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INTRODUÇÃO E CONTEXTO

o observatório da esclerose múltipla nasceu 
para fomentar a compreensão das políticas 
de saúde para esclerose múltipla, com o ob-
jetivo de instrumentalizar ações de advocacy 
que colaborem para a melhoria da saúde das 
pessoas com esclerose múltipla.

no primeiro semestre de 2019, a associação 
amigos múltiplos pela esclerose (ame) iniciou 
um trabalho de investigação sobre as políticas 
públicas relacionadas ao acesso a tratamen-
tos para esclerose múltipla no sUs, utilizando-
se de dados públicos divulgados de forma ati-
va (portais de órgãos públicos) e passiva (via 
plataforma da lei de acesso à informação). 

todos os materiais levantados e sistematiza-
dos por meio deste estudo estão disponíveis 
para download, em formato aberto, de modo 
a permitir a checagem das informações e a 
facilitar o tratamento dos dados para análi-
ses mais aprofundadas.

o principal objetivo da ame com a divulgação 
deste relatório é oferecer o instrumental ne-
cessário para o efetivo controle social por par-
te da sociedade civil organizada, bem como 
fomentar a realização de estudos acadêmi-
cos e matérias jornalísticas que busquem 
apontar acertos e erros na implementação 
das políticas públicas relacionadas ao acesso 
a tratamentos para esclerose múltipla, além 
de servir de evidências para os órgãos de 
controle interno e externo adotarem as medi-
das corretivas e fi scalizatórias cabíveis.

este relatório está dividido em quatro eixos:

1. levantamento de dados sobre incorpora-
ções de tecnologias e atualizações do proto-
colo clínico e diretriz terapêutica (pcdt) no 
âmbito do sUs para esclerose múltipla; 

2. Verifi cação de regularidade na dispensa-
ção de medicamentos incorporados ao sUs, 
conforme informações obtidas via lei de 
acesso à informação junto ao ministério da 
saúde (ano-base 2018); 

3. Verifi cação de regularidade na dispensa-
ção de medicamentos incorporados ao sUs 
no ano de 2018, conforme informações ob-
tidas via lei de acesso à informação junto a 
secretarias estaduais de saúde previamente 
selecionadas (ano-base 2018); 

4. elaboração de relatório de análise pro-
cessual e do impacto da atuação da ame 
sobre a ação civil pública nº 5014635-
79.2018.4.03.6100, em tramitação na 24ª 
Vara cível Federal de são paulo.
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RELATÓRIO DE
MONITORAMENTO

1. Levantamento de dados sobre 
incorporações de tecnologias e 
atualizações do Protocolo Clínico e 
Diretriz Terapêutica (PCDT) no âmbito do 
SUS para Esclerose Múltipla. 

TABELA 1

SÉRIE HISTÓRICA - PCDTS ESCLEROSE MÚLTIPLA

ANO

2001

2010

2013

2014

2015

2018

2019

ANO NORMATIVO

portaria ms/sas nº 97, de 22/03/2001

portaria ms/sas nº 493, de 23/09/2010

portaria ms/sas nº 1323, de 25/11/2013

portaria ms/sas nº  1505, de 29/12/2014

portaria ms/sas nº 391, de 05/05/2015

portaria conjunta ms/sas/sctie nº 10, de 02/04/2018

portaria conjunta ms/sas/sctie nº 07, de 03/07/2019portaria conjunta ms/sas/sctie nº 07, de 03/07/2019

NOTAS

Revogada pela portaria ms/sas nº 493, de 23/09/2010

Revogada pela portaria ms/sas nº 1323, de 25/11/2013

Revogada pela portaria ms/sas nº  1505, de 29/12/2014

Revogada pela portaria ms/sas nº 391, de 05/05/2015

Revogada pela portaria conjunta ms/sas/sctie

nº 10, de 02/04/2018

“Revogada pela portaria conjunta ms/sas/sctie nº 07, de 

03/07/2019 (Obs.: Este é o primeiro PCDT ofi cializado por 

meio de um portaria conjunta (sas/sctie), lembrando que 

a lei 12.401/11 diz que é atribuição da conitec avaliar 

constituição ou alteração de pcdts, o que pressupõe a 

decisão do secretário da sctie)”

em ViGoR (aprova o protocolo clínico e diretrizes 

terapêuticas da esclerose múltipla)

a partir desse histórico normativo e do seu respectivo conteúdo, é possível realizar uma série 
de análises comparativas, como (a) a evolução técnico-científi ca dos PCDTs da Esclerose Múl-
tipla, (b) a maturidade do processo de tomada de decisão, entre outras.

1 de acordo com o art. 19-n, ii, da lei nº 8.080/90, protocolo clínico e diretriz terapêutica é o documento que estabe-

lece critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à saúde; o tratamento preconizado, com os medicamentos 

e demais produtos apropriados, quando couber; as posologias recomendadas; os mecanismos de controle clínico; e 

o acompanhamento e a verifi cação dos resultados terapêuticos, a serem seguidos pelos gestores do SUS.

na tabela 1, pode-se acompanhar o histórico de publicação/atualização do protocolo clínico 
e diretriz terapêutica1 para esclerose múltipla. a busca das normas foi realizada por meio de 
consulta aos sites saúde legis (http://bit.ly/2mUFvKl) e da comissão nacional de incorpora-
ção de tecnologias no sUs – conitec (www.conitec.org.br). o anexo 01 traz, em arquivo único, 
o inteiro teor de todas as normas citadas. Verifi ca-se que, desde 2001, ocorreram 7 publica-
ções/atualizações do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para a esclerose múltipla, o 
último em vigor a partir de 03/07/2019.
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TABELA 2 – PARTE 1

2 a conitec foi criada lei nº 12.401, de 28/04/2011 e regulamentada pelo decreto nº 7.646, de 21/12/2011.

a tabela 2 apresenta, cronologicamente, to-
das as tecnologias em saúde relacionadas ao 
tratamento da esclerose múltipla submeti-
das à avaliação da conitec desde a sua cria-
ção, em 20112. traz ainda: (a) a data do proto-
colo da submissão, (b) a respectiva indicação 
clínica objeto de avaliação, (c) o status/resul-
tado da avaliação, (d) a data da portaria de in-
corporação, (e) o prazo para a efetiva oferta 

ao sUs, nos termos do art. 25, do decreto 
nº 7.646/11 e (f) o nome do demandante. os 
dados foram sistematizados manualmente, 
tendo como base as informações constan-
tes em setembro de 2019, nas sessões “tec-
nologias demandadas” e “recomendações da 
conitec”, do site da comissão (www.conitec.
gov.br). Utilizou-se o termo “esclerose múlti-
pla” para busca das tecnologias.

Nº DATA DO
PROTOCOLO

TECNOLOGIA INDICAÇÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

17/01/2012

19/12/2012

29/07/2013

10/09/2013

26/09/2013

05/03/2014

17/12/2014

11/06/2015

12/11/2015

12/04/2016

30/08/2016

03/11/2016

13/12/2016

26/03/2018

03/05/2018

12/08/2018

12/08/2018

06/05/2019

Fingolimode

natalizumabe 300mg

Fingolimode

Fingolimode

Fingolimode

Fingolimode

natalizumabe 300mg

“betainterferona 1a 

6.000.000 Ui (30 mcg)”

Fumarato de dimetila

Fingolimode

Terifl unomida

Fumarato de dimetila

alentuzumabe

alentuzumabe

acetato de Glatirâmer

ocrelizumabe

ocrelizumabe

Fumarato de dimetila

esclerose múltipla

2ª linha esclerose múltipla

2ª linha de tratamento de pacientes adultos

com esclerose múltipla Recorrente Remitente

1ª linha de tratamento de pacientes adultos

com  esclerose múltipla Recorrente Remitente

1ª linha para esclerose múltipla

3ª linha do tratamento da esclerose múltipla

tratamento de primeira linha da esclerose múltipla remitente recorrente

tratamento da esclerose múltipla

esclerose múltipla Recorrente remitente (emRR).

após 1ª falha de tratamento e/ou falta de aderência ou intolerância

às formas parenterais (intramuscular ou subcutânea) de Gla e iFnß

primeira troca de tratamento de pacientes adultos com esclerose múltipla Remitente 

Recorrente, após falha terapêutica de betainterferona ou acetato de glatirâmer

tratamento de primeira linha em pacientes comesclerose múltipla Remitente Recorrente

Uso após a 1ª falha de tratamento da esclerose múltipla e/ou falta de aderência ou 

intolerância às formas parenterais (intramuscular ou subcutânea de Gla e iFnß

tratamento de pacientes portadores de esclerose múltipla remitente recorrente, 

previamente tratados com betainterferona ou acetato de glatirâmer

esclerose múltipla Remitente Recorrente

esclerose múltipla remitenterecorrente (emRR) para reduzir a

frequência de recidivas da doença

tratamento de primeira linha da esclerose múltipla remitente recorrente

Formas recorrentes de esclerose múlitpla (emR)

tratamento de primeira linha da esclerose múltipla remitente recorrente
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Nº STATUS DEMANDANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

não incorporado

não incorporado

não incorporado

não incorporado

não incorporado

incorporado

encerrado a pedido do 

demandante

Restrição de uso 

(revogado)

não incorporado

incorporado

incorporado

incorporado

não incorporado

não incorporado

incorporado

não incorporado

não incorporado

em análise

não incorporado

não incorporado

não incorporado

não incorporado

não incorporado

incorporado

encerrado a pedido do 

demandante

Restrição de uso 

(revogado)

não incorporado

incorporado

incorporado

incorporado

não incorporado

não incorporado

incorporado

não incorporado

não incorporado

em análise

nº 25, de 14/09/12

nº 42, de 26/08/13

nº 23, de 27/06/14

nº 23, de 27/06/14

nº 23, de 27/06/14

nº 24, de 27/06/14

—

nº 27, de 08/07/16

nº 44, 20/10/17 (rev.)

nº 33, de 22/09/16

nº 14, de 14/03/17

nº 19, de 24/04/17

nº 39, de 04/09/17

nº 43, de 11/10/17

nº 87, de 26/12/18

nº 90, de 28/12/18

nº 21, de 18/04/19

nº 22, de 18/04/19

—

novartis biociências s.a.

biogen idec brasil  produtos  Farmacêuticos ltda.

novartis biociências s.a.

novartis biociências s.a.

alessandro Finkelsztejn

sctie/ms

biogen idec brasil  produtos 

Farmacêuticos ltda.

sctie/ms

biogen idec brasil  produtos  Farmacêuticos ltda.

novartis biociências s.a.

Genzyme do brasil ltda.

biogen idec brasil  produtos  Farmacêuticos ltda.

Genzyme do brasil ltda.

Sanofi -Aventis Farmacêutica

teva Farmacêutica ltda.

produtos Roche Químicos e Farmacêuticos s.a.

produtos Roche Químicos e Farmacêuticos s.a.

biogen idec brasil  produtos  Farmacêuticos ltda.

DATA DA PORTARIA 
(MS/SCTIE)

PRAZO PARA EFETIVA 
OFERTA AO SUS

TABELA 2 – PARTE 2

Vários tipos de análises mais aprofundadas 
são admitidas a partir das informações tra-
zidas pela tabela 2, entre elas: (a) tecnolo-
gias incorporadas e não incorporadas ao lon-
go dos anos para tratamento de esclerose 
múltipla, (b) comparação do racional para 
tomada de decisão com checagem dos re-
latórios, (c) cumprimento ou não dos prazos 
para avaliação (180 dias prorrogáveis por 
mais 90 - art. 19-R, da lei nº 8.080/90); (d) 
cumprimento ou não dos prazos para efetiva 
oferta dos tratamentos ao sUs (180 dias a 
partir da publicação da portaria - art. 25, do 
decreto nº 7.646/11); (e) avaliação da qua-
lidade técnica dos dossiês e seu paralelo 
com a decisão de incorporar ou não (as có-
pias integrais dos dossiês não divulgados 
podem ser solicitadas pela lei de acesso à 
informação), entre outros.

a tabela 3 mostra todos os fármacos que 
fazem parte do atual protocolo clínico e di-
retriz terapêutica para esclerose múltipla, 
apontando, também, (a) aqueles que cons-
tam no componente especializado da assis-
tência Farmacêutica - ceaF (Relatório pro-
cedimento x cid - competência 01/2019), 
bem como os que foram avaliados ou não 
pela CONITEC. Identifi ca, ainda, o ente fede-
rativo responsável pela aquisição, segundo 
anexo XXViii da portaria de consolidação 
ms nº 02/2017.
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TECNOLOGIA AVALIADO PELA CONITEC

acetato de Glatirâmer 20mg – injetável

(por seringa preenchida)

azatioprina 50mg (por comprimido)

betainterferona 1a 12.000.000

Ui (44 mcg) - injetável (por seringa preenchida)

betainterferona 1a 6.000.000

Ui (22 mcg) - injetável (por seringa preenchida)

betainterferona 1a 6.000.000

Ui (30 mcg) - injetável (por frasco-ampola, 

seringa preenchida ou caneta preenchida)

betainterferona 1b 9.600.000

Ui (300 mcg) - injetável (por frasco-ampola)

Fingolimode 0,5 mg (por cápsula)

Fumarato de dimetila 120mg e 240mg

(por comprimido)

metilprednisolona 500mg

(por frasco-ampola)

natalizumabe 300mg (por frasco-ampola)

Terifl unomida 14mg (por comprimido)

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

sim

não

sim

sim

ms

ses

ms

ms

ms

ms

ms

ms

ses

ms

ms

sim – incoRpoRado 

* esclerose múltipla remitenterecorrente (emRR) 

para reduzir a frequência de recidivas da doença”

nÃo

nÃo

nÃo

nÃo

Houve pedido de restrição de uso (sem efeito)

nÃo

sim – incoRpoRado

* primeira troca de tratamento de pacientes 

adultos com esclerose múltipla Remitente 

Recorrente, após falha terapêutica de 

betainterferona ou acetato de glatirâmer

* 3ª linha do tratamento da esclerose múltipla

sim – incoRpoRado

* Uso após a 1ª falha de tratamento da esclerose 

múltipla e/ou falta de aderência ou intolerância 

às formas parenterais (intramuscular ou 

subcutânea de Gla e iFnß

nÃo

nÃo  (foi submetido, mas posteriormente 

retirado a pedido do demandante)

sim – incoRpoRado

* tratamento de primeira linha em pacientes com 

esclerose múltipla Remitente Recorrente

PCDT
2019

CEAF
(CID G35)

ENTE RES-
PONSÁVEL

TABELA 3

o ceaF, regulamentado pelo anexo XXViii da portaria de consolidação Gm/ms nº 02 e pelo ca-
pítulo ii da portaria de consolidação Gm/ms nº 06, ambas de 28 de setembro de 2017, é uma 
estratégia de acesso a medicamentos no âmbito do sUs, caracterizado pela busca da garantia da 
integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão 
defi nidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde. 

o elenco de medicamentos ofertados por meio do componente especializado da assistên-
cia Farmacêutica é divido em três grupos, conforme características, responsabilidades e 
formas de organização distintas.
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o artigo 49 do anexo XXViii da portaria de 
consolidação nº 02/2017, estabelece a alo-
cação de cada medicamento, a saber:

Art. 49. Os medicamentos que fazem par-
te das linhas de cuidado para as doenças 
contempladas neste Componente estão 
divididos em três grupos conforme carac-
terísticas, responsabilidades e formas de 
organização distintas: (Origem: PRT MS/
GM 1554/2013, Art. 3º)

I - Grupo 1: medicamentos sob responsa-
bilidade de fi nanciamento pelo Ministério 
da Saúde, sendo dividido em: (Origem: PRT 
MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I) 

a) Grupo 1A: medicamentos com aquisi-
ção centralizada pelo Ministério da Saúde 
e fornecidos às Secretarias de Saúde dos 
Estados e Distrito Federal, sendo delas a 
responsabilidade pela programação, ar-
mazenamento, distribuição e dispensação 
para tratamento das doenças contempla-
das no âmbito do Componente Especiali-
zado da Assistência Farmacêutica; e (Ori-
gem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, a) 

b) Grupo 1B: medicamentos fi nanciados 
pelo Ministério da Saúde mediante trans-
ferência de recursos fi nanceiros para 
aquisição pelas Secretarias de Saúde dos 
Estados e Distrito Federal sendo delas a 
responsabilidade pela programação, ar-
mazenamento, distribuição e dispensação 
para tratamento das doenças contempla-
das no âmbito do Componente Especializa-
do da Assistência Farmacêutica; (Origem: 
PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, I, b) (com 
redação dada pela PRT MS/GM 1996/2013)

II - Grupo 2: medicamentos sob respon-
sabilidade das Secretarias de Saúde dos 

Estados e do Distrito Federal pelo fi nan-
ciamento, aquisição, programação, arma-
zenamento, distribuição e dispensação 
para tratamento das doenças contempla-
das no âmbito do Componente Especiali-
zado da Assistência Farmacêutica; e (Ori-
gem: PRT MS/GM 1554/2013, Art. 3º, II) 

III - Grupo 3: medicamentos sob respon-
sabilidade das Secretarias de Saúde do 
Distrito Federal e dos Municípios para 
aquisição, programação, armazenamen-
to, distribuição e dispensação e que está 
estabelecida em ato normativo específi co 
que regulamenta o Componente Básico da 
Assistência Farmacêutica. (Origem: PRT 
MS/GM 1554/2013, Art. 3º, III).

A partir da Tabela 3 foi possível identifi car que:

• o medicamento metilprednisolona 500mg, 
apesar de constar do pcdt não foi encontra-
do de forma expressa como sendo indicado 
para esclerose múltipla na relação procedi-
mento X cid da tabela do ceaF3;

• os medicamentos azatioprina 50mg, betain-
terferona (todas as posologias e formas des-
critas), metilprednisolona 500mg e natalizu-
mabe 300mg, apesar de constarem do pcdt 
e da relação do ceaF não foram objeto de 
avaliação pela conitec, provavelmente pelo 
fato de já serem consagrados nos pcdts da 
esclerose múltipla antes mesmos da criação 
da comissão; 

• de todos os tratamentos oferecidos pelo 
sUs, apenas o azatioprina 50mg e o metil-
prednisolona 500mg são adquiridos e forne-
cidos diretamente pelas secretarias estadu-
ais de saúde, os demais são adquiridos de 
forma centralizada pelo ministério da saúde.

3 http://bit.ly/2lugV2p e http://bit.ly/2n0eiRt
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2. Verifi cação de regularidade na 
dispensação de medicamentos 
incorporados ao SUS, conforme 
informações obtidas via lei de acesso à 
informação junto ao Ministério da Saúde 
(ano-base 2018). 

Para contextualizar e verifi car a regularidade 
na dispensação de medicamentos incorpora-
dos ao sUs no ano de 2018, a ame encami-
nhou 11 perguntas ao ministério da saúde. 

diferentemente do que ocorreu no levanta-
mento feito para o ano de 2017, em que o 
ministério da saúde respondeu todas as per-
guntas de forma específi ca e detalhada, des-
ta vez, o órgão federal se limitou a oferecer 
respostas genéricas para algumas perguntas, 
enquanto que, para outras, recusou-se a res-
ponder, invocando o disposto no art. 13, da lei 
de acesso à informação (lei nº 12.527/11), 
o qual estabelece que não serão atendidos 
pedidos de acesso à informação que exijam 
trabalhos adicionais de análise, interpretação 
ou consolidação de dados e informações, ou 
serviço de produção ou tratamento de da-
dos que não seja de competência do órgão 
ou entidade. nesses casos, o ministério da 
saúde se restringiu a citar a possibilidade de 

consulta das informações via tabWin, um sis-
tema de gestão de dados bastante complexo 
e que requer alta expertise para consulta. a 
interposição de sucessivos recursos (até 
análise da controladoria Geral da União) não 
foi sufi ciente para reverter o entendimento 
inicialmente apresentado pelo ministério da 
saúde de modo a viabilizar a obtenção das 
informações solicitadas.

como se verá no capítulo seguinte, as cinco 
secretarias de estado da saúde consultadas 
(mG, pR, RJ, Rs e sp) responderam detalhada-
mente perguntas congêneres a elas formula-
das, o que sugere um certo desprezo do Gover-
no Federal com iniciativas da sociedade civil 
objetivando realizar o efetivo controle social.

na tabela 4 sintetizamos as respostas ofere-
cidas pelo ministério da saúde. as respostas 
completas podem ser conferidas no anexo 03.

TABELA 4

PERGUNTA 1

RESPOSTA 1

PERGUNTA 2

Quais medicamentos pertencentes ao componente especializado da assistência far-
macêutica (ceaF) para tratamento da esclerose múltipla são dispensados pelo sUs? 
Favor especifi car: (a) o princípio ativo (e sua respectiva dosagem) e (b) o grupo e o 
subgrupo nos quais cada um dos medicamentos se insere no âmbito do componente 
especializado da assistência farmacêutica (ceaF).

— informa que a relação de medicamentos (por grupo e por cid) podem ser consulta-
dos na página http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-re-
name/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf
Quais medicamentos pertencentes ao componente especializado da assistência far-
macêutica (ceaF) para tratamento da esclerose múltipla são disponibilizados às se-
cretarias de saúde estaduais por meio de compra centralizada feita pelo ministério da 
Saúde? Especifi car o princípio ativo e a forma de apresentação do medicamento (dose).

PERGUNTA
/RESPOSTA

PERGUNTAS
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RESPOSTA 2

PERGUNTA 3

RESPOSTA 3

PERGUNTA 4

RESPOSTA 4

PERGUNTA 5

RESPOSTA 5

PERGUNTA 6

RESPOSTA 6

— informa que a relação de medicamentos (por grupo e por cid) podem ser consulta-
dos na página http://www.saude.gov.br/assistencia-farmaceutica/medicamentos-re-
name/componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica-ceaf
considerando que o ministério da saúde realiza a compra centralizada da maioria dos 
medicamentos constante do componente especializado da assistência farmacêutica 
(ceaF) para tratamento da esclerose múltipla, e os distribui para as secretarias esta-
duais de saúde, solicitamos, o envio de planilha, em código aberto, constando, para 
cada trimestre do ano de 2018: (a) UF, (b) nome do princípio ativo (e sua respectiva 
dosagem), (c) Quantitativo solicitado na programação, (d) Quantitativo solicitado na 
retifi cação, (e) Quantitativo solicitado na complementação, (f) Total aprovado pelo Mi-
nistério da saúde e (g) total distribuído pelo ministério da saúde. obs.: planilha com a 
mesma confi guração já foi enviada pelo Ministério da Saúde em resposta ao e-sic de 
29/11/2017, cujo teor segue anexo.

— invoca o art. 13 da lai (não serão atendidos pedidos de acesso à informação que 
exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e infor-
mações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência 
do órgão ou entidade). 

— informa que o quantitativo pode ser consultado pelo tabWin.
Quais portarias do ministério da saúde ou outros atos normativos atualmente disci-
plinam a dispensação de medicamentos constante do componente especializado da 
assistência farmacêutica (ceaF) para tratamento da esclerose múltipla no sUs?

— portaria conjunta sas/sctie/ms nº 10, de 02 de abril de 2018, que aprova o proto-
colo clínico e diretrizes terapêuticas da esclerose múltipla.

— portaria de consolidação Gm/ms nº 02 – Regulamentação do componente especia-
lizado da assistência Farmacêutica – ceaF;

— portaria de consolidação Gm/ms nº 06, de 28 de setembro de 2017 – consolida-
ção das normas sobre o fi nanciamento e a transferência dos recursos federais para as 
ações e os serviços de saúde do sistema único de saúde.”
Quantos medicamentos constante do componente especializado da assistência far-
macêutica (ceaF) para tratamento da esclerose múltipla foram descartados pelo mi-
nistério da Saúde, no período de janeiro a dezembro de 2018? Especifi car a quantidade 
descartadas de cada princípio ativo (e sua respectiva dosagem). caso tenha havido 
descartes, favor informar os motivos de cada ocorrência.

— informa em 2018 não houve descarte de medicamentos para tratamento da esclero-
se múltipla pelo ministério da saúde.
Quantos pacientes efetivamente receberam medicamentos constante do componen-
te especializado da assistência farmacêutica (ceaF) para tratamento da esclerose 
múltipla, no período de janeiro a dezembro de 2018? Especifi car o dado mês a mês por 
cada estado da federação e distrito Federal?

— invoca o art. 13 da lai (não serão atendidos pedidos de acesso à informação que 
exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e infor-
mações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência 
do órgão ou entidade). 

— informa que o quantitativo pode ser consultado pelo tabWin.

PERGUNTA
/RESPOSTA

PERGUNTAS
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PERGUNTA 7

RESPOSTA 7

PERGUNTA 8

RESPOSTA 8

PERGUNTA 9

RESPOSTA 9

PERGUNTA 10

RESPOSTA 10

PERGUNTA 11

RESPOSTA 11

Quantos pacientes estavam cadastrados no SUS/CEAF como benefi ciários do forneci-
mento de medicamentos constante do componente especializado da assistência far-
macêutica (ceaF) para tratamento da esclerose múltipla, respectivamente, em cada 
um dos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, 
outubro, novembro e dezembro de 2018? Especifi car o dado mês a mês por cada Es-
tado da federação e Distrito Federal? Obs.: Planilha com a mesma confi guração, cor-
respondente a dados de 2017, já foi enviada pelo ministério da saúde em resposta ao 
e-sic de 29/11/2017, cujo teor segue anexo.

— invoca o art. 13 da lai (não serão atendidos pedidos de acesso à informação que 
exijam trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados e infor-
mações, ou serviço de produção ou tratamento de dados que não seja de competência 
do órgão ou entidade).
Houve falta, atraso ou descontinuação na entrega, pelo ministério da saúde (compra 
centralizada), de medicamentos constante do componente especializado da assistên-
cia farmacêutica (ceaF) para tratamento da esclerose múltipla, no período de janeiro 
a dezembro de 2018? Se a resposta for afi rmativa: quais medicamentos foram afeta-
dos? Especifi car o princípio ativo e a forma de apresentação do medicamento (dose). 
Qual o dado mensal por cada estado da federação e distrito Federal?

— informa que o abastecimento dos medicamentos para esclerose múltipla encon-
tram-se regular, e que esta regularidade se mantém desde o ano 2018.
Houve falta, atraso ou descontinuação na solicitação, pelas secretarias estaduais 
de saúde dos estados e do distrito Federal, para o ministério da saúde (para compra 
centralizada), de medicamentos de alto custo para esclerose múltipla, no período de 
janeiro a dezembro de 2018? Se a resposta for afi rmativa: quais medicamentos foram 
afetados? Especifi car o princípio ativo e a forma de apresentação do medicamento 
(dose). Qual o dado mensal por cada estado da federação e distrito Federal?

— informa que no ano de 2018 não houve falta, atraso ou descontinuação na solicita-
ção destes medicamentos pelas  secretaras estaduais de saúde.
atualmente, algum medicamentos constante do componente especializado da assis-
tência farmacêutica (ceaF) para tratamento da esclerose múltipla está em falta? es-
pecifi car por princípio ativo e forma de apresentação do medicamento (dose).

— informa que o abastecimento dos medicamentos para esclerose múltipla encon-
tram-se regular, e que esta regularidade se mantém desde o ano 2018.
o estoque atual de medicamentos constante do componente especializado da as-
sistência farmacêutica (ceaF) para tratamento da esclerose múltipla adquiridos pelo 
ministério da saúde (compra centralizada) atenderá a demanda por quanto tempo? es-
pecifi car por princípio ativo e a forma de apresentação do medicamento (dose).

— Uma vez que as aquisições visam o atendimento da programação por 12 meses, os 
contratos em execução fi rmados por este ministério, serão sufi cientes para atender 
a demanda de todos os medicamentos para esclerose multiplica até dezembro/2019. 
inclusive para a demanda do ano subsequente, novos processos se compra se encon-
tram em andamento.

PERGUNTA
/RESPOSTA

PERGUNTAS
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1ª TRIM          2ª TRIM          3ª TRIM          4ª TRIM          MÉDIA

3. Verifi cação de regularidade na dispensação 
de medicamentos incorporados ao SUS, 
conforme informações obtidas via lei de 
acesso à informação junto a Secretarias 
Estaduais de Saúde previamente 
selecionadas (ano-base 2018).

Número de pacientes cadastrados no CEAF/MS para receber medicamento de alto 
custo para Esclerose Múltipla em 2017, por unidade da Federação

(Fonte: ministério da saúde, via lei de acesso à informação)
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Na Tabela 5 é possível verifi car as perguntas enviadas via Lei de Acesso à Informação às Se-
cretarias de estado da saúde mencionadas e o status de resposta de cada uma delas por UF.

a ame optou por levantar informações regionais nos 5 estados com maior número de pacien-
tes cadastrados no ceaF, segundo apurado no Relatório de 2017: minas Gerais, paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. Abaixo o gráfi co apresentado naquela ocasião:

TABELA 5

1 Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Nº MG PR RJ RS SP

Quais medicamentos pertencentes ao com-
ponente especializado da assistência farma-
cêutica (ceaF) para tratamento da esclerose 
múltipla são dispensados pela secretaria de 
Estado da Saúde? Favor especifi car (a) o prin-
cípio ativo, (b) dosagem e (c) o responsável 
pela aquisição do medicamento (ministério da 
saúde ou secretaria de estado da saúde).
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2

3

4

5

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Nº MG PR RJ RS SP

Quais atos normativos (nacionais e estadu-
ais) atualmente disciplinam a dispensação de 
medicamentos pertencentes ao componente 
especializado da assistência farmacêutica 
(ceaF) para tratamento da esclerose múltipla 
no estado? 
considerando que o ministério da saúde re-
aliza a compra centralizada da maioria dos 
medicamentos constante do componente 
especializado da assistência farmacêutica 
(ceaF) para tratamento da esclerose múlti-
pla, e os distribui para as secretarias esta-
duais de saúde, solicitamos, em relação a 
esses produtos, o envio de planilha, em có-
digo aberto, constando, para cada trimestre 
do ano de 2018: (a) nome do princípio ativo 
(e sua respectiva dosagem), (b) Quantitati-
vo solicitado pela secretaria de estado da 
saúde, (c) Quantidade aprovada pelo minis-
tério da saúde, (d) % programação aprovada, 
(e) Quantidade entregue pelo ministério da 
saúde, (f) % pauta aprovada entregue e (g) 
avaliação e observações da ses quanto à re-
gularidade da entrega.
ainda em relação aos medicamentos per-
tencentes ao componente especializado da 
assistência farmacêutica (ceaF) para trata-
mento da esclerose múltipla adquiridos de 
forma centralizada pelo ministério da saúde, 
qual o período para envio das informações 
pela ses ao ms e o período para entrega dos 
produtos pelo ms à ses? Favor informar o pe-
ríodo por trimestre.
em relação aos medicamentos pertencentes 
ao componente especializado da assistên-
cia farmacêutica (ceaF) para tratamento da 
esclerose múltipla cuja aquisição é realizada 
diretamente pela secretaria de estado da 
saúde, solicitamos o envio de planilha, em có-
digo aberto, constando, para cada trimestre 
do ano de 2018: (a) nome do princípio ativo (e 
sua respectiva dosagem), (b) modalidade de 
compra, (c) nº do processo, (d) nº da nota de 
empenho, (e), quantidade, (f) preço unitário e 
(g) valor total.
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6

7

8

9

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Resposta
completa

Nº MG PR RJ RS SP

Qual o número de pacientes cadastrados no 
ceaF (com apac), atendidos e não atendidos, 
no ano de 2018? Favor enviar planilha, em có-
digo aberto, dividida por trimestre, constando: 
(a) o princípio ativo (e sua respectiva dosa-
gem), (b) nº de pacientes cadastrados (com 
apac), (c) nº de pacientes atendidos e (d) nº 
de pacientes não atendidos. Favor especifi car 
também os fatores que interferiram no aten-
dimento de pacientes.
Qual o número de pacientes cadastrados no 
ceaF (sem apac) que aguardavam o recebi-
mento de medicamentos, durante o ano de 
2018? Favor enviar planilha, em código aberto, 
dividida por trimestre, constando (a) o princí-
pio ativo (e sua respectiva dosagem) e (b) nº 
de pacientes cadastrados (sem apac).
durante o ano de 2018 houve períodos de 
desabastecimento de medicamentos perten-
centes ao componente especializado da as-
sistência farmacêutica (ceaF) para tratamen-
to da esclerose múltipla no âmbito estadual? 
se sim, favor informar: (a) o princípio ativo (e 
sua respectiva dosagem), (b) o período em 
que o produto permaneceu indisponível, (c) 
número de pacientes que deixaram de rece-
ber no prazo ordinário (ou seja, que receberam 
com atraso) (c) motivo do desabastecimento 
para cada caso reportado de desabasteci-
mento, (d) ações para regularização de cada 
caso reportado de desabastecimento.
durante o ano de 2018, houve medicamen-
tos pertencentes ao componente especia-
lizado da assistência farmacêutica (ceaF) 
para tratamento da esclerose múltipla que 
precisaram ser descartados pela secretária 
de Estado da Saúde? Especifi car, por trimes-
tre: (a) o princípio ativo (e sua respectiva do-
sagem), (b) a quantidade descartada, e (c) o 
motivo do descarte.
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da análise dos dados detalhados nos ane-
xos, convém chamar a atenção para o fato 
de que, diferentemente do alegado pelo mi-
nistério da saúde, todas as secretarias es-
taduais de saúde consultadas (mG, pR, RJ, 
Rs e sp) apontaram atraso por parte do mi-
nistério da saúde na entrega do medicamen-
to Fingolimode 0,5mg durante todo o ano de 
2018. em função desse atraso, a ses/pR 
afi rmou ter adquirido por conta própria o me-
dicamento para não prejudicar o atendimen-
to dos pacientes. não informou, contudo, a 
quantidade exata dessa aquisição.

em relação ao medicamento azatioprina 
50mg, cuja aquisição é atribuída às secreta-
rias Estaduais de Saúde, verifi ca-se que todas 
as secretarias consultadas, exceto a do para-
ná, alegaram problemas de abastecimento, 
seja por falha logística sua ou do fornecedor. 

o medicamento metilprednisolona 500mg 
parece ter baixa demanda, tanto que a secre-
taria de saúde do Rio Grande do sul apontou 
pouco interesse de fornecedores participa-
rem de licitações para aquisição do fármaco. 

além disso, os estado do RJ e mG informa-
ram que houve atraso por parte do ministé-
rio da saúde na entrega do medicamento 
betainterferona 1a 30mcg no 3º trimestre 
de 2018. 

e o estado de sp apontou que no 1º trimes-
tre de 2018 o ministério da saúde não for-
neceu a quantidade integralmente previs-
ta dos medicamentos betainterferona 1a 
30mcg, betainterferona 1a 300mcg, Gla-
tiramêr 20mg (em relação ao qual também 
ocorreu entrega parcial no 2º trimestre) e 
natalizumabe 300mg. indicou também que 
várias entregas durante o ano aconteceram 
com atraso.

Quanto aos medicamentos terifl unomida 14 
mg e fumarato de dimetila 120mg e 240mg, 
ambos foram incorporados ao sUs em 2017 
pelas portarias sctie/ms nº 19, de 24/04/17 
e nº 39, de 04/09/17, respectivamente. a 
efetiva oferta desses tratamentos aos pa-
cientes do sUs, de acordo com o art. 25, do 
decreto nº 7.646/11, deveria ocorrer, respec-
tivamente, até 21/10/2017 e 03/03/2018. 
contudo, pelo que se observa das informa-
ções trazidas pelas secretarias estaduais 
de saúde, o fornecimento desses medica-
mentos somente iniciou-se em 2019. esse 
descumprimento legal pode dar vazão a uma 
onda (evitável) de ações judiciais por parte 
de pacientes que legitimamente possuíam a 
expectativa de acesso aos tratamentos. Um 
estudo mais aprofundado nesse sentido por 
elucidar tal hipótese.

não houve descarte de medicamentos de 
acordo com o ministério da saúde e as se-
cretarias estaduais consultadas.

esses achados, além de outros que podem 
ser inferidos por meio de uma análise mais 
profunda dos documentos obtidos via lei de 
acesso à informação,  mostram a necessida-
de de melhor articulação na logística de aqui-
sição e distribuição por parte do ministério da 
saúde e adoção de melhores políticas de ge-
renciamento pelas secretarias de saúde em 
relação aos medicamentos cuja responsabili-
dade pela compra lhe é atribuída.

apenas para reforçar os constantes atrasos ou 
falta de fornecimento de medicamentos para 
esclerose múltipla, convém colacionar aqui 
algumas matérias produzidas pela imprensa 
nacional nos anos de 2018 e 2019. tais maté-
rias também podem servir de referência para 
futuros estudos e análises mais específi cos.
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Nº DATA VEÍCULO EMISSORA FORMATO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

30/08/20192

15/08/2019

14/08/2019

6/06/2019

7/05/2019

29/04/2019

12/04/2019

4/02/2019

16/01/2019

14/01/2019

14/01/2019

11/01/2019

7/01/2019

27/11/2018

23/11/2018

20/07/2018

18/07/2018

16/07/2018

16/07/2018

13/07/2018

13/07/2018

18/01/2018

12/12/2017

G1 campinas e Região

a tribuna

sbt

G1 são paulo

G1 Jornal nacional

Jc

G1 distrito Federal

G1 bauru e marília

diário do nordeste

R7

blog Vencer limites – estadão

Folha de s.paulo

Jornal de brasília

blog Vencer limites – estadão

R7

G1 norte e nordeste

Folha de londrina

R7

destak

estadão

blog Vencer limites – estadão

blog Vencer limites – estadão

G1 Jornal Hoje

Globo

a tribuna

sbt

Globo

Globo

Jc online

Globo

Globo

diário do nordeste

Record

o estado de s.paulo

Grupo Folha

Grupo Jbr. de comunicação

o estado de s.paulo

Record

Globo

Grupo Folha

Record

destak

o estado de s.paulo

o estado de s.paulo

o estado de s.paulo

Globo

Vídeo + Jornal

Jornal

Vídeo

Vídeo + Jornal

Vídeo + Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Jornal

Vídeo

blog

Jornal

Vídeo

blog

Vídeo

Jornal

Jornal

Vídeo

Jornal

Jornal

blog

blog

Vídeo + Jornal

TABELA 5 – PARTE 1

TABELA 5 – PARTE 2

Nº TÍTULO LINK

1

2

3

4

5

6

pacientes sofrem desde abril pela falta

de medicamento para esclerose múltipla

em campinas

paciente sofre para conseguir remédio

contra esclerose em santos

pacientes com esclerose múltipla sofrem

com falta de medicamento

medicamentos contra esclerose múltipla

estão em falta a rede pública de sp

doentes crônicos enfrentam o drama

da falta de remédios

problema de falta de remédios em pernambuco 

deve ser resolvido em 3 meses

https://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2019/08/30/

pacientes-sofrem-desde-abril-pela-falta-de-medicamentos-para-

esclerose-multipla-em-campinas.ghtml

https://www.atribuna.com.br/cidades/santos/paciente-sofre-para-

conseguir-rem%c3%a9dio-contra-esclerose-em-santos-1.63550

https://www.sbt.com.br/sbt-videos/sbt-brasilia/

plR8ZUb1Ks5b4bUX5FodkU-1d0_mafo2ep/chmF9actmni/

pacientes-com-esclerose-multipla-sofrem-com-falta-de-

medicamento--sbt-brasilia-14062019

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/06/06/

medicamentos-contra-esclerose-multipla-estao-em-falta-na-rede-

publica-de-sp.ghtml

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/05/07/doentes-

cronicos-enfrentam-o-drama-da-falta-de-remedios.ghtml

https://jconline.ne10.uol.com.br/canal/cidades/saude/

noticia/2019/04/29/problema-da-falta-de-remedios-em-

pernambuco-deve-ser-resolvido-em-3-meses-377441.php
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Nº TÍTULO LINK

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

treze remédios estão em falta desde

janeiro nas Farmácias de alto custo do dF, 

aponta levantamento

pacientes com esclerose múltipla reclamam

da falta de medicamento em Garça

Falta de diagnóstico e de medicamentos

agrava esclerose míltipla

pacientes sofrem com a falta de

medicamento para tratar esclerose múltipla

sUs não entrega remédios para câncer

postos de sp têm falta de medicamento

para esclerose múltipla

pacientes com esclerose múltipla reclamam

da falta de medicamento nas farmácias do dF

ninguém resolve o problema da falta de

remédios no sUs

pacientes reclamam de falta de remédio para 

esclerose múltipla na rede pública

pacientes com esclerose múltipla relatam

falta de medicamento na farmácia estadual

em londrina

Falta de medicamento afeta pacientes

com esclerose múltipla

paciente com esclerose múltipla sofre

com falta de remédio

medicamento para esclerose só chegará

ao sUs em agosto

mpF determina que ministério da saúde

entregue medicamentos para esclerose

múltipla em atraso

mpF vai a Justiça para governo federal

regularizar entrega de remédios pelo sUs

no meio do caminho o remédio sumiu

pacientes com esclerose múltipla não

recebem remédio há meses

https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2019/04/12/treze-

remedios-estao-em-falta-desde-janeiro-nas-farmacias-de-alto-

custo-do-df-aponta-levantamento.ghtml

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2019/02/04/

pacientes-com-esclerose-multipla-reclamam-da-falta-de-

medicamento-contra-a-doenca-em-garca.ghtml

https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/editorias/metro/

falta-de-diagnostico-e-de-medicamentos-agrava-esclerose-

multipla-1.2050640

https://recordtv.r7.com/sp-no-ar/videos/pacientes-sofrem-com-a-

falta-de-medicamento-para-tratar-esclerose-multipla-14012019

https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/sus-nao-entrega-

remedio-para-cancer/

https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2019/01/

postos-de-sp-tem-falta-de-medicamento-para-esclerose-multipla.shtml

https://jornaldebrasilia.com.br/brasil/pacientes-com-esclerose-

multipla-reclamam-da-falta-de-medicamento-nas-farmacias-do-df/

https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/ninguem-resolve-

o-problema-da-falta-de-remedios-no-sus/

https://recordtv.r7.com/hoje-em-dia/videos/pacientes-reclamam-de-

falta-de-remedio-para-esclerosa-multipla-na-rede-publica-14102018

https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/noticia/2018/07/20/

pacientes-com-esclerose-multipla-relatam-falta-de-medicamento-

na-farmacia-estadual-em-londrina.ghtml

https://www.folhadelondrina.com.br/geral/falta-de-medicamento-

afeta-pacientes-com-esclerose-multipla-1010792.html

https://recordtv.r7.com/jornal-da-record/videos/paciente-com-

esclerose-multipla-sofre-com-falta-de-remedio-06102018

https://www.destakjornal.com.br/cidades/sao-paulo/detalhe/

medicamento-para-esclerose-so-chegara-ao-sus-em-agosto

https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,mpf-determina-que-

ministerio-da-saude-entregue-medicamentos-para-esclerose-

multipla-em-atraso,70002401793

https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/mpf-vai-a-justica-

para-governo-federal-regularizar-entrega-de-remedios-pelo-sus/

https://brasil.estadao.com.br/blogs/vencer-limites/no-meio-do-

caminho-o-remedio-sumiu/

http://g1.globo.com/jornal-hoje/noticia/2017/12/pacientes-com-

esclerose-multipla-nao-recebem-remedio-ha-meses.html
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4. Relatório sobre a Ação Civil Pública 
nº 5014635-79.2018.4.03.6100, em 
tramitação na 24ª Vara Cível Federal 
de São Paulo.

a partir de representação da ame em 2018, 
lastreada em provas de falta de medicamen-
tos levantadas e divulgadas pelo observa-
tório esclerose múltipla, o ministério público 
Federal, por intermédio da procuradoria da 
República do estado de são paulo, ajuizou, em 
19/06/2018, ação civil pública contra a União 
objetivando a condenação do órgão federal 
em obrigações de fazer, consistentes em:

1) entregar o total do quantitativo 
aprovado, incluído o do estoque 
de segurança, dos medicamentos 
Betainterferona 1a 22mcg, 
Betainterferona 1a 30mcg, 
Betainterferona 1a 44mcg, 
Betainterferona 1b 300mcg, Fingolimode 
0,5mg, Glatirâmer 20mg e Natalizumabe 
300mg à SES/SP; e

2) adimplir pontualmente o 
cronograma estipulado na Portaria 
de Consolidação nº 02/2017 para a 
entrega da programação trimestral 
dos medicamentos Betainterferona 
1a 22mcg, Betainterferona 1a 
30mcg, Betainterferona 1a 44mcg, 
Betainterferona 1b 300mcg, Fingolimode 
0,5mg, Glatirâmer 20mg e Natalizumabe 
300mg, distribuindo/entregando o total 
do quantitativo aprovado em uma única 
remessa; e 

o alcance da ação se limita ao
estado de são paulo.

Foi deferida tutela de urgência, em 
11/07/2019, nos seguintes termos:

“(...) Determinar à União Federal 
que, em 15 (quinze) dias úteis a 
contar de sua ciência, comprove 
documentalmente nos autos a 
entrega à Secretaria de Estado da 
Saúde de São Paulo da quantidade 
programada para o 3ª trimestre de 
2018, destinada ao atendimento dos 
pacientes acometidos com esclerose 
múltipla, incluindo o estoque de 
segurança, isto é, para que entregue 
à SES/SP a quantidade total aprovada 
dos medicamentos Betainterferona 
1a 22mcg, Betainterferona 1a 
30mcg, Betainterferona 1a 44mcg, 
Betainterferona 1b 300mcg, 
Fingolimode 0,5mg, Glatirâmer 20mg 
e Natalizumabe 300mg, acrescido da 
margem de segurança equivalente 
a 30 (trinta) dias de tratamento 
dos pacientes e aquela referente a 
Fingalimode 0,5mg em quantidade não 
inferior a 29.890 comprimidos.

Comino multa em caso de 
descumprimento de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) por dia, limitada a R$ 
1.700.000,00. (Revogado pela decisão 
de 10/07/19, proferida em sede de 
embargos declaratórios)

Comino multa em caso de 
descumprimento de R$ 50.000,00 
(cinquenta mil reais) por dia, limitada a 
R$ 1.700.000,00, que deverá ser 

3) fornecer à SES/SP estoque de 
segurança – para, pelo menos, 30 (trinta) 
dias de tratamento dos pacientes – dos 
medicamentos Betainterferona 1a 22mcg, 
Betainterferona 1a 30mcg, Betainterferona 
1a 44mcg, Betainterferona 1b 300mcg, 
Fingolimode 0,5mg, Glatirâmer 20mg e 
Natalizumabe 300mg;
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dividida por programação em caso de 
descumprimento parcial, consignando 
que sua exigibilidade dependerá 
de mora injustifi cada da União 
Federal. (Trecho incluído pela decisão 
de 10/07/19, proferida em sede de 
embargos declaratórios)”

A prorrogação desta decisão para 
os demais trimestres será objeto de 
apreciação oportuna.

o mpF interpôs agravo de instrumento contra 
essa decisão, especifi camente em relação 
aos termos de aplicação da multa diária em 
caso de descumprimento, e, em 07/10/2018, 
obteve a seguinte decisão do tRF3:

“Assim, o valor da multa diária deve ser 
fi xado de acordo com o custo diário de 
cada medicamento (acima transcrito), 
limitada ao seu custo por trimestre 
(valor total da obrigação principal), 
conforme item 1.2, do Capítulo VI, das 
razões recursais.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE 
a liminar para fi xar o valor da multa diária 
por medicamento, correspondente ao 
custo diário de cada fármaco (acima 
transcrito), limitada ao seu custo por 
trimestre (valor total da obrigação 
principal), conforme item 1.2, do Capítulo 
VI, das razões recursais.”

o estado de são paulo pediu sua habilitação 
no processo como assistente litisconsor-
cial em 19/10/2018, pedido deferido por 
meio da decisão de 31/10/2019. em suas 
manifestações, o estado de são paulo vem 
defendendo, notadamente, o fornecimento 
de estoque de segurança pleiteado pelo mi-
nistério público. 

decisões proferidas em 30/10/2018 e 
14/11/2018 prorrogaram a tutela de urgên-

cia, respectivamente, para o 4º trimestre 
de 2018 e os trimestres subsequentes, até 
completa normalização do fornecimento 
dos medicamentos.

Em decisões saneadoras, o juízo defi niu que 
apreciaria a aplicação da multa diária por 
descumprimento na ocasião da sentença.

a ame requereu seu ingresso na ação, como 
assistente simples, em 11/03/2019. minis-
tério público Federal e União Federal não se 
opuseram ao ingresso da ame.

em 16/12/2019 foi proferida decisão in-
deferindo o ingresso da ame na causa, por 
entender dispensável. a mesma decisão 
saneou o processo e delineou as questões 
de mérito a serem analisadas, a saber: (a) a 
ausência do fornecimento dos medicamen-
tos objeto da lide foi justifi cável? (b) a União 
encontra-se obrigada a fornecer os medica-
mentos além do necessário a fi m de compor 
um estoque de segurança? (c) a ausência de 
fornecimento em determinado período justi-
fi ca a remessa adicional de medicamentos? 
A decisão, por fi m, abriu a oportunidade de 
apresentação de novas provas para poste-
rior prolação de sentença.

a ame tem feito contatos constantes com 
o Ministério Público Federal a fi m de subsi-
diá-lo com novas informações e provas de 
desabastecimento.
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CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES

a partir de todos os elementos aqui apresen-
tados é possível perceber a existência de 
falhas contínuas na política de aquisição e 
fornecimento de medicamentos para escle-
rose múltipla. no ano de 2018, os principais 
medicamentos faltantes foram o Fingolimo-
de 0,5mg (aquisição de responsabilidade do 
ministério da saúde) e o azatioprina 50mg 
(aquisição de responsabilidade das secreta-
rias estaduais de saúde). 

nesse sentido, meritório o esforço capitane-
ado pela procuradoria da República no estado 
de são paulo, por meio do ingresso de ação 
civil pública - após denúncia apresentada 
pela ame -, objetivando garantir regularidade 
no fornecimentos dos medicamentos para 
esclerose múltipla de responsabilidade do mi-
nistério da saúde. esforços semelhantes po-
deriam ser adotados por outras procuradorias. 

Vale dar crédito também às secretarias esta-
duais de Saúde consultadas, que, ao fi m e ao 
cabo, forneceram, via lei de acesso à infor-
mação, dados detalhados e precisos sobre 
a dispensação de medicamentos para trata-
mento de esclerose múltipla incorporados 
ao sUs. sem informações reais e detalhadas 
sobre a execução de políticas públicas não é 
possível exercer o papel de controle social 
com profi ssionalismo e responsabilidade. 

o poder público deveria ser o principal inte-
ressado nesse tipo de controle, capaz de dar 
luz às falhas que de outra forma não seriam 
percebidas pelo gestor. e nesse ponto, con-
vém chamar a atenção das autoridades, so-
bretudo dos órgãos de controle, em relação 
ao Ministério da Saúde, fi cou evidente um 
certo desdém da pasta ao criar obstáculos 
(absolutamente desnecessários) para via-
bilizar o acesso às informações solicitadas. 
além disso, utilizou-se de estratégia semân-

tica para omitir informações que revelariam 
suas falhas e atrasos no fornecimento de 
medicamentos. Felizmente, os dados envia-
dos pelas secretarias de saúde consultadas 
mostraram claramente o que o ministério da 
saúde procurou omitir. 

Vale reafi rmar que todos os materiais levan-
tados e sistematizados para elaboração este 
estudo estão disponíveis para download, em 
formato aberto, de modo a permitir a checa-
gem das informações e a facilitar o tratamen-
to dos dados para análises mais aprofundadas.

esperamos que esse material sirva de instru-
mentos para o efetivo controle social e fo-
mente a realização de estudos acadêmicos e 
publicações jornalísticas que busquem apon-
tar acertos e erros na implementação das 
políticas públicas relacionadas ao acesso a 
tratamentos para esclerose múltipla. acredi-
tamos que o produto deste estudo pode tam-
bém levar evidências aos órgãos de controle 
da administração pública para adoção das 
medidas educativas e fi scalizatórias cabíveis.
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