
Nota 
 
A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 
esclarece que na capital todos os casos que necessitam de dieta enteral são 
avaliados rigorosamente por nutricionistas e médicos. Nenhum caso do sistema 
Acessa SUS, cujo programa é fruto de uma parceria entre o executivo estadual, 
Tribunal de Justiça, Ministério Público e defensorias públicas estaduais, fica 
sem o devido atendimento.    
 
A proposta do Acessa SUS é oferecer ao cidadão um serviço para recepção de 
solicitação de medicamentos e insumos de saúde. Inclusive, quando o 
processo de dieta for deferido, é aberto outro para a devida compra. No caso 
da não recomendação desta dieta, é solicitado que o paciente entre em contato 
com a nutricionista da rede, para a orientação do preparo da dieta caseira. 
 
A SMS reitera que o trabalho desenvolvido pela Pasta foi apresentado no 
Congresso Internacional de Qualidade em Serviços e Sistemas de Saúde-FGV-
Saúde em 2021, a respeito do baixíssimo índice de judicialização em relação 
aos pedidos avaliados pelo Programa Acessa SUS Municipal. A apresentação 
está disponível em: 
 
https://qualihosp.com.br/web/upload/arquivos/qualihosp_2021/posteres/gestao_
em_saude/123.pdf 
 
A SMS lembra que neste estudo observa-se a importância do Programa 
Acessa SUS como forma de inclusão do cidadão às demandas ainda não 
atendidas pela rede pública de saúde, bem como a relevância da análise 
técnica pela equipe do Programa, por meio de pareceres técnicos, em relação 
à real necessidade do medicamento, insumo e/ou item nutricional prescrito ao 
paciente, frente às alternativas terapêuticas do SUS. 
 
Tais pareceres auxiliam também a magistrados, promotores e defensores, no 
entendimento das diretrizes do SUS e sua relação com os itens pleiteados. 
Como resultado, houve redução do índice de judicialização da saúde. 
 
Quando se analisa o conteúdo das 23 ações judiciais elencadas neste trabalho, 
fica claro que boa parte dos pareceres elaborados pelo grupo técnico do 
programa, quando apreciados pelo Poder Judiciário, tem auxiliado decisões 
judiciais, em concordância ao baixo índice de judicialização (0,88%), o que tem 
evitado gastos públicos, mediante utilização de alternativas terapêuticas 
disponíveis no SUS, permitindo à SMS a continuidade da aplicação de recursos 
nos programas de saúde do SUS paulistano. 
 
Com relação ao questionamento da reportagem, a SMS desconhece a prática 
de compra de marcas de dieta enteral citada. A solicitação e aquisição de 
dietas industrializadas devem estar, sempre, sob a forma genérica, conforme 
legislação. Se existe tal denúncia, solicitamos que nos sejam encaminhados os 
casos concretos para apuração dos fatos. 
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