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ABSTRACT 

The author states that the administrative process of admitting 
medical technologies into the SUS list has not been given 
much importance as to its letigitimacy regarding its openness, 
development and guiding principles. 
In that scenario, she shows how fragile the present status 
of the Brazilian administrative adjudication really is, which 
accounts for both the excessive judicialization and the lack of 
trust in the decisions issued by public administration. 
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RESUMO

Afirma que pouca importância se tem dado ao procedimento 
administrativo de incorporação de tecnologia no âmbito do 
SUS, quanto à legitimidade em sua abertura, desenvolvimento 
e princípios norteadores.
Nesse contexto, expõe a fraqueza do estágio em que se encon-
tra a jurisdição administrativa no Brasil, o que muito explica a 
excessiva judicialização e a falta de confiança nas decisões da 
administração pública.
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1 INTRODUÇÃO

Apesar da grande importância que deve ter o procedimen-
to administrativo de incorporação de tecnologia no âmbito do 
sistema público de saúde, pouca atenção tem sido dispensada, 
inclusive pelo próprio Judiciário, quanto à legitimidade em sua 
abertura, desenvolvimento e princípios norteadores.

Isso acarreta o deslocamento de discussão da elaboração 
de políticas públicas do Executivo para o Judiciário, de qual tec-
nologia (medicamento/tratamento) deveria ser fornecida, que, 
porém, até em razão do desconhecimento de conhecimentos 
médicos e farmacêuticos, encontra-se totalmente despreparado 
para fornecer uma correta solução.

Tal fato pode ser entendido como um dos reflexos do des-
prestígio que possui a jurisdição administrativa, compreendida 
como a função do Estado de solucionar, em definitivo, conflitos 
sobre o direito administrativo no nosso país, cujo ordenamento se 
encontra perdido pela adoção de um constitucionalismo norte-
-americano, mas com cultura de matrizes francesa e alemã 
(PERLINGEIRO, 2015, p. 89-136).

Por sua vez, a Justiça Administrativa deve compreender não 
só a função do Estado para solucionar, em definitivo, conflitos so-
bre direito administrativo, que, no Brasil, é sempre judicial, como 
o procedimento administrativo, que corresponde a atuações não 
jurisdicionais da administração, atuações administrativas mera-
mente executivas e também destinadas à solução de conflitos, po-
rém sujeitas, por regra, a uma revisão jurisdicional subsequente.

Enquanto na Europa continental a solução dos conflitos 
administrativos é confiada unicamente a tribunais indepen-
dentes, especializados e com poderes amplos de revisão, em 
compensação a um sistema de direito administrativo em que as 
autoridades carecem de independência efetiva para decidir, nos 
Estados Unidos, as decisões administrativas são proferidas por 
autoridades que detêm certa dose de independência, em obser-
vância ao devido processo legal, com alteração pelo Judiciário 
somente de decisão contrária à razoabilidade, representando a 
decisão judicial limitada quando se adentra no suporte fático.

No sistema norte-americano, apesar de não existir uma Justiça 
especializada, o julgamento é feito no âmbito administrativo, com 
as garantias de observância do princípio do devido processo legal.

O Conselho de Estado chegou a ser adotado no Império, por 
D. Pedro II, mas visto com maus olhos pelos republicanos, em um 
contexto de debate na América Latina sobre a falta de indepen-
dência do contencioso administrativo francês.

Com o advento da República em 1891, sob a influência 
do constitucionalismo norte-americano, instala-se um sistema 
judicial único para a jurisdição administrativa e para jurisdição 
comum, que vigora até a presente data, tendo a Constituição 
elevado o devido processo legal administrativo (extrajudicial) à 
categoria de direito fundamental.

No sistema norte-americano, apesar de não 
existir uma Justiça especializada, o julgamento 

é feito no âmbito administrativo, com as 
garantias de observância do princípio do devido 

processo legal.

Contudo, o que se verifica é que, apesar de existir legislação 
prevendo o processo administrativo de incorporação de tecno-
logia no SUS, ela é vista com desconfiança pela população e 
pelo próprio Judiciário.

É nesse contexto, que temos de tratar de direito à saú-
de, que necessita de conhecimento técnico não gozado pelo 
Poder Judiciário, e cujos especialistas estão na formulação 
de políticas públicas.

Para tanto, os questionamentos a serem formulados seriam a 
respeito dos princípios norteadores que devem balizar o processo 
de incorporação, de forma que seja feito em prestígio e respeito 
aos direitos subjetivos de todos, notadamente a garantia de políti-
cas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença 
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da 
Constituição Federal).

2 O DIREITO À SAÚDE E O PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE

2.1 O DIREITO À SAÚDE

Nos dias atuais, ao nos deparamos com um excessivo qua-
dro de judicialização das ações de saúde, prudente se questionar 
qual deve ser a postura do Judiciário, ou mesmo a linguagem a 
ser adotada, quando do julgamento de questões relacionadas, 
envolvendo a incorporação de tecnologia no âmbito do Sistema 
Único de Saúde – SUS, pedido de incorporação de medicamen-
to ou mesmo de seu fornecimento fora das tabelas e protoco-
los do sistema, ou ainda eventual irregularidade no processo 
administrativo de incorporação, seja quanto aos fundamentos 
de eleição do fármaco, seja de índole formal do procedimento.

Isso porque de fácil solução se apresenta quando estamos 
diante do descumprimento das políticas públicas já estabeleci-
das pelos poderes legitimados, pois, nesta última hipótese, claro 
caso de lesão a direito subjetivo.

A verdade é que as ações de saúde acabam representando 
algumas quebras de paradigmas da base de construção de pen-
samento da sociedade moderna, sendo, por esse motivo, consi-
deradas de difícil solução e vêm levando à perplexidade os órgãos 
jurídicos que lidam com a matéria.

Podemos apontar os seguintes pontos que embasam a as-
sertiva acima: a) a insuficiência do sistema jurídico para cuidar da 
matéria; b) a necessidade de abertura do Judiciário ao diálogo, 
com as esferas administrativas, ou mesmo sociais; c) ilegitimida-
de do Judiciário na elaboração de políticas públicas; d) natureza 
híbrida do direito à saúde, coletiva e individual.

O direito à saúde deve ser classificado como direito social, 
não podendo ser esquecida a sua natureza de fundamental 
e humano. Apesar de o art. 26 da Convenção Americana de 
Direitos Humanos de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais1 
(Pacto de São José da Costa Rica) disciplinar o caráter progra-
mático do direito à saúde, no Brasil, pelo avanço da legislação e 
jurisprudência, deve ter aplicabilidade imediata.

Por sua vez, o art. 10 do Protocolo Adicional à Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Protocolo de São Salvador) 
prevê especificamente que: Artigo 10. Direito à saúde. 1. Toda 
pessoa tem direito à saúde, entendida como o gozo do mais 
alto nível de bem-estar físico, mental e social. 2. A fim de tornar 
efetivo o direito à saúde, os Estados Partes comprometem-se a 
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reconhecer à saúde como bem público 
e, especialmente, a adotar as seguintes 
medidas para garantir este direito: a) 
assistência primária a saúde, enten-
dendo-se como tal a assistência médica 
essencial colocada ao alcance de todas 
as pessoas e famílias da comunidade; 
b) extensão dos benefícios dos serviços 
de saúde a todas as pessoas sujeitas à 
jurisdição do Estado; c) total imunização 
contra as principais doenças infecciosas; 
d) prevenção e tratamento das doenças 
endêmicas, profissionais e de outra na-
tureza; e) educação da população sobre 
prevenção e tratamento dos problemas 
da saúde; e f) satisfação das necessida-
des de saúde dos grupos de mais alto 
risco e que, por sua situação de pobreza, 
sejam mais vulneráveis.

Magda Yadira Robles (2002), em 
artigo publicado na Revista Mexicana de 
Direito Constitucional, realizou uma aná-
lise histórica dos julgamentos da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, 
no período de 2004 a 2015, na qual 
percebeu que, em uma seleção de 25 
sentenças, o direito à saúde aparece 
interconectado com outros direitos. Em 
doze casos, as vítimas eram grupos vul-
neráveis, quatorze casos se referem a 
violações a direitos de pessoas em sua 
qualidade de detidos, ou violação à inte-
gridade pessoal, como o caso de tortura 
ou trato cruel e desumanos, quatro casos 
referem-se especificamente a violações 
cometidas por profissionais da saúde e 
cinco casos protegeram o direito à saúde 
por sua vinculação ao dever do Estado de 
garantir o direito à vida.

 Entretanto, por uma leitura das sen-
tenças, não houve qualquer que abor-
dasse a necessidade de fornecimento 
de medicamento de alto custo ou ex-
perimental, nem mesmo tratamento de 
mesma natureza.

A classificação do direito social como 
fundamental permite que, na ausên-
cia ou insuficiência da política pública 
apresentada, ou mesmo na falta de 
cumprimento da já estabelecida, possa 
o cidadão individualmente ou mesmo 
o legitimado extraordinário ajuizar ação 
pleiteando o correto fornecimento da 
prestação do serviço.

Afirmar ser o direito à saúde funda-
mental não leva, todavia, ao extremismo 
que se deva tudo, sob o risco de também 

virmos a prejudicar o mesmo direito fun-
damental dos demais indivíduos.

Deve haver um esforço dos pensado-
res jurídicos em achar o ponto de equi-
líbrio entre a negação da normatividade 
e a tendência de, em nome dos direitos 
sociais, se assegurar praticamente tudo. 
E esse ponto de equilíbrio representa o 
limite de atuação do Poder Judiciário.

Por sua vez, o direito à saúde, essen-
cialmente ligado ao direito à vida, tam-
bém deve, além de direito fundamental, 
ser classificado como humano.

A diferença básica seria que, enquan-
to os direitos humanos corresponderiam 
a valores superiores mínimos a serem 
alcançados pelos Estados na proteção 
do homem, estando associados à ideia 
de dignidade da pessoa humana2, não 
observando fronteiras entre os Estados, 
mas alçados ao patamar de proteção do 
Direito Internacional Público, os direitos 
fundamentais seriam aqueles valores já 
positivados, no âmbito de cada ordena-
mento, estabelecendo limites à atuação 
destes. Nesse sentido, os direitos huma-
nos seriam transfronteiriços, enquanto os 
fundamentais aqueles positivados pelas 
Cartas de cada Estado (SARLET, 2009).

Tendo abrangência maior que os di-
reitos fundamentais, os direitos humanos 
podem ser vindicados indistintamente por 
todo e qualquer cidadão do planeta e em 
quaisquer condições, fundamentando-se 
no valor que se atribui a cada pessoa hu-
mana pelo simples fato de sua existência.

A fim de corretamente dimensionar 
os limites da tutela constitucional à saú-
de, não se pode perder de vista a finalida-
de para a qual tal direito foi instituído. O 
direito fundamental a saúde nada mais é 
do que um desdobramento do princípio 
da dignidade da pessoa humana, como 
em regra são os direitos fundamentais.

A dignidade não depende das cir-
cunstâncias concretas, sendo inerente a 
toda e qualquer pessoa. Todos, até mes-
mo o maior dos criminosos, são iguais 
em dignidade, no sentido de serem 
reconhecidos como pessoas (SARLET, 

A dignidade não depende das circunstâncias concretas, sendo 
inerente a toda e qualquer pessoa. Todos, até mesmo o maior 
dos criminosos, são iguais em dignidade, no sentido de serem 
reconhecidos como pessoas

2012, p. 54). Positiva a assertiva o art. 1º 
da Declaração da ONU (1948), segundo 
o qual todos os seres humanos nascem 
livres e iguais em dignidade e direitos. 
Dotados de razão e consciência, devem 
agir uns para com os outros em espírito 
de fraternidade.

O princípio da dignidade possui tan-
to uma dimensão positiva como passiva, 
representando, ao mesmo tempo, limite 
e tarefa para os poderes estatais, sendo 
dotado, dessa forma, de uma natureza 
dúplice, no âmbito da autonomia da pes-
soa assim como sua proteção por parte 
do Estado.

A observância do princípio da dignida-
de leva a igual consideração e respeito por 
parte do Estado, norte que deve ser obser-
vado tanto na ordem dos direitos huma-
nos como fundamentais. Assim, falar em 
direito fundamental à saúde implica falar 
em igual consideração à saúde de todos.

Muitos fatores contribuíram para o 
reconhecimento da saúde como direito 
humano fundamental, podendo-se citar: 
a criação da Organização das Nações 
Unidas de 1945 e posterior elaboração 
da Constituição da Organização Mundial 
de Saúde, em 22 de julho de 1946, na ci-
dade de Nova Iorque, com entrada em vi-
gor em 7 de abril de 19483; a Declaração 
Universal de Direitos Humanos (art. 25, 
item 14), de 1948, assinada pelo Brasil, 
em 10 de dezembro de 1948; o Pacto dos 
Direitos Sociais, Culturais e Econômicos, 
de 1966, ratificado pelo Brasil somente 

em 24 de janeiro de 1992 (art. 12-1 e 25); 
o reconhecimento da saúde como direito 
no Brasil, na Constituição de 1988, tan-
to no art. 6º 6, como no Capítulo II do 
Título VIII, que trata da Ordem Social, 
especialmente a Seção II, que cuida es-
pecificamente da saúde, nos seus arts. 
196 a 2007. 

A partir desse marco, passaram a 
serem elaborados diplomas legais a res-
peito do Direito Sanitário: Leis n. 8.080 
(Lei Orgânica da Saúde) e 8.142, ambas 
de 1990; Códigos Sanitários Estaduais e 
Municipais; Lei n. 9.782, de 1999 (Anvisa); 
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Lei n. 9.656, de 1988 (Saúde Suplementar); Lei n. 10.972, de 
2004 (Hemobras); Lei n. 11.105, de 2005 (Lei de Bioética), além 
de inúmeros regulamentos infralegais (AITH, 2011, p. 25-29).

Como alteração mais recente, houve a publicação da Lei n. 
12.401/2011, que alterou a Lei n. 8.080/1990, para dispor sobre 
a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saú-
de no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, assim como o 
Decreto n. 7.646/2011, que dispõe sobre a Comissão Nacional 
de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e 
sobre o processo administrativo para incorporação, exclusão e 
alteração de tecnologias em saúde pelo Sistema Único de Saúde 
– SUS, e dá outras providências.

No que diz respeito à garantia à saúde, então, verificamos 
que, enquanto envolve uma carga valorativa forte, corresponden-
te a princípio, sendo, pelo menos na realidade do Brasil, senso 
comum afirmar que um indivíduo deve lhe ter assegurado o di-
reito à saúde, necessária, porém, regra legal, sob consequência 
de não se criar organização e condição econômica para a fruição 
do direito, que venha definir o que vem ser a tal integralidade, 
prevista no art. 198, II, da Constituição (atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas em prejuízo dos serviços 
assistenciais). Com o objetivo de definir esse alcance, a regra, Lei 
12.401/2011, restringiu o seu âmbito ao previsto em listas, proto-
colos e diretrizes terapêuticas dentro do SUS. 

Por sua vez, quanto ao princípio da integralidade, as discus-
sões existentes quanto ao seu alcance e a inexistência de uma 
delimitação segura durante anos vieram propiciar, não só uma 
exploração econômica desse vácuo, o que influenciou a crescen-
te judicialização, como divergências jurisprudenciais, sendo fator 
colaborador para a crise uma legislação de direito ainda em cons-
trução, cujas lacunas mostram-se excessivamente abertas.

O que se percebe, porém, é uma tendência de delimitação, 
pelo Supremo Tribunal Federal, do princípio da integralidade ao 
fármaco registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
– Anvisa8, o que merece crítica assim como hoje contraria a 
reforma legislativa que buscou a sua definição.

Sendo o acesso a medicamentos uma questão central da as-
sistência farmacêutica prestada pelo SUS, é preciso discutir e defi-
nir de que acesso se está falando. Deve esse acesso ser ilimitado, 
mesmo que envolva medicamentos experimentais, sem registro 
no Brasil, sem comprovação científica de eficácia e eficiência, ou 
ser um acesso tecnicamente parametrizado, considerando que, 
ao mesmo tempo em que o medicamento é importante insumo 
no processo de atenção à saúde, pode constituir-se em fator de 
risco quando utilizado de maneira inadequada.

Também, não se pode esquecer que o grande número de 
produtos disponibilizados, as estratégias de divulgação dos pro-
dutos junto à classe médica, a propaganda de medicamentos, 
o lançamento de novos produtos como inovadores, mas que 

A política nacional de distribuição de 
medicamentos do SUS tem por base adotar um 

elenco padronizado de fornecimento de 
fármacos, almejando garantir a oferta regular 

de medicamentos aos usuários [...]

pouco ou nenhum benefício terapêutico apresentam em rela-
ção aos já existentes, colocam em questão se a promoção à 
saúde é o principal interesse envolvido nessa área.

2.2 DA DEFINIÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTEGRALIDADE

Com a finalidade de se estabelecer o limite do princípio 
da integralidade, foi estabelecida, no âmbito do SUS, a Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica, aprovada pelo Conselho 
Nacional de Saúde, em 2004, e publicada por meio da Resolução 
n. 338, de 6 de maio de 2004, contemplando três grandes eixos 
estratégicos, já previstos na Política Nacional de Medicamentos 
(Portaria n. 3.916, de 30 de outubro de 1998), quais sejam: 
(1) garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamen-
tos; (2) promoção do seu uso racional; (3) o acesso da popu-
lação aos medicamentos considerados essenciais, previstos na 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename.

A política nacional de distribuição de medicamentos do SUS 
tem por base adotar um elenco padronizado de fornecimento 
de fármacos, almejando garantir a oferta regular de medica-
mentos aos usuários, sendo que a seleção ou definição de elen-
cos ocorre tendo em vista que o mercado farmacêutico oferece 
muitos medicamentos com as mesmas substâncias ativas e com 
idênticas propriedades terapêuticas.

Nesse sentido, o Sistema Único de Saúde deveria promover 
uma seleção de medicamentos disponíveis no mercado, empre-
gando critérios aceitos cientificamente. O objetivo principal para 
essa seleção seria o fornecimento de medicamentos seguros, 
eficazes e que possam ser garantidos pelo Estado, indiscrimi-
nadamente para todo o cidadão/usuário do Sistema de Saúde 
que dele necessite. 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde – OMS 
(Nairobi, Quênia, 1985), há uso racional quando pacientes 
recebem medicamentos apropriados para suas condições clí-
nicas, em doses adequadas as suas necessidades individuais, 
por um período adequado e ao menor custo para si e para a 
comunidade9.

Em maio de 2007, os Estados Membros da OMS, partici-
pando da Assembleia Mundial de Saúde, com o apoio do Brasil, 
adotaram a Resolução 60.16 sobre o Progresso no Uso Racional 
do Medicamento, que solicita a todos os países do mundo a 
renovação de seu compromisso em favor do “Uso Racional do 
Medicamento”, inspirado nos princípios da Medicina Baseada em 
Evidências – MBE10, na ética profissional da atenção à saúde, e na 
objetividade e transparência nos processos institucionais orienta-
dos na padronização do acesso e do uso racional dos fármacos.

O Uso Racional de Medicamentos implicaria a seleção de 
medicamentos baseada na eficácia e/ou efetividade, segurança 
e custo, com ênfase na lista de medicamentos essenciais e sob 
uma visão crítica do arsenal terapêutico disponível, em práticas 
de boa prescrição e na apropriada assistência farmacêutica.

A princípio, a falta de definição do que seria o princípio da in-
tegralidade, ou mesmo eventual mora da administração pública na 
atualização da lista de medicamentos, causava a incerteza do que 
deveria ser fornecido, conforme dever constitucional, ao cidadão. 

Ademais, para tornar a discussão ainda mais relevante, de-
monstrando preocupações maiores que não seriam apenas as 
referentes às limitações orçamentárias, deve-se ter em mente que 
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o medicamento, apesar de importante 
insumo no processo de atenção à saúde, 
pode constituir-se em fator de risco quan-
do utilizado de maneira inadequada.

Também não podem ser esquecidos 
os interesses econômicos que restam 
envolvidos na área da saúde que, como 
qualquer indústria, busca a rentabilidade. 

A Lei n. 12.401/2011, que alterou a 
Lei n. 8.080/1990, para dispor sobre a 
assistência terapêutica e a incorporação 
de tecnologia em saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS, cuidou 
de definir o conceito de integralidade, 
nos seus arts. 19-M e 19-P, limitando ao 
previsto em protocolo clínico ou diretriz 
terapêutica, ou mesmo, em sua falta, 
com base nas relações de medicamentos 
instituídas pelo gestor federal do SUS, ou 
ainda, de forma suplementar, com base 
nas listas de medicamentos dos gestores 
estaduais ou municipais do SUS.

Com o objetivo, por sua vez, de coi-
bir que os protocolos, diretrizes e listas 
não contemplem a melhor tecnologia 
e uso racional dos medicamentos, vi-
sando conferir eficácia à norma prevista 
pelo art. 196 da Constituição, vem es-
tabelecer o art. 19-P da Lei n. 8.080/90, 
com a alteração produzida pela nova 
legislação, que a Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias (Conitec), 
regulamentada por meio do Decreto n. 
7.646, de 21 de dezembro de 2011, le-
vará em conta, necessariamente: (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 autori-
zação de uso; (II) bem como a avaliação 
econômica comparativa dos benefícios e 
dos custos em relação às tecnologias já 
incorporadas, inclusive no que se refere 
aos atendimentos domiciliar, ambulato-
rial ou hospitalar, quando cabível11.

Assim, a Lei 12.401/2011 cuidou de 
definir o que seria o princípio da inte-
gralidade, restringindo o seu alcance ao 
previsto em listas, protocolos e diretrizes 
terapêuticas no âmbito do SUS, estabele-
cendo um prazo a partir do qual estaria 
em mora a administração pública na aná-
lise, por meio da Conitec, órgão plural, 
permitindo o requerimento por qualquer 
interessado, bem como a realização de 
consultas e audiências públicas, estabe-

lecendo a participação da sociedade civil 
como meio de garantir mais transparên-
cia nos processos de incorporação de 
novas tecnologias, produtos e serviços 
na rede pública de saúde (art. 19-R, § 1º, 
III, IV, inseridos na Lei 8.080/90)12.

3 DO ATUAL PROCESSO DE 

INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA NO 

ÂMBITO DO SUS

3.1 DA PREVISÃO LEGAL DO PROCESSO DE 

INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA

A Lei n. 12.401/2011, que alterou 
a Lei n. 8.080/1990 para dispor sobre a 
assistência terapêutica e a incorporação 
de tecnologia em saúde no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS definiu o 
conceito de integralidade nos seus arts. 
19-M e 19-P, limitando-o ao previsto em 
protocolo clínico ou diretriz terapêutica, 
ou mesmo, em sua falta, com base nas 
relações de medicamentos instituídas 
pelo gestor federal do SUS, ou ainda, de 
forma suplementar, com base nas listas 
de medicamentos dos gestores estaduais 
ou municipais do SUS.

A Conitec é coordenada pelo 
Ministério da Saúde e formada por repre-
sentantes não só do próprio Ministério, 
mas da Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
além de um integrante indicado pelo 
Conselho Nacional de Saúde e um pelo 
Conselho Federal de Medicina.

Por sua vez, e não de menor im-
portância, com a preocupação de coibir 
a omissão e defasagem dos protocolos, 
diretrizes e listas, previu a Lei, no art. 19-
R, o prazo de 180 dias para a análise pela 
Comissão, contados da data em que foi 
protocolado o pedido pelo interessado 
da incorporação, exclusão e alteração 
de listas e protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas (§ 1º, inc. I), com a instaura-
ção de processo administrativo, admitida 
a prorrogação por 90 dias corridos, quan-
do as circunstâncias exigirem.

A incorporação de tecnologias em 
saúde ao SUS, pela nova legislação, re-

O Ministro de Estado da Saúde também poderá determinar a 
incorporação ou alteração pelo SUS de tecnologias em saúde 
em caso de relevante interesse público, mediante processo 
administrativo simplificado [...]

sulta de processo administrativo que 
passa por três fases principais. A primei-
ra delas é a análise técnica adequada, 
realizada atualmente pelo Plenário da 
Conitec, quanto às evidências científicas 
sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade 
e a segurança do medicamento, produto 
ou procedimento objeto do processo, 
bem como a avaliação econômica com-
parativa dos benefícios e dos custos em 
relação às tecnologias já incorporadas, 
inclusive no que se refere aos atendi-
mentos domiciliar, ambulatorial ou hos-
pitalar, quando cabível (art. 19-Q, § 2º, 
da Lei n. 8.080/90). 

Por sua vez, são diretrizes da 
Conitec, nos termos do art. 3º do Decreto 
7.646/2011, a universalidade e a integra-
lidade das ações de saúde no âmbito do 
SUS, com base no melhor conhecimento 
técnico-científico disponível (inc. I); a pro-
teção do cidadão nas ações de assistência, 
prevenção e promoção à saúde por meio 
de processo seguro de incorporação de 
tecnologias pelo SUS (inc. II); a incorpora-
ção de tecnologias por critérios racionais e 
parâmetros de eficácia, eficiência e efetivi-
dade adequados às necessidades de saú-
de (inc. III); a exigência que as tecnologias 
sejam relevantes para o cidadão e para 
o sistema de saúde, baseadas na relação 
custo-efetividade (inc. IV).

Uma vez emitido parecer conclusivo 
pelo plenário da Conitec, dá-se início à 
segunda fase do procedimento, qual 

seja, a submissão do referido parecer 
a consulta pública pelo prazo de vin-
te dias, conforme art. 19 do Decreto n. 
7.646/2011.

As contribuições e críticas resultantes 
da consulta pública serão analisadas pelo 
plenário da Conitec e, emitido relatório, 
o processo administrativo será submeti-
do ao Secretário de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde para decisão (arts. 20 e 21 do 
Decreto n. 7.646/2011). 

Querendo, o Secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde, antes de decidir, 
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poderá solicitar realização de audiência pública, conforme a 
relevância da matéria, e, quando se tratar de elaboração ou 
alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica, deverá 
submetê-lo a manifestação do titular da Secretaria responsável 
pelo programa ou ação, conforme a matéria (arts. 21, 22 e 24, 
Decreto n. 7.646/2011).

A decisão quanto à incorporação compete ao Secretário 
de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde, sendo essa a terceira fase do processo. A partir da publi-
cação da decisão do Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde no Diário Oficial da União 
(art. 23 do Decreto n. 7.646/2011), começa-se a contar o prazo 
de 180 dias para efetivar-se a disponibilização da tecnologia in-
corporada pelo SUS (art. 25 do Decreto n. 7.646/2011).

Por fim, da decisão final cabe recurso sem efeito suspensivo, 
no prazo de 10 dias, ao Ministro de Estado da Saúde, que poderá 
confirmar, modificar, anular ou revogar, total ou parcialmente, a 
decisão recorrida (arts. 26 e 27 do Decreto n. 7.646/2011).

O Ministro de Estado da Saúde também poderá determinar 
a incorporação ou alteração pelo SUS de tecnologias em saú-
de em caso de relevante interesse público, mediante processo 
administrativo simplificado (art. 29 do Decreto n. 7.646/2011).

3.2 DA CONITEC

A Conitec é coordenada pelo Ministério da Saúde e formada 
por representantes não só do próprio Ministério, mas da 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), além de um integrante 
indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e um pelo Conselho 
Federal de Medicina.

A Portaria GM n. 2.009, de 13 de setembro de 2012, 
que aprova o Regimento Interno da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde 
(Conitec) prevê, nos termos dos arts. 1º e 2º, caput, que a 
Conitec é órgão colegiado de caráter permanente, integrante 
da estrutura regimental do Ministério da Saúde, que tem por 
objetivo assessorar o Ministério nas atribuições relativas à in-
corporação, exclusão ou alteração pelo SUS de tecnologias em 
saúde, na constituição ou na alteração de Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) e na atualização da Relação 
Nacional de Medicamentos (Rename).

Por sua vez, o § 1º do art. 3º da Portaria prevê que os atos 
da Conitec são públicos, ressalvados aqueles protegidos por si-
gilo, nos termos da lei. O órgão poderá convidar representantes 
de entidades, autoridades, cientistas e técnicos nacionais ou 
estrangeiros para, exclusivamente, em caráter auxiliar, colabo-
rar em reuniões ou fornecer subsídios técnicos (art. 5º, caput, 
Portaria GM n. 2.009/2012), que deverão apresentar declaração 

O devido processo legal substantivo se 
manifesta em um conjunto de garantias, como 

o de ajuizamento de ação, o direito de ser 
ouvido, juiz natural, a independência do órgão 

e sua imparcialidade [...]

de potenciais conflitos de interesses e firmar termo de confiden-
cialidade sobre as atividades que desenvolvem em cooperação 
com a Conitec (art. 5º, § 1º, Portaria GM n. 2.009/2012).

Compõem a Conitec o Plenário e a Secretaria-Executiva (art. 
6º, Portaria GM n. 2.009/2012). O Plenário é o fórum responsável 
pela discussão e deliberação das matérias submetidas à Conitec 
(art. 7º, Portaria GM n. 2.009/2012), sendo composto por treze 
membros, com direito a voto, que representam os seus órgãos. 
Os representantes são indicados pelos respectivos dirigentes 
máximos e podem ser substituídos a qualquer tempo (art. 9º, 
caput e § 1º, Portaria GM n. 2.009/2012). Sete integrantes são 
do Ministério da Saúde, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos (SCTIE/MS/MS), da Secretaria-Executiva 
(SE/MS), da Secretaria-Especial de Saúde Indígena (SESA/MS), 
da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), da Secretaria de 
Vigilância em Saúde (SVS/MS), da Secretaria de Gestão Estratégica 
e Participativa (SGEP/MS) e Secretaria de Gestão do Trabalho e 
da Educação na Saúde (SGTES/MS), um da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), um da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), um do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
um do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), 
um do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 
(Conasems) e um do Conselho Federal de Medicina (CFM), con-
forme o art. 8º da Portaria.

A Conitec conta com subcomissões técnicas que têm por 
função prover apoio técnico às reuniões do Plenário (arts. 
13/17, Portaria GM n. 2.009/2012).

O Capítulo IV da Portaria cuida do procedimento administrati-
vo. Como prevê o art. 24, 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, que deverá ser concluído em prazo 
não superior a 180 dias, contado da data em que foi protocolado 
o requerimento, admitida a sua prorrogação por 90 dias, quando 
as circunstâncias exigirem (art. 25, Portaria GM n. 2.009/2012).

Considera-se, nesse sentido, a decisão do Secretário de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde 
sobre o pedido formulado no processo administrativo como o 
termo final para fins de contagem do prazo previsto (art. 25, § 
1º, Portaria GM n. 2.009/2012); e no caso de impossibilidade de 
cumprimento do prazo previsto, o processo administrativo entra-
rá no regime de urgência, ficando sobrestadas todas as demais 
deliberações (art. 25, § 2º, Portaria GM n. 2.009/2012).

Qualquer interessado poderá requerer a instauração do 
processo administrativo para incorporação, alteração ou exclu-
são pelo SUS de tecnologias em saúde e para constituição ou al-
teração de PCDT, na Secretaria-Executiva da Conitec, para regis-
tro no Sistema Integrado de Protocolo e Arquivo do Ministério 
da Saúde (Sipar), nos termos do art. 26 da Portaria13.

A Secretaria-Executiva poderá solicitar informações comple-
mentares ao requerente para subsidiar a análise do pedido (§ 
4º do art. 26, Portaria GM n. 2.009/2012). No caso de propostas 
de iniciativa do próprio Ministério da Saúde, serão consideradas 
as informações disponíveis e os estudos técnicos baseados em 
evidências científicas já realizados para fins de análise pela Conitec 
(§ 6º do art. 26¸ Portaria GM n. 2.009/2012). Quando se tratar de 
PCDT, a documentação mínima obrigatória deverá conter o algo-
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ritmo de diagnóstico e tratamento e os pa-
receres técnico-científicos das tecnologias 
em saúde a serem incluídas e excluídas e 
caberá à área técnica indicar o relator da 
matéria na reunião do Plenário (§ 6º).

A Secretaria-Executiva da Conitec ve-
rificará previamente a conformidade da 
documentação exigida. Constatada, de 
forma motivada, a ausência de conformi-
dade da documentação com os requisi-
tos previstos no Capítulo V do Regimento 
Interno, a Secretaria-Executiva remeterá o 
processo, com identificação do requisito 
formal descumprido pelo interessado, 
para avaliação da matéria pelo Secretário 
de Ciência, Tecnologia e Insumos 
Estratégicos do Ministério da Saúde, que 
poderá acolher a manifestação técnica 
e indeferir o processamento do pedido, 
sem avaliação do mérito; ou não acolher 
a manifestação técnica e determinar o re-
torno dos autos à Secretaria-Executiva da 
Conitec para o processamento do pedido 
(art. 28, Portaria GM n. 2.009/2012).

 Na primeira hipótese, a Secretaria-
Executiva da Conitec notificará o reque-
rente no prazo de quinze dias e proce-
derá ao arquivamento do requerimento, 
sem prejuízo da possibilidade de apre-
sentação pelo interessado de novo re-
querimento no Ministério da Saúde com 
observância dos requisitos previstos no 
Capítulo V desta Portaria. Dessa decisão, 
caberá também a interposição de recur-
so ao Ministro de Estado da Saúde, sem 
efeito suspensivo, no prazo de dez dias 
contado a partir da ciência da decisão.

A Conitec poderá dispensar a entrega 
de documento (s) listado (s), nos termos 
do art. 47 da Portaria GM n. 2.009/2012, 
nos casos de necessidade emergencial 
ou interesse do SUS.

O Secretário de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde decidirá sobre o requerimento for-
mulado no processo administrativo, com 
respectiva publicação no Diário Oficial da 
União (art. 42 da Portaria).

A mesma autoridade poderá solicitar 
a realização de audiência pública antes de 
sua decisão (art. 40 da Portaria). Na hi-
pótese de audiência pública, o Secretário 
poderá pedir que o plenário da Conitec se 
manifeste sobre as sugestões apresenta-
das (art. 40, parágrafo único, da Portaria), 
com a devida fundamentação.

Da decisão do Secretário de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde cabe recurso, sem 
efeito suspensivo, no prazo de dez dias, 
contados a partir da publicação oficial da 
decisão (art. 43 da Portaria). O recurso 
deve ser dirigido ao mesmo Secretário 
que, caso não reconsidere sua decisão 
no prazo de cinco dias, o encaminha-
rá, de ofício, ao Ministro de Estado da 
Saúde, instância máxima decisória em 
nível administrativo (art. 44 da Portaria).

O Ministro de Estado da Saúde po-
derá confirmar, modificar, anular ou re-
vogar, total ou parcialmente a decisão 
recorrida, em trinta dias, prorrogáveis, 
mediante justificativa expressa, por 
igual período de tempo (art. 45, caput, 
Portaria GM n. 2.009/2012). Se a decisão 
do Ministro puder implicar gravame à 
situação do recorrente, este deverá ser 
cientificado para que formule suas ale-
gações em até dez dias (§ 1º do art. 45, 
Portaria GM n. 2.009/2012).

Observa-se, porém, que o parecer 
do plenário da Conitec não é vinculan-
te ao Secretário de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos do Ministério da 
Saúde, que deverá submeter o pedido 
à manifestação do titular da Secretaria 
responsável pelo programa ou ação, 
conforme a matéria (art. 41, Portaria 
GM n 2.009/2012), e nem ao Ministro 
de Estado. Mostra-se forçoso, porém, 
questionarmos a correção e legitimi-
dade da decisão que contrarie esses 
fundamentos.

4 DO DEVIDO PROCESSO LEGAL

4.1 CONCEITO

O devido processo legal se apresenta 
em duas faces: a processual e a substan-
tiva. Pelo devido processo processual, 
nenhum órgão jurisdicional pode privar 
as pessoas de seus direitos salvo se tive-
rem oportunidade de alegar e de serem 
ouvidas. Já pelo princípio do devido pro-
cesso legal substantivo, o governo não 
pode limitar ou privar arbitrariamente 
os indivíduos de certos direitos funda-
mentais contidos na Constituição, o que 
impõe um controle sobre a discriciona-
riedade administrativa (GOZAÍNI, 2002). 

O devido processo legal substantivo 
se manifesta em um conjunto de garan-
tias, como o de ajuizamento de ação, o 
direito de ser ouvido, juiz natural, a inde-
pendência do órgão e sua imparcialidade, 

entre outras, que hoje deveriam estar in-
cluídas em “direito à jurisdição”, pela qual 
a garantia transborda do plano processual.

Como estabelecido na página da 
Biblioteca do Congresso, dos Estados 
Unidos (Library of Congress)14: Due 
process of law is a constitutional gua-
rantee that prevents governments from 
impacting citizens in an abusive way. In 
its modern form, due process includes 
both procedural standards that courts 
must uphold in order to protect peoples’ 
personal liberty and a range of liberty 
interests that statutes and regulations 
must not infringe. It traces its origins to 
Chapter 39 of King John’s Magna Carta, 
which provides that no freeman will be 
seized, dispossessed of his property, or 
harmed except “by the law of the land,” 
an expression that referred to customary 
practices of the court.

Por sua vez, o processo administrati-
vo, na Europa, não possui a observância 
do devido processo legal, pois estão su-
jeitas as causas administrativas ao right to 
a fair trial, e uma justiça especializada, o 
Conselho de Estado. Right to a fair trial, 
ou julgamento justo, garante ao sujeito 
que ele tem direito que a sua causa seja 
examinada, equitativa e publicamente, 
num prazo razoável, por um tribunal 
independente e imparcial, estabelecido 
pela lei, não exigindo que se dê previa-
mente à restrição, como ocorre com a 
garantia do devido processo legal.

Por esse último princípio, o processo 
justo representa meio de impugnação e 
não um elemento constitutivo da decisão 
administrativa, o que implica que ela pro-
duza efeito desde o início, por regra, sem 
a necessidade de um processo prévio. 

O princípio do right to a fair trial é 
a tendência adotada pelas convenções 
internacionais, como a Convenção 
Europeia de Direitos Humanos (1950), 
o Pacto Internacional relativo aos 
Direitos Civis e Políticos (1966), a Carta 
Africana dos Direitos do Homem e 
do Povo (1981), a Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia (2000) 
e a Convenção Americana de Direitos 
Humanos (1969) (PERLINGEIRO, 2015).

Como já afirmado, o Brasil, seguindo 
uma forma de regramento norte-america-
na, prevê o devido processo legal admi-
nistrativo, inclusive por previsão constitu-
cional. Na seara das políticas públicas da 
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saúde, não restou diferente, com a previsão do processo adminis-
trativo exposto acima de incorporação de tecnologia.

Osvaldo Alfredo Gozaíni (2002) prevê as seguintes garan-
tias mínimas como asseguradas pelo devido processo legal:(i) 
Direito ao processo com todas as garantias, nas quais estaria in-
cluído o direito de ser julgado por um tribunal previamente es-
tabelecido; a plena observância das formalidades essenciais do 
procedimento, o que permitiria garantir o princípio da igualdade 
no processo, tanto de oportunidades (cada parte tenha idêntica 
possibilidade de alegação e prova) e econômico (a maior for-
tuna de um não reduza os direitos do outro), assim como uma 
sentença fundamentada, e de recorrer contra ela; o direito a um 
juiz independente e imparcial; (ii) Autoridade do juiz e impar-
cialidade; (iii) Direito a um processo rápido, simples e eficaz.

Insta, contudo, analisar se os princípios acima mencionados 
restaram apreciados na previsão normativa.

4.2 O DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DA CONITEC

Abordar o direito à saúde, na forma de política pública, de-
veria implicar falar em igual consideração à saúde de todos, o 
que se traduziria no princípio da universalidade no âmbito do 
Sistema Único de Saúde.

Não se pode negar a quem necessita o acesso à Justiça, 
contudo também não há como se esconder que, como con-
sequência do afirmado, acaba o Poder Judiciário, por muitas 
vezes, afetando políticas públicas, de forma não razoável e assis-
temática, por meio de concessão de liminares para fornecimen-
to de medicamentos não padronizados e de alto custo, muitos 
com similares mais baratos nos protocolos clínicos e diretrizes 
terapêuticas oficiais e nas listas de padronização de medicamen-
tos elaboradas pelos gestores. 

Muitas liminares são concedidas, inclusive, para o acesso a 
medicamentos não autorizados pelo Ministério da Saúde e pela 
Vigilância Sanitária, expondo muitas vezes o gestor à ação crimi-
nosa de máfias locais de médicos e advogados e até mesmo de 
máfias internacionais.

Diante da natureza transindividual que esse direito também 
encerra, a questão que se impõe seria a justiça de concessão de 
mais oferta de tecnologia para um em detrimento de outros pelo 
Estado, ao considerar mais uma região do país, por maior acesso 
à Justiça, com a redução do que seria concedido a uma outra 
região menos abastada, com maior prejuízo de acesso à justiça.

Observa-se que a sociedade atual, até em razão da influên-
cia do pragmatismo, valoriza o êxito e o sucesso por meio de 
uma perspectiva pessoal, em detrimento de um enfoque coletivo. 
Com isso, criamos uma sociedade democrática de direito cuja 
grande parte de seus membros se esquece de suas responsabi-
lidades, para valorizarem exclusivamente seus direitos subjetivos. 
Democracia implica responsabilidade e não só direito; e essa 
responsabilidade está umbilicalmente ligada à ideia do olhar ao 
outro, que merece igual consideração, o que impõe que conceda-
mos igual direito a quem esteja em iguais condições.

A não observância dessa regra de igual consideração entre 
as pessoas, pelo Estado, significa macular qualquer pacto social 
que seja firmado, o que não pode ser menosprezado inclusi-
ve pelo Judiciário quando da prolação de suas decisões, sendo 
afrontoso a esse preceito a concessão de tratamentos experi-

mentais na Região Sul do país, enquanto na Norte e Nordeste 
faltam prestações básicas.

Diante da superficialidade a que se acostumaram os par-
ticipantes da democracia no Brasil, ainda que possuidores de 
um conhecimento jurídico, onde o governo representa um dis-
tanciamento de simbolismo ditatorial e autoritário, verifica-se, 
nas decisões judiciais, a reduzida preocupação com o processo 
administrativo de incorporação de tecnologia, e mesmo órgãos 
que teriam o poder-dever de fiscalização preferem a seara judi-
cial como campo autônomo de debate.

Uma possível solução, conforme sugestão de Ricardo 
Perlingeiro (2014, p. 5), é a reestruturação do atual modelo de 
gestão pública da saúde, o qual precisa ter aptidão para evitar 
ou para compor, por si mesmo, os conflitos entre pacientes e 
autoridades e, em consequência, desestimular as demandas ju-
diciais, principalmente as de caráter repetitivo.

É preciso, contudo, para que haja uma correta decisão 
sem pressão de influências externas, que os membros res-
ponsáveis pela decisão de incorporação da Conitec gozem de 
autonomia e independência.

Assim, diante desse fato, devemos perquirir como se dá a 
forma de escolha de seus membros, que tipos de garantias pos-
suiriam e como ocorreria a forma de nomeação.

Tais questionamentos se mostram de grande importância até 
em razão da carga de pressão que passarão a sofrer esses profis-
sionais, quando corretamente a sociedade der a devida impor-
tância ao processo de incorporação de tecnologia pela Conitec.

Por fim, não de menor importância, a pergunta: se deve-
ria caber ao Ministro de Estado da Saúde a decisão final, na 
hipótese de recurso, que poderá confirmar, modificar, anular 
ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida (arts. 26 
e 27 do Decreto n. 7.646/2011), para fins de preservação das 
garantias de independência da autoridade?

Essa preocupação deve-se ao fato de que essa autoridade 
deve gozar de uma garantia mínima de permanência no car-
go, e não ser exonerado e nomeado a qualquer momento pelo 
Presidente da República.

Nesse sentido, os membros da Conitec ou deveriam ser ser-
vidores de carreira, ou gozarem de mandato fixo. A livre subs-
tituição a qualquer tempo pode representar uma fragilidade da 
garantia de seus membros.

Exige a Portaria, por outro lado, em seu art. 10, inc. VI, caber 
aos membros do plenário da Conitec declarar impedimento de 
votação na hipótese de haver conflito de interesse na matéria a 
ser deliberada.

Não sem relevância a preocupação, isso porque, como de-
monstra o censo feito pelo Cremesp, em 2010, com médicos do 
Estado de São Paulo: 93% dos médicos paulistas afirmaram ter 
recebido produtos e benefícios da indústria considerados de pe-
queno valor nos últimos 12 meses; 80% recebiam regularmen-
te visita de propagandistas dos laboratórios; 33% souberam ou 
presenciaram recebimento de comissão por indicação de medi-
camento, órtese e prótese; 74% declararam que presenciaram 
ou receberam alguns benefícios da indústria ainda durante os 
seis anos do curso de Medicina.

Como afirma o presidente do Cremesp, na reportagem 
(LEMES, 2012), como são muitos os interesses econômicos 
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envolvidos, iniciativas de autorregula-
ção tendem a ser ineficazes e não exis-
tem práticas inofensivas. Todas têm um 
objetivo claro: tornar os médicos mais 
propensos a prescrever o medicamento 
daquela empresa. Também, na mesma 
reportagem, observa: É uma cultura que 
precisa ser mudada.

Já, no que diz respeito ao direito à 
jurisdição, qualquer interessado poderá 
requerer a instauração do processo admi-
nistrativo para incorporação, alteração ou 
exclusão pelo SUS de tecnologias em saúde 
e para constituição ou alteração de PCDT, 
na Secretaria-Executiva da Conitec, para re-
gistro no Sistema Integrado de Protocolo e 
Arquivo do Ministério da Saúde (Sipar), nos 
termos do art. 26 da Portaria, que deverá, 
porém, apresentar os documentos neces-
sários, como acima explicitado.

O mesmo interessado poderá apre-
sentar recurso, sem efeito suspensivo, 
no prazo de dez dias, contados da pu-
blicação oficial da decisão, da decisão 
do Secretário de Ciência, Tecnologia e 
Insumos Estratégicos, para o mesmo, e 
caso não reconsiderada a decisão, para 
o Ministro da Saúde, instância máxima 
decisória em nível administrativo.

O Parecer do Plenário da Conitec 
não é vinculante ao Secretário de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos do 
Ministério da Saúde, que deverá subme-
ter o pedido à manifestação do titular da 
Secretaria responsável pelo programa 
ou ação, conforme a matéria (art. 41), e 
nem ao Ministro de Estado, porém forço-
so se mostra questionarmos a correção 
e legitimidade da decisão que contrarie 
esses fundamentos.

Em ocupando essas autoridades car-
gos comissionados de livre nomeação, 
mais frágil se demonstra o exercício da 
autoridade por quem naquele momento 
exerce a tarefa de julgamento.

Sabiamente a Portaria disciplina que, 
se a decisão do Ministro puder implicar 
gravame à situação do recorrente, este 
deverá ser cientificado para que formule 
as suas alegações em até dez dias, o que 
favoreceria o exercício da ampla defesa.

No que diz respeito ao princípio da pu-
blicidade, compete à Secretaria-Executiva 
da Conitec, nos termos do art. 12, inc. VI, 
da Portaria n. 2009, de 13 de setembro de 
2012, tornar público o relatório da Conitec 
após o término do processo.

Para cada processo deliberado, o 
respectivo registro, na forma de relató-
rio, constituir-se-á no parecer conclusivo 
sobre o tema, que será submetido pela 
Secretaria-Executiva a consulta pública 
para recebimento de contribuições e 
sugestões pelo prazo de vinte dias (art. 
37 da Portaria). As contribuições e suges-
tões recebidas na consulta pública serão 
organizadas pela Secretaria-Executiva e 
encaminhadas para análise pelo Plenário 
em regime de prioridade (art. 38).

Nesse sentido, não é somente pres-
tigiada a publicidade do processo, como 
são permitidos a participação e controle 
popular, uma vez o caráter erga omnes 
da decisão.

5 CONCLUSÃO

A Lei n. 12.401/2011, ao alterar a Lei 
n. 8.080/90, para definir o que seria o 
conceito de integralidade no âmbito do 
Sistema Único de Saúde, prevê como 
competência da Conitec avaliar sobre a 
incorporação de tecnologia ou não, em 
observância da Medicina Baseada em 
Evidências – MBE.

A Lei n. 12.401/2011 introduz um 
caso típico de conceito indeterminado 
de prognose, quando o Legislador, en-
tendendo pela necessidade de realização 
de estudo técnico do Executivo, deixa ao 
órgão a competência para o preenchi-
mento da lacuna, dizendo o que deve-
ria ser ou não incorporado no Sistema 
Único de Saúde. (AFFONSO, 2013b, p. 
13.219-13.251)

Para a nova legislação, será consi-
derado atendido o princípio da integra-
lidade, como acima já afirmado, quando 
previsto o medicamento em protocolo 
clínico ou diretriz terapêutica, ou mes-
mo, em sua falta, com base nas relações 
de medicamentos instituídas pelo gestor 
federal do SUS, ou mesmo, de forma 
suplementar, com base nas listas de me-
dicamentos dos gestores estaduais ou 
municipais do SUS.

Caberia a análise, por esse diplo-
ma legal, da Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias – Conitec, 
permitindo o requerimento por qualquer 
interessado, bem como a realização de 
consultas e audiências públicas, estabe-
lecendo a participação da sociedade civil 
como meio de garantir mais transparên-
cia nos processos de incorporação de 

novas tecnologias, produtos e serviços 
na rede pública de saúde (art. 19-R, § 1º, 
III, IV, inseridos na Lei 8.080/90).

Não deveria o Judiciário, conforme 
essa orientação, de forma não sufi-
cientemente fundamentada, substituir 
uma prognose técnica sem a devida 
preocupação com as balizas básicas de 
eficácia e/ou efetividade, segurança e 
custo. Balizas que o legislador procu-
rou estabelecer ao administrador, para 
a realização de sua prognose, nos ter-
mos do art. 19-P da Lei n. 8.080/90, 
com a alteração produzida pela nova 
legislação, ao prever que a Conitec le-
vará em conta, necessariamente: (I) as 
evidências científicas sobre a eficácia, 
a acurácia, a efetividade e a segurança 
do medicamento, produto ou proce-
dimento objeto do processo, acatadas 
pelo órgão competente para o registro 
ou a autorização de uso; (II) bem como 
a avaliação econômica comparativa 
dos benefícios e dos custos em relação 
às tecnologias já incorporadas, inclusi-
ve no que se refere aos atendimentos 
domiciliar, ambulatorial ou hospitalar, 
quando cabível.

Questiona-se também se haveria 
interesse processual no ajuizamento da 
ação individual, quando o interessado 
nem mesmo provocou a Conitec, que, ao 
ser provocada, deveria julgar o processo 
em 180 dias.

Já existe o processo administrativo, 
contudo é importante que se lhe dê aten-
ção assim como fiscalizá-lo, como forma de 
aprimorá-lo, notadamente quanto à aplica-
ção do princípio do devido processo legal.

Assim, questiona-se qual a legitimi-
dade que teria o Judiciário em alterar a 
decisão de incorporação de tecnologia, 
quando, para a sua tomada, na seara ad-
ministrativa, houver a participação aberta 
da comunidade científica e a possibilida-
de de participação de todos os interessa-
dos, tendo-se por base que o magistrado 
não seja dotado de conhecimento técni-
co da matéria, ou ainda que assessorado 
por um perito, não necessariamente seja 
conhecedor profundo do tema que está 
sendo debatido.

Deve, nesse sentido, a comunidade 
jurídica nacional envidar esforços no 
aprimoramento do processo administra-
tivo, em prestígio aos princípios da efi-
ciência e impessoalidade.
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NOTAS
1  Artigo 26. Desenvolvimento progressivo. Os Estados Partes comprome-

tem-se a adotar providências, tanto no âmbito interno como mediante 
cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 
conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decor-
rem das normas econômicas, sociais e sobre educação, ciência e cultura, 
constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada 
pelo Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por 
via legislativa ou por outros meios apropriados.

2  Conforme Ingo Wolfgang Sarlet (2012, p. 44), a dignidade da pessoa hu-
mana deve ser compreendida como um conceito inclusivo, no sentido 
de que sua aceitação não significa privilegiar a espécie humana acima de 
outras espécies, mas sim aceitar que do reconhecimento da dignidade da 
pessoa humana resultam obrigações para com outros seres e correspon-
dentes deveres mínimos e análogos de proteção.

3  A Organização Mundial de Saúde conta, atualmente, com 193 Estados-
membros, sendo o Brasil um deles. 

4  A Declaração dispõe, em seu art. 25, item 1, que todos têm direito ao repou-
so e ao lazer, bem como a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a 
sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, 
cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis, o direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice, ou outros casos 
de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

5  O art. 12-1 estabelece que os Estados-partes reconhecem o direito de toda 
pessoa de desfrutar o mais elevado nível de saúde física e mental, dispon-
do o art. 12-2 que as medidas que os Estados-partes deverão adotar, com 
o fim de assegurar o pleno exercício desse direito, incluirão as medidas 
que se façam necessárias para garantir: a) a diminuição da mortinata-
lidade e da mortalidade infantil, bem como o desenvolvimento são das 
crianças; b) a melhoria de todos os aspectos de higiene do trabalho e do 
meio ambiente; c) a prevenção e o tratamento das doenças epidêmicas, 
endêmicas, profissionais e outras, bem como a luta contra essas doenças; 
d) a criação de condições que assegurem a todos a assistência médica e 
serviços médicos em caso de enfermidade.

6  Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à ma-
ternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 64, de 2010).

7  Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.

 Art. 197. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo 
ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fis-
calização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através 
de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regio-
nalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 
acordo com as seguintes diretrizes:

 I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo;
 II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

sem prejuízo dos serviços assistenciais;
 III – participação da comunidade.
 § 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, 

com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo 
único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000).

 § 2º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios aplicarão, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde recursos mínimos 
derivados da aplicação de percentuais calculados sobre: (Incluído pela 
Emenda Constitucional n. 29, de 2000).

 I – no caso da União, na forma definida nos termos da lei complementar 
prevista no § 3º; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

 II – no caso dos Estados e do Distrito Federal, o produto da arrecadação 
dos impostos a que se refere o art. 155 e dos recursos de que tratam 
os arts. 157 e 159, inciso I, alínea a, e inciso II, deduzidas as parcelas 
que forem transferidas aos respectivos Municípios; (Incluído pela Emenda 
Constitucional n. 29, de 2000)

 III – no caso dos Municípios e do Distrito Federal, o produto da arreca-
dação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que 
tratam os arts. 158 e 159, inciso I, alínea b e § 3º. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n. 29, de 2000)

 § 3º. Lei complementar, que será reavaliada pelo menos a cada cinco 

anos, estabelecerá: (Incluído pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000).
 I – os percentuais de que trata o § 2º; (Incluído pela Emenda Constitucional 

n. 29, de 2000)
 II – os critérios de rateio dos recursos da União vinculados à saúde des-

tinados aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, e dos Estados 
destinados a seus respectivos Municípios, objetivando a progressiva redu-
ção das disparidades regionais; (Incluído pela Emenda Constitucional n. 
29, de 2000)

 III – as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com 
saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal; (Incluído pela 
Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

 IV – as normas de cálculo do montante a ser aplicado pela União. 
(Incluído pela Emenda Constitucional n. 29, de 2000)

 § 4º. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agen-
tes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio 
de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade 
de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação. (Incluído 
pela Emenda Constitucional n. 51, de 2006)

 § 5º. Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional 
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação 
das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às 
endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência fi-
nanceira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional n. 63, de 2010) Regulamento [Lei n. 11.350/2006]

 § 6º. Além das hipóteses previstas no § 1º do art. 41 e no § 4º do art. 
169 da Constituição Federal, o servidor que exerça funções equivalentes 
às de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às ende-
mias poderá perder o cargo em caso de descumprimento dos requisitos 
específicos, fixados em lei, para o seu exercício. (Incluído pela Emenda 
Constitucional n. 51, de 2006)

 Art. 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
 § 1º – As instituições privadas poderão participar de forma complementar 

do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato 
de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópi-
cas e as sem fins lucrativos.

 § 2º – É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou sub-
venções às instituições privadas com fins lucrativos.

 § 3º – É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no País, salvo nos casos previstos em lei.

 § 4º – A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a re-
moção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, 
pesquisa e tratamento, bem como a coleta, processamento e transfusão de 
sangue e seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização.

 Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, 
nos termos da lei:

 I – controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interes-
se para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamen-
tos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos;

 II – executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como 
as de saúde do trabalhador;

 III – ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde;
 IV – participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico;
 V – incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico;
 VI – fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu 

teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano;
 VII – participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda 

e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos;
 VIII – colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o 

do trabalho.
8  Nesse sentido: EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. 

Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. 
Audiência Pública. Sistema Único de Saúde – SUS. Políticas públicas. 
Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros 
para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. 
Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. 
Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registra-
do na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, 
à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano 
inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. STA 175 
AgR, Relator Min. Gilmar Mendes (Presidente), julgamento em 17/3/2010, 
Tribunal Pleno, DJe – 076, divulg. 29/4/2010, public. 30/4/2010, ement. v. 
02399-01, p. 00070)
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 EMENTA: SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. Pretensão de fornecimen-
to de medicamento registrado na Anvisa (Myozyme). Deferimento. 
Alegação de grave dano à economia pública, ante o alto custo. Ausência 
de demonstração. Agravo regimental não provido. Não se presume, nos 
processos de suspensão, grave lesão aos interesses públicos tutelados, a 
qual deve estar provada de plano pela Fazenda Pública. (STA 361 AgR/
BA, Relator Min. Cezar Peluso (Presidente), julgamento em 23/6/2010, 
Tribunal Pleno, DJe – 149, divulg. 12/8/2010, public. 13/8/2010, ement. v. 
02410-01, p. 00017).

 Nos julgamentos dos pedidos de Suspensão de Tutela Antecipada n. 175 
e 178, formulados pela União e pelo Município de Fortaleza, em seu voto 
condutor, o Ministro Relator Gilmar Mendes assim deixou delineado: [...] 
Como ficou claro nos depoimentos prestados na Audiência Pública, é 
vedado à Administração Pública fornecer fármaco que não possua re-
gistro na ANVISA. A Lei Federal n. 6.360/76, ao dispor sobre a vigilância 
sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as drogas, os insumos 
farmacêuticos e correlatos, determina em seu artigo 12 que “nenhum 
dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, poderá ser 
industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de re-
gistrado no Ministério da Saúde”. O artigo 16 da referida Lei estabelece 
os requisitos para a obtenção do registro, entre eles, que o produto seja 
reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe. O Art. 18 
ainda determina que, em se tratando de medicamento de procedência 
estrangeira, deverá ser comprovada a existência de registro válido no país 
de origem. O registro de medicamento, como lembrado pelo Procurador-
Geral da República, é uma garantia à saúde pública. E, como ressaltou 
o Diretor-Presidente da ANVISA, a agência, por força da lei de sua cria-
ção, também realiza a regulação econômica dos fármacos. Após verificar 
a eficácia, segurança e qualidade do produto e conceder o registro, a 
ANVISA passa a analisar a fixação do preço definido, levando em con-
sideração o benefício clínico e o custo do tratamento. Havendo produto 
assemelhado, se o novo medicamento não trouxer benefício adicional, 
não poderá custar mais caro do que o medicamento já existente com a 
mesma indicação. Por tudo isso, o registro na ANVISA mostra-se como 
condição necessária para atestar a segurança e o benefício do produto, 
sendo a primeira condição para que o Sistema Único de Saúde possa 
considerar sua incorporação. Claro que essa não é uma regra absoluta. 
Em casos excepcionais, a importação de medicamento não registrado 
poderá ser autorizada pela ANVISA. A Lei n. 9.782/99, que criou a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), permite que a Agência dispen-
se de “registro” medicamentos adquiridos por intermédio de organismos 
multilaterais internacionais, para uso de programas em saúde pública 
pelo Ministério da Saúde. [...] (STF. STA 175, Relator Ministro Presidente 
Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJE n. 182, divulgado em 25/9/2009, 
da decisão de 18/9/2009, confirmada por acórdão do Tribunal Pleno, data 
de publicação DJE 30/4/2010, ata n. 12/2010, DJE n. 76, divulgado em 
29/4/2010; STA 178, Relator Ministro Presidente Gilmar Mendes, decisão 
monocrática, DJE n. 182, divulgado em 25/9/2009, decisão de 18/9/2009).

9  O objetivo da OMS na área de medicamentos é contribuir para salvar 
vidas e promover a saúde, assegurando a qualidade, segurança e o uso 
racional dos medicamentos, incluindo medicamentos tradicionais e pro-
movendo o acesso equitativo e sustentável a medicamentos essenciais, 
principalmente àqueles para os pobres e necessitados. (WHO, 2004, p. 4)

10  A medicina baseada em evidências (MBE) é um movimento médico que 
se baseia na aplicação do método científico a toda a prática médica, es-
pecialmente àquelas tradicionalmente estabelecidas que ainda não foram 
submetidas à avaliação sistemática e científica. Evidências significam, aqui, 
provas científicas.

 Esse movimento médico contrapõe-se à chamada Medicina Baseada na 
Autoridade (caracterizada pela exclusiva opinião do especialista), propon-
do um saber científico seguro e democrático e propiciando uma prática 
médica de excelência. 

 Atualmente, a MBE é utilizada pela Organização Mundial da Saúde – OMS 
como forma de análise do conhecimento científico médico de todo o mun-
do, sendo também utilizada por instituições de grande relevância científica 
no seio da medicina, como as grandes universidades e as instituições de 
grande formação de opinião, como o National Health Service – NHS da 
Grã-Bretanha (Sistema de Saúde Britânico). Também se utiliza da MBE o 
Sistema Único de Saúde – SUS brasileiro, como forma de avaliar as tecno-
logias médicas que serão disponibilizadas aos usuários do SUS.

11  Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou 
a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribui-
ções do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS. 

 § 1º. A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja 
composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a 
participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional 
de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na área, indicado pelo 
Conselho Federal de Medicina. 

 § 2º. O relatório da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias 
no SUS levará em consideração, necessariamente: 

 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.

12  Art. 19-R. A incorporação, a exclusão e a alteração a que se refere o art. 
19-Q serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, 
a ser concluído em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, conta-
do da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação 
por 90 (noventa) dias corridos, quando as circunstâncias exigirem. 

 § 1º. O processo de que trata o caput deste artigo observará, no que 
couber, o disposto na Lei n 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e as seguintes 
determinações especiais: 

 I – apresentação pelo interessado dos documentos e, se cabível, das 
amostras de produtos, na forma do regulamento, com informações ne-
cessárias para o atendimento do disposto no § 2o do art. 19-Q; 

 II – (VETADO); 
 III – realização de consulta pública que inclua a divulgação do parecer 

emitido pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS; 
 IV – realização de audiência pública, antes da tomada de decisão, se a 

relevância da matéria justificar o evento. 
 § 2º. (VETADO).
13  Para cada tipo de tecnologia em saúde a ser proposta para fins de incorporação 

pelo SUS, o proponente deverá entregar a seguinte documentação: (i) formu-
lário para apresentação de proposta de incorporação de tecnologia em saúde 
preenchido, impresso e assinado, contendo os seguintes itens: informações so-
bre o proponente; declaração de entrega de todas as informações e documen-
tos obrigatórios para a composição do processo de proposta de incorporação, 
exclusão ou alteração de tecnologia em saúde; e resumo executivo: descrição 
sucinta da proposta de incorporação, exclusão ou alteração de tecnologia em 
saúde, contendo, no mínimo, motivo da solicitação de incorporação, exclusão 
ou alteração de tecnologia em saúde; nome comercial da tecnologia em saúde 
no Brasil e, no caso de medicamento, também o do princípio ativo; nome do 
fabricante; natureza da tecnologia: terapia, diagnóstico, prevenção ou, no caso 
de outra, com a respectiva classificação; proteções patentárias da tecnologia em 
saúde no Brasil e as respectivas validades; descrição da (s) apresentação (ões) 
solicitada (s), conforme registro na Anvisa; número e validade do registro na 
Anvisa; indicações e/ou usos aprovados pela Anvisa; indicação proposta para o 
SUS (deve ser citada apenas uma indicação por solicitação); fase ou estágio da 
doença ou da condição de saúde em que a tecnologia em saúde será utilizada 
(deve ser citada apenas uma fase/estágio por solicitação); caracterização da 
tecnologia em saúde em relação (à)s atualmente utilizada (s) no SUS (alter-
nativa, complementar, substitutiva); valor agregado com o uso da tecnologia 
em saúde, se houver; necessidade de adequação de infraestrutura para o uso 
da tecnologia; comparador principal ou padrão-ouro; estudo (s) no (s) qual 
(is) a evidência clínica apresentada é baseada; principais desfechos clínicos 
dos estudos apresentados na proposta; tipo de avaliação econômica realizada 
(na perspectiva do SUS); razão incremental de custo-efetividade; preço CMED 
(preço fábrica – ICMS 18%), no caso de medicamento; preço proposto para a 
incorporação ou alteração da tecnologia em saúde, em moeda corrente (R$); 
estimativa anual do número de pacientes que poderão utilizar a tecnologia 
em saúde nos primeiros cinco anos; estimativa de impacto orçamentário da 
tecnologia em saúde no SUS, na abordagem epidemiológica, para os primei-
ros cinco anos de utilização; (ii) documento principal composto das seguintes 
partes: sumário – lista organizada, com indicação dos números das páginas 
em que estão localizados os assuntos, seções, etc; descrição da doença e/ou 
condição de saúde: epidemiologia, história natural da doença, incidência e/ou 
prevalência, etc; descrição da tecnologia em saúde, com o seguinte conteúdo 
mínimo: 1. informações sobre a tecnologia em saúde: nome comercial do pro-
duto no Brasil e no País de origem, descrição sintética da tecnologia em saúde, 
identificação do fabricante, indicação (doença ou condição de saúde), propos-
ta da tecnologia em saúde em conformidade com o registro do produto na 
Anvisa e forma de apresentação e concentração (em caso de medicamentos); 
2. identificação de proposta: apontar se trata da incorporação de medicamento 
ou produto para saúde (diagnóstico ou tratamento) ou procedimento ou nova 
indicação ou nova apresentação de medicamento já disponível no SUS; 3. in-
formações sobre a regularidade sanitária: número de registro na Anvisa (13 
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dígitos), validade e data da publicação do registro na Anvisa; e 4. informações 
de mercado: proteção patentária no Brasil, validade da patente, preço aprovado 
pela CMED, no caso de medicamento, e preço proposto de venda ao governo; 
descrição das evidências científicas relativas à eficácia, efetividade, acurácia e 
segurança da tecnologia em saúde proposta, comparadas, quando couber, a 
tecnologias em saúde já incorporadas, por meio de apresentação de Revisão 
Sistemática ou Parecer Técnico-Científico (PTC) desenvolvido de acordo com a 
edição atualizada da Diretriz Metodológica de Elaboração de PTC do Ministério 
da Saúde; apresentação de estudo de avaliação econômica (custo-efetividade, 
custo-minimização, custo-utilidade ou custo-benefício) na perspectiva do SUS, 
de acordo com a edição atualizada da Diretriz Metodológica de Estudos de 
Avaliação Econômica de Tecnologias em Saúde do Ministério da Saúde; apre-
sentação de estimativa de impacto orçamentário, na abordagem epidemiológi-
ca, da tecnologia proposta e correspondente comparação com a tecnologia em 
saúde já disponível no SUS; referências bibliográficas; e anexo: cópia da bula 
ou instrução de uso aprovada na Anvisa; III – textos completos dos estudos 
científicos referenciados (art. 47).

14  Disponível em: <https://www.loc.gov/exhibits/magna-carta-muse-and-
-mentor/due-process-of-law.html>. Acesso em: 24 jul. 2013.

REFERÊNCIAS
AFFONSO, Flávia Martins. Da natureza híbrida do direito à saúde e necessida-
de de pluralização do debate judicial como meio de efetivação desse direito. 
Revista da AGU, Brasília, v. 12, n. 35, p. 205-234, 2013a.
______. O conceito indeterminado de prognose e a Lei 12.401/2011. Revista 
do Instituto de Direito Brasileiro, Lisboa, ano 2, n. 12, p. 13.219-13.251, 2013b.
AITH, Fernando. A emergência do direito sanitário como um novo campo do direito. 
In: ROMERO, Luiz Carlos; DELDUQUE, Maria Célia. (Orgs.). Estudos de direito 
sanitário: a produção normativa e saúde. Brasília: Senado Federal, 2011. p. 25-29.
GOZAÍNI, Osvaldo Alfredo. El debido proceso constitucional: reglas para 
elcontrol de los poderes desde la magistratura constitucional. Revista Mexicana 
de Derecho Constitucional, Ciudad de México, n. 7, 2002. Disponível em: 
<http://historico.juridicas.unam.mx/publica/rev/cconst/cont/7/ard/ard2.htm>. 
Acesso em: 24 set. 2016.
LEMES, Conceição. Médicos reprovam acordo do Conselho Federal com indústria 
farmacêutica. Viomundo: o que você não vê na mídia, São Paulo, 22 mar. 2012. 
Disponível em: <http://www.viomundo.com.br/denuncias/medicos-reprovam-
-acordo-do-cfm-com-a-industria-farmaceutica.html>. Acesso em: 24 set. 2016.
PERLINGEIRO, Ricardo. Uma perspectiva histórica da jurisdição administrativa na 
América Latina: tradição europeia-continental versus influência norte americana. 
Revista de Investigações Constitucionais, Curitiba, v. 2, n. 1, p. 89-136, jan./
abr. 2015. Disponível em: <https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2692825>. Acesso em: 24 set. 2016.
______. Desjudicializando as políticas de saúde? Revista Acadêmica, Faculdade 
de Direito do Recife, Recife, v. 86, n. 2, p. 3-11, jul./dez. 2014.
ROBLES, Magda Yadira. El derecho a la salud em la jurisprudência de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (2004-2014). Revista Mexicana de 
Derecho Constitucional, Ciudad de Mexico, n. 35, 2002. Disponível em <http://
revistas.juridicas.unam.mx/>. Acesso em: 24 set. 2016.
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral 
dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2009.
______. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. 9. ed. rev. 
atual. 2 tir. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012.
WORLD HEALTH ORGANIZATION. Who medicines strategies: countries at the 
core. Geneva: WHO, 2004. 150p. Disponível em: <http://www.who.int/medi-
cines/strategy/MedcinesStrategy2004_2007/MedcinesStrategy2004_7English.
pdf>. Acesso em: 24 set. 2016.

Artigo recebido em 5/1/2017. 
Artigo aprovado em 31/1/2017.

Flávia Martins Affonso é advogada da União.


	_GoBack

