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MULHER COM CÂNCER TEM AUTORIZAÇÃO PARA ABORTAR
ANTES DE FAZER QUIMIOTERAPIA

Em respeito à dignidade da pessoa humana, o Judiciário pode autorizar que
mulheres interrompam a gestação quando enfrentam risco à saúde física e
psicológica. Assim entendeu o desembargador Sylvio Baptista Neto, da 1ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ao permitir que uma mulher
com câncer de mama interrompa a gravidez de 12 semanas para iniciar o
tratamento de quimioterapia.
O pedido havia sido negado em primeiro grau, pois o juízo entendeu que o
tratamento poderia ser adiado até o parto. Já a Defensoria Pública do Rio Grande
do Sul, que questionou a decisão em mandado de segurança, disse que ela corria
risco de morrer, porque a doença já está em estágio avançado. Segundo o
defensor Marcelo Martins Piton, o médico da autora já havia apontado riscos de
má formação ou morte do feto, devido à agressividade da quimioterapia.
“A não interrupção de gestação representava risco de lesão ao direito líquido e
certo da vida da assistida, diante da impossibilidade de dar início ao tratamento
médico”, afirmou Piton. Ele baseouse no artigo 128, inciso I, do Código Penal,
que deixa de punir médicos quando o aborto é o único meio de salvar a vida da
gestante, e em decisão do Supremo Tribunal Federal que reconheceu interrupção
de gravidez em hipóteses de fetos anencéfalos (ADC 54).
O Ministério Público assinou parecer favorável ao pedido, declarando que “cumpre
unicamente à mulher, na sua privacidade, refletir, com uma dificuldade jamais
imaginada por terceiros, sobre os rumos de sua própria concepção”.

Para o desembargador, aceitar o pedido evita "não só eventual sofrimento
injustificado por conta de uma gestação cujo trágico destino já se encontra
traçado, mas risco à vida da própria mãe”. Com informações da Assessoria de
Imprensa da Defensoria Pública do RS.
Decisão monocrática: MS 008244490.2017.8.21.7000
Fonte: Revista Consultor Jurídico

HOSPITAL DEVERÁ INDENIZAR PACIENTE QUE SOFREU ABORTO
SEM ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA
A 4ª Câmara Civil do TJSC confirmou sentença da comarca de Tubarão que
condenou um hospital a pagar R$ 50 mil a uma mulher, por danos morais, em
razão de mau serviço prestado à paciente em processo de aborto. O
estabelecimento alegou que a mulher possuía miomas intrauterinos e que, além
de saber que sua gravidez era de risco, não havia seguido as recomendações
médicas que poderiam evitar a perda.
De acordo com os autos, ao sentir dores e sangramento, a paciente dirigiuse ao
hospital mas por três vezes foi dispensada, medicada apenas com analgésicos.
Segundo o hospital, o médico plantonista não detinha o histórico da paciente. O
desembargador Gilberto Gomes de Oliveira, relator da matéria, concluiu que o
dano moral não se configurou apenas pela morte prematura do feto, uma
possibilidade de conhecimento de todos, mas pelos procedimentos realizados
antes e após o aborto  ou pela falta deles.
Segundo consta, após a morte do feto, a mãe foi medicada e deixada sozinha em
um quarto, com dores abdominais e contrações induzidas para realizar a expulsão
sem nenhum acompanhamento. Somente uma hora após o feto ser expelido é que
apareceu uma enfermeira para recolhêlo e embalsamálo  procedimento
realizado na frente da paciente. O relator afirmou que o hospital não foi
responsabilizado nem condenado pelo aborto mas, sim, pelo atendimento
prestado desde a apresentação dos sintomas graves, pois tinha conhecimento do
estado de saúde da autora e das possíveis consequências da intervenção. A
decisão foi unânime (Apelação Cível n. 000140148.2009.8.24.0075).
Fonte: Tribunal de Justiça de Santa Catarina – TJSC

PROTEÇÃO SANITÁRIA  NÃO SE PODE OBRIGAR O
FORNECIMENTO DE REMÉDIO SEM REGISTRO NA ANVISA, DIZ STJ

É impossível determinar judicialmente o fornecimento de medicamento importado
sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Isso porque o
cadastro serve como base de proteção à saúde pública, e descumprilo seria uma
afronta ao artigo 12 da Lei 6.360/76. Assim entendeu a 3ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça ao conceder recurso de uma fundação que tinha sido obrigada
a custear um tratamento contra o câncer, incluída aí a medicação. Em decisões de
primeiro e segundo graus, era determinado que ela também fornecesse o
medicamento importado Levact, cujo princípio ativo é a bendamustina.
O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou a cobertura integral do tratamento
e condenou a fundação a pagar R$ 10 mil pelos danos morais. No STJ, a
fundação alegou que o fornecimento do medicamento, que é importado e não
possui registro na Anvisa, pode gerar uma infração sanitária.
Nancy Andrighi explicou que a Recomendação 31 do CNJ adverte a magistratura
para que evite “autorizar o fornecimento de medicamentos ainda não registrados
pela Anvisa, ou em fase experimental”.
Disse ainda que o plano de saúde do segurado “é de autogestão e não individual,
não podendo ser acrescentados serviços e procedimentos não cobertos”. A
entidade afirmou, ainda, que o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável
às operadoras de assistência de saúde de autogestão.
A relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, lembrou que a 2ª Seção do STJ, ao
julgar o REsp 1.285.483, afastou a aplicação do CDC ao contrato de plano de
saúde administrado por entidade de autogestão, por inexistência de relação de
consumo.
“O fato de a administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge
o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda) e a aplicação das
regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação

consumerista”, explicou Nancy Andrighi, devendo a fundação cumprir o contrato
de prestação de serviços de assistência à saúde.
Com relação à falta de registro do produto na Anvisa, a relatora afirmou que o
artigo 12 da Lei 6.360/76 determina que todos os medicamentos, inclusive os
importados, devem ser registrados antes de serem vendidos ou entregues para
consumo, como forma de garantia à saúde pública. “O laboratório farmacêutico
estrangeiro deverá instar a Anvisa, comprovando, em síntese, que o produto é
seguro, eficaz e de qualidade.”
Nancy Andrighi mencionou ainda a Recomendação 31 do Conselho Nacional de
Justiça, que adverte os juízes para que evitem “autorizar o fornecimento de
medicamentos ainda não registrados pela Anvisa, ou em fase experimental,
ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei”. Com informações da
Assessoria de Imprensa do STJ.
Fonte: Consultor Jurídico, 29 de março de 2017, 17h17
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