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PARECER Nº 2515/2015 CRM-PR 

ASSUNTO: MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS NÃO CONTEMPLADOS PELO SUS 

PARECERISTA: CONS.º JOSÉ CLEMENTE LINHARES 

 

EMENTA: Medicamentos oncológicos - Falta de 

cobertura pelo SUS. 

 

 

CONSULTA 

 

O consulente Dr. XX faz solicitação de parecer sobre medicamentos não 

contemplados pelo SUS e pergunta como o médico e o XXXXX/XXXXX devem ambos 

proceder. 

Justifica dizendo ser o responsável técnico de um serviço de oncologia e que o 

sistema de Autorização de Procedimentos de alta complexidade (APAC) não contempla o uso 

de uma série de medicamentos oncológicos. Pergunta “Quando um paciente tem a indicação 

de utilizar um desses medicamentos não contemplados pelo SUS, como o médico e a 

instituição devem se posicionar”? 

 

FUNDAMENTAÇÃO E PARECER 

 

O Código de Ética Médica, em seus princípios fundamentais prevê que: 

 

“I - A Medicina  é uma profissão a serviço da saúde do ser humano e da 

coletividade e será exercida sem discriminação de nenhuma natureza. 

II - O alvo de toda a atenção do médico é a saúde do ser humano, em benefício 

da qual deverá agir com o máximo de zelo e o melhor de sua capacidade profissional. 

V - Compete ao médico aprimorar continuamente seus conhecimentos e usar o 

melhor do progresso científico em benefício do paciente. 

VII - O médico exercerá sua profissão com autonomia, não sendo obrigado a 

prestar serviços que contrariem os ditames de sua consciência ou a quem não deseje, 

excetuadas as situações de ausência de outro médico, em caso de urgência ou emergência, ou 
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quando sua recusa possa trazer danos à saúde do paciente. 

VIII - O médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, 

renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que 

possam prejudicar a eficiência e a correção de seu trabalho. 

IX - A Medicina não pode, em nenhuma circunstância ou forma, ser exercida 

como comércio. 

XIV - O médico empenhar-se-á em melhorar os padrões dos serviços médicos e 

em assumir sua responsabilidade em relação à saúde pública, à educação sanitária e à 

legislação referente à saúde. 

XVI - Nenhuma disposição estatutária ou regimental de hospital ou de instituição, 

pública ou privada, limitará a escolha, pelo médico, dos meios cientificamente reconhecidos a 

serem praticados para o estabelecimento do diagnóstico e da execução do tratamento, salvo 

quando em benefício do paciente. 

XVII - As relações do médico com os demais profissionais devem basear-se no 

respeito mútuo, na liberdade e na independência de cada um, buscando sempre o interesse e o 

bem-estar do paciente”. 

 

O capítulo II prevê os direitos do Médico: 

 

“II - Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as práticas 

cientificamente reconhecidas e respeitada a legislação vigente. 

 III - Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas das instituições em 

que trabalhe quando as julgar indignas do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao 

paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, aos órgãos competentes e, 

obrigatoriamente, à comissão de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua jurisdição. 

 IV - Recusar-se a exercer sua profissão em instituição pública ou privada onde 

as condições de trabalho não sejam dignas ou possam prejudicar a própria saúde ou a do 

paciente, bem como a dos demais profissionais. Nesse caso, comunicará imediatamente sua 

decisão à Comissão de Ética e ao Conselho Regional de Medicina. 

O capítulo II, da Responsabilidade Profissional, e o capítulo V, da Relação 

com Pacientes e Familiares, ambos preveem ser vedado ao Médico: 
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“Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão, caracterizável como 

imperícia, imprudência ou negligência. 

Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal e não pode ser 

presumida. 

Art. 19. Deixar de assegurar, quando investido em cargo ou função de direção, 

os direitos dos médicos e as demais condições adequadas para o desempenho ético-

profissional da Medicina. 

Art. 20. Permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer 

outras ordens, do seu empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado 

da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou 

tratamento disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da 

sociedade. 

Art. 21. Deixar de colaborar com as autoridades sanitárias ou infringir a 

legislação pertinente. 

Art. 32. Deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, 

cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente”. 

 

CONCLUSÃO 

Há alguns pontos a serem considerados quando se fala a respeito de 

medicamentos não contemplados pelo SUS. O primeiro é aquele em que o tratamento está 

previsto na tabela da Autorização de Procedimento de alta complexidade (APAC). O segundo é 

aquele em que não existe previsão na referida tabela, mas ele está reconhecido pela 

comunidade médica mundial e está disponível no Brasil e autorizado pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). Acrescente-se a esses, os tratamentos reconhecidos pela 

comunidade médica mundial, contudo ainda não disponíveis no Brasil e, finalmente, aqueles de 

caráter experimental. 

No último caso, existe legislação específica e, sob a ótica deste Conselheiro não 

é o escopo deste parecer. 

No terceiro caso, a própria ANVISA dispõe de legislação específica, sendo legal 

e ética sua indicação por parte do médico, sendo necessário o preenchimento de justificativa 

em formulário próprio direcionado a essa agência reguladora para a importação do produto. Os 

meios de pagamento são de responsabilidade do paciente interessado. 
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A primeira situação elencada é de responsabilidade da instituição que tem seu 

serviço contratado pelo SUS, ou seja, a elaboração dos protocolos de tratamento e o eventual 

fornecimento de determinada medicação, fora destes protocolos, deve estar prevista no 

contrato. 

O problema surge no segundo caso, em que determinado tratamento está 

disponível para uso no Brasil, porém não possui código para sua autorização e consequente 

pagamento. Entendo que nesta situação, está o médico eticamente comprometido a informar 

ao paciente ou seu responsável legal da disponibilidade do tratamento e este deve buscar os 

meios para realizar o tratamento, se assim o desejar. 

Sendo o meio judicial uma destas alternativas, considero muito apropriadas as 

recomendações administrativas 16, 17, 18, 19 e 20 de 2015 emitidas pelo Ministério Público do 

Estado do Paraná, cujas cópias vão anexadas a este parecer. Essas contêm uma série de 

instruções quanto aos dados necessários para uma decisão abalizada e fundamentada por 

parte do Poder Judiciário. 

Ademais, ressalte-se que o médico deve basear suas prescrições em protocolos 

cientificamente reconhecidos.  

Ao agir desta forma, estará o médico em sintonia com o Código de Ética Médica, 

com a legislação e com o melhor cuidado que seu paciente possa receber.             

 

É o parecer, s. m. j. 

Curitiba, 14 de dezembro de 2015. 

 

 

Cons.º José Clemente Linhares 

Parecerista 

 

Aprovado e Homologado na Sessão Plenária nº 4059 de 14/12/2015. 
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