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D E C I S Ã O

Trata-se de pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo Ministério
Público Federal incidentalmente ao recurso de apelação interposto em face da sentença que
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  para  garantir  à  substituída  █████████  tão
somente uma edição de tratamento médico em Bangkok-Tailândia, julgando improcedente a
pretensão  autoral  para  que  possa,  de  forma  contínua,  completa  e  integral,  continuar  o
tratamento  –  injeções  de  células-tronco  –  da  doença Ataxia  de  Friedreich,  naquele  país,
enquanto se fizer necessário.

2. Afirma  o  recorrente  que  a  substituída  é  portadora  de  Ataxia  de  Friedreich,
doença raríssima, de origem genética e incurável, que provoca consequências degenerativas,
que no Brasil não existe tratamento para retardar a evolução da doença, mas tão somente
medidas educativas para ensinar o paciente e a família os meios de conviver com a evolução
neurodegenerativa; que o tratamento deferido em provimento de urgência foi apenas o início,
salientando que a melhora de qualidade de vida da paciente depende da continuidade do
tratamento, sendo que as aplicações de células-tronco são o mínimo que ela precisa para ter
a evolução da doença retardada e poder continuar vivendo com dignidade.

3. Argumenta que o tratamento é seguro e eficaz e que a paciente já submeteu a
ele anteriormente e obteve melhora no seu quadro clínico, reconhecida por profissional de
saúde no Brasil, aduzindo que o quadro clínico da substituída se agravou ultimamente, já que
passado mais de um ano e não foi retomado o tratamento, contrariando a recomendação do
Hospital Better Bing (Tailândia) de que a paciente se submetesse ao tratamento com células-
tronco  periodicamente,  pois  as  melhorias  conseguidas  como  tratamento  podem  ser
percebidas até seis meses após as aplicações, depois elas vão se enfraquecendo.

4. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal para sejam garantidos o
pagamento dos custos com a viagem (aéreo + traslado), o tratamento médico e a manutenção
de estadia da paciente e um acompanhante em Bangkok-Tailândia.

Autos conclusos, decido.
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6. A substituída é portadora de Ataxia de Friedreich e, em face de obtenção de
tutela de urgência deferida no AI 60460-60.2015.4.01.0000, submeteu-se ao tratamento com
células-tronco no período de 4 a 28 de abril de 2016, permanecendo internada no Hospital
Better Being, em Bangkok-Tailândia. 

7. Dispõe  relatório  emitido  pelo  Hospital  Better  Being,  fl.  474,  que  “█████
recebeu 8 aplicações de células-tronco no Hospital Better Being no período de 4 a 28 de abril
de 216, sendo um tratamento contínuo e as terapias indispensáveis para estimulação das
células são: fisioterapia, hidroterapia, terapia ocupacional, equoterapia, acupuntura, câmara
hiperbárica, estimulação transcranial e fonoaudilogia.”.

8. Após a conclusão do tratamento, em certificada emitido pelo Diretor Executivo
do  Departamento  Internacional  do  instituto  responsável  pelo  tratamento  da  paciente,  foi
recomendada  a  sua  continuidade,  considerando  que  as  melhoras  conseguidas  são
transitórias e vão enfraquecendo com o passar do tempo, conforme consta dos relatórios de
fls. 484 e 530, cujo inteiro teor desse último transcrevo:

“Este documento certifica que ███████ estava internada no nosso
hospital parceiro Better Being, na Tailândia, em tratamento com células-
tronco para Ataxia. O período do tratamento foi de 4 de abril de 2016
até  28  de  abril  de  2016.  Durante  estes  (sic)  dias  de  internação,  a
paciente  estava acompanhada de  seu pai,  Jurandir  Fonseca,  e  sua
irmã, Fabíola Fonseca.

Após o tratamento com células-tronco, nossa equipe médica aconselha
que a paciente siga fazendo as atividades que vinha se submetendo
para ajudar no desenvolvimento das células recebidas. As atividades
incluem  fisioterapia,  terapia  ocupacional,  câmara  hiperbárica,
hidroterapia e acupuntura, bem como outras atividades disponíveis que
possam ajudar na aquisição de melhorias. Porém é importante ressaltar
que após um ano, só as terapias não freiam os efeitos da doença, pois
o tratamento é contínuo para uma melhor qualidade de vida.

Por  se  tratar  de  uma  doença  progressiva  e  degenerativa,  a
recomendação  é  que  a  paciente  se  submeta  ao  tratamento  com
células-tronco do cordão umbilical pelo menos uma vez ao ano, pois as
melhorias  conseguidas com o tratamento podem ser  percebidas até
mais ou menos seis meses após as aplicações das células, mas após
um ano, as melhorias são se enfraquecendo.

É importante constar que o tratamento com células pode também ser
benéfico  para  osteoporose,  sendo  que  as  células-tronco  têm  a
capacidade de se transformar em outras células, inclusive as células
ósseas e as cartilaginosas.”

9. Comprova o recorrente, por meio de laudo fisioterapêutico, fls. 499/500, que a
paciente obteve melhoras com o tratamento com células-tronco, afirmando sua fisioterapeuta
que  houve  uma  diminuição  significativa  das  manifestações  neurológicas  associadas  à
síndrome, sugerindo a continuidade do tratamento com células-tronco, salientando que os
benefícios  proporcionados  por  esse  tratamento  são  essenciais  para  a  recuperação  e  a
manutenção da funcionalidade da paciente para as atividades de vida diárias.

7. Dessa forma, tendo o recorrente comprovado a necessidade de a substituída se
submeter  periodicamente  ao  tratamento  com  células-tronco,  entendo  ser  medida  que  se
impõe, no momento, garantir mais um período de tratamento com células-tronco na Tailândia,
sob pena de que se torne inócuo o tratamento já deferido, considerando a necessidade de
sua continuidade.

8. Ademais,  não se trata  de pedido novo ou condicional,  mas tão somente de
pedido para garantir o acesso ao tratamento com células-tronco pelo menos uma vez ao ano,
que,  considerando seu caráter  de continuidade,  deve  ser  mantido  a  fim de minimizar  os
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efeitos  causados  pela  doença,  que  não  tem  cura,  garantindo  à  paciente  um  mínimo  de
qualidade de vida.

9. Assim,  considerando  já  terem  decorridos  mais  de  2  anos  desde  o  último
tratamento (4 a 28 de abril de 2016), entendo seja o caso de garantir, de imediato, mais um
período,  ficando  o  pedido  de  tratamento  de  forma  contínua  para  posterior  análise,  na
apelação.

Pelo exposto, ANTECIPO, em parte, a tutela recursal e determino que os réus
adotem as providências necessárias para garantir o imediato custeio de mais um período do
tratamento com células tronco da substituída  ████ em Bangkok-Tailândia, bem como as
despesas com viagem, traslado, estadia da paciente e de um acompanhante. 

Publique-se. Intimem-se.

Brasília/DF,           de outubro de 2018.

Desembargador Federal JIRAIR ARAM MEGUERIAN
Relator
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