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I- INTRODUÇÃO

Trata-se de consulta formulada pelo titular da 1ª Promotoria de Justiça
Especializada na Defesa da Infância e Juventude da Capital, Dr. Márcio Thadeu Silva Marques,
em que solicita ao Centro de Apoio de Defesa da Saúde do MPMA a elaboração de Nota
Técnica, destinada a contemplar informações atualizadas acerca da assistência à saúde ao
paciente com fibrose cística no Brasil e no Maranhão, a fim de subsidiar a atuação do Órgão de
Execução nos autos da Ação Civil Pública nº 0800036-52.2020.8.10.0002, proposta pelo
Ministério Público perante a 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital, que seguirá para
Audiência de Instrução e Julgamento.

Foram apresentados os seguintes pedidos na ACP:

1. a concessão de antecipação da tutela, consoante requerimento formulado
anteriormente, inaudita altera pars, para que seja reconhecido o direito dos
portadores infanto juvenis de fibrose cística, consistente na obrigação do
Estado do Maranhão e do Município de São Luís em:
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1.1 - criarem um centro especializado para tratamento da doença fibrose cística
(mucoviscidose) com equipe multidisciplinar (pneumologista,
gastroenterologista, psicólogo, nutricionista, geneticista e fisioterapeuta), no
prazo de 30 (trinta dias), a partir da intimação da Secretaria Estadual de Saúde
e Secretaria Municipal de Saúde acerca da decisão concessiva;

1.2 - disponibilizarem gratuita e, em caráter permanente, sem interrupção,
todos os medicamentos e produtos constante em lista anexa a esta inicial aos
pacientes cadastrados, atual e futuramente pelo Sistema Único de Saúde, em 30
(trinta) dias, a partir da intimação da r. decisão concessiva, de forma regular,
sem prejuízo de medidas outras que visem ao resultado prático equivalente
para a manutenção do referido atendimento de saúde;

1.3 - realizarem, através da rede pública de saúde do Estado, em todo o
território, todos os exames necessários à Triagem Neonatal, consoante portaria
do Ministério da Saúde nº 822/2001, para controle dos recém-nascidos
portadores da Fibrose Cística, em específico o Teste do Suor;

1.4 - Efetivar o levantamento do número de portadores da Fibrose Cística no
Estado, criando e mantendo cadastro atualizado dos mesmos, em 30 (trinta)
dias, a partir da intimação da r. decisão concessiva.

b) Defira-se a intimação incontinenti, do Secretário de Estado da Saúde do
Maranhão e do Secretário Municipal de Saúde, para que efetivem a decisão da
tutela de urgência, independentemente de óbices de ordem administrativa ou da
Lei no 8.666/93, sob pena de aplicação de multa a ser determinada por esse
Douto Juízo, para os fins do art. 77, § 1o e 2o do NCPC, com recolhimento na
forma do art. 214 do ECA;

c) a realização de audiência de conciliação, nos termos do Código de Processo
Civil, com a intimação das partes envolvidas, bem como de representante da
Associação de Assistência à Mucoviscidose (Fibrose Cística) do Maranhão –
AAMMA;

d) A citação da parte ré, para que, querendo, responda a todos os termos do
processo, na forma da lei;

e) a produção de prova com a utilização de todos os meios admitidos em
Direito, inclusive documental; e oral, com a oitiva do rol abaixo;

f) ao final, a procedência do pedido, para o fim de confirmar a tutela de
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urgência jurisdicional nos termos requeridos, em conformidade com o
procedimento do art. 303 e 304 do NCPC.

Era o que havia a relatar. Passa-se a tecer considerações e a propor as
anotações técnicas a seguir.

II – DA FUNDAMENTAÇÃO

2.1 DA FIBROSE CÍSTICA

A fibrose cística (FC), também chamada de mucoviscidose, é uma doença
genética autossômica recessiva[1], caracterizada pela disfunção no gene cystic fribosis
transmembrane regulator (CFTR), que codifica uma proteína reguladora de condutância
transmembrana de cloro.[2] Até o momento, já foram catalogadas mais de 2.000 (duas mil)
mutações que podem causar a doença, sendo a Delta F508 a mutação mais comum entre a
população, o que implica em variações clínicas mais brandas até mais severas da doença[3]. 

Tal mutação provoca um desequilíbrio na concentração de cloro e sódio nas
células que produzem as secreções do corpo, como muco e suor (glândulas exócrinas). Como
resultado, as secreções dos pacientes com FC apresentam característica mais espessa,
dificultando sua eliminação. O acúmulo de muco nos órgãos, em especial nos pulmões,
provoca um ambiente propício para o desenvolvimento de microrganismos patogênicos.[4]

Os principais sintomas da doença se relacionam à característica espessa das
secreções e são: tosse crônica, pneumonia de repetição, diarreia, pólipos nasais, e déficits de
peso e estatura. A obstrução pancreática e das vias biliares causam pancreatite obstrutiva
crônica, que pode culminar em insuficiência pancreática desde o nascimento ou na vida
adulta.[5]

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a produção anormal de muco pelo
corpo, de 30 a 60 vezes mais espesso do que o normal, leva ao acúmulo de bactérias e germes
nas vias respiratórias, podendo causar inchaço, inflamações e infecções como pneumonia e
bronquite. Além do mais, essa secreção pode bloquear o trato digestório e o pâncreas, o que
impede que enzimas digestivas cheguem ao intestino.[6]

No Brasil, o Dia Nacional de Conscientização sobre FC foi instituído pela Lei
nº 12.136/2.009, a ser celebrado, anualmente, no dia 5 de setembro, com o objetivo de
conscientizar a população brasileira, em especial os gestores e os profissionais da área de saúde,
sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado da FC, e divulgar a
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acessibilidade, nos serviços públicos de saúde, aos medicamentos indicados para o tratamento.
[7]

Por ter incidência sugerida de 1:7.000 no Brasil, segundo o Anexo I da
Portaria Conjunta nº 08, de 15 de agosto de 2017[8], a FC é considerada doença rara, tendo em
vista que a Portaria - PRT GM/MS nº 199 de 30 de janeiro de 2014, que instituiu a Política
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, considera doença rara aquela que
afeta até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos (art. 3º).

Portanto, as disposições previstas na PRT GM/MS nº 199 de 30 de janeiro de
2014 são aplicáveis aos pacientes com FC.

Por se tratar de doença multissistêmica, ou seja, que acomete vários órgãos,
complexa e progressiva, em que pese o tratamento, os pacientes com FC demandam
atendimento especializado, em Centros de Referência, que disponham de equipe com
expertise na área, cujo acompanhamento resulta em melhores resultados clínicos, com
impacto no prognóstico[9].

A Organização Mundial da Saúde (OMS), a Associação Internacional de
FC e o Grupo Brasileiro de Estudos em FC (GBEFC)[10] recomendam o acompanhamento
dos pacientes com FC em Centros Especializados, mesmo nos países em desenvolvimento, já
que o tratamento nesses locais traria vantagens quanto ao desfecho clínico e a sobrevida,
garantindo acesso aos exames diagnósticos, ao tratamento medicamentoso e não-
medicamentoso.[11]

Segundo o Registro Brasileiro de Fibrose Cística (REBRAFC) de 2018,
havia 5.417 indivíduos registrados com FC no país em 2018, dos quais 36 são maranhenses[12].

2.2 DO TRATAMENTO PARA A FIBROSE CÍSTICA

2.2.1 O diagnóstico e os moduladores da CFTR

No Brasil, a FC foi incluída na Fase III do Programa Nacional de Triagem
Neonatal - PNTN (Portaria MS/GM nº 822/2001), para fins de diagnóstico precoce da doença,
acompanhamento e tratamento.

Os recursos do PNTN são repassados aos Estados habilitados no Programa
ao Teto de Média e Alta Complexidade (MAC), via Fundo Nacional de Saúde (FNS),
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vinculados aos procedimentos da triagem neonatal inseridos na Tabela de Procedimentos,
Medicamentos e OPM do SUS, no bloco de custeio da atenção especializada. Como o
recurso está alocado no Teto MAC, a decisão sobre como aplicar os recursos federais para a
realização da triagem neonatal é do gestor local. O PNTN, por sua vez, realiza
monitoramento dos Programas nos Estados, com visitas técnicas e gerenciais e análise de
indicadores.[13]

Os procedimentos relacionados à triagem neonatal estão descritos no ANEXO
1 da presente Nota Técnica, consoante informações prestadas pelo MS na Nota Técnica n
79/2020-CGSH/DAET/SAES/MS..

A triagem neonatal para FC através do teste do pezinho identifica os
recém-nascidos com risco de ter a doença, mas não confirma o diagnóstico[14]. Nesse momento,
é realizado o teste de IRT (dosagem de tripsina imunorreativa)[15]. Em havendo indicativo
de FC, aferível via teste de pezinho, o teste do suor deve ser feito. Quando a dosagem de cloreto
no suor é igual ou maior que 60 mEq/L, o diagnóstico é confirmado. No entanto, valores
entre 30 a 59 mmol/l são considerados intermediários, sendo indicada a realização, nesses
casos, de exame genético para confirmação diagnóstica[16].

Em que pese o sequenciamento completo do gene CFTR ainda não tenha
sido incorporado ao SUS, com exceção do estado do Rio Grande do Sul, atualmente o exame
vem sendo realizado pela empresa detentora da patente dos moduladores da CFTR, resultado
de parceria com o GBEFC[17] [18]

Essa testagem mais avançada também possibilitou a identificação, entre
pacientes que eram tratados como “duvidosos”, de pessoas com resultados falso-positivo.
Com o sequenciamento, cerca de 17% desses pacientes apresentaram uma variante em um
único alelo ou mesmo nenhuma variante, deixando de necessitar de tratamento, o que
também representou uma economia ao Estado, uma vez que deixaram, também, de fazer
retirada de medicação.[19]

Confirmado o diagnóstico, os tratamentos disponíveis para FC atuam no
controle de suas manifestações (terapias sintomáticas), sem efeito na causa primária da
doença. Entre eles, podemos citar a terapia de reposição de enzimas pancreáticas junto a
todas as refeições para melhorar a absorção dos nutrientes, o uso de suplementos alimentares
para melhorar o aporte calórico, o uso de fluidificantes das secreções pulmonares, de
antibióticos orais ou inalatórios e a realização de fisioterapia respiratória rotineira para
controle das manifestações pulmonares.[20]
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Nos últimos anos, todavia, estão sendo desenvolvidas novas terapias
baseadas nos moduladores da CFTR, que corrigem a proteína com defeitos causados pela
mutação. Portanto, são tecnologias que atuam na causa da doença e não só nas
consequências. Contudo, uma vez que diferentes mutações causam alterações diversas na
proteína, os medicamentos desenvolvidos são eficazes para pessoas com mutações
específicas[21], o que torna imprescindível a realização do sequenciamento completo do gene
CFTR para identificar se o medicamento é indicado para o paciente.

O GBEFC explica o mecanismo de atuação dos moduladores da proteína
CFTR[22]:

As alterações no gene CFTR podem resultar em maior ou menor expressão da
proteína CFTR nas células epiteliais, e em maior ou menor comprometimento
de sua função. A expressão clínica do paciente depende, portanto, dessa
resultante – quantidade e função da proteína. A descoberta das novas drogas
moduladoras da função da proteína CFTR resultaram em grande
entusiasmo para pacientes e profissionais de saúde envolvidos no
tratamento da doença. Trata-se de tratamentos que atuam na causa da doença,
e não apenas nas consequências. As novas drogas moduladoras da função da
CFTR que estão habitualmente disponíveis são os potenciadores (que
aumentam a função da proteína), e os corretores (que interferem no
processamento protéico e resultam em aumento da expressão da proteína na
superfície apical das células). A variante mais frequente em todo o mundo,
denominada F508del, resulta em defeito de processamento da proteína, não
sendo expressa na superfície celular. Mesmo quando expressa por efeito de
drogas corretoras do processamento, resulta ainda em defeito de função e
estabilidade da proteína na superfície da célula. Portanto, pacientes portadores
de variantes como a F508del necessitam das duas classes de moduladores para
correção do problema; já pacientes com variantes como G551D ou S549R, que
afetam apenas a função da proteína, necessitam apenas de uma droga
potenciadora da função da CFTR.

Os moduladores da proteína CFTR disponíveis no mercado são 4 (quatro): [23]
[24]

Ivacaftor – Kalydeco;1.
Ivacaftor + Lumacaftor – Orkambi;2.
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Ivacaftor + Tezacaftor – Symdeko;3.
Elexacaftor/Tezacaftor/Ivacaftor – Trikafta .4.

 
 As três primeiras medicações já possuem registro na ANVISA, com as

indicações abaixo descritas.

KALYDECO® (ivacaftor) - indicado para o tratamento de pacientes com
fibrose cística (FC) com 6 anos de idade ou mais, pesando 25 kg ou mais e que
apresentam uma das seguintes mutações de gating no gene CFTR: G551D,
G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ou S549R.
KALYDECO® também é indicado para o tratamento de pacientes com fibrose
cística (FC) com 18 anos de idade ou mais com uma mutação R117H no gene
CFTR[25]

 

ORKAMBI® (lumacaftor/ivacaftor) é um medicamento de prescrição médica
utilizado para o tratamento de fibrose cística (FC) em pacientes com 6 anos de
idade ou mais que apresentam duas cópias da mutação F508del
(F508del/F508del) no gene CFTR.
ORKAMBI® não deve ser utilizado em pacientes que não apresentam duas
cópias da mutação F508del no gene CFTR.
Não se sabe se ORKAMBI® é seguro e eficaz em crianças abaixo de 6
anos de idade.[26]

 

SYMDEKO® é um medicamento de prescrição usado para o tratamento da
fibrose cística (FC) em pacientes com 12 anos de idade ou mais que tenham
duas cópias da mutação F508del, ou que tenham uma cópia da mutação
F508del e pelo menos uma das seguintes mutações no gene da FC: P67L,
D110H, R117C, L206W, R352Q, A455E, D579G, 711+3Aâ†’G,S945L, S977F,
R1070W, D1152H, 2789+5Gâ†’A, 3272-26Aâ†’G, e 3849+10kbCâ†’T.[27]

O Trikafta, por sua vez, foi aprovado pela Food and Drug Administration
(FDA) em 21/10/19, para pacientes com FC com 12 anos ou mais que tenham pelo menos
uma mutação Delta F508 no gene regulador da condutância transmembrana da fibrose
cística (CFTR) que, segundo estimativas, representa certa de 90% da população com fibrose
cística[28]. Ainda está pendente, no entanto, de registro no Brasil.

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional - Saúde

_

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das
políticas públicas

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOP/SAUDE,
Número do Documento 42021 e Código de Validação 3B35586EDF.

7



2.2.2 O tratamento para fibrose cística no Brasil, segundo a RENAME

O tratamento para FC é complexo e envolve medicamentos de alto custo,
alguns deles custeados pelo Ministério da Saúde (MS) e outros pelas Secretarias Estaduais
de Saúde, de tal modo que o acesso às tecnologias não é uniforme pelo país[29], o que traz
impactos na sobrevida dos pacientes[30].

Os medicamentos específicos para FC, que são custeados pelo MS e que
constam do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) estão previstos nos
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da FC – Manifestações Pulmonares e
Insuficiência Pancreática, que foram aprovados pela Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS nº
08/2017. Eis os fármacos:

ALFADORNASE: mucolítico

TOBRAMICINA: antibiótico utilizado na infecção crônica e na erradicação
precoce da colonização por Pseudomonas aeruginosa.

PANCREATININA: enzimas pancreáticas para aumentar a absorção de
gordura e demais nutrientes.

Todos os 3 (três) fármacos acima citados pertencem ao Grupo 1A da CEAF,
o que implica dizer que são medicações de aquisição centralizada pelo MS, as quais são
fornecidas às Secretarias Estaduais de Saúde e do Distrito Federal para dispensação aos
pacientes que delas necessitam[31].

Nos PCDTs, há recomendação expressa de que o diagnóstico da doença e a
prescrição dos fármacos lá previstos sejam realizados por médico vinculado ao Centro de
Referência para FC, assegurando-se o atendimento e o acompanhamento por equipe
multidisciplinar.

Além do mais, considerando que a base do tratamento do paciente com FC
consiste na adoção de medidas que promovam desobstrução, anti-inflamação e tratamento
antimicrobiano respiratórios, o SUS disponibiliza os seguintes medicamentos para o tratamento
de doenças respiratórias e antibióticos, os quais estão previstos na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME), segundo manifestação formal do MS na Nota
Técnica nº 1862/2018 – CGJUD/SE/GAB/SE/MS[32], que versa sobre a FC:

Tratamento de doenças respiratórias:
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Sulfato de salbutamol (broncodilatador agonista beta2); brometo de
ipratrópio (anticolinérgico); dipropionato de beclometasona, fosfato sódico
de prednisolona, prednisona, budesonida (corticoides); maleato de
dexclorfeniramina, cloridrato de epinefrina ou hemitartarato de
epinefrina, loratadina (antialérgico); dexametasona (anti-inflamatório e
antialérgico), succinato sódico de hidrocortisona (antiasmático), fitoterápico
guaco (Mikania glomerata); cloreto de sódio solução nasal 0,9%.
 
Antibióticos:
Cefotaxima, ceftriaxona, amoxicilina, amoxicilina; ácido clavulânico,
azitromicina, benzilpenicilina potássica, benzilpenicilina benzatina,
benzilpenicilina procaína; potássica, espiramicina, claritromicina,
clindamicina, cefalexina, ciprofloxacina, eritomicina, gentamicina,
nitrofurantoína, sulfadiazina, metronidazol e sulfametoxazol;
trimetoprima.

Tais fármacos integram o Componente Básico da Assistência Farmacêutica
(CBAF), de modo que a responsabilidade pela aquisição e dispensação é municipal, embora
o financiamento seja atribuição dos 3 (três) entes da federação[33].

No tocante à necessidade de suplementação vitamínica, a RENAME só prevê a
dispensação de micronutrientes, sendo que cada sachê de 1g contém vitamina A 400 mcg,
vitamina D 5 mcg, vitamina E 5 mg, vitamina C 30 mg, vitamina B1 0,5 mg, vitamina B2 0,5
mg, vitamina B6 0,5 mg, vitamina PP 6 mg, vitamina B9 150 mcg, vitamina B12 0,9 mcg, ferro
10 mg, zinco 4,1 mg, cobre 560 mcg, selênio 17 mcg, iodo 90 mcg.

Por sua vez, em relação ao fornecimento de fórmulas
nutricionais/alimentares pelo SUS, a RENAME padroniza 1 (um) complemento alimentar
para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano (fórmula de aminoácidos isenta de
fenilalanina), e a Portaria nº 67, de 23 de novembro de 2018, tornou pública a decisão de
incorporar fórmulas nutricionais à base de soja, à base de proteína extensamente hidrolisada
com ou sem lactose e à base de aminoácidos para crianças de 0 a 24 meses com alergia à
proteína do leite de Vaca (APLV).[34]

Portanto, a RENAME é limitada quanto às opções para complementação
vitamínica e nutricional, recaindo a Estados e municípios a incumbência de padronizá-los,
estabelecendo protocolos de acesso, vez que compete à direção municipal do SUS executar
serviços de alimentação e nutrição (art. 18, IV, c, da Lei 8080/90),e à direção estadual cabe
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executar tais ações em caráter complementar (art. 17, inc. IV, c, Lei 8080).

É importante destacar que, em consulta ao sítio eletrônico da Comissão
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC),
vislumbra-se que os PCDTs de FC estão passando por processo de atualização[35], o que é um
eloquente indicativo de que o tratamento padronizado atualmente pelo MS caducou/está
defasado.

No REBRAFC de 2018, o GBEFC pontuou que espera que um protocolo
abrangente e detalhado seja aprovado, contendo o maior número possível de aspectos do
diagnóstico e do tratamento dessa doença, incluindo novos medicamentos que atuam na
causa e não apenas nas consequências da FC – os moduladores de proteína CFTR. [36]

Nesse movimento de possível incorporação de novas tecnologias para o
tratamento de FC no SUS, em 2020 a CONITEC iniciou processo de avaliação de 2 (dois)
moduladores da proteína CFTR: o ivacaftor e o lumacaftor/ivacaftor. Ambas atendem ao
tratamento de mutações específicas da doença que levam à produção anormal de muco pelo
corpo, podendo causar inchaço, inflamações e infecções como pneumonia e bronquite.[37]

O ivacaftor é um modulador de proteína e age melhorando o fluxo das
secreções, tornando-as mais hidratadas e menos espessas, o que pode facilitar sua eliminação
e aliviar os sintomas da doença. Já o lumacaftor aumenta a quantidade de proteína normal e,
assim, a produção normal de muco.[38]

Nos 2 (dois) casos, a avaliação preliminar do Plenário foi desfavorável à
incorporação. Além do custo elevado desses medicamentos, a Comissão considerou ser
necessária a inclusão de um exame de genotipagem específico para identificação de quais
pacientes seriam beneficiados pela incorporação das tecnologias. Também foram mencionadas
incertezas sobre os efeitos dos medicamentos a longo prazo.

Eis as recomendações iniciais da CONITEC: 

IVACAFTOR - Recomendação preliminar: No dia 09 de julho de 2020, em
sua 88ª reunião de plenário, os membros da Conitec recomendaram
preliminarmente, por unanimidade, a não incorporação do ivacaftor para
tratamento da fibrose cística em pacientes com idade â‰¥6 anos e â‰¥25kg que
apresentam uma das seguintes mutações no gene CFTR: G551D, G1244E,
G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R. Além do custo
elevado do medicamento (valor ofertado para incorporação ao SUS maior do
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que o praticado em compras públicas), acarretando razão de custo-efetividade
alta considerou-se, também, que o medicamento atenderia uma população
específica, aqueles com mutações no gene G551D, com benefício maior em
pacientes acima de 12 anos, e a necessidade de um exame de genotipagem
específico. Foi ressaltado ainda o curto tempo de acompanhamento dos
pacientes nos estudos (48 semanas), com medidas de desfechos intermediários.

Lumacaftor/ivacaftor - Recomendação Preliminar: No dia 09 de julho de
2020, em sua 88ª reunião de plenário, os membros da Conitec recomendaram
preliminarmente, por unanimidade, a não incorporação do lumacaftor/ivacaftor
para tratamento da fibrose cística com idade â‰¥6 anos que são homozigotos
para a mutação F508del no gene CFTR (cystic fibrosis transmembrane
conductance regulator). Além do custo elevado do medicamento, acarretando
uma razão de custo efetividade extremamente alta considerou-se, também a
necessidade de um exame de genotipagem específico. Foram consideradas
ainda as seguintes questões: avaliação de resultados intermédios; pouco tempo
de seguimento o que gera incertezas sobre a manutenção do efeito em longo
prazo; ausência de critérios de interrupção do medicamento.

A Plenária ratificou na 92ª Reunião da CONITEC, realizada nos dias 04 e
05 de novembro de 2020[39], a sua avaliação, manifestando-se desfavoravelmente à
incorporação do invacaftor + lumacaftor para tratamento de FC em pacientes com 6 anos de
idade ou mais e que são homozigotos para a mutação F508del no gene regulador de condutância
transmembrana da fibrose cística (CFTR). 

De outra banda, em relação ao ivacaftor, a CONITEC, na 93ª Reunião da
CONITEC, realizada nos dias 08 e 09/dez/2020, manifestou-se favoravelmente à incorporação
do ivacaftor para pacientes acima de 6 anos que apresentem uma das seguintes mutações
de gating (classe III), G55ID, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N ou
S549R (Recomendação final de incorporação), segundo a pauta pós reunião, divulgada no site da
CONITEC. [40]

Esta recomendação final será enviada, por meio de um relatório técnico, ao
Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde
(SCTIE/MS), a quem cabe a decisão final pela incorporação ou não.[41]

Conforme já apontado, em que pese a genotipagem completa do gene CFTR
(que foi alegada como um dos empecilhos para a incorporação das tecnologias pelas
recomendações preliminares da CONITEC) não tenha sido, ainda, incorporada pelo SUS, à
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exceção do estado do RS, atualmente tal exame é realizado pela empresa detentora da patente
dos moduladores, resultado de parceria com o GBRFC, o que possibilitou que os pacientes que
ainda não conheciam suas variantes, as identificassem. [42]

O conhecimento das mutações e das suas classes pode, portanto, além de
auxiliar no diagnóstico da FC, encaminhar os pacientes a tratamentos terapêuticos específicos,
eficazes, que retardam a progressão da doença e diminuem as dificuldades, aliadas a um
tratamento diário e exigente. Assim, conhecer as variantes é importante porque traz implicações
prognósticas e de apoio a condutas. Isso ajuda na seleção do melhor tratamento.

O GBEFC destaca, ainda, a necessidade de que o paciente esteja
vinculado a um Centro de Atendimento Especializado em FC para a prescrição dos
moduladores da proteína CFTR[43].

Nesse sentido, considerando a possibilidade e iminência de incorporação do
ivacaftor pelo SUS, e por se tratar de medicamento de alto custo, julgamos que tal circunstância
se configura como um fator adicional a justificar a necessidade de que haja um Centro
Especializado em FC estruturado no Maranhão.

2.2.3 Linhas de Cuidado/Protocolos Assistenciais da Fibrose Cística adotados pelos Estados
e as Diretrizes Brasileiras de Diagnóstico e Tratamento da Fibrose Cística

Em razão do cenário limitado, à nível de RENAME, em termos de
garantia de acesso às tecnologias necessárias ao atendimento integral do paciente com FC, e
da obsolescência dos PCDTs de FC elaborados pelo MS, alguns Estados (que possuem
Centros Especializados em FC) elaboraram suas próprias Linhas de Cuidado/Protocolos
Assistenciais[44], destinados a assegurar um tratamento qualificado ao paciente com FC, a fim
de disponibilizar atendimento integral, com a previsão, inclusive, dos fármacos que serão
utilizados para o manejo clínico das diversas situações que podem acometê-los, assim como os
tratamentos não-farmacológicos.

Isso traz uma grande heterogeneidade no acesso aos métodos diagnósticos
e terapêuticos para pacientes com FC entre as diferentes regiões brasileiras[45], já que alguns
Estados não possuem Centros/Serviços de Referência, tampouco formalizaram um protocolo que
garanta o acesso a esses pacientes de tecnologias não previstas na RENAME.

Em consulta ao buscador eletrônico da Google, este Centro de Apoio
conseguiu identificar os instrumentos adotados pelo Estado de Espírito Santo[46] e no DF[47].

Na Linha de Cuidado para o paciente com FC do DF, de 2019, estão previstas,
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expressamente, as seguintes medicações/vitaminas e fórmulas nutricionais:

Medicamentos/Vitaminas/Nutrição Componente

Alfadornase 1A da CEAF – Componente
Especializado. Dispensação pelo Estado,
adquirido pelo MS.

Ácido ursodesoxicólico 1B da CEAF – Componente
Especializado. Adquiridos pelo Estado
com recursos federais para dispensação.

Enzimas Pancreáticas (lipase + amilase +
protease)

1A da CEAF – Componente
Especializado. Dispensação pelo Estado,
adquirido pelo MS.

Sulfato de salbutamol Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município.

Solução Salina Hipertônica NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME.

Amoxilina + Clavulanato Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município.

Azitromicina Componente Básico e Estratégico -
Financiamento tripartite (Básico),
Financiamento e aquisição centralizada
pelo MS (Estratégico), dispensação pelo
Município.

Cefalexina Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município.

Ciprofloxacino Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município.

Colistimetato NÃO ESTÁ PREVISTO NA
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RENAME.

Componente especializado SES/DF.

sulfametoxazol + trimetoprima Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município.

Tobramicina 1A da CEAF – Componente
Especializado. Dispensação pelo Estado,
adquirido pelo MS.

Domperidona NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME.

Componente Especializado SES/DF.

Cloridrato de ranitidina Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município.

Omeprazol Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município.

Beclometasona Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município

Budesonida Componente Básico – Financiamento
tripartite, dispensação pelo Município

Salmeterol + fluticasona NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME.
Componente Especializado SES/DF.

Formoterol + budesonida Componente Especializado (financiados
e dispensados pelo Estado) Grupo 2

Beclometasona nasal Componente Básico.
Montelucaste NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME.
Prednisolona Componente Básico
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Prednisona Componente Básico e Estratégico
Insulina Componente Básico e Componente

Especializado (1A), a depender do tipo.
Suplementação de minerais e
oligoelementos

 

Suplementação de vitaminas Componente estratégico
 
“cada sachê de 1g contém vitamina A
400 mcg, vitamina D 5 mcg, vitamina E 5
mg, vitamina C 30 mg, vitamina B1 0,5
mg, vitamina B2 0,5 mg, vitamina B6 0,5
mg, vitamina PP 6 mg, vitamina B9 150
mcg, vitamina B12 0,9 mcg, ferro 10 mg,
zinco 4,1 mg, cobre 560 mcg, selênio 17
mcg, iodo 90 mcg”
 

Fórmulas enterais ou orais para pacientes
portadores de fibrose cística

NÃO ESTÃO PREVISTAS NA
RENAME.
DESCRITAS NO ANEXO 1 DA
LINHA DE CUIDADO.
Fazem parte do Programa para o
Fornecimento de Fórmulas para fins
especiais para atendimento domiciliar, no
âmbito do DF.

 

Por sua vez, segundo o Protocolo Assistencial de FC do Serviço de Referência
Pediátrico e Adulto do Estado de Espírito Santo, de 2016, temos a seguinte realidade:

Medicamentos/Vitaminas/Nutrição Componente

AquADEKs (polivitamínico e minerais) NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Enzimas pancreáticas Grupo 1ª - CEAF
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Ácido Ursodesoxicólico 50mg, 150mg e
300mg (Ursacol)

CEAF

Gastrografin NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Acetilcisteína oral: NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Polietilenoglicol (macrogol 3350-
apresentação no Brasil em sache de 14 g
de pó)

NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Lactulose Componente Básico

Domperidona NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Ranitidina Componente Básico

Omeprazol Componente Básico

Lansoprazol NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Metronidazol Componente básico

sulfametoxazol+trimetropin Componente básico

Complementação nutricional (p. 46)

·Suplemento alimentar nutricionalmente
completo, hipercalórico, ricos em
vitaminas e minerais, excelente perfil
lipídico, para crianças a partir de 01 ano
ate 10 anos de idade, com fibras, sabores
variados, apresentação liquida.

Dispensados pelo Estado exclusivamente
aos pacientes com FC.

As fórmulas especiais estão
contempladas na Portaria Estadual 054-
R, de 28/04/2010, obedecendo às
necessidades nutricionais da doença.
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·Suplemento oral nutricionalmente
completo e hipercalórico, para crianças a
partir de 1 ano de idade. Fornece alto
aporte de nutrientes em menor volume,
rica em vitaminas e minerais, isenta de
lactose e glúten, sabor neutro.
Apresentação pó.

 ·Suplemento hipercalórico, rico em
vitaminas e minerais, excelente perfil
lipídico, para pacientes acima de 11
anos, apresentação líquida.

 ·Suplemento oral nutricionalmente
completo hiperproteico e hipercalórico,
enriquecida com mix de fibras, para
crianças acima de 11 anos de idade.
Fornece alto aporte de nutrientes em
menor volume, rica em vitaminas e
minerai, isenta de lactose e glúten, sabor
neutro. Apresentação pó.

 ·Módulo de proteínas, pó.

·Módulo de triglicerídeos de cadeia
média, emulsão.

Trombamicina CEAF

Ciprofloxacina Componente básico

Colimicina inalatória NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Ceftazidima NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

azitromicina Componente Básico e Estratégico
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AZTREONAM LYSINE (Cayston NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Amoxicilina + clavulanato de potássio Componente Básico

Oxacilina NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Amicacina Componente Estratégico
Rifampicina Componente Básico e Estratégico
Mupirocina NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Clorexidine Componente Básico
TEICOPLAMINA NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Vancomicina NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Linezolida Componente Estratégico
Claritromicina Componente Básico e Estratégico
Etambutol Componente estratégico
Rifampicina Componente Básico e Estrategico
Rifabutina Componente Estratégico
Estreptomicina Componente Estratégico
Gentamicina Componente Básico
levofloxacino Componente Estratégico
Teicoplamina NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Piperacilina + Tazobactam NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Meropenem NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Imipenem/ cilastatina NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Dornase Alfa CEAF
Solução Salina Hipertônica a 7% NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
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(na RENAME há previsão de cloreto de
sódio a 0,9%).

Manitol NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Ibuprofeno Componente Básico
Prednisona Componente básico e estratégico
Metilpredinisolona NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Itraconazol Componente Básico e Estratégico
Voriconazole NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Anfotericina não Liposomal. Componente Estratégico
Anfotericina liposomal (AMBISOME) Componente Estratégico
Omalizumab (anti IgE monoclonal) Componente Estratégico
Budesonida pó seco Componente Básico
Fluticasona spray oral/pó seco NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
Formoterol CEAF
Salmeterol CEAF
Salbutamol Componente Básico
Budesonida nasal Componente Básico e Especializado
cloreto de sódio e/ou potássio Componente Baásico
insulina humana Componente Básico e Especializado
glibenclamida Componente Básico
repaglinida NÃO ESTÁ PREVISTO NA

RENAME
metformina  Componente Básico
Suplementação de cálcio e vitamina d Componente Básico
Alendronato Componente Básico
Ivacaftor; Lumacaftor/Ivacaftor;
Ataluren

NÃO ESTÃO PREVISTOS NA
RENAME

 

Nesse instrumento, há menção expressa de que o sequenciamento genético
deverá ser disponibilizado pelo Centro de Referência a partir do momento em que as medicações

Estado do Maranhão
MINISTÉRIO PÚBLICO

Centro de Apoio Operacional - Saúde

_

2021: O Ministério Público do Maranhão na defesa dos direitos humanos e da efetividade das
políticas públicas

Rua Oswaldo Cruz, n.º 1396, Centro65.020-910, SAO LUIS - MA

* Conforme art. 1º, III, "a", da Lei 11.419/2006 e Medida Provisória 2.200-2/2001.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://mpma.mp.br/autenticidade
informando os seguintes dados: Sigla do Documento NTC-CAOP/SAUDE,
Número do Documento 42021 e Código de Validação 3B35586EDF.

19



para terapia gênica estiverem disponíveis para uso dos pacientes.

Em 2017, o GBEFC, com o apoio da Sociedade Brasileira de Pneumologia e
Tisiologia e da Sociedade Brasileira de Pediatria elaborou as Diretrizes Brasileiras de
Diagnóstico e Tratamento da Fibrose Cística, com o objetivo de reunir as principais
evidências científicas que norteiam o manejo desses pacientes, visando à homogeneização
do diagnóstico e do tratamento da doença em todo o território nacional[48]. Trata-se, portanto, de
documento elaborado por profissionais especialistas em FC.

No documento, foram citadas as seguintes tecnologias em saúde:

Medicamentos/Vitaminas/Nutrição Componente

salina hipertônica  (concentração 7%) NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME
(na RENAME há previsão de cloreto de
sódio a 0,9%).

tobramicina CEAF

Colistimetato de sódio NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

dornase alfa CEAF

aztreonam NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Manitol NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

ciprofloxacina Componente básico

sulfametoxazol/trimetoprima Componente básico

rifampicina Componente Básico e Estrategico

ácido fusídico NÃO ESTÁ PREVISTO NA
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RENAME

Clorexidina Componente Básico

vancomicina NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

linezolida Componente estratégico

Azitromicina Componente Básico e Estratégico

Cefalexina Componente Básico

Cefadroxil NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Cefuroxima NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Claritromicina Componente Básico e Estratégico

Amoxicilina + ácido clavulânico Componente Básico

Oxacilina NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Teicoplanina NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Tigeciclina NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Cefaclor NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Amicacina Componente Estratégico

Ceftazidima NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME
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Cefepima NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Piperacilina + tazobactam NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Meropenem NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Aztreonam NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Cloranfenicol Componente Básico

Levofloxacina Componente Estratégico

Doxiciclina Componente Estratégico

prednisona oral Componente Básico e Estratégico

ivacaftor NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

ivacaftor/lumacaftor NÃO ESTÁ PRELVISTO NA
RENAME

ibuprofeno Componente Básico

enzimas pancreáticas CEAF

polietilenoglicol NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

diatrizoato de meglumina + diatrizoato
de sódio (Gastrografin®; Bracco
Diagnostics, Canadá

NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

ácido ursodesoxicólico CEAF
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Insulina Componente Básico e Especializado

ácido zoledrônico NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Alendronato Componente Básico

risedronato CEAF

pamidronato CEAF
ingestão de uma dieta hipercalórica e
hiperproteica, suplementação vitamínica,
terapia de reposição enzimática e
controle das infecções/exacerbações/
outras comorbidades da fibrose cística. O
tratamento envolve terapia
comportamental, uso de suplementos
nutricionais, uso de dieta enteral via
sonda nasoenteral numa fase aguda e via
gastrostomia para uso prolongado.

NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME, à exceção do sachê de
vitaminas lá mencionado.

 

2.2.4 Das Notas e Pareceres Técnicos dos NATJUS que versam sobre tecnologias para
fibrose cística

Em consulta ao e-NatJus[49], foram identificadas as seguintes Notas Técnicas
versando sobre tecnologias que foram pleiteadas judicialmente por pacientes com FC e
submetidas à análise dos Núcleos de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), assim como
Pareceres-Técnicos:

Nota Técnica/Data Tecnologia pleiteada Conclusão

24225 Ivacaftor/ Lumicaftor
(Orkambi) 

FAVORÁVEL

21567 Aztreonam lisyne + FAVORÁVEL
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aparelho de nebulização
?E-flow system? 

 

21193 TRIKAFTA (elexacaftor /
Tezacaftor / ivacaftor)

 

NÃO FAVORÁVEL

(faltaram informações
técnicas fundamentais
sobre o diagnóstico do
paciente)

19112 Ivacaftor/ Lumicaftor
(Orkambi)

 

FAVORÁVEL

18961 Colistimetato de sódio
(Colomycin) 

FAVORÁVEL

13836 ÁCIDO VALPRÓICO  NÃO FAVORÁVEL

(prescrição médica  e
laudo desatualizados)

11321 Pregomin Pepti  FAVORÁVEL

11318 Pregomin Pepti  FAVORÁVEL

7140 Aptamil Pepti - Fórmula
com proteína
extensamente hidrolisada

FAVORÁVEL

3940 Ivacaftor/ Lumicaftor
(Orkambi) 

FAVORÁVEL

5052 Tezacaftor + Ivacaftor
(Symdeko)

FAVORÁVEL
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1220 Ivacaftor FAVORÁVEL

1094 Ivacaftor/ Lumicaftor
(Orkambi)

FAVORÁVEL

 

Parecer Técnico/Data Tecnologia Conclusão

46 – de 31/10/2017 Aquadeks DESFAVORÁVEL

“Até o presente
momento, não existem
evidências que suportem
a utilização do
AquADEKsïƒ¢ no
tratamento da fibrose
cística, em detrimento às
intervenções usuais como
a reposição de vitaminas
administradas
individualmente e como a
reposição de enzimas
pancreáticas nos pacientes
com insuficiência
pancreática.”

106 – de 08/2019 Lumacaftor/Invacaftor DESFAVORÁVEL

“ (...) a recomendação é
fraca a favor do uso do
medicamento apenas para
pacientes homozigotos
para a mutação F508del e
recomendação fraca
contra o uso para
pacientes heterozigotos
para a mutação F508del.”
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Observa-se que a maior parte das demandas dizem respeito aos moduladores
da CFTR e que, embora ainda não estejam previstos na RENAME, com recomendação final
desfavorável da CONITEC para a incorporação do Lumacaftor/Invacaftor (em consonância com
o Parecer Técnico nº 106, do NatJus), os NatJus tem se posicionado pelo deferimento do pleito,
desde que o paciente seja comprovadamente portador da mutação indicada para o uso da
medicação.

Já o Pregomin Pepti e o Aptamil Pepti são fórmulas alimentares à base de
proteína extensamente hidrolisada, carboidratos, triglicerídeos de cadeia média, óleos
vegetais entre outros, indicados para casos de distúrbios absortivos, tais como pacientes com
FC.[50]

No Estado do Maranhão, o Pregomin Pepti está padronizado para dispensação
pela SES/MA através do Programa do Leite Especial apenas para pacientes com alergia ao
leite de vaca, comprovado pelo Teste de Provocação Oral (TPO).

Quanto ao colistimetato de sódio, trata-se de medicação que compõe o elenco
estadual de medicamentos da SES/MA, enquanto o ácido valpórico integra a RENAME
(Componente Básico da Assistência Farmacêutica).

O Aztreonam, por sua vez, é um antibiótico utilizado no tratamento de
Pseudomonas aeruginosa, assim como a tobramicina e o colistimetato[51]. Ele não está previsto
na RENAME, tampouco no elenco estadual da SES/MA, mas é citado nas “Diretrizes Brasileiras
de diagnóstico e tratamento da fibrose cística”, e também foi padronizado no Protocolo
Assistencial de FC adotado pelo Estado do Espírito Santo. 

O AquADEKs, por fim, é uma suplementação vitamínica e mineral, e embora a
Cochrane Brasil tenha se manifestado no Parecer Técnico de forma desfavorável, o Espírito
Santo padronizou sua dispensação aos pacientes com FC daquela UF.

Na jurisprudência, no mesmo sentido, existe uma tendência de deferimento das
tecnologias pleiteados, inclusive os moduladores da CFTR, por não haver alternativa equivalente
prevista no SUS:

DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
KALYDECO. FIBROSE CÍSTICA. INEFICÁCIA DA POLÍTICA
PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO.
CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO.
IMPOSSIBILIDADE. USO OFF LABEL. VEDAÇÃO. 1. Não havendo
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evidências reais e suficientes que demonstrem erro do Poder Público na não
inclusão do medicamento postulado em juízo para fornecimento geral e
universal à população, e não existindo evidência científica suficiente da real
superioridade do medicamento em relação ao disponibilizado pelo SUS, não é
cabível a a dispensação do fármaco demandado judicialmente. 2. Hipótese em
que o medicamento é indicado para uso off label, em criança abaixo da
idade prevista na bula, conforme registrado pela ANVISA, não se
admitindo a concessão judicial nesse caso. (TRF-4 - AC:
50007702020194047007 PR 5000770-20.2019.4.04.7007, Relator: MÁRCIO
ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2020, TURMA REGIONAL
SUPLEMENTAR DO PR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
IVACAFTOR + LUMACAFTOR (ORKAMBI®) FIBROSE CÍSTICA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. 1. A Constituição
Federal de 1988, após arrolar a saúde como direito social em seu artigo 6º,
estabelece, no art. 196, que a saúde é ?direito de todos e dever do Estado?,
além de instituir o ?acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação?. 2. Observando as premissas elencadas no
julgado Suspensão de Tutela Antecipada nº. 175 (decisão da Corte Especial no
Agravo Regimental respectivo proferida em 17 de março de 2010, Relator o
Ministro Gilmar Mendes), quando da avaliação de caso concreto, devem ser
considerados, entre outros, os seguintes fatores: (a) a inexistência de
tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido
gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização
sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do
paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento
pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do
medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito
excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não
configuração de tratamento experimental. 3. Mais recentemente, a 1ª Seção do
STJ, ao julgar o recurso repetitivo (REsp nº 1.657.156), definiu os critérios
para fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do
SUS, exigindo, para tanto, a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente da imprescindibilidade ou
necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da
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moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; incapacidade financeira de arcar
com o custo de medicamento prescrito; e existência de registro na Anvisa do
medicamento. 4. No caso, presentes os pressupostos indispensáveis para a
concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida, nos termos do artigo
300 do CPC. 5. Não havendo dúvida quanto à legitimidade passiva
dos réus e sendo solidária a responsabilidade destes na demanda,
também são igualmente responsáveis pelo fornecimento e ônus
financeiro do serviço de saúde pleiteado e concedido. Eventual
acerto de contas que se fizer necessário, em virtude da repartição
de competências dentro dos programas de saúde pública e repasses
de numerário ou restituições, deve ser realizado
administrativamente, sem prejuízo do cumprimento da decisão
judicial. 6. Conquanto o medicamento seja de uso contínuo,
determinado o fornecimento para um período de 6 (seis) meses,
quando deverão ser apresentados laudos médicos da evolução
clínica do paciente associada ao uso do medicamento.(TRF-4 - AG:
50064444820194040000 5006444-48.2019.4.04.0000, Relator: MARCOS
JOSEGREI DA SILVA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TURMA
REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

PROCESSO Nº: 0813735-27.2019.4.05.0000 - AGRAVO DE
INSTRUMENTO AGRAVANTE: M. O. P. M. REPRESENTANTE (PAIS):
ANA CARLA DE OLIVEIRA PINHEIRO MARTINS REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO AGRAVADO: ESTADO DO CEARÁ
e outro RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Leonardo Carvalho - 2ª
Turma PROCESSO ORIGINÁRIO: 0816458-66.2019.4.05.8100 - 1ª VARA
FEDERAL - CE EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ORKAMBI
(IVACAFTOR + LUMACAFTOR). 1. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, na qual
se requereu o fornecimento do medicamento ORKAMBI (ivacaftor +
lumacaftor) 200/125m, nos termos do relatório médico anexado aos autos para
a parte autora. 2. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que foi
diagnosticada desde o nascimento com FIBROSE CÍSTICA (CID E 84.9),
apresentando acometimento pulmonar grave, bronquiectasias difusas bilaterais
- com maior gravidade em lobos superiores -, e colonização crônica por
pseudomonas aeruginosa, bactéria multirresistente cuja a presença na via aérea
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é responsável pelo aumento na morbidade e mortalidade. Diante desse quadro e
da ineficiência dos tratamentos oferecidos pelo SUS para o caso em tela, foi
indicado o uso do medicamento ORKAMBI (ivacaftor + lumacaftor)
200/125mg- 2 comprimidos 12/12h por via oral , objetivando reduzir o número
de exarcebações pulmonares e hospitalizações, retardar a perda de função
pulmonar e permitir uma maior sobrevida, conforme relatório médico acostado
aos autos processuais, elaborado por médico assistente. Defende a necessidade
da medicação para sua sobrevivência e melhor qualidade de vida. Salienta que
não possui condições financeiras para arcar com o custo do referido fármaco.
Pleiteia, portanto, com urgência, a concessão do referido medicamento, devido
ao risco de morte, embasado ainda na responsabilidade solidária entre a União
e o Estado do Ceará pelo fornecimento gratuito de tratamento. 3. A
Constituição Federal de 1988 reconhece, em seu art. 196, ser a saúde um
direito de todos e dever do Estado lato sensu (União, Estados e Municípios), de
modo que compete aos referidos entes assegurar às pessoas desprovidas de
recursos financeiros, o acesso à medicação e ao tratamento indispensável a sua
saúde. 4. Ademais, o Sistema Único de Saúde - SUS tem por objetivo a
integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, devendo
atender aos que dela necessitem em qualquer grau de complexidade. 5. Na
hipótese, a autora é portadora de FIBROSE CÍSTICA (CID E 84.9) e há
relatório médico confirmando a necessidade da medicação e informando
que os medicamentos do SUS não tratam a causa da doença e que a não
utilização do tratamento requerido irá causar a diminuição da qualidade
de vida, insuficiência respiratória crônica e óbito precoce (id.
4058100.16314516 - autos principais). Também o medicamento
ORKAMBI é registrado pela Anvisa, havendo, ainda, a incapacidade
financeira do paciente. Portanto, preenche os requisitos para sua
concessão. 6. Esta Corte já decidiu pela concessão do medicamento
ORKAMBI para caso de fibrose cística. Precedente: TRF5, 4ª Turma, AG -
08173488920184050000, rel. Des. Federal Edílson Nobre, 4ª Turma,
Julgamento: 23/04/2019. 7. Agravo de instrumento provido. [03] (TRF-5 - AI:
08137352720194050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL
LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO, Data de
Julgamento: 28/01/2020, 2ª TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PACIENTE
PORTADORA DE FIBROSE CÍSTICA (CID E 84.0). PLEITO DE
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FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ORKAMBI.
PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO PRESENTES
(ART. 300 DO CPC). RELATÓRIO E RECEITUÁRIO MÉDICOS QUE,
A PRINCÍPIO, SÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A
FUMAÇA DO BOM DIREITO EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA, A PRINCÍPIO, DEMONSTRADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 5ª C. Cível -
0038350-12.2018.8.16.0000 - Araucária - Rel.: Desembargador Carlos Mansur
Arida - J. 16.04.2019) (TJ-PR - AI: 00383501220188160000 PR
0038350-12.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Carlos
Mansur Arida, Data de Julgamento: 16/04/2019, 5ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 17/04/2019)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME CONHECIDO
EX OFICIO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE
SUPLEMENTO. ?PEPTAMEN JÚNIOR?. PACIENTE PORTADORA DE
SÍNDROME DE FIBROSE CÍSTICA. DIREITO HUMANO À SAÚDE.
DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA
FEDERAÇÃO. REEXAME DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. RECURSO
DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. A menor, em nome de
quem o Órgão Ministerial patrocina a presente demanda, é portadora da
Síndrome de Fibrose Cística (CID E 84.8), cuja enfermidade acarreta quadro
de desnutrição, necessitando, por conseguinte, do suplemento alimentar
?PEPTAMEN JÚNIOR?, nos termos do laudo médico constante dos autos. 2.
O direito subjetivo à saúde está, no ordenamento jurídico pátrio, garantido por
meio de norma programática insculpida no art. 196 da Constituição Federal. 3.
Constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a
todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência indissociável
do direito à vida. É, portanto, solidária a responsabilidade dos entes políticos
para fornecer medicamentos aos cidadãos carentes que deles necessitem, não
estabelecendo a Constituição da República de 1988 competência privativa ou
exclusiva de qualquer dos entes federativos. 4. O pleito de fornecimento de
medicamentos/insumos pelo ente estatal é lídimo, desde que reste
comprovada a necessidade do tratamento e a falta de condições de
adquiri-los por parte do requerente, sob pena de abrir-se precedente
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contrário à garantia constitucional insculpida no art. 196 da CRFB/88.5.
Embora não se trate de ?medicamento? propriamente dito, tem-se que a
falta do insumo requestados pode acarretar complicações à saúde da
menor impúbere.6. A Teoria da Reserva do Possível tem aplicação em casos
excepcionais e justificáveis, em que a razoabilidade assim o determine, não
podendo ser invocada, pelo Poder Público, com a finalidade de eximir-se do
cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando puder
aniquilar o direito à saúde, consectário do mínimo existencial.7. Astreintes.
Ausência de abusividade ou desproporcionalidade, considerando a importância
do bem da vida protegido pela decisão recorrida, circunstância que exige uma
atuação enérgica do Poder Judiciário para compelir a Administração a prestar
efetiva proteção ao direito fundamental tutelado, razão pela qual cabível a
manutenção da multa, arbitrada em R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de
descumprimento.7. Reexame desprovido, à unanimidade. Prejudicado o apelo
voluntário. (TJ-PE - APL: 5236748 PE, Relator: Jorge Américo Pereira de
Lira, Data de Julgamento: 26/02/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de
Publicação: 19/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
LUMACAFTOR/IVACAFTOR (ORKAMBI®). FIBROSE CÍSTICA.
ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS
APRESENTADAS PELO SUS. EFICÁCIA DO FÁRMACO. 1. O direito
fundamental à saúde está reconhecido pela Constituição Federal, nos seus arts.
6º e 196, como legítimo direito social fundamental do cidadão, que deve ser
garantido através de políticas sociais e econômicas. 2. Observando as
premissas elencadas no julgado Suspensão de Tutela Antecipada n. 175
(decisão da Corte Especial no Agravo Regimental respectivo proferida em 17
de março de 2010, Relator o Ministro Gilmar Mendes), quando da avaliação de
caso concreto, devem ser considerados, entre outros, os seguintes fatores: (a) a
inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico
oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua
utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a
peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou
do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a
aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em
situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e
9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 3. Ainda,
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justifica-se a atuação judicial para garantir, de forma equilibrada, assistência
terapêutica integral ao cidadão na forma definida pelas Leis nº 8.080/90 e
12.401/2011 de forma a não prejudicar um direito fundamental e, tampouco,
inviabilizar o sistema de saúde pública. 4. Comprovado o esgotamento das
alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e a eficácia do medicamento
postulado, justifica-se a dispensação medicamentosa mediante
autorização judicial.

(TRF-4 - AG: 50480300220184040000 5048030-02.2018.4.04.0000, Relator:
ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 30/04/2019, QUINTA
TURMA)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PRESTAÇÃO DE
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AUSENTE DAS LISTAS
DE DISPENSAÇÃO DO SUS. LUMACAFTOR/IVACAFTOR
(ORKAMBI®). FIBROSE CÍSTICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
REQUISITOS PREENCHIDOS. 1. O abalo considerável à saúde da parte é
suficiente para a caracterização do perigo de dano grave ou de difícil
reparação. 2. O alto custo aos cofres públicos não pode obstar a concessão
de medicamento que, embora não conste das listas de dispensação do
SUS, atenda aos seguintes requisitos: (a) a inexistência de tratamento ou
medicamento similar ou genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a
doença ou, no caso de existência, sua utilização sem resultado prático ao
paciente ou sua inadequação a ele devido a peculiaridades que apresenta; (b) a
adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a
moléstia que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela
ANVISA; e (d) a não configuração de tratamento experimental. (TRF-4 - AG:
50083758620194040000 5008375-86.2019.4.04.0000, Relator: OSNI
CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 11/06/2019, QUINTA TURMA)

2.3 DA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM FIBROSE CÍSTICA NO ESTADO DO
MARANHÃO

Em que pese a FC seja considerada doença rara, destaca-se que não há
nenhuma menção sobre a Política de Atenção às Pessoas com Doenças Raras no Plano
Estadual de Saúde do Estado do Maranhão para o horizonte 2020 – 2023[52], o que é um
indicativo da inexistência de um planejamento formalizado da assistência que deve ser

[53]
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prestada aos pacientes com doenças raras em âmbito estadual .

Convergindo com tal interpretação, o MS informou, através da Nota
Técnica nº 595/2020-DAET/CGAE/DAET/SAES/MS[54], que o MA e o município de São
Luís não possuem serviços de referência habilitado para doenças raras conforme os critérios da
Portaria GM/MS nº 199/2014. Aduziu, ainda, que só existem no Brasil 17 (dezessete)
Estabelecimentos de Saúde habilitados como Serviço de Referência em doenças raras,
localizados no DF, GO, PE, PR, RJ, RS, SP, BA, CE, ES, MG e SC.

Todavia, em consulta ao SCNES, verifica-se que o Complexo Hospitalar
Materno Infantil do Maranhão possui serviço especializado de atenção a pessoas com
doenças raras habilitado[55].

À semelhança do que acontece no Estado de Minas Gerais[56], a Lei nº
11.055, de 02 de julho de 2019 sinaliza que o Estado do Maranhão optou por estabelecer que a
discussão sobre a atenção aos pacientes com FC deve ser conduzida na lógica do cuidado das
doenças crônicas, já que, ao instituir o Estatuto da Pessoa Portadora de Doenças Crônicas no
Estado do Maranhão, considerou a FC como doença crônica (art. 2º).

Mesmo assim, e de igual modo, não há nenhuma referência à FC no Plano
Estadual de Saúde na parte relativa à Rede de Atenção aos Portadores de Doença Crônica, o que
reforça o argumento de que não há um planejamento para garantir a integralidade da assistência a
tais pacientes que necessitam de atendimento especializado.

Em consulta ao Diário Oficial do Estado, no entanto, verifica-se que foi
instituída, através da Portaria SES/MA nº 412, de 21 de junho de 2016 (publicada no Diário
Oficial do Estado em 24 de junho de 2016) a Comissão para a elaboração do Protocolo Estadual
e Diretrizes Terapêuticas para diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos pacientes
portadores de FC.

A Comissão de Elaboração conta com representantes da Secretaria de Estado
da Saúde do Maranhão, da Associação de Assistência à Mucoviscidose do Maranhão e da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) em sua composição, mas não há notícia
de que tal Protocolo tenha sido elaborado, para fins de manejo especializado do paciente com FC
no Estado do Maranhão, à semelhança do que há em Espírito Santo e no Distrito Federal.

No Maranhão, segundo manifestação da SES/MA (Ofício nº 3663/2020-
SAAJ/FEMF/SES)[57], todo o tratamento e acompanhamento de pacientes com FC é realizado
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pelo Complexo Hospitalar Materno Infantil Dr. Juvêncio Matos, dispondo de equipe
multidisciplinar composta por pneumologista, pediatra, fisioterapeuta, gastropediatra, geneticista
e demais profissionais necessários para prestar o atendimento aos usuários, bem como em dois
Centros Especializados em Reabilitação localizados em São Luís/MA.

Afirmou, ainda, que a triagem neonatal é realizada na Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais de São Luís (APAE), e em havendo indicação de realização do teste
do suor, é efetivado o encaminhamento para o Juvêncio Matos.

A Coordenação de Atenção Especializada do MS, ao ser questionada sobre a
existência de um Centro de Referência em FC no Estado do Maranhão e em São Luís, esclareceu
através da Nota Técnica n 595/2020-DAET/CGAE/DAET/SAES/MS[58] que o Maranhão
possui um Centro de Referência habilitado em Triagem Neonatal/Acompanhamento e
Tratamento – Fibrose Cística cadastrado no SCNES, a APAE, conforme consta do seguinte
link:
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Habilitacoes_Listar.asp?VTipo=1407&VListar=1&VEstado=21&VMun=&VComp=&VContador=1&VTitulo=H
.

No mesmo sentido, a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados do
MS informou que o serviço de referência em triagem neonatal no Estado é a APAE, que
também é o laboratório especializado em triagem neonatal, e no Hospital Juvêncio Matos
são realizados os serviços de atendimento e acompanhamento dos pacientes com FC (Nota
Técnica n 79/2020-CGSH/DAET/SAES/MS[59]). Esclareceu, também, que há 823 postos de
coletas do teste do pezinho cadastrados no Estado.

  O MS declarou que o Maranhão está habilitado a realizar a Fase I, II, III
e IV do Programa Nacional de Triagem Neonatal, sendo que a habilitação na fase III está
formalizada através da Portaria SAS/MS n 1346, de 04 de dezembro de 2012, que prevê a
triagem neonatal, a confirmação diagnóstica, o acompanhamento e o tratamento da
fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias e FC.

Destacou, ainda, que o PNTN realiza monitoramento dos Programas nos
Estados, com visitas técnicas e gerenciais e análise de indicadores, e, conforme os dados
encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde, o Estado do Maranhão está executando a
triagem neonatal e cumprindo com objetivos do Programa.

Eis os dados encaminhados pelo Estado do Maranhão ao MS (ANEXO 2).
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Em relação aos valores que foram aprovados pelo MS ao Maranhão para a
realização de procedimentos relacionados à triagem neonatal previstos na Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, foram encaminhados pelo MS os seguintes dados
na Nota Técnica n 79/2020-CGSH/DAET/SAES/MS (ANEXO 3).

Questionado sobre a existência de transferências de recursos da União para o
Estado do Maranhão e/ou o município de São Luís, destinadas ao suposto Centro de Referência
em FC, assim como ao serviço de referência em doenças raras, o MS, através do Departamento
de Regulação, Avaliação e Controle, respondeu que os recursos correspondentes à contribuição
federal para o custeio de ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta
complexidade (Teto MAC) são transferidos aos fundos de saúde estaduais e municipais,
cabendo aos gestores subnacionais do SUS a responsabilidade pela remuneração dos
estabelecimentos públicos ou privados contratados, pelos serviços prestados[60].

Informou, ainda, que por força da Portaria GM/MS nº 2831/2012, o Teto MAC
do município de São Luís inclui o montante anual de R$1.297.780,74, transferido ao Fundo
Municipal de Saúde em duodécimos, destinado à Ação de Triagem Neonatal, que contempla o
atendimento multidisciplinar ambulatorial para acompanhamento do paciente com FC. 

Quanto às tecnologias demandadas pela Associação de Assistência à
Mucoviscidose do Maranhão (AAMMA), consoante o Ofício nº 03/2018, que consta dos autos
do Processo nº 0800036-52.2020.8.10.0002, temos o seguinte cenário:

Medicações/Vitaminas/Fórmulas
nutricionais

Componente

Enzimas digestivas (enzimas
pancreáticas)

CEAF

Alfadornase CEAF

Trombamicina CEAF

Colistimetato de sódio Elenco Estadual – SES/MA

(Conforme a SES/MA no Ofício nº
3555/2020/SAAJ/AJC/NJR/SES. A
Relação Estadual de Medicamentos
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da Assistência Farmacêutica do MA,
prevista na Portaria SES/MA nº
882/2018[61], está desatualizada).

Amicacina Componente Estratégico

Amoxicilina Componente Básico

Azitromicina Componente Básico e Estratégico

Cefaclor NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Cefalexina Componente Básico

Ceftazidima NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Ciprofloxacina Componente Básico

Claritromicina Componente Básico e Estratégico

Cloranfenicol Componente Básico

Colimicina NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Eritromicina Componente Básico e Estratégico

Gentamicina Componente Básico

Ibuprofeno Componente Básico

Linezolida Componente estratégico

Sulfametoxazol + trimetoprima Componente Básico

Vancomicina NÃO ESTÁ PREVISTO NA
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RENAME

ADEKs NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Polivitamina sol. oral Está previsto na RENAME sachê de
micronutrientes.

Fitomenadiona 10 mg amp. (vitamina K) NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME

Vitaminas do complexo B drágeas Está previsto na RENAME sachê de
micronutrientes.

Vitaminas e sais minerais cápsulas Está previsto na RENAME sachê de
micronutrientes e sais para reidratação
oral.

Cloreto de sódio 0,9% frasco 10 ml Componente básico

Fenoterol 0,5% frasco 20 ml CEAF

Módulos de proteínas  

Módulos de Tinglicérides de cadeia
média

 

Dietas—pó NÃO ESTÁ PADRONIZADO NA
RENAME E NEM NO ELENCO
ESTADUAL.

Dietas — líquidas NÃO ESTÁ PADRONIZADO NA
RENAME E NEM NO ELENCO
ESTADUAL.

Ácido ursodesoxicólico CEAF

Cisaprida sol. NÃO ESTÁ PREVISTO NA
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RENAME

Omeprazol Componente Básico

Ranitidina Componente Básico

Beclometazona spray Componente Básico

Salbutanol spray Componente Básico.

Espaçador valvulado NÃO ESTÁ PREVISTO NA
RENAME.

 

Vislumbra-se que quantitativo considerável dos medicamentos/tecnologias
demandados pela AMMA estão previstos na RENAME ou no elenco estadual, de modo que
devem ser dispensados pelo Estado ou Município, segundo o Componente ao qual pertencem.

As principais carências ficam por conta da suplementação nutricional e
vitamínica.

O Estado do Maranhão apenas padronizou a dispensação de fórmulas
alimentares para crianças de até 03 anos com alergia ao leite de vaca (ALV), através do
Programa do Leite Especial, distribuindo a elas alimentação especial na forma de latas de leite
(Aminomed; Neocate LCP;Neocate Advance; Pregomin pepti; Nan soja).

Para os casos de usuários que necessitam de alimentação enteral, que é um
tipo de nutrição administrada através de um tubo conhecido como sonda de alimentação[62], foi
pactuado através da Resolução CIB/MA n 43/2010 que recairá sobre os municípios habilitados
sob gestão plena a responsabilidade pelo seu custeio e fornecimento, e quanto aos municípios de
gestão estadual, o Estado assumirá essa responsabilidade, efetuando posteriormente o desconto
dos valores correspondentes do repasse fundo a fundo da contrapartida do Estado destinado
ações primárias de saúde. [63]

Não há, assim, um protocolo que garanta o acesso de fórmulas alimentares
específicas aos pacientes com FC, que precisam de suplementação nutricional, diferentemente do
que acontece em Espírito Santo e no DF. Mas em se tratando de alimentação enteral, a
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responsabilidade pelo fornecimento recai sobre o município sob gestão plena ou ao Estado, na
hipótese de gestão estadual, conforme pactuação.

No mesmo sentido, não há um Protocolo Assistência/Linha de Cuidado para o
acompanhamento e tratamento especializado do paciente com FC no Estado do Maranhão,
embora exista, segundo afirmaram SES/MA e MS, um Centro/Serviço de Referência em
Triagem Neonatal e Acompanhamento/Tratamento de FC cadastrado no Estado, com
profissionais especialistas (a AAMMA, no entanto, alega que não há um Centro de referência no
Estado)

A aprovação desse instrumento no Maranhão, a nosso ver, seria um importante
passo para garantir a integralidade da assistência dos pacientes com FC no Estado, já que, além
da necessidade de assegurar atendimento com profissionais especializados, é fundamental que
sejam estabelecidos critérios para a dispensação de medicamentos, fórmulas nutricionais,
complexos vitamínicos, insumos e demais tecnologias, não previstos na RENAME, a esses
pacientes, sendo que tais tecnologias passariam a integrar o elenco estadual, tal como já ocorre
em outros Estados, evitando a judicialização e consequentemente aumentando a sobrevida dos
portadores de FC do MA.

Observa-se que, segundo o REBRAFC de 2018, havia 36 pacientes com FC no
Estado do Maranhão, enquanto que, segundo os dados encaminhados pelo MS relativos a 2019,
consta o registro de 24 pacientes em acompanhamento, o que é um possível indicativo de que 12
pacientes vieram a óbito em 1 ano, sendo necessário investigar se decorreram de falhas na
assistência.

2.4 DOS CENTROS/SERVIÇOS DE REFERÊNCIA EM FIBROSE CÍSTICA

Por se tratar de doença grave, com causas genéticas (de acordo com a literatura
médica), sem cura e que requer tratamento rigoroso, é recomendado que o tratamento de pessoas
acometidas por FC seja feito em Centros de Atendimento Especializados, compostos por equipes
multidisciplinares.

O Programa Nacional de Triagem Neonatal, instituído pela Portaria MS/GM nº
822/2001, prevê o cadastramento, para os Estados habilitados na Fase III, de serviço de
Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças Congênitas Tipo
III, que são unidades especializadas no atendimento ao recém-nascido triado para
fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras hemoglobinopatias e FC:
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- Serviço de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento
de Doenças Congênitas Tipo III - Unidade que disponha de equipe
multiprofissional especializada nos atendimentos ao recém-nascido triado para
fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, doenças falciformes e outras
hemoglobinopatias e fibrose cística. A realização dos exames de triagem e
confirmação diagnóstica deverão ser realizados em laboratório especializado,
próprio ou terceirizado, apto à realização destes exames e em conformidade
com estabelecido neste Anexo. Deve-se atentar para o fato que o laboratório
deve ser apto a realizar exames confirmatórios para as doenças falciformes,
outras hemoglobinopatias e fibrose cística, por biologia molecular.
 

A PRT também estabelece, expressamente, a necessidade de que seja
garantido, na estruturação da rede assistencial, um “Serviço Ambulatorial Especializado em
Fibrose Cística” (ítem 2.2.5.2), composto minimamente por pneumologista pediátrico e um
pneumologista de adulto, ambos com título de especialista, além de um fisioterapeuta e serviço
de radiologia, e uma Rede Hospitalar de retaguarda credenciada para o atendimento
emergencial, internamento e UTI para pacientes portadores de Doenças Falciformes,
Hemoglobinopatias e FC (o Hospital de referência deverá ser um Hospital Geral/Especializado,
com UTI infantil e de adulto, serviço de emergência e internação). 

Do mesmo modo, os PCDT`s de Fibrose Cística recomendam, também, que os
medicamentos lá descritos sejam prescritos, preferencialmente, por Centros Especializados em
FC.

Assim, entendemos que os Centros/Serviços de Referência Especializados em
FC encontram previsão normativa na PRT n 822/2001 e nos PCDT`s de FC, sendo que os recém-
nascidos triados em FC e que receberem os primeiros atendimentos/acompanhamentos nos
Serviços de Referência em Triagem Neonatal/Acompanhamento e Tratamento de Doenças
Congênitas Tipo III serão por eles referenciados aos Centros Especializados/Serviços
Ambulatoriais Especializados em FC, para o seguimento do cuidado.

As Diretrizes Brasileiras, todavia, estabelecem diferenciação entre os Centros e
os Serviços de Referência. No entanto, não identificados respaldo nos normativos do MS para tal
distinção:

O que são serviço de referência e centro de referência?
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Considera-se centro de referência aquele que atende pelo menos 50 pacientes
regularmente. Deve ter estrutura para atender às necessidades referentes a
diagnóstico, seguimento e tratamento. Serviço de referência é aquele que
assiste menos de 50 pacientes, podendo ter estrutura de menor complexidade.
Os serviços devem estar vinculados a um centro de referência para educação
continuada e eventuais complementações de suas necessidades.

Este Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde, através de contato
telefônico realizado pelo Serviço Social no Setor[64], com Centros de Referência do Paraná,
Espírito Santo e Minas Gerais, constatou, por exemplo, que nem sempre são ofertadas todas as
modalidades profissionais preconizadas pelas Diretrizes Brasileiras de Diagnóstico e Tratamento
da FC, para integrar equipe multidisciplinar mínima. Quando isso acontece, recorre-se a
profissionais lotados em outras divisões do hospital, ao ser verificada a necessidade de
intervenção deles.

 
Outra questão relevante diz respeito à adesão ao tratamento, já que de nada

adianta receber o diagnóstico de FC e não seguir o tratamento recomendado.
 
Nesse sentido, através do estudo de textos e de diálogos com Assistentes

Sociais ao telefone, tornou-se claro o destaque atribuído ao trabalho do Serviço Social, pois sua
atuação vai ao encontro de conquistar a adesão ao tratamento, bem como desenvolve estratégias
voltadas à melhoria da qualidade de vida de familiares e de pacientes com FC. Por último,
abordamos algumas considerações sobre o atendimento aos pacientes com FC no Maranhão,
tecendo proposta de perfil de equipe multidisciplinar para compor Centro de Referência no
Estado.

 
2.4.1 Por que Existirem Centros de Referência de Atendimento em Fibrose Cística

De acordo com as Diretrizes Brasileiras de Diagnóstico e Tratamento da FC, a
complexidade dessa patologia e as especificidades de seu tratamento desencadeiam a necessidade
de centros de tratamento especializados, munidos de equipe multidisciplinar. Tal organização
para o tratamento, conforme o citado documento, proporciona melhores resultados clínicos. Um
centro de referência deve atender, no mínimo, a 50 pacientes de maneira regular, consoante
indicações dessas diretrizes, assim como ter estrutura para cobrir demandas atinentes a
diagnóstico, seguimento e tratamento.                     

No que tange à equipe multidisciplinar mínima para o atendimento a pacientes
com FC, as Diretrizes Brasileiras recomendam que essa equipe deve ser composta por: pediatras
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(no caso do atendimento a crianças e adolescentes), pneumologistas, gastroenterologistas,
fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais.

 Entende-se que as ações empreendidas por essa equipe são fundamentais
para o processo de tratamento da FC, considerando os aspectos físicos, psicológicos e
sociais que permeiam a vida dos pacientes, devendo lhes ser garantido atendimento integral.
Nesse sentido, as famílias de crianças, por exemplo, ao receberem o diagnóstico, são
orientadas sobre o tratamento indicado e os responsáveis por esse trabalho educativo e
informativo são os profissionais integrantes da equipe multidisciplinar. Segundo Beier[65], esses
atores, a preservar a singularidade de sua profissão, pautam seu exercício na finalidade conjunta
de garantir o aumento da sobrevida e melhoria da qualidade de vida das pessoas em tratamento..

Uma nuance relevante se refere à capacitação dos profissionais
componentes de equipes multidisciplinares direcionadas ao atendimento da FC, dada a
complexidade da patologia, bem como a necessidade de orientar familiares e pacientes sobre
o tratamento recomendado, e informá-los sobre seus direitos. Nesse aspecto, ao se tomar por
base que a FC é classificada como doença rara, se faz pertinente a reflexão de Fragoso e
Silva[66], os quais afirmam que faltam pesquisas e informações sobre doenças raras, e os
profissionais da área precisam de treinamento e capacitação.   

Também desempenham interessante papel as associações de pais e pacientes
com FC, as quais costumam contribuir para que direitos relativos às pessoas que sofrem com a
doença sejam cumpridos. Como veremos adiante, há casos em que associações desse tipo são
responsáveis pelo repasse às Secretarias Municipais de Saúde de parte das medicações
necessárias ao tratamento da FC.  

2.4.2 Panorâmica de Centros de Referência para Atendimento da Fibrose Cística

Conforme informações repassadas pela Associação de Assistência à
Mucoviscidose do Maranhão (AAMMA) ao CAOp Saúde, via e-mail institucional, existem
Centros de Referência para atendimento da FC em 18 estados brasileiros e no Distrito Federal,
totalizando 41 unidades, localizadas no Amazonas, Bahia, Ceará, Brasília, Espírito Santo, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro,
Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo, Santa Catarina e Sergipe

Alguns Estados contam com mais de 1 (um) Centro de Referência, segundo a
lista enviada pela AAMMA.
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Convém ressaltar que esse Centro de Apoio Operacional conseguiu contatar 3
(três) desses Centros de Referência, os quais estão localizados em Curitiba (PR), Florianópolis
(SC) e Juiz de Fora (MG).       

No dia 09 de dezembro de 2020, foi realizada ligação telefônica para o Centro
de Referência de Atendimento da Fibrose Cística, instalado no Hospital de Clínicas de Curitiba.
Na oportunidade, foi informado que a equipe multidisciplinar, nesse Centro, é composta por
pediatra, pneumologista, gastroenterologista, fisioterapeuta, enfermeiro e nutricionista, além de
contar com médicos residentes (pneumologia e pediatria). Relataram ainda que, quando há
necessidade, solicitam psicólogo e assistente social de outros setores do mencionado hospital.

 O atendimento, segundo informações, acontece todos os dias; no entanto,
existe 1 (um) dia da semana específico para o atendimento da FC. De igual modo, nem sempre
há a presença de nutricionista, de acordo com depoimento.            

Foi narrado que, atualmente, são atendidas em torno de 170 crianças. “Quando
completam 14, 15 anos, começam a fazer consulta com pneumologista de adulto” (SIU). No que
diz respeito à adesão ao tratamento, a pessoa contatada comentou o seguinte: “Na Pediatria,
praticamente, não há problemas na adesão ao tratamento” (pneumologista do Centro de
Referência). Declarou que a assistente social[67] que, antes, compunha a equipe multidisciplinar,
exercia o trabalho com enfoque na aquiescência ao tratamento; hoje, quando necessário solicitam
assistente social de outros setores do Hospital de Clínicas.      

Foi mencionado, ainda, que Associações de FC realizam importante trabalho
de apoio às famílias de pacientes com mucoviscidose. “Há medicamentos que são distribuídos
por essas associações e entregues aos usuários nas regionais de saúde mais próximas da cidade
na qual residem” (pneumologista do Centro de Referência).  

No dia 11 de dezembro de 2020, realizou-se contato com o Centro de
Referência, situado nas dependências do Hospital Infantil Joana de Gusmão, em
Florianópolis/SC. Foi relatado que, há mais de 30 anos, existe o Centro de Referência para
atendimento da FC no citado hospital. Atualmente, segundo informações, são atendidas 120
crianças, com média de 12 pacientes/dia; o dia específico para atendimento de pacientes com FC
é sexta-feira, de acordo com narrativa.        

No tocante à equipe multidisciplinar, nesse Centro ressaltaram ser integrada
por: pediatra, gastroenterologista, pneumologista (2), geneticista, enfermeiro, nutricionista,
fisioterapeuta, psicólogo e assistente social. No que se relaciona ao farmacêutico, foi esclarecido
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ser este profissional contratado pela Associação Catarinense de Assistência ao Mucoviscidótico
(ACAM). “Todas as famílias de pacientes são ligadas a essa associação, até para ter acesso à
medicação” (assistente social da equipe).    

A pessoa contatada declarou que uma parcela dos remédios utilizados no
tratamento de FC é repassada, pelo Estado, para a ACAM, a qual distribui para as Secretarias
Municipais de Saúde. Destacou, ainda, que suplementos alimentares são, também, enviados, pelo
Estado, para a ACAM, e esta os transfere para Secretarias Municipais de Saúde.

Nesse sentido, é interessante atentar para o relevante papel desempenhado
por associações como a ACAM, pois elas, enquanto força representativa de pacientes com
FC, provocaram o nascimento de centros de tratamento especializados, conforme exposto na
obra “Fibrose Cística – Enfoque Multidisciplinar”, da Secretaria de Estado da Saúde de
Santa Catarina[68].

No que tange à capacitação direcionada aos profissionais integrantes da equipe
multidisciplinar voltada ao atendimento da FC, ressaltaram que acontece, anualmente, com
especial reporte às jornadas de FC. “Ás vezes, é uma jornada catarinense; outras, uma jornada
nacional; e, ainda, alguns eventos desse tipo têm caráter internacional” (assistente social da
equipe multidisciplinar).

No que concerne às reuniões do conjunto de profissionais, a pessoa contatada
afirmou que, antes da pandemia de Covid-19, essa atividade acontecia toda quinta-feira, para
discutir sobre situações de pacientes que seriam atendidos na sexta-feira. “Agora, em situações
mais graves, fazemos reunião de forma on-line” (assistente social do grupo de profissionais do
atendimento da FC).

Convém registrar que foi relatada a percepção da necessidade de aumentar a
equipe multidisciplinar. “A meu ver, seriam necessários mais 1 assistente social, 1 pediatra e 1
pneumologista” (profissional de Serviço Social componente do grupo multidisciplinar).

No dia 15 de dezembro de 2020, contatamos o Centro de Referência de
Atendimento da Fibrose Cística instalado no Hospital Universitário da Universidade Federal
de Juiz de Fora (HUUFJF). Naquela ocasião foi esclarecido que esse Centro atende, no
presente, a 44[69] pacientes (sendo quase, em sua totalidade, composto por crianças e
adolescentes). Declararam que, devido à pandemia de Covid-19, o atendimento aos pacientes de
FC está reduzido, ocorrendo somente às terças-feiras. “Antes, os pacientes eram atendidos,
também, às segundas-feiras. Normalmente, são atendidas, por dia, no máximo, 3 pessoas”
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(assistente social da equipe multidisciplinar do Centro de Referência do
HUUFJF).                              

No que concerne à equipe multidisciplinar, afirmaram que o Centro é
constituída por: pneumopediatra, gastropediatra, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e
assistente social; quando há necessidade, farmacêutico é solicitado de outro setor do hospital, e
as reuniões são mensais. Narraram, também, que cada setor tem uma Coordenação de
Enfermagem. De acordo com relato, não há necessidade de incorporar mais nenhum outro
profissional a esse grupo.         

No que tange aos medicamentos, comentaram que são entregues pelas
regionais de saúde, e pontuaram não existir, em Juiz de Fora, associação de assistência à
mucoviscidose e, segundo narrativa, as famílias de crianças com fibrose cística são orientadas a
se cadastrar na Associação Mineira de Assistência à Mucoviscidose (AMAM).                  

2.4.3 Serviço Social Junto a Equipes Multidisciplinares de Centros de Referência de
Atendimento da Fibrose Cística

O trabalho do Serviço Social, junto às equipes multidisciplinares de centros de
referência de atendimento da FC, está direcionado para a questão da adesão ao tratamento.

De acordo com Assistente Social do Hospital Infantil Joana de Gusmão: ?
O Assistente Social atua junto à família, com foco na adesão[70] ao tratamento. Desde o início,
a adesão ao tratamento é um ponto complicado; quando o paciente chega à adolescência é bem
difícil?. A fala dessa profissional é coerente com a discussão feita por Beier[71], quando esta
autora ressalta que o cerne da intervenção do Serviço Social se centra ?na família do paciente
pediátrico, identificando e trabalhando problemas de ordem social, econômica e estrutural que
interferem no acesso ao tratamento ou aderência a este e na melhoria da qualidade de vida do
núcleo familiar?.     

A Assistente Social componente da equipe multidisciplinar do Hospital
Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora mencionou que, no geral, a adesão ao
tratamento é boa. Prosseguiu, relatando que ?considerável parte dos pacientes que estão aqui
chegaram bebês. No entanto, temos muitas dificuldades quando chega a época da adolescência,
porque, às vezes, começam a negligenciar o tratamento?. Pontuou, também, que as famílias
chegam a ficar estressadas, dada a complexidade do tratamento, destacando que são explicadas
as questões legais, para as mesmas e as sensibilizam.     
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Nesse aspecto, consideramos interessante o reporte às reflexões de Fernandes e
Martins, as quais declaram que: ?[...] por conta da rotina regrada, pode surgir um determinado
momento em que a pessoa fibrocística se sinta desestimulada a continuar o tratamento de forma
disciplinada?. Citaram, ainda, que o adolescente com FC tem uma experiência mais
aprofundada, visto que é marcada pelo estigma da doença. Assim, é pertinente expor,
consoante estudo de Beier[72], que se constituem como instrumentos fundamentais para o
estabelecimento de uma relação produtiva e eficaz entre equipe e paciente, o diálogo, a escuta
sensível, o conhecimento da realidade para além da doença.        

Portanto, ao se entender que é necessário garantir não apenas a adesão inicial
ao tratamento de FC, mas também a continuidade dessa aceitação, as Assistentes sociais para as
quais realizamos ligações telefônicas, afirmaram que pautam seu trabalho no diálogo, na
orientação, no sentido de manter a concordância com o tratamento. Assim, uma delas comentou
que ?quando os pacientes chegam à adolescência, conversamos tanto com eles quanto com as
famílias?. 

Outro ponto crucial no trabalho do Serviço Social junto às equipes
multidiscilinares de centros de referência para o atendimento da fibrose cística,diz respeito à
orientação sobre os direitos dos pacientes. Nessa perspectiva, Beier[73] aduz que em
consonância com a equipe, o Serviço Social deve fazer a interlocução e articulação com as redes
que devem amparar o paciente como sujeito de direitos.

Consideramos ser importante a referência à obra Fibrose Cística - Equipe
Multidisciplinar, da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, no trecho no qual é
evidenciado que ?[...] cabe ao serviço social promover uma ação socioeducativa, orientada a
realizar o acolhimento dos pacientes e familiares, incentivando-os a participarem do processo
de recuperação da saúde na condição de cidadãos?.   

As profissionais de Serviço Social contatadas narraram sobre o diálogo com
outros profissionais da equipe, na perspectiva da construção da interdisciplinaridade. Nesse
sentido, uma delas pontuou que ?tenho uma boa interlocução com os outros profissionais. É um
grupo formado já há algum tempo; é um espaço que já conquistamos. Sinto-me reconhecida
tanto pelas famílias, quanto pela própria equipe?. A outra profissional ressaltou que tem um
bom diálogo com grande parte dos membros da equipe.         

2.4.4 Proposta de Perfil de Equipe Multidisciplinar para Compor Centro de Referência de
Atendimento de Fibrose Cística no Maranhão
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No Maranhão, de acordo com informações repassadas pela Secretaria de
Estado de Saúde, através do Ofício nº 3663/2020 - FAAJ/AJC/FEMF/SES, todos os direitos
dos portadores de FC estão a ser garantidos, sendo o tratamento adequado ofertado no
Complexo Hospitalar Materno Infantil Dr. Juvêncio Matos, dispondo de equipe
multidisciplinar[74].

Porém, através de ligação telefônica com representante da AAMMA, foi
relatado que, na prática, o atendimento aos pacientes com FC não acontece como deveria. “No
Juvêncio Matos existem 2 médicas gastropediatras, que atendem a todos os pacientes,
indistintamente. Há, também, a médica pneumologista, a qual atende no Hospital Materno
Infantil, porque, segundo ela, no Juvêncio Matos não tem estrutura para esse tipo de trabalho”
(Presidente da AAMMA).

A pessoa contatada discorreu, ainda, sobre o anseio e a necessidade de que
exista, no Maranhão, um serviço organizado para o atendimento às pessoas com FC, em local
estruturado para essa finalidade.

Vale destacar que, na Lei Estadual nº 11.055, consta previsão em seus artigos
11 e 12 que:

 

Art. 11“O direito à saúde do portador de doença crônica será assegurado
mediante a efetivação de políticas sociais públicas de modo a construir seu bem-estar físico,
psíquico, emocional e social no sentido da construção, preservação ou recuperação de sua
saúde”.

Art. 12“É obrigatório o atendimento integral à saúde da pessoa portadora
de doença crônica por intermédio da rede pública estadual e do Sistema Único de Saúde –
SUS”.      

Assim, considerando os aspectos elencados até o momento, e tendo em vista o
perfil de equipe multidisciplinar mínima que deve integrar um Centro de Referência de
Atendimento de FC, conforme preconizado pelas Diretrizes Brasileiras de Diagnóstico e
Tratamento da referida doença, além das informações repassadas pela SES/MA sobre o
atendimento a pacientes com Fibrose Cística, e os detalhes relatados pela AAMMA, e ainda,
trechos da Lei Estadual nº 11.055, propõe-se que a equipe multidisciplinar para compor centro de
referência de atendimento dessa doença, no Estado, tenha os seguintes profissionais: pediatra,
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pneumologista, gastropediatra, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, geneticista,
farmacêutico, psicólogo e assistente social.

III- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Face ao exposto, este Centro de Apoio entende que:

1) A FC é uma doença rara, complexa, e suas múltiplas consequências no
organismo do portador demandam atendimento e acompanhamento especializado, destinado a
aumentar a sobrevida desses pacientes. Assim, os Centros/Serviços de Referência no
atendimento de FC devem contar, preferencialmente, com equipe multiprofissional nos moldes
preconizados nas Diretrizes Brasileiras de Diagnóstico e Tratamento da FC: pediatra,
pneumologista, gastropediatra, fisioterapeuta, nutricionista, enfermeiro, geneticista,
farmacêutico, psicólogo e assistente social;

2) O Maranhão possui um Centro de Referência em Triagem
Neonatal/Acompanhamento e Tratamento – FC habilitado, segundo informações prestadas
pelo MS e extraídas no SCNES, que é a APAE, sendo que o Serviço Ambulatorial de
Referência em FC ao qual se refere a PNTN seria o Hospital Juvêncio Matos, segundo é possível
depreender da manifestação da SES/MA e do próprio MS;

3) Segundo o MS, os recursos encaminhados pela União ao Estado e município
de São Luís, destinados às ações de triagem neonatal, o que contempla, também, o atendimento
multidisciplinar ambulatorial destinado ao acompanhamento de paciente com FC (previsto
no rol de procedimentos vinculados à triagem neonatal, que estão inseridos na Tabela de
Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS) são transferidos do Fundo Nacional de Saúde
aos Fundos Municipal e Estadual. Como o recurso está alocado no Teto MAC, a decisão sobre
como aplicá-lo para a realização da triagem neonatal é do gestor local, cabendo-lhe a
responsabilidade pela remuneração dos estabelecimentos públicos ou privados contratados, pelos
serviços prestados;

4) Segundo o MS, o Maranhão está cumprindo com os escopos do PNTN;

5) Além da necessidade de que seja garantida uma equipe multidisciplinar
especializada em FC, aos moldes do que recomenda o GBEFC nas Diretrizes Brasileiras,
julgamos imprescindível e urgente que o Estado do Maranhão aprove um Protocolo
Assistencial/Linha de Cuidado para o atendimento ao paciente com FC, que contenha o
fluxo assistencial dentro da Rede, e oriente condutas no manejo desses pacientes, padronizando o
acesso a medicações, vitaminas e fórmulas nutricionais não previstos na RENAME, mas que são
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necessárias ao tratamento da doença, pelas suas especificidades. Tais tecnologias passariam a
integrar o elenco estadual, e o Protocolo estabeleceria critérios para a sua dispensação;

6) Recomenda-se que o Protocolo a ser elaborado tome como referência as
Diretrizes Brasileiras para Diagnóstico e Tratamento de FC, e que seja concebido através de
diálogo envolvendo SES/MA, AMMAA, SEMUS São Luís e o Grupo Brasileiro de Estudos de
FC;

7) Quantitativo considerável dos medicamentos demandados pela AAMMA
está previsto na RENAME, e são ora de responsabilidade do Estado ou do Município. Por isso,
entendemos ser necessária a organização da assistência, em processo que deverá envolver
as esferas estadual e municipal (sobretudo com a formalização de um protocolo/linha de
cuidado), a fim de que haja clareza sobre o ente ao qual o paciente deve recorrer para ter acesso
ao medicamento/tecnologia de que necessita;

8) A possibilidade de incorporação do ivacaftor, medicamento de alto custo, e
de outros moduladores da CFTR demanda a estruturação da assistência ao paciente com FC
no Estado do Maranhão, já que o GBEFC destaca a necessidade de que o usuário fibrocístico
esteja vinculado a um Centro de Atendimento Especializado em FC para a prescrição dos
moduladores da proteína CFTR e que realize o respectivo acompanhamento;

9) Embora os pacientes com FC possam fazer, ATUALMENTE, o
sequenciamento completo do gene CFTR mediante parceria firmada pelo GBEFC, entendemos
que o Estado do Maranhão deverá disponibilizar tal exame pelo SUS, à exemplo do que
ocorre no RS, pela possibilidade de descontinuidade de tal parceria. A genotipagem é importante
para a confirmação diagnóstica em algumas situações, bem como para identificar se o paciente
pode ser beneficiado pelos moduladores da proteína CFTR;

10) Embora os moduladores da CFTR ainda não tenham sido incorporados
pelo SUS, há uma tendência de judicialização e deferimento dos pedidos de fornecimento dessas
tecnologias, em razão de 3 (três) já contarem com registro na ANVISA e por não haver, no SUS,
opção de tratamento para a FC com igual eficácia, desde que preenchidos os demais requisitos
previstos no REsp n 1.657.156. Os NatJus, inclusive, tem se posicionado pelo deferimento.

Remeta-se cópia, via email institucional, ao membro solicitante, para fins de
ciência.

Publique-se na página institucional deste CAOp/Saúde, no sítio eletrônico do
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MPMA.

Cumpra-se.
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grupo de profissionais especialistas no diagnóstico e tratamento da Fibrose Cística de estudar e
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profissionais-da-saude.pdf >  
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[23] “”
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>
[28] Disponível em: < FDA aprova nova medicação para Fibrose Cística (Trikafta -
Elexacaftor/Ivacaftor/Tezacaftor | Unidos pela Vida>
[29] – Registro Brasileiro de Fibrose Cística, 2018. Disponível em: <
http://portalgbefc.org.br/ckfinder/userfiles/files/REBRAFC_2018.pdf  >
[30] Disponível em: < https://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/58736/13737703_312373.pdf>
[31] Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Disponível em: <
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[32] Disponível em: <
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[33] Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Disponível em: <
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf>
[34]“Verifica-se que, no âmbito do SUS, as fórmulas nutricionais não possuem financiamento
específico, exceto no âmbito hospitalar e no caso daquelas destinadas aos indivíduos com
fenilcetonúria. Mesmo sem o financiamento e a obrigatoriedade de oferta pelo Ministério da
Saúde, algumas unidades da Federação e alguns municípios possuem uma rede assistencial para
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http://portalgbefc.org.br/site/pagina.php?idpai=5&amp;id=35
https://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/58736/13737703_312373.pdf
http://portalgbefc.org.br/site/pagina.php?idpai=163&amp;id=196
https://unidospelavida.org.br/wp-content/uploads/2020/11/web-cartilha-profissionais-da-saude.pdf
https://unidospelavida.org.br/wp-content/uploads/2020/11/web-cartilha-profissionais-da-saude.pdf
http://portalgbefc.org.br/site/pagina.php?idpai=163&amp;id=196
https://unidospelavida.org.br/novasterapias/
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMzIzNDc3MyIsIm5iZiI6MTYxMjgzMDcyNiwiZXhwIjoxNjEyODMxMDI2fQ.1mSycVU1hclK703rsokB3YPmr0YNjRYPlUkE2TJ9JH7Ozma3G4D-LrhV-OMRoJ5A4lYls954bhVYOD2oRYDjww/?Authorization
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMzIzNDc3MyIsIm5iZiI6MTYxMjgzMDcyNiwiZXhwIjoxNjEyODMxMDI2fQ.1mSycVU1hclK703rsokB3YPmr0YNjRYPlUkE2TJ9JH7Ozma3G4D-LrhV-OMRoJ5A4lYls954bhVYOD2oRYDjww/?Authorization
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMzIzNDg1MSIsIm5iZiI6MTYxMjgzMDg3NCwiZXhwIjoxNjEyODMxMTc0fQ.bMduPrqAGQVu7SXRw0TR3tmlFlyoOMKlbtoe1lXA9Gv517tSr4OnX2MAkBRwbGPcj8E6a-RYjFfE2gHay7IsjQ/?Authorization
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMzIzNDg1MSIsIm5iZiI6MTYxMjgzMDg3NCwiZXhwIjoxNjEyODMxMTc0fQ.bMduPrqAGQVu7SXRw0TR3tmlFlyoOMKlbtoe1lXA9Gv517tSr4OnX2MAkBRwbGPcj8E6a-RYjFfE2gHay7IsjQ/?Authorization
https://consultas.anvisa.gov.br/api/consulta/medicamentos/arquivo/bula/parecer/eyJhbGciOiJIUzUxMiJ9.eyJqdGkiOiIxMzIzNTA0NyIsIm5iZiI6MTYxMjgzMDk3NSwiZXhwIjoxNjEyODMxMjc1fQ.meMuYL6Eg6mGG7UWik1NdKVjZHFln0ecrJmkk4SBxaBbAqaWltHcIQ6HUdu_JmAEpUo6lA4YfBk5_lI9aW1YLQ/?Authorization
https://unidospelavida.org.br/aprovacaofda/
https://unidospelavida.org.br/aprovacaofda/
http://portalgbefc.org.br/ckfinder/userfiles/files/REBRAFC_2018.pdf
https://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/58736/13737703_312373.pdf
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf
https://sei.saude.gov.br/sei/documento_consulta_externa.php?id_acesso_externo=26156&amp;id_documento=4205495&amp;infra_hash=10ea6aa79f70c56d9c4e9c5c3efe13e3
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf


o acompanhamento de indivíduos com necessidades alimentares especiais, como protocolos,
fluxos e diretrizes clínicas, facilitando o acesso às fórmulas nutricionais industrializadas no
âmbito do sistema de saúde” – Disponivel em: ve_Kimielle_Silva_etal_2020.pdf (fiocruz.br)
[35]Disponível em: < http://conitec.gov.br/pcdt-em-elaboracao.
[36] Disponível em: < http://portalgbefc.org.br/ckfinder/userfiles/files/REBRAFC_2018.pdf   >
[37] Disponível em: < http://conitec.gov.br/consultas-publicas-avaliam-tecnologias-para-
tratamento-da-fibrose-cistica-no-sus>.
[38] “”
[39] Disponível em: <
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2020/2020110_Pauta_92_pos_reuniao.pdf >
[40] Pauta de 93ª Reunião da CONITEC. Disponível em: <
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2020/20201208_Pauta_93_pos_dia-8.pdf>.
[41] Entendendo a incorporação de tecnologias em saúde no SUS. Como se envolver. Ministério
da Saúde 2016. Disponível em: <
http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Guia_EnvolvimentoATS_web.pdf>.
[42] Disponível em: < https://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/58734/13737816_312361.pdf>
[43] Disponível em: < http://portalgbefc.org.br/ckfinder/userfiles/files/Moduladores-de-CFTR-
proposta-GBEFC-21-08-19.pdf>
[44] A linha de cuidado é uma estratégia para a ação, um caminho para o alcance da atenção
integral ou da integralidade do cuidado, um dos princípios do SUS, que busca articular a
produção do cuidado desde a atenção primária até o mais complexo nível de atenção, exigindo
ainda a interação com os demais sistemas para a garantia de direitos, proteção e defesa de
crianças e adolescentes. Disponível em: <
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/linha-de-cuidado-para-a-atencao-integral-a-
saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencias/ >

[45] Diretrizes brasileiras de diagnóstico e tratamento da fibrose cística. Disponível em: <&nbsp;
https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v43n3/pt_1806-3713-jbpneu-43-03-00219.pdf
[46] Disponível em: <
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/PROTOCOLO%20FC%20maio2016.pdf>
[47] Disponível em: < http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/19.Linha-de-
Cuidado-de-Saude-para-o-paciente-com-Fibrose-Cistica.pdf >
[48] Diretrizes brasileiras de diagnóstico e tratamento da fibrose cística. Disponível em: <&nbsp;
https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v43n3/pt_1806-3713-jbpneu-43-03-00219.pdf
[49] O e-NatJus consiste em um banco de dados nacional destinado a abrigar pareceres técnico-
científicos e notas técnicas elaboradas com base em evidências científicas na área da saúde,
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http://conitec.gov.br/pcdt-em-elaboracao
http://portalgbefc.org.br/ckfinder/userfiles/files/REBRAFC_2018.pdf
http://conitec.gov.br/consultas-publicas-avaliam-tecnologias-para-tratamento-da-fibrose-cistica-no-sus
http://conitec.gov.br/consultas-publicas-avaliam-tecnologias-para-tratamento-da-fibrose-cistica-no-sus
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2020/2020110_Pauta_92_pos_reuniao.pdf
http://conitec.gov.br/images/Reuniao_Conitec/2020/20201208_Pauta_93_pos_dia-8.pdf
http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Guia_EnvolvimentoATS_web.pdf
https://formsus.datasus.gov.br/novoimgarq/58734/13737816_312361.pdf
http://portalgbefc.org.br/ckfinder/userfiles/files/Moduladores-de-CFTR-proposta-GBEFC-21-08-19.pdf
http://portalgbefc.org.br/ckfinder/userfiles/files/Moduladores-de-CFTR-proposta-GBEFC-21-08-19.pdf
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/linha-de-cuidado-para-a-atencao-integral-a-saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencias/
https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/linha-de-cuidado-para-a-atencao-integral-a-saude-de-criancas-adolescentes-e-suas-familias-em-situacao-de-violencias/
https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v43n3/pt_1806-3713-jbpneu-43-03-00219.pdf
https://saude.es.gov.br/Media/sesa/Protocolo/PROTOCOLO%20FC%20maio2016.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/19.Linha-de-Cuidado-de-Saude-para-o-paciente-com-Fibrose-Cistica.pdf
http://www.saude.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2018/04/19.Linha-de-Cuidado-de-Saude-para-o-paciente-com-Fibrose-Cistica.pdf
https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v43n3/pt_1806-3713-jbpneu-43-03-00219.pdf


emitidos pelos Núcleos de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS) e pelos Núcleos de Avaliação
de Tecnologias em Saúde (NATS), com a finalidade de fornecer subsídios técnicos para a
tomada de decisão, reduzindo a possibilidade de decisões judiciais conflitantes em temas
relacionados a medicamentos e tratamentos. Disponivel em: <
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude-3/nat-jus-nacional/>
[50] Nota Técnica nº 7. 140. Disponível em: < https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-
dados-
pdf.php?output=pdf&token=nt:7140:1610379843:94ac77be0766266f89cd4895f753672b14e740370df3ca5492dc435a8e428182
. >
[51] Diretrizes brasileiras de diagnóstico e tratamento da fibrose cística. Disponível em: <&nbsp;
https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v43n3/pt_1806-3713-jbpneu-43-03-00219.pdf >
[52]  Plano Estadual de Saúde do Maranhão 2020 – 2023. Disponível em: <
https://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/PLANO-ESTADUAL-DE-
SAUDE-2020.docx.pdf >
[53] Ainda que não haja referência à pessoa com doença rara na política de saúde, no âmbito
estadual a Lei 11.164, de 14 de novembro de 2019, instituiu a Semana Estadual de
Conscientização sobre Doenças Raras e Genéticas nas escolas do Estado do Maranhão, a
realizar-se anualmente, na segunda semana de março, com os seguintes objetivos: I)
Proporcionar a instrução dos alunos sobre as doenças raras e genéticas; II - Estimular reflexões e
debates sobre o combate à discriminação contra portadores de doenças raras e genéticas; III -
Instruir e esclarecer dúvidas acerca da Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Contra as Pessoas Portadoras de Deficiência no que for relacionado
aos portadores de doenças raras e genéticas.
[54] Nota Técnica nº 595/2020-DAET/CGAE/DAET/SAES/MS, encaminhada pelo MS ao
CAOp/Saúde em resposta ao Ofício nº 145/2020 – CAOp/Saúde.
[55] Disponível em: <
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades_Listar.asp?VTipo=168&VListar=1&VEstado=21&VMun=211130&VComp=00&VTerc=00&VServico=168&VClassificacao=&VAmbu=&VAmbuSUS=&VHosp=&VHospSus
>
[56] Nota Técnica nº 01/2018 – CAO Saúde MPMG. Disponível em: <
https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFAA61795DAA01617C0C93A61425
>
[57]  Ofício nº 3663/2020-SAAJ/FEMF/SES, encaminhado pela SES/MA ao Procurador do
Estado Maranhão, em resposta ao Ofício nº 238/2020 -PJS/PGE/MR.
[58] Nota Técnica n 595/2020-DAET/CGAE/DAET/SAES/MS, elaborada pelo MS em resposta
ao Ofício nº 145/2020 – CAOp Saúde.
[59]  Nota Técnica n 79/2020-CGSH/DAET/SAES/MS, elaborada pelo MS em resposta ao
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https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/forum-da-saude-3/nat-jus-nacional/
https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados-pdf.php?output=pdf&amp;token=nt:7140:1610379843:94ac77be0766266f89cd4895f753672b14e740370df3ca5492dc435a8e428182
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https://www.scielo.br/pdf/jbpneu/v43n3/pt_1806-3713-jbpneu-43-03-00219.pdf
https://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/PLANO-ESTADUAL-DE-SAUDE-2020.docx.pdf
https://www.saude.ma.gov.br/wp-content/uploads/2020/11/PLANO-ESTADUAL-DE-SAUDE-2020.docx.pdf
http://cnes2.datasus.gov.br/Mod_Ind_Especialidades_Listar.asp?VTipo=168&amp;VListar=1&amp;VEstado=21&amp;VMun=211130&amp;VComp=00&amp;VTerc=00&amp;VServico=168&amp;VClassificacao=&amp;VAmbu=&amp;VAmbuSUS=&amp;VHosp=&amp;VHospSus
https://www.mpmg.mp.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A91CFAA61795DAA01617C0C93A61425


Ofício nº 145 2020 – CAOp Saúde.
[60] Ofício nº 28/2021/SAES/NUJUR/SAES/MS, em resposta ao Ofício nº 145/2020 – CAOp
Saúde.
[61] Disponível em: < http://www.stc.ma.gov.br/files/2018/09/ANEXO-PORTARIA-SES.pdf>
[62] Disponível em: < https://www.tuasaude.com/nutricao-enteral/ >
[63] Municípios maranhenses que ainda se encontram em gestão plena do sistema, segundo a
Superintendencia de Avaliação e Controle do Sistema de Saúde da SES/MA: Duque Bacelar,
Nova Colinas, Serrano do Maranhão, Turilândia, Buritirana, Campestre, Davinópolis, Lago
Verde, Lajeado Novo, Paulino Neves, Presidente Sarney e Ribamar Fiquene.
[64] Levantamento elaborado pela Analista Ministerial/Assistente Social Nádlla Matias de
Souza, lotada no CAOP/Saúde do Ministério Público do Maranhão.   
[65] BEIER, Simone. A intervenção do Serviço Social em crianças com fibrose cística e suas
famílias. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/hcpa/article. Acesso em: 03 dez. 2020
[66] FRAGOSO, Aline X.; SILVA, Ângela Maria C. S. Profissionais e familiares de crianças
com doenças raras: desafios e perspectivas. Anais do XVI Encontro Nacional de
Pesquisadores em Serviço Social. Disponível em: https://periodicos.ufes.br/abepss/article.
Acesso em: 10 dez. 2020.
[67] Segundo informações, essa profissional era vinculada à Fundação Ecumênica de Proteção
ao Excepcional (FEPE), situada em Curitiba/PR.
[68] Fibrose Cística – Enfoque Multidisciplinar. Secretaria de Estado da Saúde de Santa
Catarina, 2009. Disponível em: https://acam.org.br/images/livro/fcem. Acesso em: 11 dez. 2020.
[69] Conforme relato, 4 desses pacientes são adultos. No tocante a esse aspecto, a pessoa
entrevistada afirmou que quando os pacientes seguem corretamente o tratamento, têm vida mais
longa.
[70] A profissional contatada afirmou que o alcance da adesão seria de 50%, chamando atenção
para o fato de que o tratamento se torna mais rigoroso com o decorrer dos anos, e ainda, para o
enorme desafio de manter a adesão, no tocante aos adolescentes.
[71] BEIER, Simone. A intervenção do Serviço Social em crianças com fibrose cística e suas
famílias. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/hcpa/article. Acesso em: 03 dez. 2020.
[72] Disponível em: < BEIER, Simone. A intervenção do Serviço Social em crianças com
fibrose cística e suas famílias. Disponível em: https://seer.ufrgs.br/hcpa/article. Acesso em: 03
dez. 2020.>
[73] “”
[74] Conforme conteúdo inscrito no citado documento, essa equipe multidisciplinar é integrada
por: pneumologista, pediatra, fisioterapeuta, gastropediatra, geneticista e demais profissionais
necessários para prestar o atendimento aos usuários.
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