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ORIENTAÇÕES PARA AS TUTORIAS 
DURANTE A ELABORAÇÃO DE NOTAS 
TÉCNICAS PELO SISTEMA E-NATJUS

PROJETO BNDES: Apoio a tomada 
de decisão judicial em saúde
O objetivo deste documento é orientar os membros do Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJus) sobre o processo 

de solicitação de tutoria técnico‑científica durante a elaboração de uma nota técnica pelo sistema e‑natjus. 

CONTEXTO
O sistema e‑natjus é uma ferramenta que está a serviço do magistrado para que decisões judiciais possam ser tomadas 

com base em informação técnica‑científica, e seus objetivos incluem:

•  Minimizar a ocorrência de decisões judiciais conflitantes em temas 

relacionados a medicamentos e tratamentos.

•  Disponibilizar, de modo organizado e atualizado, em um único banco de dados notas técnicas 

e pareceres técnico‑científicos a respeito de efeitos de medicamentos e procedimentos.

•  Facilitar a obtenção de dados estatísticos pelos agentes (médicos, juízes, advogados 

etc.) que atuam e acionam o sistema, permitindo a obtenção de relatórios 

circunstanciados sobre os vários temas da Judicialização da Saúde. 

•  Reduzir o volume de processos de judicialização da Saúde, já que disponibilizará 

publicamente pareceres técnico‑científicos, evitando a formalização de demandas 

judiciais para tecnologias sem evidências de benefício ao paciente.

•  Promover a educação continuada dos membros dos NATJus e a produção de notas técnicas 

padronizadas e de alta qualidade, assim como fortalecer a estruturação de uma rede colaborativa.
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SOBRE A TUTORIA 
Desde outubro de 2019, o e‑natjus passou a contar com uma funcionalidade adicional, denominada no sistema como 

‘Tutoria’. Por meio desta funcionalidade, o NATJus pode acionar o apoio de um dos NATS colaboradores (tutores) para 

a resolução de dúvidas científicas pontuais que eventualmente possam surgir ao longo da elaboração da nota técnica. A 

tutoria ocorrerá por meio de chat, aberto no próprio sistema e‑natjus, entre o membro do NATJus solicitante e o NATS 

tutor. O conteúdo dos chats ficará salvo no sistema. 

Como acionar uma tutoria?

•  A solicitação de tutoria é realizada em dois cliques: (1) Ícone ‘Ações’ – disponível 

junto ao título da nota técnica e (2) Opção ‘Tutoria NATS’. 

•  A tutoria pode ser acionada para notas técnicas que foram solicitadas e estão sendo 

elaboradas pelo sistema ou para aquelas notas técnicas não solicitadas pelo sistema, mas 

que foram inseridas posteriormente pelos NATJus para que fossem elaboradas.

•  Eventualmente, é possível que ao longo da elaboração de uma mesma nota seja necessário acionar mais 

de uma tutoria, desde que o conteúdo da pergunta seja diferente. No entanto, para manter a celeridade 

do processo, recomendamos que antes de solicitar a tutoria, o solicitante tente identificar todas as 

dúvidas metodológicas para que um único NATS, por meio de uma única tutoria, possa ser acionado.

Quem pode solicitar uma tutoria?

•  Qualquer membro dos NATJus cadastrado no sistema e‑natjus.

• Qual é o conteúdo (teor) contemplado pela tutoria do sistema e‑natjus?

•  Apoio para delimitação da pergunta estruturada de interesse, com definição dos elementos 

da pergunta, tais como o tipo de população à que se refere a demanda judicial, comparadores 

disponibilizados dentro do sistema de saúde e a identificação dos desfechos clinicamente relevantes.

•  Apoio metodológico para a busca e identificação de evidências, incluindo a 

checagem de estratégias de busca elaboradas pelos NATJus.

•  Apoio para identificação de bases de dados relevantes para responder à pergunta de interesse.

•  Indicação de ferramentas relevantes para a avaliação crítica e solução de dúvidas 

pontuais sobre a aplicação de tais ferramentas no contexto na nota técnica.

•  Apoio para a interpretação adequada de resultados de estudos complexos identificados 

pelo NATJus como relevantes para a elaboração da nota técnica.

•  Apoio para resolver dúvidas sobre o preenchimento dos campos do formulário que dizem 

respeito a conteúdo técnico‑científico (registro Anvisa, uso off‑label, relatório Conitec etc.)
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O que NÃO está contemplado pela tutoria do sistema e-natjus?

•  Desenvolvimento de estratégias de buscas completas para a busca de evidências.
•  Transferir para o NATS tutor a elaboração das Conclusões ou decisões finais da nota técnica.
•  Análises estatísticas, como por exemplo metanálises.
•  Avaliação crítica completa de estudos de interesse para responder à nota técnica.
•  Apoio técnico‑operacional do sistema e‑natjus para resolução de problemas como dificuldade de 

acesso, solicitação de senhas e cadastro no sistema, incompatibilidade de sistemas etc. (estas 
questões não estão a cargo do Hospital Sírio‑Libanês e contam com colaboração de terceiros).

•  Apoio a dúvidas clínicas sobre a doença em questão (critério de classificação, incidência etc.)
•  Apoio para dúvidas relacionadas a judicialização, legislação de processos judiciais em saúde etc.

IDENTIFICANDO AS PARTES ENVOLVIDAS NA TUTORIA

 (1) Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde (NATS) são núcleo especializados em pesquisa, ensino e produção 

técnica de documentos de ATS. No momento, os seguintes NATS colaboram como NATS tutores do projeto: 

•  NATS do Instituto de Avaliação de Tecnologias em Saúde (IATS). Porto Alegre – RS.
•  NATS do Instituto Nacional de Cardiologia (INC). Rio de Janeiro – RJ.
•  NATS da Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina (SPDM), Disciplina de Economia e Gestão 

em Saúde (DEGS) da Escola Paulista de Medicina ‑ Universidade Federal de São Paulo. São Paulo ‑ SP.

(2) Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJus): são equipes que colaboram com Tribunais de Justiça ou varas 

especializadas em apoiar a tomada de decisão judicial em saúde por meio da elaboração de notas técnicas emitidas e 

disponibilizadas no sistema eletrônico e‑natjus.

(3) Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde do Hospital Sírio‑Libanês (NATS‑HSL) – núcleo coordenador do projeto. 

ATRIBUIÇÕES DAS PARTES ENVOLVIDAS

Atribuições dos NATS colaboradores (tutores)

•  Para cada dia da semana, há um NATS designado e responsável por atender às tutorias.
•  Cabe ao membro responsável do NATS acessar o sistema e‑natjus no seu dia de escala para 

checar as solicitações de tutorias e realizar o primeiro contato com o NATJus solicitante. 
•  As tutorias solicitadas até às 13h00 devem receber o primeiro atendimento até às 18h00 

do mesmo dia e realizado pelo NATS colaborador designado para aquele dia.
•  As tutorias solicitadas após às 13h00 devem receber o primeiro atendimento (a) até 

às 18h00 do mesmo dia pelo NATS colaborador designado para aquele dia ou (b) até 
as 13h00 do dia seguinte pelo NATS designado para o dia seguinte (dia útil).

•  O intervalo entre o primeiro atendimento e a finalização da tutoria deve ser de, no máximo, 72 horas, 
de modo a assegurar o objetivo desta funcionalidade e a celeridade da elaboração das notas técnicas.
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Atribuições dos NATJus

•  É papel do NATJus garantir que o conteúdo demandado na tutoria esteja 
alinhado aos itens listados neste documento como “contemplados”.

•  Tão logo uma tutoria seja concluída no sistema, é fundamental marcá‑la como “finalizada” no sistema.

Atribuições do NATS-HSL

•  Promover um processo de tutoria célere e qualificado.
•  Avaliar as dificuldades e impasses relatados pelo NATS e NATJus durante as tutorias 

e garantir ações com o objetivo de solucioná‑los ou minimizá‑los.
•  Executar avaliações periódicas do processo técnico de tutorias 

do sistema e‑natjus com objetivo de aprimorá‑lo. 
•  Relatar falhas e dificuldades técnicas do sistema e‑natjus à equipe do CNJ, responsável 

pela parte técnico‑operacional do sistema, elaborando propostas de melhoria.

Dificuldades e impasses vivenciados durante a tutoria devem ser relatados ao NATS‑HSL para possibilitar ajustes de 
melhoria (nucleoats@hsl.org.br).

Por fim, lembramos que para apoiar o preenchimento da nota técnica, foi elaborado um guia detalhado que pode ser 
utilizado pelos NATS e pelos NATJus para consultas durante o processo de tutoria. O guia encontra‑se disponível em: 

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/12/Manual-T%C3%A9cnico-sistema-e-
natjus.pdf

https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/12/Manual-T%C3%A9cnico-sistema-e-natjus.pdf 
https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2019/12/Manual-T%C3%A9cnico-sistema-e-natjus.pdf 



