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NOTA TÉCNICA 538 
 

1- Diagnóstico                                 
______________________________________________________________________ 
 
 Lesão traumática em plexo braquial esquerdo. 
 
CID:   
  
 S14.3 - Traumatismo do plexo braquial  
 
Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s)  
 
 Relatório médico em que foram anexados, exames de Ressonância Magnética de 

Coluna Cervical e estudo de Eletroneuromiografia, que demonstram lesão grave do 

plexo braquial esquerdo por trauma em acidente motociclístico em julho de 2019.  

Cirurgia para tratamento da lesão de plexo braquial (Microcirurgia).  

_____________________________________________________ 
 

2 - Paciente 
 
 Homem, 27 anos, Reriutaba - CE. 
 
______________________________________________________________________ 

 
3 - Processo 

 
 Vara Única da Comarca de Reriutaba (N0 0280010-24.2020.8.06.0157). 
 
______________________________________________________________________ 
 

4 - O procedimento está disponível no SUS? 
 
 Sim  
 
_____________________________________________________ 
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5 - Descrição da Tecnologia 
 

 
Tipo da Tecnologia:  
  
 Procedimento  
 

Outras Tecnologias Disponíveis  

Tecnologia:  

 Cirurgia para tratamento da lesão de plexo braquial (Microcirurgia).  

Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar:  

 Para lesão traumática de plexo braquial existe o tratamento conservador 

(fisioterapia e medicações sintomáticas) e cirurgia para a tentativa de melhora das 

funções neurológicas do membro afetado após o trauma (cirurgia de transposição 

nervosa, reconstrução com enxerto de nervo, neurólise, neurorrafia, dependendo de cada 

caso individualmente).  

Custo da Tecnologia  

Tecnologia:  

 Cirurgia para tratamento da lesão de plexo braquial.  

Custo da tecnologia:  

 Não se aplica . 

Fonte do custo da tecnologia:  

 SUS. 

6 - Tecnologia                                                                                                       
______________________________________________________________________ 

Evidências e resultados esperados  
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Cirurgia para tratamento da lesão de plexo braquial.  

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia 

 A cirurgia tem como objetivo melhorar a função do membro superior afetado, na 

tentativa de efetuar a reinervação dos grupos musculares afetados. Não é esperado a 

melhora total da função do membro, já que geralmente são lesões complexas e de várias 

raízes nervosas, e em cirurgias realizadas após 6 meses do trauma a taxa de sucesso da 

cirurgia é menor.  

Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia 

 Melhora da função / movimentação do membro superior afetado.  

_____________________________________________________ 

7 - Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante 

 Não avaliado.  

_____________________________________________________ 

8 - Conclusão Justificada 
 
 Favorável  
 

Conclusão: 
 

 

 Considerando que o paciente sofreu lesão do plexo braquial esquerdo em 

acidente motociclístico em julho de 2019. 

 Considerando que o paciente apresenta sequelas limitantes de perda de 

movimentação do membro superior esquerdo relacionada à lesão nervosa traumática. 

 Considerando que existe cirurgia coberta pelo SUS para tratamento e tentativa 

de melhora da função do membro afetado, especialmente em relação à nossa cidade de 

Fortaleza – CE a mesma pode ser realizada, embora muitas vezes apenas por intermédio 
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de demanda judicial, nos hospitais: Hospital Geral de Fortaleza (HGF), Hospital 

Universitário Walter Cantídio (HUWC) da UFC, Instituto Dr José Frota (IJF) e Hospital 

Fernandes Távora. 

 Conclui-se que há elementos técnicos para sustentar a indicação do 

procedimento proposto, porém, não há elementos para considerar o caso uma urgência 

médica conforme definição do CFM, destacando-se ainda que o trauma ocorrido foi em 

julho de 2019. Assim, é razoável seguir os protocolos de referenciamento vigentes no 

município de domicílio e pelos meios/órgãos responsáveis no SUS, com razoável 

celeridade em vista dos sintomas persistentes conforme descritos. 

_____________________________________________________ 
9 - Há evidências científicas? 

  
 Sim . 
_____________________________________________________ 
 

10 - Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e 
Emergência do CFM? 

 
 Não. 
_____________________________________________________ 
 

11 - Outras informações 
 
 Esta nota técnica foi elaborada com base no estilo e quesitos utilizados pelo 

NatJus Nacional (e-natjus) para responder a solicitação de uma tecnologia do tipo 

procedimento cirúrgico. Sendo assim, foram tomadas como referências as últimas notas 

técnicas do NatJus Nacional que se assemelham ao mesmo diagnóstico e mesma 

demanda de procedimento cirúrgico, por meio de acesso ao site em 2 de fevereiro de 

2021 https://www.cnj.jus.br/e-natjus, que são: Nota Técnica 25268, criada em: 

19/01/2021, Nota Técnica 23860, criada em 15/12/2020 e Nota Técnica 17541, criada 

em 11/09/2020. 
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