórcio passivo necessário da União, é certo que a emenda à 

inicial para a inclusão de um litigante no polo passivo da lide somente 

pode ser admitida a pedido da parte demandante, antes da citação ou 

até o saneamento do feito, nesse último caso com o consentimento 

do(s) réu(s), já que esse constitui o momento de estabilização da 

demanda. 6. Efetivamente, não se pode negar à parte que não quer 

demandar contra a União seu direito de opção inerente à solidariedade, 

impelindo-a a emendar a inicial para incluir no feito ente que não é 

litisconsorte necessário. 7. No caso concreto, como o Juízo Federal, 

em decisão não recorrida, reconheceu expressamente a inexistência 

de litisconsórcio passivo necessário da União, concluindo pela sua 

ilegitimidade passiva e levando em consideração tratar-se de 

medicamento registrado na Anvisa, deve ser declarada a competência 

do Juízo Estadual para o processo e o julgamento da demanda, nos 

termos das Súmulas 150 e 254 do STJ. 8. Por fim, esclareça-se que 

não se está refutando, in casu, o disposto na Súmula na 224/STJ, 

segundo a qual: "Excluído do feito o ente federal, cuja presença levara 
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o Juiz Estadual a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir 

os autos, e não suscitar conflito". Com efeito, por se observar que as 

dúvidas sobre a interpretação do Tema 793 do STF estão gerando 

decisões em sentidos diversos, tanto na Justiça Estadual, como na 

Justiça Federal, o que traz instabilidade e insegurança jurídica, 

causando também prejuízo às partes demandantes em tais feitos, que 

constituem demandas cujas pretensões são como regra urgentes, 

torna-se fundamental a manifestação do STJ, de modo a reafirmar sua 

jurisprudência que já se encontra consolidada, definindo-se 

imediatamente o Juízo competente para julgamento da causa. 9. 

Agravo Interno não provido. (AgInt no CC n. 189.158/RS, relator 

Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe 

de 30/9/2022.) 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO 

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

PRETENSÃO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO 

EM PROTOCOLO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS NEM 

CONSTANTE DA LISTA RENAME. REGISTRO NA ANVISA. 

EXISTÊNCIA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DA UNIÃO. 

DESNECESSIDADE. 1. "Somente é necessário o ajuizamento da ação 

em desfavor da União quando se pretende medicamentos sem registro 

na Anvisa, o que não é o caso do autos, em que o medicamento possui 

o referido registro e, tratando-se de responsabilidade solidária, cabe à 

parte escolher qualquer dos legitimados para figurar no polo passivo 

da ação, não havendo que se falar em responsabilidade exclusiva da 

União"(AgInt no AREsp 1.279.806/RS, Rel. Ministro MANOEL 

ERHARDT, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5, PRIMEIRA 

TURMA, DJe 15/12/2021). 2. "A União Federal não necessita integrar 

o polo passivo de mandado de segurança impetrado contra ato de 

autoridade estadual, na hipótese em que a parte impetrante pretende 

obter medicamento com registro na Anvisa, ainda que não se encontre 

na lista RENAME nem seja fornecido no âmbito do Sistema Único de 

Saúde - SUS. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no CC n. 182.610/SC, 

Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 

1°/7/2022; AgInt no RMS n. 67.745/GO, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/6/2022" (AgInt no RMS 

n. 68.484/GO, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, 

DJe de 18/8/2022). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no RMS n. 
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68.929/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 

26/9/2022, DJe de 29/9/2022.) 

Percebe-se, então, que a questão ainda é objeto de extensos debates, 

cabendo ao membro do Ministério Público, diante das informações ora 

destacadas, estabelecer sua linha de atuação conforme os elementos acima 

dispostos. 
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CASOS QUE PODEM APORTAR NAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA 

 

MEDICAMENTO INCORPORADO PARA USO DIVERSO DO PLEITEADO 

Conforme indicado acima, denomina-se de off-label o uso de 

medicamento fora do que consta em seu registro perante a ANVISA. Esta 

situação não deve ser confundida com o pedido de fornecimento de 

medicamento para utilização fora do rol definido em normativa para sua 

dispensação no âmbito do Sistema Único de Saúde. 

De acordo com o exposto anteriormente, a CONITEC é o órgão 

responsável pela emissão de relatório sobre a incorporação, exclusão ou 

alteração pelo SUS de tecnologias em saúde. Este relatório se dá relativamente 

a usos específicos destas, e levará em consideração, dentre outros elementos, 

as evidências científicas sobre a eficácia, acurácia, efetividade e segurança do 

produto para a autorização do uso pretendido. Veja-se o que diz o Decreto 

Federal nº 7.646/2011: 

Art. 15. A incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de 

tecnologias em saúde e a constituição ou alteração de protocolos 

clínicos e diretrizes terapêuticas serão precedidas de processo 

administrativo. 

§ 1º O requerimento de instauração do processo administrativo para a 

incorporação e a alteração pelo SUS de tecnologias em saúde e a 

constituição ou alteração de protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas deverá ser protocolado pelo interessado na Secretaria-

Executiva da CONITEC, devendo ser acompanhado de: 

I - formulário integralmente preenchido, de acordo com o modelo 

estabelecido pela CONITEC; 

II - número e validade do registro da tecnologia em saúde na ANVISA; 

III - evidência científica que demonstre que a tecnologia pautada é, no 

mínimo, tão eficaz e segura quanto aquelas disponíveis no SUS para 

determinada indicação; [...] 

[...] 
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Art. 17. As deliberações do Plenário da CONITEC para cada processo 

serão convertidas em registros, separados por tipo de recomendação, 

numerados correlativamente e subscritos pelos membros presentes na 

reunião, na forma de relatório. 

Art. 18. O relatório de que trata o art. 17 levará em consideração: 

I - as evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a 

efetividade e a segurança do medicamento, produto ou 

procedimento objeto do processo, acatadas pelo órgão 

competente para o registro ou a autorização de uso; 

II - a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em 

relação às tecnologias já incorporadas, inclusive no que se refere aos 

atendimentos domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, quando cabível; e 

III - o impacto da incorporação da tecnologia no SUS. [grifamos] 

Por tais razões, muito embora determinado medicamento possa ser 

registrado na ANVISA para  diversas finalidades (contendo estas em bula), sua 

dispensação pelo SUS se dará para o(s) tratamento(s) específico(s) analisado(s) 

pela CONITEC e disposto(s) em relatório, sendo a adequação entre o uso 

pretendido pela prescrição médica e aquele analisado para a incorporação pelo 

SUS um dos requisitos para o acesso universal e igualitário à assistência 

farmacêutica, nos termos do inciso III do art. 28 do Decreto Federal nº 

7.508/2011: 

Art. 28. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica 

pressupõe, cumulativamente: 

I - estar o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS; 

II - ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde, no 

exercício regular de suas funções no SUS; 

III - estar a prescrição em conformidade com a RENAME e os 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação 

específica complementar estadual, distrital ou municipal de 

medicamentos; e 

IV - ter a dispensação ocorrido em unidades indicadas pela direção do 

SUS. [grifamos] 

Em outros termos, para que o cidadão tenha acesso ao medicamento 

pelo SUS, o tratamento para o qual este foi prescrito deverá guardar consonância 
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com aquele para o qual o fármaco foi analisado pela CONITEC em relatório e 

posteriormente incorporado pelo Ministério da Saúde, não bastando, então, o 

registro da finalidade na ANVISA, apesar de ser este um requisito para sua 

incorporação. 

Por estas razões, entende-se que medicamentos incorporados no 

SUS para tratamentos e usos diversos daqueles contidos em prescrições 

médicas são considerados, para os efeitos destes usos, como fármacos 

não incorporados, incidindo sobre estes o regramento atinente a tal situação, 

especialmente no tocante aos requisitos para a determinação judicial de sua 

dispensação pelo Poder Público (Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça). 

Importa mencionar que, muito embora o tratamento nestes casos seja 

de encarar a prescrição como medicamento não incorporado, há jurisprudência 

firmada no entendimento de que a incorporação de fármaco pelo SUS para 

determinada finalidade não veda sua dispensação pelo Poder Público para 

finalidade outra, sobretudo quando atendidos os requisitos definidos pelo STJ no 

Tema 106. Vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA 

FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. 

MEDICAMENTO. ACETATO DE CIPROTERONA. FÁRMACO 

FORNECIDO PELO SUS PARA CID DIVERSO. RECURSO 

INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO 

LIMINAR. DEFERIDO O EFEITO SUSPENSIVO EM SEDE 

RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O STJ através do RESp nº 

1.657.156-RJ, que tramitou pelo rito dos recursos repetitivos, assentou 

requisitos para o fornecimento de medicamentos, no seguinte sentido: 

“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos 

normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes 

requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado 

e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento 

prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”. 2. 

Os requisitos estabelecidos pelo STJ, no julgado referido, devem 

ser verificados na hipótese de a parte requerer a “concessão dos 
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medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS”. 3. 

Conforme documento fornecido pela Secretaria da Saúde, o 

fármaco pleiteado pela ora agravante (ACETATO DE 

CIPROTERONA) integra o elenco dos medicamentos 

disponibilizados pelo SUS, todavia, para CID diverso. O fato de o 

medicamento não ser disponibilizado pelo SUS para o CID 

informado, não tem o condão de afastar a necessidade de 

fornecimento pelo Estado, pois, no caso concreto, resta 

comprovada a imprescindibilidade do medicamento, através de 

laudo médico idôneo. Além disso, realizado Estudo Social, com 

conclusão favorável ao fornecimento do fármaco. 4. Requisitos do 

artigo 300 do CPC vislumbrados. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS. AI 0074889-02.2018.8.21.9000. 

Relator: Alan Tadeu Soares Delabary Junior. Terceira Turma Recursal 

da Fazenda Pública. Julgamento: 25/04/2019. DJe 13/05/2019) 

[grifamos] 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS 

PARA MENOR. DIREITO À SAÚDE. DIREITO INDIVIDUAL 

INDISPONÍVEL. QUETIAPINA. FÁRMACO QUE JÁ CONSTA NA 

LISTA DA SES/MG. AUTORIZAÇÃO PARA CID DIVERSO DA 

ENFERMIDADE DO AUTOR. LAUDO MÉDICO. PREVALÊNCIA. 

IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDICAÇÃO. RITALINA. 

MEDICAMENTO FORA DA LISTA DO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. 

IMPRESCINDIBILIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO DA 

CRIANÇA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA FAMÍLIA. 

AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO PELA ANVISA. REsp nº 1.657.156/RJ. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE 

ASTREINTES PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE 

PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO CONFIGURADA. 

POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS POR 

GENÉRICOS. - A saúde, que impacta na dignidade e na vida, é um 

direito individual indisponível. A Constituição Federal (art.196) e a 

legislação protetora da infância (ECA) criaram a obrigação 

juridicamente vinculante de prestar assistência à saúde, da qual o ente 

da Administração Pública não pode se esquivar com justificativas 

baseadas em juízos de conveniência e oportunidade 

(discricionariedade). - Assim, demonstrada a imprescindibilidade 
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do medicamento Ritalina (fora da lista do SUS) para a saúde da 

criança, bem como os requisitos definidos pelo STJ no REsp nº 

1.657.156/RJ, deve ser confirmada a sentença que determinou seu 

fornecimento pelo Município. - Demonstrada a necessidade e 

adequação do medicamento Quetiapina e se tratando de fármaco 

padronizado, constante da lista de medicamentos excepcionais - 

ainda que para CID diverso -, o Estado de Minas Gerais deve ser 

compelido a fornecê-lo à parte autora. - É possível a fixação de multa 

cominatória contra a Fazenda Pública, conforme entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça firmado no REsp 1474665/RS, julgado sob 

a sistemática dos recursos representativos de controvérsia. - Havendo 

o medicamento genérico, deve ser possibilitado o seu fornecimento, de 

forma a minimizar o impacto financeiro para o ente público. (TJMG. 

Apelação 0030409-28.2018.8.13.0183. Relator Des. Wagner Wilson. 

Julgamento: 03/10/2019. Publicação: 10/10/2019) [grifamos] 

Percebe-se, então, a possibilidade de se requerer judicialmente a 

dispensação de medicamento incorporado pelo SUS para tratamento diverso do 

pretendido, desde que cumpridos os requisitos definidos para tanto. 

 

EXAMES, ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS NÃO 

INCORPORADOS AO SUS 

Indicou-se, na presente Coletânea, que a definição dada para o termo 

tecnologia em saúde pelo Decreto Federal nº 7.646/2011 é a de 

“medicamentos, produtos e procedimentos por meio dos quais a atenção e 

os cuidados com a saúde devam ser prestados à população, tais como vacinas, 

produtos para diagnóstico de uso in vitro, equipamentos, procedimentos 

técnicos, sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte, 

programas e protocolos assistenciais”. 

Por esta razão, e considerando que a regulamentação da incorporação, 

alteração e exclusão de produtos e serviços pelo SUS engloba o conceito de 

tecnologias em saúde de forma geral, entende-se que a mesma linha de 

raciocínio atribuível aos medicamentos pode ser estendida às demais 

tecnologias em saúde, como exames, órteses, próteses e materiais 

especiais, no que diz respeito ao fornecimento não incorporado pelo SUS. 
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Há jurisprudência nesse sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU 

OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO DE FORNECER 

EQUIPAMENTO MÉDICO - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - 

ALEGAÇÃO DE QUE O EQUIPAMENTO NÃO CONSTA DA TABELA 

DE PROCEDIMENTOS, MEDICAMENTOS, ÓRTESES, PRÓTESES 

E MATERIAIS ESPECIAIS (OPM) DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

(SUS) - DESCABIMENTO - QUESTÃO DECIDIDA PELO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS 

REPETITIVOS - RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ - TESE 

FIXADA: A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO 

INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS EXIGE A 

PRESENÇA CUMULATIVA DOS SEGUINTES REQUISITOS: (I) 

COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO 

FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR 

MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE 

OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA 

INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS 

FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; (II) INCAPACIDADE 

FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO 

PRESCRITO; (III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO 

MEDICAMENTO - PARTE AGRAVADA QUE PREENCHE TODOS OS 

REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA.(TJ-SP - AI: 01000629120188269031 SP 

0100062-91.2018.8.26.9031, Relator: Henrique Alves Correa Iatarola, 

Data de Julgamento: 22/08/2018, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de 

Publicação: 27/08/2018) [grifamos] 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAÚDE. Aparelho CPAP. Dever de fornecimento pelo Poder Público. 

Equipamento não incorporado em ato normativo SUS – Tema 106 

STJ – Presença dos requisitos cumulativos – Hipossuficiência 

financeira comprovada caracterizada. RECURSOS 

DESPROVIDOS.(TJ-SP - APL: 10024934020198260236 SP 1002493-

40.2019.8.26.0236, Relator: Isabel Cogan, Data de Julgamento: 

04/09/2020, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 

04/09/2020) [grifamos] 
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PRODUTOS À BASE DE CANNABIS 

A atuação dos órgãos ministeriais na defesa da saúde também pode 

comportar o recebimento de demandas de produtos à base de cannabis. 

Sobre estes, informa-se que a ANVISA criou novel categoria 

denominada “produtos de cannabis” para realizar o registro destes insumos, os 

quais não se enquadram na classe de medicamento – o que exige a realização 

de diversos trâmites no âmbito da ANVISA para sua aprovação –, mas na 

categoria sui generis destacada, podendo ser categorizados mais amplamente 

como tecnologias em saúde. 

Da análise jurisprudencial sobre o tema não se verificou, salvo melhor 

juízo, tratamento diferenciado dos Tribunais a estes produtos pelo fato de não 

serem classificados como medicamentos. Sendo assim, a presente Coletânea 

tratará sobre o assunto equiparando os produtos à base de cannabis a 

medicamentos, para os efeitos jurídicos delineados a seguir. 

A competência jurisdicional para julgar demandas prestacionais de 

produtos baseados em cannabis vem sendo objeto de discussões no âmbito 

jurídico, sem que haja, até o momento, entendimento prevalente sobre o tema.  

Conquanto não possuam registro na ANVISA como medicamentos, tais 

produtos podem ter sua fabricação e importação autorizadas pela Agência, 

conforme os ditames da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 327/2019, 

que dispõe: 

Art. 5° Os produtos de Cannabis podem ser prescritos quando 

estiverem esgotadas outras opções terapêuticas disponíveis no 

mercado brasileiro. 

Art. 6° O registro de medicamentos à base de Cannabis spp. e 

seus derivados e fitofármacos deve seguir a legislação específica 

vigente. 

Art. 7° A Anvisa concederá Autorização Sanitária para a fabricação 

e a importação de produtos de Cannabis. 

Art. 8° A Autorização Sanitária dos produtos de Cannabis terá prazo 

improrrogável de 5 (cinco) anos, contados após a data da publicação 

da autorização no Diário Oficial da União - DOU. 
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§ 1° A empresa responsável pelo produto para o qual foi 

concedida a Autorização Sanitária poderá, dentro do prazo de 

vigência da autorização, pleitear a regularização do produto pelas 

vias de registro de medicamento, seguindo a legislação específica 

vigente. 

§ 2° Até o vencimento da Autorização Sanitária, a empresa que 

pretenda fabricar, importar e comercializar no Brasil produto de 

Cannabis deve solicitar a regularização pela via de registro de 

medicamentos. 

Neste passo, cita-se também a RDC nº 335/2020, que define os critérios 

e os procedimentos para a importação de produto derivado de cannabis por 

pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional legalmente 

habilitado, para tratamento de saúde. 

Esta possibilidade é atestada, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal, 

que, no julgamento do RE nº 1165959, firmou o Tema nº 1161, sobre o “dever 

do Estado de fornecer medicamento que, embora não possua registro na 

ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária”. 

Veja-se o que dispõe o Acórdão do referido julgamento: 

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO 

EXCEPCIONAL DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA, 

MAS COM IMPORTAÇÃO AUTORIZADA PELA AGÊNCIA. 

POSSIBILIDADE DESDE QUE HAJA COMPROVAÇÃO DE 

HIPOSSUFICIENCIA ECONÔMICA. DESPROVIMENTO DO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1.Em regra, o Poder Público não 

pode ser obrigado, por decisão judicial, a fornecer medicamentos não 

registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

tendo em vista que o registro representa medida necessária para 

assegurar que o fármaco é seguro, eficaz e de qualidade. 

2.Possibilidade, em caráter de excepcionalidade, de fornecimento 

gratuito do Medicamento “Hemp Oil Paste RSHO”, à base de 

canabidiol, sem registro na ANVISA, mas com importação autorizada 

por pessoa física, para uso próprio, mediante prescrição de profissional 

legalmente habilitado, para tratamento de saúde, desde que 

demonstrada a hipossuficiência econômica do requerente. 

3.Excepcionalidade na assistência terapêutica gratuita pelo Poder 

Público, presentes os requisitos apontados pelo Plenário do 



 

 

Coletânea de Temas – Assistência Farmacêutica 

Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde     29 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, sob a sistemática da repercussão 

geral: RE 566.471 (Tema 6) e RE 657.718 (Tema 500). 4. Recurso 

Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte 

tese de repercussão geral para o Tema 1161: "Cabe ao Estado 

fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não 

possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela 

agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a 

incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do 

tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar 

constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os 

protocolos de intervenção terapêutica do SUS”. [grifamos] 

Em observância a este precedente e ao mencionado Tema de 

Repercussão Geral do STF nº 500, há interpretação no sentido de que a 

competência para julgar eventuais demandas prestacionais relativas a 

tecnologias em saúde não registradas na ANVISA seria exclusivamente da 

Justiça Federal, tendo em vista que, segundo o referido Tema, tais ações devem 

necessariamente ser ajuizadas face à União. Veja-se julgado neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA 

CANABIDIOL COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL TEMA 500 

STF. Pleito da parte autora em ter deferida tutela antecipada para 

disponibilização pela Municipalidade do medicamento Canabidiol 

RSHO Green Label, 1,0 ml por via oral, 2 vezes ao dia (DOENÇA DE 

PICK, registrada sob o CID10 F02.0,), já tendo sido submetida a 

tratamentos diversos, não obtendo resultado satisfatório. Decisão a 

quo que decidiu pela incompetência absoluta do juízo, tendo em vista 

o quanto decidido no Tema 500, do E. STF Determinação de remessa 

a Justiça Federal. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

01013359620218269000 SP 0101335-96.2021.8.26.9000, Relator: 

Paula Fernanda de Souza Vasconcelos Navarro, Data de Julgamento: 

15/09/2021, 5ª Turma - Fazenda Pública, Data de Publicação: 

15/09/2021) [grifamos] 

Por outro lado, há entendimento em sentido diverso, pelo qual seria a 

Justiça Estadual também competente para o julgamento de demandas desta 

natureza, considerando a solidariedade entre os entes do Poder Público na 

responsabilidade de satisfazer o direito à saúde (Tema 793 do STF), e o fato de 
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que os produtos à base de cannabis têm sua importação autorizada pela 

ANVISA. 

Veja-se jurisprudência neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO. 

TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO À BASE 

DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO E PANDEMIA. CUMPRIMENTO. 

DILAÇÃO DO PRAZO. Menor portador de Transtorno do Espectro 

Autista. Decisão que concedeu a tutela antecipada para fornecimento 

do fármaco "Canabidiol Real Scientific Hemp Oil 24,5%". Irresignação 

do Estado de São Paulo. Imprescindibilidade do medicamento 

suficientemente comprovada por laudo fundamentado expedido pelo 

médico que assiste o paciente. Indicação dos fármacos 

disponibilizados pelo SUS, já utilizados, sem êxito, pelo autor. Menor 

integrante de família que se declarou pobre na acepção jurídica do 

termo. Fármaco que, embora não possua registro na ANVISA teve 

sua produção e comercialização recentemente disciplinadas por 

essa agência reguladora. Perigo de dano evidente em razão do 

quadro comportamental do menor. Necessidade de importação do 

remédio e atual situação de pandemia decorrente do COVID-19 

que autorizam a ampliação do prazo para cumprimento da 

obrigação pelo Poder Público Estadual para sessenta dias. 

Recurso parcialmente provido. (TJSP. AI nº 2156935-

39.2020.8.26.0000. Relatora: DANIELA CILENTO MORSELLO. Data 

de Julgamento: 28/10/2020) [grifamos] 

------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO INOMINADO. CONCEDEU LIMINAR PARA O 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. 

CANABIDIOL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS. TEMA 

500 STF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO DE MÉRITO NÃO 

PUBLICADO. TEMA 106 DO STF. REQUISITOS PRESENTES. 

RELATÓRIO MÉDICO INFORMANDO INSUCESSO DE OUTROS 

MÉTODOS TERAPÊUTICOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. REGISTRO NA 

ANVISA. RESOLUÇÃO ANVISA RDC 17/2015. IMPORTAÇÃO 

AUTORIZADA. VALIDADO USO INTERNO. INDICAÇÃO DO 

TRATAMENTO À ESCOLHA DO MÉDICO QUE ACOMPANHA O 
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PACIENTE. RESSARCIMENTO. PREVISÃO LEGISLATIVA. TEMA 

793 STF. DILAÇÃO DO PRAZO. QUESTÃO PREJUDICADA. 

Sentença mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - RI: 

10082885120208260637 SP 1008288-51.2020.8.26.0637, Relator: 

Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Data de Julgamento: 09/02/2022, 

2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 09/02/2022) 

Ainda nesta linha de entendimento, chama atenção o recente julgado do 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, interpretando o debate travado 

entre os Ministros do STF para a edição do Tema 500, entendeu pela 

inaplicabilidade do referido paradigma às demandas de produtos à base de 

cannabis, configurando o distinguishing no caso concreto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - CANABIDIOL - DIREITO FUNDAMENTAL À 

SAÚDE - NECESSIDADE DO MENOR DEMONSTRADA - 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JURISPRUDÊNCIA 

DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E 

EM TRIBUNAIS SUPERIORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 

DOS ENTES FEDERADOS AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. 

PERMISSÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE E 

ADEQUAÇÃO DO FÁRMACO COMPROVADAS. TEMA Nº 500 DO 

STF. DISTINGUISING.– DECISÃO REFORMADA. 

1.     In casu, há a evidência de que a condição da agravante inspira 

cuidados e preocupações, com expressa indicação do tratamento 

almejado devendo serem respeitados os princípios caros na ordem 

jurídico-positiva, quais sejam, a proteção à vida e à saúde e o princípio 

da dignidade humana. 

2.      Nos termos do art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito 

de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e 

igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde.  

3.      No que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes 

federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo 

passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O 

ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à 

promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição 

Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.  
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4.     O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a obrigatoriedade do 

fornecimento do Poder Público de fornecer medicamentos não 

incorporados em atos normativos do SUS, no bojo do Recurso Especial 

nº 1657156/RJ, fixou o tema nº 106. 

5.     Inexistindo evidência da possibilidade de tratamento eficaz com 

fármaco diverso, e demonstrada a necessidade do tratamento indicado 

por médico assistente, não se vislumbra supedâneo jurídico para a 

manutenção da decisão vergastada que indeferiu o fornecimento do 

medicamento requestado. 

6.     Resolução autorizativa de importação exarada pela ANVISA. Res 

nº 355 de 24/01/2020. Possibilidade de intermediação por entidade 

hospitalar e unidade governamental. Precedente desta Corte. 

7.     Pela especificidade do medicamento requerido, incidente, em tese, 

o novel Tema de Repercussão Geral nº 500, conforme o acórdão de 

mérito da questão constitucional suscitada no leading case RE nº 

657718, publicado em 09/11/2020, com trânsito em julgado em 

04/12/2020, atinente à possibilidade, ou não, de o Estado ser obrigado 

a fornecer medicamento não registrado na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA. Regra geral, tratando-se de 

medicamento ou produto não registrado na ANVISA, presente o 

litisconsórcio passivo necessário da União Federal, quando a 

parte pretender demandar contra os entes federados. No entanto, 

da leitura do debate travado pelos Ministros da Corte Suprema 

quando do julgamento do Tema nº 500, denota-se exceção quanto 

aos produtos à base de cannabis sativa, considerando que a 

ANVISA passou a autorizar a importação do produto. Extrai-se, 

assim, que o Tema nº 500 não é aplicável às demandas judiciais 

cujo medicamento postulado tenha com princípio ativo o 

Canabidiol, uma vez que a própria ANVISA, através da Resolução 

n. 130/2016, permite em caráter excepcional a importação de 

produtos à base de cannabis sativa. Distinguishing entre o caso 

analisado no paradigma RE nº 657.718 - que trata de medicamento 

não registrado junto à ANVISA - e os medicamentos/produtos à base 

de cannabis sativa. AGRAVO PROVIDO. (TJBA. Agravo de 

Instrumento nº 8000273-90.2021.8.05.0000. Relator: Des. Maurício 

Kertzman Szporer. DJe 23/09/2021) [grifamos] 

Este parece ser o entendimento prevalente no TJBA, considerando a 

emissão de outros julgados neste mesmo sentido. Vejamos: 
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ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE 

CANABIDIOL. TRATAMENTO PARA COMORBIDADES DA 

PORTADORA DE FIBROMIALGIA. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA. 

INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 500 DO STF AO CASO. 

INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 500 DO STF AO CASO. TEMA 

793/STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES 

FEDERADOS. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À 

CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. 

RESOLUÇÃO 327/2019 E 372/2020 DA ANVISA. POSSIBILIDADE DE 

CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA PARA A 

FABRICAÇÃO E IMPORTAÇÃO DO CBD. TESE VINCULANTE 

FIRMADA PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156 (TEMA 

DE RECURSOS REPETITIVOS Nº 106). RE 1.165.959-SP, TEMA 

1161. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO 

IMPROVIDO. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

PREJUDICADO. 1- O presente Agravo de Instrumento, com pedido de 

efeito suspensivo, foi interposto pelo ESTADO DA BAHIA, em face da 

decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública 

da Comarca de Itaberaba/BA, que nos autos da Ação Civil Pública nº 

8001260-47.2022.8.05.0112, ajuizada por [omissis] deferiu a tutela de 

urgência pleiteada. 2-O presente agravo versa sobre a possibilidade 

de se impor ao Estado da Bahia o dever de fornecimento à Autora, do 

medicamento MOBALE, GÉSICO DUO, CICLOBENZAPRINA e 

CannaMeds CBD 3.000mg Full Spectrum, produto à base de 

CANABIDIOL para tratamento de comorbidades causadas pela 

portadora de fibromialgia. 3- A competência da Justiça Federal só 

existiria se a presença da União no polo passivo da presente 

demanda fosse indispensável para o deslinde do feito, o que não 

é o caso. Por esta razão, rejeita-se a preliminar de incompetência da 

Justiça Estadual. 4-No mérito, a decisão agravada encontra-se 

fundamentada nos relatórios médicos constantes nos autos do 

processo originário, no qual consta a informação de que a Agravada é 

portadora de fibromialgia, tendo sido prescrito pela equipe médica 

extrato de cannabis, para uso contínuo. De acordo com o relatório 

médico de ID197442925 (autos originários) informa que a ausência do 

medicamento ”pode implicar em piora da qualidade de vida em 

transtorno funcional importante”. 5-A pretensão da parte Agravada 
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encontra-se em consonância com a Ordem Constitucional vigente, no 

sentido de que incumbe às Unidades Federativas assegurar o direito à 

vida e à assistência médica, conforme artigos 5º e 196 da Constituição 

Federal, de modo a garantir o direito à vida, no que se inclui o 

fornecimento de medicamento. 6-RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO 

MANTIDA. 7-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO 

DIANTE DO JULGAMENTO DE MÉRITO DESTE RECURSO. 

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de 

Instrumento nº 8023229-66.2022.8.05.0000, originário da Comarca de 

Itaberaba/BA, em que é Agravante ESTADO DA BAHIA e Agravada 

[omissis], ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira 

Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, em rejeitar a preliminar 

suscitada, e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o 

fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, 

Salvador – BA, 2022. PRESIDENTE ARNALDO FREIRE FRANCO 

JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU CONVOCADO – RELATOR 

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA cv (TJ-BA - AI: 

80232296620228050000 2ª Vice Presidência, Relator: ARNALDO 

FREIRE FRANCO, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 

30/08/2022) [grifamos] 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM 

PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA 

DA JUSTIÇA ESTADUAL NÃO ACOLHIDA. NÃO 

OBRIGATORIEDADE DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO 

PASSIVO DA DEMANDA. CASO CONCRETO QUE PREVÊ 

AUTORIZAÇÃO ESPECIAL DA ANVISA PARA A IMPORTAÇÃO DO 

FÁRMACO SOLICITADO À BASE DE CANADIBIOL. NÃO 

INCIDÊNCIA DO TEMA 500 DO STF. PREMISSA DE QUE A SAÚDE 

É DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS. 

DEVER DO ESTADO, NOS TERMOS DO ART. 196 DA CF/88, 

NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, NO CASO CONCRETO. 

NECESSIDADE/URGÊNCIA COMPROVADA PARA O 

FORNECIMENTO DO REMÉDIO PRESCRITO PELO 

ESPECIALISTA, IMPRESCINDÍVEL PARA O TRATAMENTO DE 

SAÚDE DO AUTOR, PORTADOR DE EPILEPSIA DE DIFÍCIL 
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CONTROLE. VALOR DA MULTA. FIXAÇÃO COM BASE NO 

CARÁTER COERCITIVO DA MEDIDA E NOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes 

autos de agravo de instrumento nº. 8006483-12.2021.8.05.0113, 

oriundos da comarca de Itabuna, figurando como agravante ESTADO 

DA BAHIA; e como agravados D. C. B., representado por [omissis] e 

MUNICÍPIO DE ITABUNA. Acordam os Desembargadores integrantes 

da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 

à unanimidade, em rejeitar a preliminar arguída; conhecer e NEGAR 

PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto de sua 

relatora. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Desa. Pilar Célia 

Tobio de Claro Relatora Procurador (a) de Justiça 06 (TJ-BA - AI: 

80000657220228050000 Desa. Pilar Célia Tobio de Claro, Relator: 

PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 10/08/2022) [grifamos] 

Importa registrar, neste sentido, que o RE nº 1165959, leading case do 

Tema nº 1.161 do STF, que permite o fornecimento pelo Poder Público de 

medicamentos sem registro, mas com importação autorizada pela ANVISA, se 

originou de caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual 

emitiu decisão obrigando a Fazenda Pública Estadual a fornecer o produto à 

base de cannabis solicitado. No tema não há indicação de que estas demandas 

devem ser ajuizadas exclusivamente face à União. 

Reproduz-se a seguir o Tema nº 1.161 do STF e o julgado do TJSP 

acima referido, para melhor visualização: 

Tema 1161 – STF 

Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, 

embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação 

autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada 

a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica 

do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar 

constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os 

protocolos de intervenção terapêutica do SUS. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO ESTADO. A saúde é um 

direito de todos e um dever do Estado (Art. 196 da CF). Direito da 

criança e adolescente assegurado pelo ECA (art.11). Arts. 23 (inciso II) 

e 198 da Carta Magna que preveem sistema único de saúde. Direito à 

saúde assegurado, que compreende o fornecimento de medicamentos 

e tratamento específico a quem deles necessita. Responsabilidade 

solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Ressalvada a possibilidade de o ente público demonstrar 

a existência, na rede pública, de alternativa que atenda a necessidade 

do cidadão. Medicamento (Cannabidiol) que não possui registro na 

ANVISA, mas cuja comercialização não se afigura proibida. 

Procedimento para importação do fármaco que inclusive prevê a 

possibilidade de a aquisição ser intermediada pelo Estado. Sentença 

mantida. APELO E REEXAME AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. 

(TJSP. Apelação nº 1011764-79.2015.8.26.0053. Relator: Des. Alves 

Braga Junior. Data de Julgamento: 08/05/2017) [grifamos] 

Vê-se, pois, que há debate a respeito do assunto, havendo entendimento 

prevalente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que a 

responsabilidade pelo fornecimento de produtos à base de cannabis é solidária, 

não havendo necessidade de inclusão da União no polo passivo destas 

demandas. 

Demais disso, informa-se que no âmbito do Município de Salvador fora 

publicada a Lei Municipal nº 9.663/2023, que dispõe sobre a Política Municipal 

de uso da cannabis para fins medicinais e distribuição gratuita de medicamentos 

prescritos à base da planta, que contenham em sua fórmula as substâncias 

Canabidiol (CBD) e/ou Tetrahidrocanabinol (THC), nas unidades de saúde 

pública municipal e privada, ou conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS.  

 

MEDICAMENTOS FORMULADOS 

Outra hipótese de demanda prestacional de medicamentos é a 

solicitação de fármacos formulados, também denominados de manipulados ou 

de fórmulas magistrais. 
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É o caso da formulação de doses individualizadas selecionadas pelo 

prescritor, o que confere a exclusividade de cada medicamento prescrito. Isso 

significa que cada fórmula, mesmo que resultante da mistura de diferentes 

medicamentos e princípios ativos registrados e incorporados, representa um 

fármaco distinto e único, não havendo que se falar em sua incorporação ao SUS, 

por sua própria natureza. 

Em termos de normativas, há previsão expressa na Política Nacional de 

Medicamentos, contida no Anexo 1 do Anexo XXVII da Portaria de Consolidação 

GM/MS nº 02/2017, a respeito da preparação magistral no âmbito da assistência 

farmacêutica hospitalar. Vejamos: 

DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS PARA ORGANIZAÇÃO, 

FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DAS AÇÕES E 

SERVIÇOS DE FARMÁCIA NO ÂMBITO DOS HOSPITAIS 

4. DIRETRIZES 

Para assegurar o acesso da população a serviços farmacêuticos de 

qualidade em hospitais, ficam estabelecidas as seguintes diretrizes: 

4.1. Gestão; 

4.2. Desenvolvimento de ações inseridas na atenção integral à saúde: 

Gerenciamento de tecnologias: distribuição, dispensação e controle de 

medicamentos e de outros produtos para a saúde; 

Manipulação: manipulação magistral e oficinal; preparo de doses 

unitárias e unitarização de doses de medicamentos; manipulação 

de nutrição parenteral e manipulação de antineoplásicos e 

radiofármacos; e [...] 

4.2. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES INSERIDAS NA ATENÇÃO 

INTEGRAL À SAÚDE [...] 

C) MANIPULAÇÃO 

C.1) MANIPULAÇÃO MAGISTRAL E OFICINAL: A manipulação 

magistral e oficinal permite a personalização da terapêutica, utilização 

de sistemas seguros de dispensação de medicamentos (individual ou 

unitário), a racionalização de custos, sendo recomendada, sempre que 

necessária a sua utilização em hospitais, em sintonia com os 

dispositivos legais que regulam a matéria. 
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C.2) PREPARO DE DOSES UNITÁRIAS E UNITARIZAÇÃO DE 

DOSES DE MEDICAMENTOS: A unitarização de doses e o preparo de 

doses unitárias de medicamentos compreendem o fracionamento, a 

subdivisão e a transformação de formas farmacêuticas. O preparo de 

doses unitárias e a unitarização de doses contribui para a redução de 

custos, devendo ser garantida a rastreabilidade, por meio de 

procedimentos definidos e registro. Deve existir plano de prevenção de 

trocas ou misturas de medicamentos em atendimento à legislação 

vigente. 

Relativamente à assistência ambulatorial, entretanto, não foram 

localizadas normativas. 

Não obstante o caráter unipessoal dos fármacos de preparação 

magistral, há jurisprudência que entende pela aplicabilidade do mencionado 

Tema 106 do STJ – o qual determina os critérios a serem observados para a 

concessão de medicamentos não incorporados ao SUS – em casos de pleitos 

judiciais para seu financiamento pelo Poder Público. Vejamos: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 

TUTELA DE URGÊNCIA. MEDICAMENTO MANIPULADO NÃO 

INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. HOME CARE. 

EQUIPE MULTIDISCIPLINAR EM TEMPO INTEGRAL. 

INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA N.º 106 DO STJ 

NAQUILO QUE COUBER. Pretensão do agravante à reforma da 

decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência 

visando receber medicamento manipulado (Idebenona 450 mg, 

Deflazacorte 30 mg e Colecalciferol), bem como home care, em tempo 

integral com equipe multidisciplinar. Descabimento. Embora o tema 

da ação não seja aquele examinado pelo STJ no REsp 

1.657.156/RJ (Tema 106), mister a adoção do posicionamento 

sempre que possível, naquilo que couber, exigindo-se o relatório 

médico circunstanciado. No caso dos autos, conquanto haja a 

especificação do tratamento necessário ao autor, inexiste atestado 

médico aferindo a ineficácia do tratamento dispensado pelo Poder 

Público. Ausência da probabilidade do direito. Inteligência do art. 300 

do CPC. Decisão mantida. Recurso não provido.(TJ-SP - AI: 

22357528820188260000 SP 2235752-88.2018.8.26.0000, Relator: 

Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 03/04/2019, 13ª Câmara de 

Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) [grifamos] 
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--------------------------------------------------------------------------------------------- 

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. 

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO MANIPULADO. INDICAÇÃO 

EM RELATÓRIO MÉDICO. DEVER DO ESTADO. DIREITO LÍQUIDO 

E CERTO. PROTEÇÃO À VIDA E À SAÚDE. ART. 196 DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEGURANÇA CONCEDIDA 

PARCIALMENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva 

do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, eis que compete a este a 

gestão do Sistema Estadual de Saúde, respondendo pelos atos 

praticados por seus subordinados, possuindo, assim, competência 

para prática e reversão da suposta ilegalidade, razão pela qual mostra-

se acertada sua indicação para figurar no polo passivo da presente 

ação mandamental. Ademais, o entendimento dos Tribunais 

Superiores é uníssono no sentido de que o Sistema Único de Saúde –  

SUS –  é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios, de modo que qualquer destas entidades pode ser 

acionada, e todas devem garantir o tratamento médico adequado a 

pessoas desprovidas de recursos financeiros. 2. O direito à saúde 

destaca-se como princípio fundamental da ordem social brasileira, 

conforme se infere no art. 6º da Constituição Federal. Nesse sentido, o 

art. 196 deste diploma estabelece que a saúde é um direito de todos e 

dever do Estado, e esse direito deverá ser assegurado mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 

e de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. 

Confirmada, através da documentação pré-constituída, a necessidade 

premente de uso contínuo da medicação prescrita pelo médico 

responsável, sob pena de sério comprometimento do tratamento para 

Distrofia Muscular Progressiva do tipo Becker, reconhece-se o direito 

líquido e certo ao fornecimento do medicamento prescrito, às expensas 

dos impetrados. SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE . 

(Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 0000884-

58.2016.8.05.0000, Relator (a): Moacyr Montenegro Souto, Seção 

Cível de Direito Público, Publicado em: 27/10/2017 ) (TJ-BA - MS: 

00008845820168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Seção 

Cível de Direito Público, Data de Publicação: 27/10/2017) [grifamos] 
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Em observância aos critérios fixados na mencionada tese, tem-se que, 

de acordo com o entendimento acima colacionado, para que o Poder Público 

seja determinado judicialmente a disponibilizar ou financiar o medicamento 

manipulado será necessária a apresentação de relatório médico indicando a 

“imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, 

para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”. 

Considerando que a assistência farmacêutica do SUS se orienta pelos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), e que estes são 

aprovados para o tratamento das diferentes doenças sob o aspecto coletivo, a 

prescrição de medicamento formulado, de uso único e exclusivo para 

determinado paciente, pode não se justificar ante à existência de tratamentos 

alternativos e eficazes previstos no Sistema Único de Saúde. 

Por esta razão, torna-se imprescindível a justificativa para a escolha da 

modalidade medicamentosa prescrita pelo médico assistente, apresentada em 

relatório médico que explique os motivos pelos quais não foi aplicado o PCDT 

vigente para a CID do paciente. 

A todo modo, não se verifica vedação expressa em lei ou normativa para 

a aquisição de medicamentos formulados por meio do SUS. 

 

MEDICAMENTOS DE MARCA ESPECÍFICA 

Peculiaridade que pode vir a ser apresentada em demandas 

prestacionais de saúde é a solicitação de medicamento de marca específica para 

o tratamento do paciente. 

Sobre tal situação, informa-se que há jurisprudência no sentido de se 

negar o pedido de fornecimento de medicamento de marca específica, sob a 

justificativa de que a pretensão é do princípio ativo que trará o resultado prático 

equivalente, salvo nos casos em que a imprescindibilidade da marca comercial 

é comprovada: 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER - FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO - MEDICAMENTO 

NÃO ASSEGURADO PELO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE - TEMA 
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106/STJ – INAPLICABILIDADE - LAUDO MÉDICO QUE 

DEMONSTRA A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO - 

INCAPACIDADE FINANCEIRA DO PACIENTE - ALTO CUSTO - 

ATRIBUIÇÃO DO ESTADO - APELO DESPROVIDO. [...] 3. “[...] O 

fato de o medicamento e/ou o produto apto para o tratamento não 

constar da lista do SUS, ou ser insumo de marca específica, não 

veda a sua dispensação pelo Poder Público, uma vez comprovada 

sua necessidade, mediante documento emitido por profissional 

detentor do conhecimento técnico. [...]” (N.U 0002172-

72.2015.8.11.0044, DES. MÁRCIO VIDAL). 3. Apelo desprovido. (N.U 

0057314-41.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira 

Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/07/2020, 

Publicado no DJE 07/08/2020) [grifamos] 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO - DIREITO À 

SAÚDE - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - 

MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS - TESE 

FIRMADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP Nº. 1657156/RJ - 

INAPLICABILIDADE AO CASO - PRETENSÃO VOLTADA À 

DETERMINADA MARCA - VEDAÇÃO - TEORIA DA RESERVA DO 

POSSÍVEL - ÔNUS DE PROVA DO RÉU - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA. [...] 4 - A pretensão 

de fornecimento de medicamento não pode se voltar à marca 

específica, mas ao princípio ativo que lhe trará o mesmo resultado 

prático e observará os princípios da isonomia e da eficiência. [...] 

(TJMG -  Ap Cível/Rem Necessária  1.0439.15.014434-3/003, 

Relator(a): Des.(a) Jair Varão , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

14/07/2022, publicação da súmula em 15/07/2022) [grifamos] 

Este entendimento deriva do determinado pelo mencionado Tema 106 

do Superior Tribunal de Justiça, que condiciona a concessão judicial de 

medicamentos à comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e 

circunstanciado, da necessidade do medicamento e da ineficácia dos 

disponibilizados no SUS para o tratamento. 
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MODIFICAÇÃO DO TRATAMENTO DE SAÚDE EM CASOS JÁ AJUIZADOS 

Situação que pode ocorrer na atuação ministerial de defesa da saúde é 

o ajuizamento de ação judicial visando o fornecimento de determinado 

medicamento, o qual, posteriormente, é modificado pelo médico assistente do 

paciente em razão de suas necessidades. 

Questiona-se, nestes casos, se é possível pleitear a alteração do 

comando judicial, quando houver decisão favorável ao fornecimento do fármaco 

pelo Poder Público. 

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento 

indicando a possibilidade de se pugnar o novo medicamento nos autos do 

mesmo processo em que concedido o anterior, tendo em vista que, em 

demandas prestacionais de saúde, o provimento jurisdicional se dá para o 

tratamento médico do paciente, o que incluiria mais do que apenas o 

determinado fármaco. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. FORNECIMENTO DE 

FÁRMACOS. MODIFICAÇÃO DA MEDICAÇÃO APÓS A 

SENTENÇA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO 

CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 

[...] Cinge-se a controvérsia dos autos na análise da possibilidade 

de alteração do fármaco após a sentença. Com efeito, a orientação 

jurisprudencial desta Corte Superior firmou-se no sentido de que 

a simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial 

não se configura como modificação do pedido, o qual é o próprio 

tratamento médico. [...] (STJ. AgRE 1.517.237/SP. Relator: Min. 

MAURO CAMPBELL MARQUES. Data de Julgamento: 13/08/2019). 

[grifamos] 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL 

NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

FÁRMACO POSTULADO NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA 

AO ART. 264 DO CPC/1973. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO 

DESPROVIDO.  
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[...]  2. Esta Corte Superior tem firmada a jurisprudência de que a 

simples alteração de alguns medicamentos postulados na inicial 

não incorre em modificação do pedido, nos termos do art. 264 do 

CPC/1973. É comum durante um tratamento médico que haja 

alteração de medicações, bem como dos procedimentos adotados 

à garantia de saúde do paciente, o que não resulta, com isso, em 

qualquer ofensa ao referido dispositivo legal, pois a ação em 

comento encontra-se fulcrada no art. 196 da CF/1988, o qual 

garante o direito à saúde à população. Precedentes: AgRg no 

REsp. 1.496.397/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 

10.3.2015; AgRg no REsp. 1.222.387/RS, Rel. Min. HERMAN 

BANJAMIN, DJe 1.4.2011; AgRg no Ag 1.352.744/RS, Rel. Min. 

HAMILTON CARVALHIDO, DJe 18.2.2011; REsp. 1.062.960/RS, Rel. 

Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 29.10.2008. 3. Não tendo a parte 

Agravante trazido argumento novo capaz de infirmar os fundamentos 

da decisão recorrida, e estando pacificada a jurisprudência desta Corte 

Superior no sentido da decisão agravada, a decisão impugnada deve 

ser mantida. 4. Agravo Regimental do Estado desprovido. (AgRg no 

REsp 1377162/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017) 

[grifamos] 

Vê-se, à luz do exposto, a possibilidade de se pugnar o novo 

medicamento nos mesmos autos da Ação Civil Pública já ajuizada. 

 

MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS 

O tratamento dado pelo SUS à dispensação de medicamentos para 

tratamento oncológico é diverso daquele relacionado aos direcionados para as 

demais questões de saúde. 

Os medicamentos oncológicos – salvo algumas exceções - obedecem a 

sistemática diferenciada de financiamento, não integrando, em regra, quaisquer 

dos componentes da assistência farmacêutica anteriormente citados, pois não 

necessitam de incorporação formal para serem utilizados pelas unidades 

especializadas vinculadas ao Sistema Únicos de Saúde, já que cada unidade é 

livre para definir a abordagem terapêutica que será dada em cada caso e a 

remuneração é definida sobre o tratamento integral, através de Autorização de 
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Procedimentos de Alta Complexidade em Oncologia (APAC-ONCO)4. O próprio 

Ministério da Saúde esclarece em seu sítio eletrônico5: 

Atualmente, exceto pelos relacionados abaixo, o Ministério da Saúde 

e as Secretarias de Saúde não padronizam nem fornecem 

medicamentos antineoplásicos diretamente aos hospitais ou aos 

usuários do SUS. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS e 

habilitados em oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de 

medicamentos oncológicos que eles, livremente, padronizam, 

adquirem e fornecem, cabendo-lhes codificar e registrar conforme o 

respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um 

hospital é habilitado para prestar assistência oncológica pelo SUS, a 

responsabilidade pelo fornecimento do(s) medicamento(s) 

antineoplásico(s) é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou 

sem fins lucrativos. [grifamos] 

Com efeito, a Portaria SAS/MS nº 470/2021, arrola, em seu art. 28, os 

itens abrangidos pela remuneração propiciada pela APAC: 

Art. 25 O valor dos procedimentos de quimioterapia da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do SUS, é mensal e inclui os itens a seguir relacionados, das 

aplicações, fases e ciclos que se repitam dentro de um mesmo mês, 

para os respectivos tumores: 

a) Consulta médica; 

b) Medicamentos antitumorais (antineoplásicos), exceto quando 

adquiridos pelo Ministério da Saúde e fornecidos, aos hospitais 

habilitados em oncologia no SUS, pelas secretarias de saúde; 

c) Medicamentos utilizados em concomitância à quimioterapia: 

antieméticos (antidopaminérgicos, anti-histamínicos, corticoides e 

 

4 Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade - APAC-Oncologia ou simplesmente 

APAC-ONCO. 

5 Ministério da Saúde. Disponível em 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f3

1-47d7-4485-ab65-ab0cee9cf8fe&ID=942518&Web=88cc5f44-8cfe-4964-8ff4-376b5ebb3bef  

Acesso em 06/03/2023. 

 

http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31-47d7-4485-ab65-ab0cee9cf8fe&ID=942518&Web=88cc5f44-8cfe-4964-8ff4-376b5ebb3bef
http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/dados/Lists/Pedido/Item/displayifs.aspx?List=0c839f31-47d7-4485-ab65-ab0cee9cf8fe&ID=942518&Web=88cc5f44-8cfe-4964-8ff4-376b5ebb3bef
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antagonistas do receptor HT3), analgésicos, anti-inflamatórios, 

diuréticos, antagonistas dos receptores H2 e outros; 

d) Soluções em geral (soros glicosado e fisiológico, ringer, eletrólitos e 

outros); 

Material em geral (equipos, luvas, escalpes, seringas, agulhas, 

dispositivos de microgotejamento, máscaras, aventais e outros); 

e) Impressos; 

f) Capela de fluxo laminar; 

g) Limpeza e manutenção do serviço.  

Através da NOTA TÉCNICA Nº 989/2018-NJUD/SE/GAB/SE/MS6, o 

Ministério da Saúde externa o seu entendimento sobre a estruturação da 

oncologia no Sistema Único de Saúde: 

SOBRE A ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA NO SUS  

3.1. É importante esclarecer que a assistência oncológica no SUS não 

se constitui em assistência farmacêutica, a que, no geral e 

equivocadamente, se costuma resumir o tratamento do câncer. Ela não 

se inclui no bloco da Assistência Farmacêutica, mas no bloco da 

Assistência à Saúde de Média e Alta Complexidade (MAC) e é 

ressarcida por meio de procedimentos específicos (cirúrgicos, 

radioterápicos, quimioterápicos e iodoterápicos). Para esse uso, eles 

são informados como procedimentos quimioterápicos no subsistema 

APAC (autorização de procedimentos de alta complexidade), do 

Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS); devem ser 

fornecidos pelo estabelecimento de saúde credenciado no SUS e 

habilitado em Oncologia; e são ressarcidos conforme o código da 

APAC. 

3.2. Para o tratamento do câncer é necessária a “assistência 

oncológica” (e não simplesmente a “assistência farmacêutica”), 

assistências estas que se incluem em diferentes pactuações e rubricas 

orçamentárias. Cabe exclusivamente ao corpo clínico do 

 

6 NOTA TÉCNICA Nº 989/2018-NJUD/SE/GAB/SE/MS. Disponível em: 

https://sei.saude.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=26156&id_d

ocumento=3498794&infra_hash=d973d397d7dd1d4381077cde0431a3c4 Acesso em 

06/03/2023. 

https://sei.saude.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=26156&id_documento=3498794&infra_hash=d973d397d7dd1d4381077cde0431a3c4
https://sei.saude.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=26156&id_documento=3498794&infra_hash=d973d397d7dd1d4381077cde0431a3c4
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estabelecimento de saúde credenciado e habilitado à prerrogativa e a 

responsabilidade pela prescrição, conforme as condutas adotadas no 

hospital. Além do mais, os procedimentos que constam na tabela do 

SUS não se referem a medicamentos, mas, sim, as indicações 

terapêuticas de tipos e situações tumorais especificadas em cada 

procedimento descritos e independentes de esquema terapêutico 

utilizado, cabendo informar ainda que a responsabilidade pela 

padronização dos medicamentos é dos estabelecimentos habilitados 

em Oncologia e a prescrição, prerrogativa do médico assistente do 

doente, conforme conduta adotada naquela instituição. Ou seja, os 

estabelecimentos de saúde credenciados no SUS e habilitados em 

Oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos 

oncológicos que, livremente, padronizam, adquirem e prescrevem, não 

cabendo, de acordo com as normas de financiamento do SUS, a União 

e as Secretarias de Saúde arcarem com o custo administrativo de 

medicamentos oncológicos. 

3.3. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado 

para prestar assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade 

pelo fornecimento do medicamento antineoplásico é desse 

hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos. 

3.4. Na área de Oncologia, o SUS é estruturado para atender de 

uma forma integral e integrada os pacientes que necessitam de 

tratamento de neoplasia maligna. Atualmente, a Rede de Atenção 

Oncológica está formada por estabelecimentos de saúde habilitados 

como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia 

(UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta Complexidade em 

Oncologia (CACON). Os hospitais habilitados como UNACON ou 

CACON devem oferecer assistência especializada ao paciente com 

câncer, atuando no diagnóstico e tratamento. Essa assistência 

abrange sete modalidades integradas: diagnóstico, cirurgia oncológica, 

radioterapia, quimioterapia (oncologia clínica, hematologia e oncologia 

pediátrica), medidas de suporte, reabilitação e cuidados paliativos. 

3.5. O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde não 

distribuem nem fornecem diretamente medicamentos contra o 

câncer, assim como a tabela de procedimentos quimioterápicos do 

SUS não refere medicamentos, mas sim, situações tumorais e 

indicações terapêuticas especificadas em cada procedimento descrito 

e independentes de esquema terapêutico utilizado. [grifamos] 
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Em outra publicação, intitulada Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica: inovação para a garantia do acesso a medicamentos 

no SUS7, o gestor nacional da saúde esclarece que, embora tenha se buscado 

a estratégia do CEAF para a dispensação de alguns fármacos, não houve 

alteração da sistemática aplicável aos antineoplásicos:  

O CEAF tornou-se estratégia para a garantia do acesso e transferência 

tecnológica para alguns medicamentos usados no tratamento do 

câncer. Apesar de não ter mudado o formato da Política Nacional 

para Prevenção e Controle do Câncer, alguns medicamentos 

oncológicos passaram a ser adquiridos e distribuídos por meio da 

Coordenação-Geral do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica do Ministério da Saúde. 

Portanto, em relação aos medicamentos antineoplásicos, prevalece a 

regra da liberdade de fixação da abordagem terapêutica pelas Unidades de 

Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e pelos Centros de 

assistência especializada em Oncologia (CACON). 

Não é incomum, porém, que o custo do medicamento prescrito pelo 

profissionais dessas unidades ultrapasse - em muito - o valor da remuneração 

fixada para o tratamento na tabela SUS e expressada na APAC-ONCO. Como 

transcrito acima, gestores argumentam que o cuidado com o paciente oncológico 

deve ser integral e, por esta razão, CACONs e UNACONs seriam os 

responsáveis pela plenitude do tratamento dispensado ao usuário, do algodão 

ao medicamento. CACONs e UNACONs administram e dispensam 

medicamentos antineoplásicos, embora tenham as suas ações limitadas pelos 

valores remuneratórios fixados pela União para as APACs, o que termina por 

representar uma espécie de “teto de gastos” por paciente oncológico. Na prática, 

porém, a insuficiência do repasse federal para a assistência oncológica termina 

por alimentar os números da judicialização. 

 

7 Em Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: inovação para a garantia do 

acesso a medicamentos no SUS, Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2014. P. 30. 
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Posto isto, nas hipóteses em que for pleiteado medicamento 

oncológico não incorporado formalmente, a demanda necessariamente 

deverá ser deflagrada em face da União, seja em razão do disposto no art. 19-

Q da Lei nº 8.080/90, seja em razão da insuficiência do valor fixado pelo ente 

federal para o custeio das ações da assistência oncológica. E ainda que se 

queira adotar os critérios de classificação para inclusão do fármaco nos Grupos 

1 ou 2 do Componente Especializado para definir as competências 

administrativas e, por conseguinte, o polo passivo da relação processual, a 

complexidade do tratamento da doença e o impacto financeiro para o ente 

levariam o medicamento oncológico a ser incluído no Grupo 1, sob a 

responsabilidade, portanto, do Ministério da Saúde, nos termos do art. 49 c/c art. 

51 do ANEXO XXVIII, da Portaria de Consolidação GM/MS nº 02/2017. 
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RESPONSABILIDADES RELATIVAS A MEDICAMENTOS 

INCORPORADOS AO SUS 

Por vezes, o fornecimento de medicamentos que foram efetivamente 

incorporados ao SUS e constam na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) é negado pelos entes públicos. 

Nestes casos, importa verificar a que componente da Assistência 

Farmacêutica o fármaco se inclui, a fim de se analisar qual(is) ente(s) seria 

responsável pela sua aquisição e/ou fornecimento. 

Em síntese, informa-se: 

 

Competência da União 

I. Vacinas, soros ou medicamentos dos Componentes Estratégico e 

Especializado dos Grupos 1A e 1B, neste último caso apenas nas hipóteses de 

irregularidade no financiamento, conforme regra expressamente fixada no art. 

49, I, do ANEXO XXVIII, da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de 

setembro de 2017 (Componente Especializado, Grupo 1), e ANEXO II da 

RENAME, Portaria GM/MS nº 3.733, de 22 de novembro de 2018 

(Componente Estratégico); 

II. Insulina humana NPH14, insulina humana regular e medicamentos 

que compõem o Programa Saúde da Mulher: contraceptivos e injetáveis, 

dispositivo intrauterino (DIU) e diafragma, nos termos do arts. 35 e 36 do ANEXO 

XXVIII, da Portaria de Consolidação nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017. 

 

Competência dos Estados  

I. Medicamentos integrantes do Grupo 2 do CEAF, e corresponsável 

pelos relacionados no Grupo 3, nas hipóteses de descumprimento da pactuação 

firmada na Comissão Intergestores Bipartite (Resolução CIB/BA nº 49/2015);  

II. Medicamentos do Grupo 1, desde que a parcela do financiamento 

federal tenha sido adimplida (Grupo 1B) e a desassistência tenha decorrido de 

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2018/prt3733_23_11_2018.html
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falha na aquisição (apenas Grupo 1B) e na programação, armazenamento, 

distribuição e dispensação (Grupos 1A e 1B). 

 

Competência dos Municípios 

I. Medicamentos e insumos integrantes do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica (CBAF) relacionados sob a responsabilidade do ente 

municipal no ajuste interfederativo pactuado na Comissão Intergestores 

Bipartite, no caso do Estado da Bahia, a Resolução CIB/BA nº 49/2015;  

II. Excepcionalmente, medicamentos que, embora não tenham sido 

contemplados no ajuste interfederativo pactuado na Comissão Intergestores 

Bipartite (Resolução CIB nº 49/2015), integrem o componente CBAF (RENAME, 

Anexos I e IV). 

 

  

http://www5.saude.ba.gov.br/portalcib/images/arquivos/Resolucoes/2015/RES_CIB_049.2015.pdf
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EXPEDIENTE 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE 

COORDENAÇÃO 

PATRÍCIA KATHY AZEVEDO MEDRADO ALVES MENDES 

Coordenadora do CESAU 

 

CARLOS MARTHEO CROSUÉ GUANAES GOMES 

Promotor de Justiça designado para atuar no CESAU 

 

ROGÉRIO LUÍS GOMES DE QUEIROZ 

Promotor de Justiça designado para atuar no CESAU 

 

LUCAS ARAÚJO DA SILVA 

Assessor Técnico-Jurídico de Promotoria 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

ADRIANA DA CONCEIÇÃO TRINDADE BESERRA 

Coordenadora Administrativa 

 

AIESCA ARAÚJO MACHADO 

Assistente Técnico-Administrativa 

 

ANA LUCIA SANTOS PORTO MAGALHÃES 

Assistente Técnico-Administrativa 

 

JANIZETE DOS SANTOS SOUZA 

Assistente Técnico-Administrativa 

 

MANUELA FERNANDES DE CARVALHO OLIVEIRA 

Assistente Técnico-Administrativa 
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RAFAEL GONÇALVES COSTA  

Assistente Técnico Administrativo 

 

ÁREA DE ESTUDOS E PROJETOS 

 

ANA PAULA PINHEIRO RODRIGUES DE MATTOS 
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CANDICE MORAES LISBOA 

Assistente Social  

 

CATARINE DOS SANTOS PEREIRA 
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LUARA BARRETO MACEDO 

Psicóloga 

 

MARINA LOYOLA DANTAS DE CASTRO 

Assistente Técnico-Administrativa 

 

POLIANA BRITO BARBOSA 

Médica 

 

RAFAELA PEREIRA DE FREITAS 

Assistente Social 

 



 


