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SITE FENASAÚDE – JURÍDICO 

ANÁLISE DE ENUNCIADOS JURÍDICOS DA I, II E III 

JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE DO CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA 

ENUNCIADO Nº 18 

Sempre que possível, as decisões liminares sobre 

saúde devem ser precedidas de notas de evidência 

científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do 

Judiciário – NatJus e/ou consulta do banco de dados 

pertinente. (Redação dada pela III Jornada de Direito 

da Saúde – 18.03.2019) 

 

Comentário Técnico-Jurídico – Os pedidos de liminares 

nas demandas judiciais sobre saúde pública e privada 

continuam ocorrendo em expressivo número no Poder 

Judiciário em todo o país.  

São pedidos para obtenção de vagas em hospitais para 

internação ou, em unidades de terapia intensiva; de 

dispensação de medicamentos; de acesso a procedimentos 

não listados no rol da ANS, entre outros diversos pedidos. 

O Enunciado n.º 18 aponta para a necessidade de os 

pedidos nas liminares serem acompanhados por notas de 

evidência científica da necessidade daquilo que está 
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sendo requerido, o que constitui forma segura do 

magistrado avaliar a fundamentação técnica do pedido e, a 

caracterização científica da urgência ou emergência do 

pedido. 

A recomendação do enunciado está em consonância com as 

diretrizes do Ministério da Saúde que desde 2011 pela Lei 

n.º 12.401 e, pelo Decreto n.º 7.646, também de 2011, 

criou a CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação 

de Tecnologias, que tem por finalidade: assessorar o 

Ministério da Saúde na incorporação, alteração ou 

exclusão pelo Sistema Único de Saúde (SUS) de 

tecnologias em saúde, como medicamentos, produtos 

e procedimentos, assim como na constituição ou na 

alteração de protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas.1 

Para realizar suas recomendações, a CONITEC se baseia 

na análise das melhores evidências científicas 

disponíveis sobre a eficácia, efetividade, acurácia e a 

segurança de medicamentos, assim como na 

avaliação de estudos econômicos dessas tecnologias, 

elaborados sob a perspectiva do Sistema Único de 

Saúde.  

                                                           
1
 Disponível em www.conitec.gov.br. Acesso em 23 de julho de 2019. 

http://www.conitec.gov.br/
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A CONITEC define Protocolos e Diretrizes 

Terapêuticas2 como documentos que estabelecem 

critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 

saúde; o tratamento preconizado, com os 

medicamentos e demais produtos apropriados, 

quando couber; as posologias recomendadas; os 

mecanismos de controle clínico; e o 

acompanhamento e a verificação dos resultados 

terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do 

SUS. Devem ser baseados em evidência científica e 

considerar critérios de eficácia, segurança, 

efetividade e custo-efetividade das tecnologias 

recomendadas. 

E define que as Diretrizes Nacionais/Brasileiras3 são 

documentos norteadores das melhores práticas a 

serem seguidas por profissionais de saúde e 

gestores, sejam elas do setor público ou privado de 

saúde. 

A CONITEC aprova a inserção de novas tecnologias quando 

existem evidências científicas, ou seja, provas de que 

aquela tecnologia vai alcançar os melhores resultados com 

os custos mais adequados. As evidências científicas são 

produzidas por pesquisadores que demonstram os 

resultados e os métodos utilizados com transparência e 

                                                           
2
 Disponível em http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes. Acesso em 

30 de julho de 2019. 
3 Disponível em http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes. Acesso em 

30 de julho de 2019. 

http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes
http://conitec.gov.br/index.php/protocolos-e-diretrizes
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compromisso ético, que são as únicas formas de garantir 

credibilidade para as pesquisas. 

No mesmo sentido, os Protocolos e Diretrizes Terapêuticas 

também são fundamentas em evidências científicas, ou 

seja, em trabalho de cientistas que podem apresentar o 

método utilizado e os resultados obtidos e, desse modo, 

corroborar suas hipóteses. 

São os resultados de pesquisa que indicam as novas 

tecnologias a serem incorporadas e, as melhores práticas 

para diagnóstico e tratamento de doenças. Essas evidências 

são o melhor instrumento de que o magistrado poderá 

dispor para tomar decisões sobre medidas liminares 

levadas ao Poder Judiciário. 

Os pedidos liminares representam a existência de urgência 

para o atendimento do requerente, mas, a urgência não 

elimina a necessidade de fundamentação científica e 

jurídica. O Enunciado n. 18 tratou com cautela a situação 

ao exigir a necessidade de comprovação científica oriunda 

do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário – NatJus e/ou, 

obtido por meio de consulta a banco de dados pertinente. 

Esses bancos de dados normalmente organizados por 

institutos de pesquisa ou, universidades públicas ou 

privadas, contém resultados de pesquisa em diferentes 

áreas da saúde. 
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Os dados obtidos por meio desses dois instrumentos – 

NatJus e/ou Bancos de Dados Científicos -, são importantes 

para que o magistrado decida com objetividade e 

segurança técnica e jurídica e, com isso, beneficie não 

apenas a parte requerente, mas toda a sociedade. Ao negar 

ou deferir um pedido de procedimento com liminar 

fundamentado em evidência científica, o magistrado estará 

fundamentado em dados que poderão garantir que a 

decisão possui segurança científica, jurídica e social. 

 

 

 

     

 


