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FEDERAL DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SERGIPE

Ref.: Inquérito Civil nº 1.35.000.001016/2019-87

“Tudo o que é raro chama a atenção. Sempre foi assim,
uma mistura de medo e fascínio. Em saúde, entretanto, o

termo ‘raro’ costuma estar associado à exclusão e à
invisibilidade.”1

           

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pessoa jurídica de direito público, (CNPJ
03.636.198/0001-92),  com  endereço  na  Rua  José  Carvalho  Pinto,  nº  280,  Edifício  Aracaju
Boulevard,  Bairro Jardins,  Aracaju/SE, CEP: 49026-150, com e-mail  prse-asscojud@mpf.mp.br,
pela Procuradora da República signatária,  no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com
fulcro no disposto nos artigos 127 e 129, incisos II e III, da Constituição Federal de 1988; no artigo
5°, inciso  alínea b e  6º, inciso VII, alíneas  a e d, da Lei Complementar nº 75/1993; e, ainda, no
artigo 5º da Lei nº 7.347/1985, vem, à ilustre presença de Vossa Excelência, propor a presente 

 AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

em face da UNIÃO, pessoa jurídica de direito público interno (CNPJ: 26.994.558/0001-
23), representada judicialmente por sua Procuradoria, com endereço na Avenida Beira
Mar, n.º 53, Bairro 13 de julho, em Aracaju/SE ou no Setor Bancário Sul, Quadra 01,
Bloco “H”, Lote 26/27, Brasília-DF, CEP: 70.070-110, com e-mail: pu.se@agu.gov.br;

1 SCHWARTZ, Ida. Festival expõe nossa relação contraditória com o raro. Revista Abril, São Paulo, 20 nov. 2020.
Disponível  em:  https://saude.abril.com.br/coluna/com-a-palavra/festival-expoe-nossa-relacao-contraditoria-com-o-
raro/. Acesso em: 1 jun. 2022. 
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ESTADO  DE  SERGIPE, pessoa  jurídica  de  direito  público  interno  (CNPJ
13.128.798/0001-01),  com sede  no  Palácio  Governador  Augusto  Franco,  Av.  Adélia
Franco, 3305, Grageru, CEP 49040-020, Aracaju/SE, telefones: (79) 3216- 8300 / 8301,
(79)  3216-7475,  (79)  3198-7601,  e-mail  gabinete.governador@governo.se.gov.br;
representado judicialmente pela Procuradoria-Geral do Estado, com endereço na Praça
Olímpio Campos, n,º 14, Centro, Aracaju-SE, com e-mail gabin@pge.se.gov.br; e

MUNICÍPIO DE ARACAJU, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na
Praça General Valadão, 341, 4º andar, Centro, Aracaju/SE, CEP: 49010-520, a ser citado
na  pessoa  do  seu  Prefeito  Municipal,  gabinete.prefeito@aracaju.se.gov.br,  ou  do
Procurador-Geral do Município, e-mail: netonio.machado@aracaju.se.gov.br,

pelos fundamentos de fato e de direito a seguir expostos: 
                                                                               

I – DO OBJETO 

A presente  demanda tem como objetivo  obter  decisão  judicial  com a  finalidade  de
obrigar os demandados a adotar as providências necessárias para: (a) organizar e implantar uma
Rede de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras em Sergipe, com definição da linha
de cuidado, mediante pactuação regional, por intermédio do Colegiado Intergestores Regional
(CIR) e da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), permitindo reduzir o sofrimento clínico e
psicossocial aos afetados e seus familiares;  e  (b) implantar, neste Estado,  ao menos 01 (um)
Serviço Especializado ou Serviço de Referência em Doenças Raras.

Busca-se,  com isso,  assegurar  atendimento  integral  e  especializado  às  pessoas  com
Doenças  Raras  no  âmbito  do  SUS  em  Sergipe,  conforme  estabelece  a  Política  Nacional  de
Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, instituída pela Portaria nº 199, de 30 de
Janeiro de 2014, do Ministério da Saúde, o que permitirá reduzir a mortalidade, contribuir para
a redução da morbimortalidade e das manifestações secundárias, promovendo a melhoria da
qualidade de vida das pessoas, por meio da detecção precoce, tratamento oportuno, redução
de incapacidade e cuidados paliativos, assim como reduzir o sofrimento dos afetados e o ônus
emocional sobre os pacientes e seus familiares.
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II – DOS FATOS

II.A - BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SOBRE AS DOENÇAS RARAS

No Brasil, o conceito adotado de doenças raras é o atual da Organização Mundial de
Saúde (OMS), que define uma Doença Rara (DR) como aquela que afeta até 65 pessoas em cada
100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos.                                     

No Brasil, estima-se que 13 milhões de pessoas sejam portadoras de doenças raras.  A
região Nordeste  apresenta o  segundo maior índice  de  mortalidade deste tipo de paciente,
20,81% (ÁVILA, 2016). Considerando que em Sergipe temos uma população de aproximadamente
2.278.308 habitantes, estima-se que devem existir cerca de 120 mil pessoas com estas patologias, e,
em Aracaju, cerca de 36.000 pessoas2. 

Segundo o Ministério da Saúde, 75% das doenças raras afetam crianças, o que não
impede que adultos também possam adquiri-las. Além disso, ainda não se sabe as causas e origens
das  doenças  raras,  mas  “estudos  demonstram  que  80%  de  todos  os  casos  têm  origem
genética/hereditária, mas existem outros fatores que podem contribuir”3. 

Devido à especificidade de cada doença,  a Política Nacional  de Atenção Integral às
Pessoas com Doenças Raras, instituída pela Portaria MS Nº 199/2014, estrutura a organização do
cuidado em dois eixos: as doenças raras de origem genética e de origem não genética, e cada eixo é
organizado em grupos. O eixo I é composto pelas doenças raras de origem genética e organizado
nos seguintes grupos: a) anomalias congênitas ou de manifestação tardia; b) deficiência intelectual;
e c) erros inatos de metabolismo. Já o eixo II é composto por doenças raras de origem não genética
e  organizado nos  seguintes  grupos:  a)  infecciosas;  b)  inflamatórias;  c)  autoimunes;  e  d)  outras
doenças raras de origem não genética. 

O número exato de doenças raras não é conhecido, mas estima-se que existam entre

2  Informações prestadas pela própria Secretaria de Estado da Saúde no Parecer Técnico n. 030/2020 da Secretaria de
Estado da Saúde, anexo ao  Ofício Externo n° 697/2020-SES.

3 Diretrizes  para  Atenção  Integral  às  Pessoas com Doenças  Raras  no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
BRASIL,  Ministério  da  Saúde  (2014).  Disponível  em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doencas-raras.  A esse dado se soma o de que, no país, 2% a
3%  do  total  de  nascidos  vivos  têm alguma anomalia  congênita  (chegando  a  5%,  se  consideradas  as  doenças  de
manifestação tardia), sendo esta a segunda causa de mortalidade infantil e responsável por mais de 1/3 das internações
pediátricas.                                      
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6.000 a 8.000 tipos diferentes de doenças raras em todo o mundo4, podendo-se citar como exemplos
a doença de Gaucher,  doença de Crohn, osteogênese imperfeita  (popularmente conhecida como
"ossos  de  vidro"),  neurofibromatoses  (ou  doença  de  Von  Recklinghausen),  síndrome  de  Rett;
síndrome  de  Goldenhar,  angioedema  hereditário,  epidermólise  bolhosa,  doença  granulomatosa
crônica,  imunodeficiência  comum  variável,  febre  familiar  do  mediterrâneo,  atrofia  muscular
espinhal  (AME),  Distrofia  Muscular  de  Duchenne  (DMD),  Retinoblastoma,  Fibrose  cística,
Acidúria  Glutárica  tipo I,  Fenilcetonúria,  ataxia  de Friedreich,  Mucopolissacaridoses,  Miastenia
Gravis  (MG) e  esclerose lateral amiotrófica (ELA), dentre outras.

Muito embora sejam individualmente raras,  como um grupo elas acometem um
percentual significativo da população, o que resulta em um problema de saúde relevante5.

Justamente por se tratar de uma doença rara, o diagnóstico acaba sendo tardio, pois, há
uma ampla gama de sintomas associados, dificultando a detecção6.  Manifestações relativamente
frequentes  podem  simular  doenças  comuns,  dificultando  seu  diagnóstico,  causando  elevado
sofrimento clínico e psicossocial aos afetados, bem como para suas famílias7. Nesse sentido aponta
o próprio Ministério da Saúde: “O diagnóstico das doenças raras é difícil e demorado, o que leva
os pacientes a ficarem meses ou até mesmo anos visitando inúmeros serviços de saúde, sendo
submetidos a tratamentos inadequados, até que obtenham o diagnóstico definitivo”8.

De acordo com a Organização Europeia de Doenças Raras (Eurordis), também há de ser
destacado o impacto social causado por elas, uma vez que essas patologias têm, normalmente, um
caráter incapacitante, privando o portador de autonomia, o que o afeta em nível pessoal, familiar e
social. Vejamos:

As doenças raras caracterizam-se por uma enorme diversidade de sintomas e sinais que variam
não só de doença para doença, mas também entre doentes com a mesma patologia.

4 Diretrizes  para  Atenção  Integral  às  Pessoas com Doenças  Raras  no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
BRASIL,  Ministério  da  Saúde  (2014).  Disponível  em:
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doencas-raras. 
5 Idem.                            
6 Tratamento e diagnóstico tardio ainda são problemas enfrentados por pessoas com doenças raras
publicado pela UFMG, disponível em: https://ufmg.br/comunicacao/noticias/tratamento-e-diagnostico-tardio-ainda-sao-
problemas-enfrentados-por-pessoas-com-doencas-raras. 
7 Idem.
8 BRASIL, Ministério da Saúde. Diretrizes para a Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único de
Saúde.  Disponível  em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_integral_pessoa_doencas_raras_SUS.pdf. 
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Devido  à  baixa  prevalência  de  cada  doença,  os  conhecimentos  médicos  especializados  são
escassos, a oferta de cuidados é inadequada e a investigação limitada. Apesar de o seu número
global ser bastante significativo, as pessoas com doenças raras são os órfãos dos sistemas de
saúde, ficando muitas vezes sem acesso a diagnóstico, a tratamento e aos benefícios da
investigação.

Sintomas relativamente comuns podem ocultar doenças raras subjacentes, levando a erros
de  diagnóstico  e  a  atrasos  no  acesso  aos  tratamentos. Estas  doenças  são  normalmente
incapacitantes, pelo que a qualidade de vida de uma pessoa com uma doença rara é afetada pela
falta ou perda de autonomia devido aos aspetos crónicos, progressivos, degenerativos e, muitas
vezes, potencialmente mortais da doença.

Para além de, muitas vezes, não existirem curas eficazes, as pessoas com doenças raras e as suas
famílias suportam um elevado nível de dor e sofrimento.

As  doenças  raras  não  afetam apenas  as  pessoas  portadoras,  também têm impacto  nas  suas
famílias, amigos, cuidadores e a sociedade como um todo.9

Observa-se,  portanto,  que  as  doenças  raras  são,  geralmente,  enfermidades
crônicas, progressivas, degenerativas e até incapacitantes, afetando a qualidade de vida das
pessoas  e  de  suas  famílias  e  podendo  levar  o  indivíduo  a  óbito  se  não  tratadas
adequadamente10. Além disso, muitas delas não possuem cura, de modo que o tratamento consiste
em acompanhamento  clínico,  fisioterápico,  fonoaudiológico,  psicoterápico,  entre  outros,  com o
objetivo  de  aliviar  os  sintomas  ou  retardar  seu  aparecimento11.  Apesar  disso,  um tratamento
adequado é capaz de reduzir complicações e sintomas, assim como impedir o agravamento e
evolução da doença12.

Para  fins  de  diagnóstico,  já  se  encontram incorporados  ao  SUS  quinze  exames  de
biologia  molecular,  citogenética  e  imunoensaios,  além  do  aconselhamento  genético  e  03

9 https://www.eurordis.org/pt-pt/content/o-que-e-uma-doenca-rara   
10 BRASIL, Ministério da Saúde. Diretrizes para a Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema Único
de  Saúde.  Disponível  em:
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_integral_pessoa_doencas_raras_SUS.pdf.                        
11 Idem.                            
12 Idem.                            
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procedimentos de avaliação diagnóstica por eixo na tabela  de procedimentos do SUS13.  Com a
incorporação,  tais  exames  deveriam estar  plenamente  disponíveis  no  Estado  de  Sergipe,   Já  o
tratamento, devido aos diversos sintomas, exige uma equipe multidisciplinar, envolvendo médicos
de diversas áreas,  como a genética,  odontologia,  fonoaudiologia,  fisioterapia,  entre outros,  para
promover uma melhor qualidade de vida para os indivíduos acometidos14.

Apesar  da  previsão  de  procedimentos  de  diagnóstico  e  de  tratamento  nas
normativas que regem o SUS, em especial através da Política Nacional de Atenção Integral às
Pessoas com Doenças Raras  (Portaria GM/MS nº 199/2014), esses pacientes enfrentam, na
prática, dificuldades para conseguir acesso aos serviços de saúde.

II.B.  DOS  FATOS  APURADOS  NO  INQUÉRITO  CIVIL  Nº  1.35.000.001016/2019-87.
DESASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS PACIENTES COM DOENÇAS RARAS.

Em julho de 2019, o MPF recebeu representação oriunda da Associação Sergipana de
Pessoas com Doenças Raras (ASPDR), na qual a entidade noticiava desassistência à saúde desses
pacientes em Sergipe, em especial crianças e adolescentes. No expediente, a entidade narrou várias
dificuldades  enfrentadas  pelas  pessoas  com  doenças  raras  nesse  Estado,  tais  como  a  falta  de
consultas e exames especializados, a falta de médicos especialistas, a falta de transporte para TFD -
Tratamento Fora do Domicílio, a falta de tratamento medicamentoso e suplementos, dentre outras
situações atribuídas à omissão dos Poderes Públicos. Vejamos:

“Prezados,  vimos através deste manifestar nosso pedido de apoio dos nobres pares
para os pacientes com Doenças crônicas e raras de Aracaju e tbm [também] em outros
municípios  de  Sergipe,  onde  existem  forte  indícios  de  irregularidades  referente  a
assistência a saúde a sociedade principalmente a criança e ao adolescente, onde são
pessoas que não tem como se manter. Entre vários dificuldades que estamos vivendo,
são falta de consulta e exames, falta de médicos especialistas no CEMCA - centro de
especialidades  Médica  da  Criança  e  do  Adolescente  para  acompanhamento  dos
pacientes;  falta  de  transporte  para  TFD  tratamento  fora  do  domicílio,  falta  de
tratamento  medicamentoso  e  suplementos,  temos  pacientes  que  estão  sem  receber
suplementos  há  mais  de  3  meses,  entre  outros  situações  estamos  sofrendo  por

13 BRASIL, Ministério da Saúde. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/d/doencas-
raras/eixos-estruturantes-da-politica-de-doencas-raras. 
14 Idem.
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negligência do município de Aracaju que regulamenta o SUS e pelo governo do estado
que não visualiza não age com equidade com os nossos pacientes.”

Instada a se manifestar sobre os termos da representação, a  Secretaria de Estado da
Saúde de Sergipe (SES/SE) encaminhou, em agosto de 2019, o Ofício Externo n° 2318/2019-SES,
por meio do qual informou que a organização da Rede de Atenção à Saúde para as Pessoas com
Doenças Raras neste Estado ainda era embrionária, sem linha de cuidado elaborada, situação
essa que, como demonstraremos nesta petição inicial, se mantém inalterada até os dias atuais. 

No mesmo documento, a Secretaria de Estado da Saúde (SES/SE) afirmou que o Estado
de Sergipe  não contava com um Serviço de Referência em Doenças Raras habilitado pelo
Ministério da Saúde para atendimento da população, o que fazia com que essa unidade federativa
deixasse  de  receber  repasses  federais  para  o  custeio  de  consultas  especializadas,  exames  e
procedimentos  necessários  para  esses  pacientes.  Em adendo,  a  SES/SE apontou  que  apenas  se
limitava a disponibilizar aos pacientes com doenças raras consultas em genética médica, a partir da
regulação estadual, no Hospital Universitário de Lagarto/EBSERH-UFS - Campus Lagarto, através
do contrato nº 039/2019.

Ainda  no Ofício  em comento,  a  Secretaria  de  Estado  da  Saúde  também aventou  a
possibilidade  de  instalar  um “Serviço  de  Referência  Estadual  em Doenças  Raras”  no  Hospital
Universitário  de  Lagarto  –  HUL/UFS/EBSERH,  e  informou  que  isso  vinha  sendo  objeto  de
discussões técnicas com gestores municipais de saúde desde o ano de 2014. 

Ocorre que, passados 8 anos desde o início de tais discussões, não houve alterações
significativas quanto ao cenário de desassistência à saúde de pessoas com doenças raras em
Sergipe,  eis que não ocorreu a implementação de um “Serviço de Referência Estadual em
Doenças Raras”, e tampouco houve a definição de uma linha de cuidado para esses pacientes.
Vejamos o seguinte excerto do expediente encaminhado pela SES/SE:

“(...)

Considerando que o estado de Sergipe, no que tange a organização da Rede de Atenção à
Saúde para as Pessoas com Doenças Raras  ainda é embrionário, sem linha de cuidado
elaborada. No entanto,  já em discussões técnicas com gestores municipais de saúde desde
2014 e no momento esta Secretaria encontra-se em tratativas para definição de habilitação
de um Serviço de Referência Estadual em Doenças Raras no Campus da Universidade
Federal de Sergipe no município de Lagarto – HUL/UFS/EBSERH;
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Considerando a contratualização através do Contrato de nº 039/2019, assinado em 28 de maio
de 2019, com a EBSERH-UFS-Campus Lagarto para a oferta de consultas em genética médica
sob regulação estadual para todos os municípios Sergipanos; 

Considerando que cabe aos gestores municipais a responsabilidade de prestar atenção na baixa e
média complexidade ambulatorial aos seus munícipes, garantindo acesso universal e garantindo
atendimento mais próximo a sua residência segundo diretrizes e princípios do SUS.

Diante do exposto, esclarecemos que por ausência de Serviço de Referência em Doença Rara
habilitado em nosso Estado, não temos como afirmar se existe regularidade ou não dos repasses
efetuados pela União para o tratamento de doenças crônicas e raras pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), já que a assistência ocorre de forma fragmentada com oferta de responsabilidade
municipal”.

À semelhança das informações prestadas pelo gestor estadual, em setembro de 2019, a
Secretaria  Municipal  de Saúde de Aracaju  (SMS- Aracaju)  informou ao MPF, através  da Nota
Técnica 01/2019 (Ofício 1.156/2019), que não havia Plano de Rede de Cuidados a Pessoas com
Doenças Raras pactuado e aprovado entre os entes federativos (SES, MS e SMS) para a oferta
desses serviços. 

Como é sabido, a linha de cuidado da Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras é
estruturada  pela  Atenção  Básica  e  Atenção  Especializada,  seguindo  as  Diretrizes  para  Atenção
Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS (Portaria n. 199/2014 do Ministério da Saúde).
Desta forma, os entes públicos gestores do SUS devem estabelecer os pontos da rede de atenção
à saúde onde serão confirmados os diagnósticos (testes genéticos), instituídos os tratamentos,
seguimentos e acompanhamentos dessas pessoas, os quais ainda serão os pontos da realização
do procedimento do Aconselhamento Genético.  É a linha de cuidado – ainda não definida
para pessoas com doenças raras em Sergipe – que delimita as ações e os serviços que devem
ser desenvolvidos nos diferentes pontos de atenção de uma rede de atenção à saúde. Essa deve
ser pautada por ações de práticas terapêuticas, promoção, prevenção e diagnósticas, direcionadas
por diretrizes e protocolos assistenciais, tendo como função a coordenação do processo do cuidado. 

Cabe pontuar que o único serviço especializado disponibilizado no Estado de Sergipe
aos pacientes com doenças raras são consultas em genética médica no HU-Lagarto, o que, por si só,
não é suficiente para que estes sejam adequadamente atendidos. Isso porque, para o diagnóstico da
doença e, por conseguinte, a definição do tratamento, faz-se necessária a realização de exames
e  procedimentos  específicos,  com  a  consequente  disponibilização  de  tratamento
medicamentoso  e  suplementos. O  componente  diagnóstico  é,  pois,  fundamental  na
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implementação de uma linha mínima de cuidado da atenção aos usuários.

Como  afirma  o  próprio  Ministério  da  Saúde
em suas “Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS)”15,  os procedimentos de avaliação clínica para diagnóstico de doenças
raras (exames específicos de doenças raras disponíveis no Sistema Único de Saúde) e de AG
(Aconselhamento Genético) somente poderão ser solicitados e/ou executados pelos Serviços de
Atenção Especializada e Serviços de Referência em Doenças Raras, devidamente habilitados
pelo  Ministério  da  Saúde,  conforme  legislação  específica  sobre  as  profissões  de  saúde  e
regulamentação dos seus respectivos conselhos profissionais.

Daí a conclusão de que a simples disponibilização de consultas em genética médica não
garante a atenção integral aos usuários,  visto que alguns exames só são realizados nos serviços
habilitados como “Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras”, o qual inexiste no
Estado de Sergipe.

Para  obter  mais  informações,  o  MPF  também  oficiou  o  Hospital  Universitário  de
Lagarto (HUL), unidade contratada pelo Estado de Sergipe para prestar serviços à população no
âmbito do SUS. Em resposta, o HUL informou que, nos termos do contrato n. 039/2019, o ente
estadual  disponibilizava  apenas 96  consultas  mensais  (sejam  iniciais  ou  de  retorno)  da
especialidade Médica Genética a toda a população do Estado, com o único geneticista então
disponível  para  atendimento  no  Sistema  Único  de  Saúde  –  SUS  (Ofício  -  SEI  nº
55/2019/SEJUR/SUPRIN/HUL-UFS-EBSERH).

Além disso, o HUL informou ao MPF que não havia solicitação formal de habilitação
de tal unidade de saúde para que passasse a funcionar como “Serviço de Referência Estadual em
Doenças  raras  e  crônicas”,  já  que  não  possuía  estrutura  implantada  para  realizar  os  exames
diagnósticos necessários ao processo de habilitação. Vejamos:

“O  HUL,  hoje,  dispõe  de  consulta  médica  especializada  e  realiza  o
acompanhamento  clínico  especializado  multidisciplinar  (Médico  geneticista,  clínico
geral, pediatra, neurologista, psicólogo, assistente social e nutricionista) à pessoa com
doença rara.  Porém, não possui estrutura implantada para os exames diagnósticos
necessários ao processo de habilitação, conforme portaria supra.

15 Publicação  disponível  em
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_integral_pessoa_doencas_raras_SUS.pdf.  
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Ademais,  em  parceria  com  o  departamento  de  Farmácia  da  UFS-Lagarto  existe  a
previsão que esses exames possam ser realizados no primeiro semestre de 2020.

Por fim, após apresentação da situação à Coordenação de Atenção especializada da SES,
o processo de discussão da habilitação foi interrompido pela Secretaria e a esta
optou em contratualizar apenas as Consultas médicas em Genética mesmo com a
possibilidade  apresentada  pela  HUL de  terceirização dos  exames  diagnósticos  até  a
plena realização pela Universidade Federal de Sergipe - Lagarto.”.

Ao longo da tramitação do procedimento investigatório conduzido pelo MPF, o Poder
Público foi instado em diversas oportunidades a adotar providências para organizar sua Rede
de Atenção à Saúde para as Pessoas com Doenças Raras, porém sem alterações relevantes ao
longo de 4 anos de tratativas extrajudiciais.

Com efeito, em março de 2020, o MPF oficiou mais uma vez a Secretaria de Estado da
Saúde (SES/SE) para que informasse que providências pretendia adotar a fim de implementar todas
as ações e serviços necessários para atenção integral de pessoas com doenças raras em Sergipe, em
cumprimento ao art. 10, incisos I a XI da Portaria n. 199/2014, do Ministério da Saúde, a exemplo
da pactuação Regional, por intermédio do Colegiado Intergestores Regional (CIR) e da Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) para implantação de uma Rede de Cuidados a Pessoas com Doenças
Raras.

Em  sua  resposta,  a  SES/SE  aduziu,  como  já  havia  afirmado
no ano anterior, que a organização da Rede de Atenção à Saúde para as Pessoas com Doenças
Raras  neste  Estado  ainda  era  embrionária,  sem  linha  de  cuidado  elaborada (cf.  Parecer
Técnico n. 030/2020/Ofício Externo n° 697/2020-SES).

Como também já havia feito anteriormente, a Secretária de Estado da Saúde informou
que,  desde 2014,  vinham sendo realizadas “discussões técnicas com gestores municipais saúde”
para definição de um “Serviço de Referência Estadual em Doenças Raras”, definição esta, porém,
que nunca chegou a se concluir ou mesmo a avançar de forma concreta, perfazendo um total
de  8  anos  do  início  das  alegadas  tratativas  sem  que  um  Serviço  de  Referência  seja
implementado.
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Tal situação importa uma longa e dolorosa carga de sofrimento para os pacientes com
doenças raras (grande parte destes crianças e adolescentes), que permanecem indefinidamente sem
que  sequer  seja  elaborada  uma  linha  de  cuidado que  lhes  garanta  promoção,  prevenção,
detecção precoce,  tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos,  como
preceitua o art. 4º da Portaria n. 199/2014 do Ministério da Saúde.

Como já afirmado acima, o componente diagnóstico (laboratórios de patologia clínica,
anatomia  patológica  e  de exames  genéticos  próprios)  –   disponibilizado através  de  Serviço  de
Referência em Doenças Raras ou de um Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras –  é
de fundamental importância para viabilização do tratamento/reabilitação dos pacientes com doenças
raras. 

Com efeito,  em razão  da  variedade  de  doenças  raras  e  de  suas  particularidades,  o
processo de diagnóstico é complexo e requer, além de médicos especialistas, laboratórios altamente
capacitados e equipados para a realização de exames que exigem alto nível de tecnologia agregada.
A maior parte das  doenças raras são decorrentes de algum tipo de desordem genética, razão pela
qual quando se proporciona a detecção da patologia ao paciente,  dá-se a este e a sua família a
chance de que se dediquem a um tratamento mais adequado, evitando, especialmente no caso das
doenças degenerativas, a sua progressão.

No Estado  de  Sergipe,  no  entanto,  inexiste  o  referido  componente  diagnóstico,
através da atenção especializada aos pacientes com doenças raras e sequer há uma linha de
cuidado da atenção às pessoas com doenças raras elaborada (Plano de Rede de Cuidados a
Pessoas com Doenças Raras), devidamente pactuada, apresentada e aprovada entre os entes
federativos responsáveis (cf. Ofício Externo n° 2318/2019-SES e Nota Técnica nº 01/2019 -
SMS/Aracaju).

Como é sabido, a  Portaria GM/MS nº 199/2014, em seu art.8º, inciso I, prevê ser de
responsabilidade comum do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, em seu âmbito de atuação, “garantir que todos os serviços de
saúde que prestam atendimento às pessoas com doenças raras possuam infraestrutura adequada,
recursos humanos  capacitados  e  qualificados,  recursos  materiais,  equipamentos  e  insumos
suficientes, de maneira a garantir o cuidado necessário”. 
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E  um dos principais pontos da Política Nacional de Atenção  Integral às Pessoas com
Doenças Raras é justamente propiciar confirmação diagnóstica de maneira oportuna para definição
e implementação da terapêutica precoce. 

A  garantia  da  investigação  diagnóstica  e  o  acompanhamento  das  doenças  é
competência dos Serviços de Atenção Especializada e do Serviço de Referência em Doenças
Raras, serviços estes inexistentes no Estado de Sergipe.

Com efeito,  e  conforme já  relatado nesta  petição  inicial,  o  Estado de  Sergipe  vem
oferecendo aos pacientes com doenças raras apenas 96 consultas por mês na especialidade Médica
Genética no Hospital Universitário de Lagarto (HUL),  não havendo no SUS sergipano serviços
especializados que propiciem confirmação diagnóstica de maneira oportuna para definição e
implementação da terapêutica precoce. 

Além disso, o paciente com doença rara que venha a conseguir um diagnóstico, também
enfrenta  outras  dificuldades  como  entraves  e  falta  de  acesso  a  exames  e  tratamentos
fundamentais que visem à sua habilitação/ reabilitação, além de medidas assistivas para os
casos que as exijam. 

A título  exemplificativo,  em duas  oportunidades  ao  longo do ano de  2020,  o  MPF
realizou reunião com representantes da  Associação Sergipana de Doenças  Raras (ASPDR), que
reportaram as diversas dificuldades enfrentadas por esses pacientes  para ter  acesso a  consultas
especializadas e exames essenciais para o diagnóstico, acompanhamento e tratamento:

“(…) 
As representantes da ASPDR informaram que a SMS-Aacaju até o momento segue sem fornecer
o transporte para as consultas com geneticista no HU- de Lagarto. Que esse atendimento é via
SUS fornecido mediante  contratualização da SES com o HU-Lagarto;  Que os  pacientes  de
doenças raras estão sendo privados do diagnóstico em razão da falta do Transporte. Sobre o
ponto a Procuradora informou que já oficiou a SMS Aracaju até o momento sem resposta e que
reiterará o ofício. A ASPDR informou que após o atendimento com o geneticista, os pacientes
são  encaminhados  por  este  para  as  especialidades  médicas;  Que  algumas  marcações  são
conseguidas via SUS e outras, ante a dificuldade de marcação, são custeadas por aqueles que
conseguem  arcar  com  tais  gastos;  Que  a  dificuldade  maior  está  com  a  marcação  na
especialidade neuropediatra, que ante a ausência vem sendo marcados particulares; Que ante a
ausência a obrigação do Estado e Município é custear o TFD – Tratamento Fora do Domicílio.
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Outro ponto são  os  exames passados  após essas  consultas,  que só vem sendo conseguidos
particulares  ou  mediante  decisão  judicial.  Que  ante  a  ausência  a  obrigação  do  Estado  e
Município também é custear o TFD – Tratamento Fora do Domicílio.” (fevereiro/2020)

“(…) ano  passado após a  disponibilizarmos  as  datas  do  agendamento  das  consultas  com o
especialista,  fomos  informados  pela  gerente  Camila,  que  o  transporte  ainda  não  tinha  sido
disponibilizado;  e os próprios pacientes também tem procurado a nossa instituição(ASPDR)
informando a falta do transporte e da consulta para esta especialidade na rede de SMS Aracaju.”
(março/2020. Expediente às fls. 262 do Inquérito Civil).

Não obstante  diversas  tentativas  de  resolução extrajudicial  pelo  MPF junto  aos
gestores  locais  do  SUS,  as  apurações  realizadas  demonstram  que  não  houve  avanços
significativos no cenário da assistência à saúde dos pacientes com doenças raras em Sergipe. A
situação pode ser confirmada através do relato de integrantes da Associação Sergipana de Doenças
Raras, colhido pelo MPF agosto de 2022:

“(…) A Presidente da Associação Sergipana de Doenças Raras (ASPDR), em resposta a
questionamento  do  MPF  sobre  a  visão  da  associação  acerca  da  evolução  da
implementação de serviços de saúde do SUS para pacientes de doenças raras no Estado
de Sergipe informou que a sua implantação no HU Lagarto não teve muita evolução,
que havia uma perspectiva de que ali seria instalado o centro de referência, porém
até  o  momento  ainda  não  foi  implantado.  Que  segundo  o  Superintende  do  HU
Lagarto informou à Presidente da Associação Sergipana de Doenças Raras (ASPDR)
ainda não há recurso para comprar os insumos e equipamentos para realizar os exames
genéticos e que espera decisão acerca de financiamento pelo Poder Público. Que o
atendimento segue de forma parecido ao já reportado pela  Associação ao MPF, que
seguem ocorrendo consultas com médico geneticista no HU- de Lagarto (Dr. Emerson),
e  no  momento  também há  a  possibilidade  de  consultas  com geneticista  no  HU de
Aracaju (Dra. Luciana).  Que após o atendimento com a/o médica/o geneticista, os
pacientes  são  encaminhados  por  esta/e  para  as  especialidades  médicas  e  são
solicitados exames; Que algumas marcações são conseguidas via SUS e outras, ante
a dificuldade de marcação, são custeadas por aqueles que conseguem arcar com
tais  gastos;  Que  a  dificuldade  maior  está  com  a  marcação  na  especialidade
neuropediatra e neurologista, como já tinha sido reportado ao MPF, porém essa
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dificuldade  se  expandiu  também  para  outras  especialidades  (neuropediatra,
neurologista  geral,  reumatologia,  endocrinologia,  oftalmologista,  cardiologista,
nutricionista).  Informou que as consultas estão dificílimas,  as filas enormes e  a
disponibilidade muito esporádica. Que o normal seria eles conseguiram marcar nos
municípios deles,  via regulação pelo Município.  Quando não tem no HU o exame
pedido ou a consulta especializada indicada não há encaminhamento para lugar
nenhum, não  há  referenciamento.  Que quanto aos  exames  passados  após  essas
consultas, quando não estão disponíveis no SUS de Sergipe, pela falta de um centro
de referência para doenças raras, só se consegue particular ou mediante decisão
judicial  .  

Que diante da ausência de um serviço de referência para doenças raras no SUS de
Sergipe,  a  Presidente  da  Associação  Sergipana  de  Doenças  Raras  (ASPDR)
informou que diversos pacientes dependem de iniciativas da associação como a de
buscar parcerias com outras Universidades como a de Porto Alegre – Hospital das
Clínicas, a de Ribeirão Preto (Maior centro de Neugenética do país) para que os
pacientes consigam ter acesso a exames genéticos e também para manutenção de
tratamento. Que a associação envia as amostras para a Universidade, que juntam uma
quantidade para poder conseguir arcar com os custos de transporte das amostras para
exames. Que também buscam socorro no setor privado, a exemplo de tratativa com o
Mendelix  para  que  disponibilizem  os  exames  genéticos  pelo  preço  mais  acessível
possóvel  aos  pacientes  que  consigam  pagar. Que  muitos  pacientes  sem  recursos
buscar formas de custear os exames com bingos, com vaquinhas etc. Que alguns
conseguem que gestores municipais, de seus municípios de origem, custeiem algum
exame administrativamente, pagando em clínica privada, já que diversos exames
não estão disponíveis no SUS de Sergipe.”

Esse  cenário  de  desassistência  acima  detalhado  só  vem  a  agravar  o  quadro  de
sofrimento clínico e psicossocial dos afetados, bem como de suas famílias, que já enfrentam a
dificuldade  de  diagnóstico  própria  das  doenças  raras,  que  em geral  são  crônicas,  progressivas,
degenerativas e até incapacitantes, afetando a qualidade de vida das pessoas e de suas famílias e
podendo levar o indivíduo a óbito se não tratadas adequadamente.

De fato, ante a inexistência de um “serviço de atenção especializada” ou de um
“serviço de referência em doenças raras” habilitado, após comparecer à consulta em genética
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no HU-Lagarto, o paciente com doenças raras de Sergipe não recebe atenção especializada
como determina a Portaria  n.  199/2014 do Ministério  da Saúde,  enfrentando dificuldades
hercúleas  para  obter  a  marcação  de  consultas  com  as  especialidades  médicas,  exames  e
tratamentos e reabilitações recomendados para sua enfermidade.

Como é sabido, a atenção à saúde de pessoas com doenças raras é disciplinada,  no
âmbito do Sistema Único de Saúde, pela Portaria nº 199, de 30 de janeiro de 2014, do Ministério
da Saúde, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras.
Segundo a Portaria, são objetivos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças
Raras os seguintes:

Art. 5º São objetivos específicos da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças
Raras:

I - garantir a universalidade, a integralidade e a equidade das ações e serviços de saúde em relação às
pessoas com doenças raras, com consequente redução da morbidade e mortalidade;

II - estabelecer as diretrizes de cuidado às pessoas com doenças raras em todos os níveis de atenção
do SUS;

III - proporcionar a atenção integral à saúde das pessoas com doença rara na Rede de Atenção à
Saúde (RAS);

IV - ampliar o acesso universal e regulado das pessoas com doenças raras na RAS;

V - garantir às pessoas com doenças raras, em tempo oportuno, acesso aos meios diagnósticos e
terapêuticos disponíveis conforme suas necessidades; e

VI - qualificar a atenção às pessoas com doenças raras.

Para  alcançar  os  referidos  objetivos,  a  Portaria  estabelece  que  a  organização  do
cuidado dos pacientes com doenças raras será estruturado em dois eixos,  o  primeiro deles
composto por doenças de origem genética e o segundo, por doenças de origem não genética. Além
disso,  a linha de cuidado de atenção é estruturada, por sua vez,  por dois componentes: a
Atenção Básica e a Atenção Especializada. 

A primeira refere-se à rede responsável pela coordenação do cuidado e por realizar a
atenção contínua da população que está sob sua responsabilidade adstrita, além de ser a porta de
entrada prioritária do usuário na rede. 
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Já  a  Atenção  Especializada,  responsável  pelo  atendimento  em  nível  de  urgência,
ambulatorial  especializado  e  hospitalar,  com diferentes  densidades  tecnológicas,  é  dividida  em
Serviço  de  Atenção  Especializada  em  Doenças  Raras (a  quem  compete  oferecer  atenção
diagnóstica e terapêutica específica para uma ou mais doenças raras, em caráter multidisciplinar) e
em  Serviço  de  Referência  em Doenças  Raras (que  oferece  atenção  diagnóstica  e  terapêutica
específica, em caráter multidisciplinar). Nesse sentido, a distinção entre os componentes da Atenção
Especializada é esclarecida no artigo 14 da Portaria nº 199/2014/MS, porém ambos os componentes
devem  ser  responsáveis  por  ações  terapêuticas,  ações  preventivas,  assim  como  ações
diagnósticas:

Art. 14. O componente da Atenção Especializada da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com
Doenças Raras será composto por:

I - Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras; e

II - Serviço de Referência em Doenças Raras.

§ 1º O Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras é o serviço de saúde que possui condições
técnicas,  instalações  físicas,  equipamentos  e  recursos  humanos  adequados  à  prestação  da  atenção
especializada em uma ou mais doenças raras.

§ 2º O Serviço de Referência em Doenças Raras é o serviço de saúde que possui condições técnicas,
instalações físicas,  equipamentos e recursos humanos adequados à prestação da atenção especializada
para pessoas com doenças raras pertencentes a, no mínimo, dois eixos assistenciais, de acordo com os
seguintes parâmetros:

I - oferte atenção diagnóstica e terapêutica para no mínimo 2 (duas) doenças raras dos grupos do Eixo I de
que trata o art. 12 ou;

II - oferte atenção diagnóstica e terapêutica para no mínimo 2 (duas) doenças raras dos grupos do Eixo II
de que trata o art. 12 ou;

III - oferte atenção diagnóstica e terapêutica para no mínimo 1 (um) grupo de cada um dos Eixos de que
trata o art. 12.

§  3º  Os  Serviços  de  Atenção  Especializada  e  Serviços  de  Referência  em  Doenças  Raras  são
responsáveis também por ações diagnósticas,  terapêuticas e preventivas às pessoas com doenças
raras ou sob risco de desenvolvê-las, de acordo com os dois eixos assistenciais.

Conforme destacado acima, ao longo das apurações realizadas pelo MPF verificou-se,
com base nas informações prestadas pelos próprios gestores do SUS, que a organização da Rede de
Atenção à Saúde para as Pessoas com Doenças Raras ainda é embrionária, sem linha de cuidado
elaborada, situação que vem se arrastando ao longo dos anos. Como esclarecido pelo Estado de
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Sergipe  e  Município  de  Aracaju,  o  SUS  sergipano  só  oferece  atendimento  especializado  aos
pacientes  com doenças  raras  no que  toca  a  consultas  com médico  geneticista  (aconselhamento
genético) no Hospital Universitário de Lagarto, conforme contrato nº 039/2019. Embora os entes
públicos tenham destacado que desde o ano de 2014 realizam discussões técnicas com gestores
municipais de saúde voltadas para a definição de um Serviço de Referência Estadual em Doenças
Raras, o serviço nunca chegou a ser implementado, deixando-se de receber recursos federais que
deveriam  custear,  nos  termos  da  Portaria  n.  199/2014/MS  consultas,  exames,
tratamentos/reabilitações necessárias para os pacientes de doenças raras. Tampouco houve qualquer
pactuação  regional,  por  intermédio  do  Colegiado  Intergestores  Regional  (CIR)  e  da  Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) acerca de ações e serviços necessários para a atenção integral das
pessoas com doenças raras, definindo-se minimamente uma Rede de Cuidados.

Nota-se que, não obstante seja de responsabilidade do gestor do SUS a organização de
sua Rede de Atenção, cabendo à Secretaria Estadual de Saúde ou à Secretaria Municipal de Saúde o
requerimento de habilitação de determinada unidade de saúde como referência em doenças raras ao
Ministério da Saúde (órgão responsável pela decisão de efetiva habilitação), o que se constata é que,
no caso em apreço, os Poderes Públicos não se desincumbiram de forma adequada e eficiente de
tais obrigações, postergando indefinidamente a definição de uma Linha de Cuidados a Pessoas com
Doenças  Raras  e  causando  uma  prolongada  situação  de  desassistência,  com  danos  graves  e
irreversíveis aos pacientes.

Ressalte-se que as  doenças  em questão,  embora individualmente consideradas  raras,
acometem um percentual significativo da população (cerca de 120.000 pessoas em Sergipe,
sendo  36.000 na capital, conforme informado pela própria Secretaria de Estado da Saúde16),
o que resulta em um problema de saúde pública relevante. A falta de um serviço de referência
impacta diretamente no direito à saúde desses pacientes, já que o diagnóstico das doenças raras é
difícil e demorado, podendo levar pacientes a uma peregrinação pelos serviços de saúde que pode se
prolongar  ou  serem submetidos  a  tratamentos  inadequados.  Daí  a  relevância  e  a  urgência  em
implementar  um serviço  de  referência  em Sergipe  que  proporcione  aos  pacientes  diagnósticos
precoces, terapias oportunas, acesso à informação e ao cuidado. 

Conforme  pontua  o  ente  estadual  quanto  aos  números  estimados  de  pessoas  com
doenças raras em Sergipe,  essa informação ainda não é precisa justamente por não ter sido ainda

16  Informações prestadas pela própria Secretaria de Estado da Saúde no Parecer Técnico n. 030/2020 da Secretaria de
Estado da Saúde, anexo ao  Ofício Externo n° 697/2020-SES.
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implementada a Política de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Estado de Sergipe,
que  pode  encobrir  o  real  número  de  afetados.  Apesar  de  os  números  destacados serem
significativos, a realidade de assistência médica para pessoas com doenças raras é de exclusão
e  invisibilidade, diante  da  escassez  de  médicos  especializados,  da  oferta  inadequada  de
cuidados e das dificuldades encontradas para a realização de exames específicos voltados para
a investigação e diagnóstico da doença.

Como resultado, milhares de pessoas acometidas de doenças raras não chegam a
receber um diagnóstico, vivendo com os sintomas e com a progressão, muitas vezes rápida, da
doença,  sem  a  possibilidade  de  obtenção  de  um  tratamento  adequado.  Além  dessa  sub-
notificação, verifica-se que outra consequência da falta assistência à saúde especializada para
doenças  raras  é  a  precariedade  do  tratamento  ofertado  ao  paciente  que,  embora
diagnosticado, sofre com a falta de medicamentos, de profissionais de saúde especializados, de
laboratórios e hospitais especializados no âmbito do SUS. 

Diante da narrativa acima desenvolvida, resta clara a omissão dos entes públicos ora
demandados para com a atenção integral à saúde das pessoas com doenças raras, visto que desde
2014 são realizadas discussões técnicas voltadas para a organização da Rede de Atenção à Saúde
para Pessoas com Doenças Raras no Estado de Sergipe e, embora tenha se passado quase uma
década  desde  o  início  dessas  tratativas,  pouco  se  avançou  e  nenhum plano  de  cuidado  foi
efetivamente implementado ou pactuado. Ressalta-se que a própria Diretoria de Atenção Integral
à  Saúde descreveu, em 2019, que a organização da rede de atenção à saúde para pessoas com
doenças raras era embrionária, e sequer existia (como ainda não existe) linha de cuidado elaborada.
Ademais,  conforme  demonstrado,  inexistem  serviços  habilitados  no  Estado  como  “Serviço  de
Atenção  Especializada  em Doenças  Raras”  ou  “Serviço  de  Referência  em Doenças  Raras”  no
âmbito do SUS, o que vem privando os pacientes de ações de promoção, prevenção, detecção
precoce, tratamento oportuno redução de incapacidade e cuidados paliativos, causando dados
à sua saúde, colocando em risco suas vidas e, ademais, causando aos afetados e seus familiares
sofrimento clínico e psicossocial.

Nestes  termos,  vem  o  MPF  submeter  ao  Poder  Judiciário  federal  a  apreciação  da
presente demanda, com os fundamentos jurídicos e pedidos a seguir consignados.
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III – DO DIREITO  

III.1 –  DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA
UNIÃO,  DO  ESTADO  DE  SERGIPE  E  DO  MUNICÍPIO  DE  ARACAJU.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.

Nos termos do art.  109, I, da CF/88, compete a Justiça Federal processar e julgar as
causas  em que a  União,  entidade  autárquica  ou empresa  pública  federal  forem interessadas  na
condição de autoras,  réus,  assistentes ou oponentes.  No caso em tela,  a própria União Federal,
figura no polo passivo da ação, além do próprio MPF no polo ativo,  cuja presença já indica a
presença de interesse federal a ser tutelado.

Como é sabido, é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e
dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (art. 23, inciso II, da Constituição Federal).
A competência legislativa quanto à proteção da saúde também é concorrente (art. 24, inciso XII, da
Constituição Federal). Certo que, nos termos do artigo 198, “caput” e inciso I, as ações e serviços
públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com diretrizes de descentralização, com direção única em cada esfera de
governo, regulamentada através da Lei n. 8.080/90. 

Ademais,  o  sistema  único  de  saúde  é  financiado  com  recursos  do  orçamento  da
seguridade da União, nos moldes do art. 198, §1º, da Constituição Federal. Nesse sentido, de acordo
com o  disposto  pela  Portaria  n.  204,  de  29  de  janeiro  de  2007,  do  Ministério  da  Saúde,  que
regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais  para as ações e os serviços  de
saúde,  na  forma  de  blocos  de  financiamento,  assim  discrimina  em  relação  ao  bloco  de
financiamento para a Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar:

Art. 13. O bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
será constituído por dois componentes:

I  -  Componente  Limite  Financeiro  da  Média  e  Alta  Complexidade

Ambulatorial e Hospitalar – MAC; e

II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC.
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Especificamente no que toca ao custeio mensal dos estabelecimentos habilitados em
doenças raras (Serviço de Atenção Especializada e Serviço de Referência, o art. 24 da Portaria GM/
MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014, prevê que este será efetuado com incentivos financeiros,
através de recursos federais do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). 

Além disso, a referida Portaria prevê, em seu artigo 26, a responsabilidade conjunta
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios por eventual complementação dos recursos
financeiros repassados pelo Ministério da Saúde, em conformidade com a pactuação estabelecida
na respectiva CIB e CIR.

Ademais, é diretriz das ações e serviços públicos de saúde  do SUS a conjugação de
recursos financeiros,  materiais da União, dos Estados e dos Municípios para  a prestação de
serviços de assistência à saúde da população, conforme art. 7º, inciso XI, da Lei nº 8.080/90. 

Assim  sendo,  cabe  à  União,  aos  Estados  e  aos  Municípios  financiar  e  executar  as
políticas de saúde, com controle e fiscalização de aplicação de verbas e implementação de políticas.
Neste sentido também dispôs a Lei nº 8.080/90 (Lei do SUS) que a direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) é única, sendo exercida no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde (art. 9, inciso I).

Na  atual  conjuntura  de  desassistência  à  saúde  das  pessoas  com  doenças  raras  em
Sergipe, não há nenhuma dúvida de que a responsabilidade pela oferta do serviço a quem necessita
deve ser atribuída solidariamente aos entes federados, sendo que a União deve assumir maior
proeminência nesse contexto diante do fato de dispor de instrumentos jurídicos e materiais
mais amplos para garantir tal assistência, em especial através da implantação de um serviço
do componente da Atenção Especializada da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas
com Doenças Raras em Sergipe.

Patente, pois, a legitimidade passiva da UNIÃO para que seja compelida a cumprir as
obrigações pleiteadas nesta demanda, proporcionando as habilitações e o financiamento necessário
para o custeio da implantação de uma Rede de Cuidados a Pessoas com Doenças Raras em Sergipe,
em especial através de ao menos 01 (um) Serviço do Componente da  Atenção Especializada da
Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras.

A legitimidade passiva do  ESTADO, por sua vez, decorre da obrigação solidária, de
cunho constitucional e legal, de disponibilizar atenção integral às pessoas com doenças raras ou
com risco de desenvolvê-las, da qual não se isenta pela descentralização do serviço aos municípios
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prestadores, uma vez que, nos termos do art. 17, inciso III, da Lei n. 8.080/90, incumbe ao gestor
estadual prestar apoio técnico e financeiro aos municípios, além de ser responsável por executar
supletivamente ações e serviços de saúde.

Ademais, avulta a legitimidade do Estado de Sergipe para figurar no polo passivo desta
demanda, considerando que NOAS/SUS/01 (Portaria GM/737, de 27/2/2002) determina que cabe às
Secretarias Estaduais de Saúde elaborar o Plano Diretor de Regionalização para garantir acesso ao
cidadão, o mais próximo possível à residência de um ‘conjunto mínimo de ações e serviços’17. 

Nesse  passo,  cabe  ao  Estado  de  Sergipe,  através  das  pactuações  na  Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) e Comissão Intergestores Tripartite (CIT), intermediar a articulação da
assistência a pacientes com doenças raras em todo o território sergipano, definindo uma Rede de
Cuidados a Pessoas com Doenças Raras objetivando o funcionamento das ações e serviços de
saúde, conforme estabelecido na Lei n. 8.080/90, vejamos:

Art.  14-A.  As Comissões Intergestores Bipartite  e Tripartite  são reconhecidas como
foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do
Sistema Único de Saúde (SUS).         (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

Parágrafo único.  A atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite terá por
objetivo:         (Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

I  -  decidir  sobre  os  aspectos  operacionais,  financeiros  e  administrativos  da  gestão
compartilhada do SUS, em conformidade com a definição da política consubstanciada
em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde;           (Incluído pela Lei nº
12.466, de 2011).

II  -  definir  diretrizes,  de  âmbito  nacional,  regional  e  intermunicipal,  a  respeito  da
organização das redes de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua
governança  institucional  e  à  integração  das  ações  e  serviços  dos  entes  federados;
(Incluído pela Lei nº 12.466, de 2011).

Por fim, a legitimidade passiva do MUNICÍPIO DE ARACAJU também está presente,
tendo em vista que  é o Município onde localizada a maior parte da população que padece com

17 Ministério da Saúde. NOAS-SUS n. 01/2002 (Portaria GM/737, de 27/2/2002)
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doenças raras, tendo a responsabilidade de disponibilizar o serviço à população e gerir o fluxo de
regulação dos pacientes, de acordo com pactuação na Programação Pactuada Integrada – PPI.  

Ressalta-se,  ainda, que o Sistema Único de Saúde é pautado, dentre outros princípios,
pelo princípio da descentralização  e regionalização, motivo pelo qual o município é igualmente
responsável por falhas na prestação do serviço de saúde a que lhe compete gerir. 

Por fim, fazemos remissão aos artigos da  Portaria nº 199/2014, do Ministério da
Saúde, que institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que prevê expressamente as atribuições da União,
dos Estados e dos Municípios quanto à sua implementação,  conforme detalharemos no item
III.3 (a seguir).

Assim,  patente  a  competência  da  Justiça  Federal  para  apreciar  a  lide,  dada  a
legitimidade  dos requeridos para figurar no polo passivo da presente demanda, dentre os quais a
União, caracterizando a hipótese do art. 109, I, da Constituição Federal.

III.2 – DO DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE  

A garantia do direito à vida está inscrita na Constituição Federal, no  caput do art. 5º,
como direito fundamental e cláusula pétrea. Muito além de assegurar a vida enquanto preservação
da  existência,  quer  a  Constituição  garantir  que  ela  seja  mantida  com  dignidade,  devendo-se
interpretar sistematicamente o caput do art. 5º com o art. 1º, III, da Carta Maior.

Nesse contexto, o direito à saúde assume papel fundamental, como meio de promoção e
de manutenção de uma vida digna. Por tal razão, o Constituinte de 1988 inseriu o direito à saúde no
rol dos direitos fundamentais socais, reconhecendo-lhe formalmente a relevância. 

Discorrendo sobre o assunto, José Cretella Júnior, na obra “Comentários à Constituição
de 1988”, vol. III, pág. 4331, citando Zanobini, assevera que:

 Nenhum bem da vida apresenta tão claramente unidos o interesse individual e o interesse social, como o

da saúde,  ou seja,  do bem-estar  físico que provém da perfeita  harmonia de todos os  elementos que

constituem o seu organismo e de seu perfeito funcionamento. Para o indivíduo saúde é pressuposto e
condição indispensável  de toda atividade econômica e especulativa,  de todo prazer material  ou
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intelectual. O estado de doença não só constitui a negação de todos estes bens, como também representa
perigo, mais ou menos próximo, para a própria existência do indivíduo e, nos casos mais graves, a causa

determinante da morte. Para o corpo social a saúde de seus componentes é condição indispensável de
sua conservação, da defesa interna e externa, do bem-estar geral, de todo progresso material, moral

e político. [grifamos]

Por isso, visando garantir às pessoas uma vida com dignidade, a Constituição Federal de
1988 insere a saúde como um direito coletivo, dispondo, em seu artigo 196, que a saúde é direito
de  todos e  dever do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que  visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, a garantia da saúde,  enquanto direito público subjetivo e bem jurídico
constitucionalmente tutelado, é dever do Estado, em sentido lato. Diz o Constituinte Originário que
a forma de garantia desse direito subjetivo é a efetivação de políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações
e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Em sendo assim, não obstante o
caráter programático da norma do art. 196, reconhece-se que esta possui força normativa, sendo
este um dos pilares do novo constitucionalismo. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal assim
reconhece desde o ano 2000, quando da prolação do histórico voto do Min. Celso de Melo, no RE
271.286-AgR:

“O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas –

representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que
seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode

mostrar-se  indiferente  ao  problema  da  saúde  da  população,  sob  pena  de  incidir,  ainda  que  por
censurável  omissão,  em  grave  comportamento  inconstitucional.  A  interpretação  da  norma

programática  não  pode  transformá-la  em  promessa  constitucional  inconsequente.  O  caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes

políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não
pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando

justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento
de  seu  impostergável  dever,  por  um  gesto  irresponsável  de  infidelidade  governamental  ao  que

determina a própria Lei Fundamental do Estado.” - RE 271.286-AgR - RS, Rel. Min. Celso de Mello,
julgamento em 12-9-2000, Segunda Turma, DJ de 24-11-2000. [grifamos]

Ademais, a Constituição incumbiu a União, os Estados e os Municípios o dever de dar
concretude a este direito fundamental:
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Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(…)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

(…)

XII - previdência social, proteção e defesa da saúde; 

Art. 30. Compete aos Municípios: 

(…)

VII - prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à
saúde da população; 

Cumpre ainda ressaltar que a  Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a
promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços
correspondentes,  além  de  outras  providências,  em  consonância  com  os  artigos  196  e  197  da
Constituição  Federal,  também dispõe,  em seu  artigo  2°,  sobre  o  dever  do  Poder Público  de
garantir o direito à saúde, e ainda dispõe como princípio do SUS a integralidade e assistência:

Art. 2º. A saúde é um direito fundamental do ser humano devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

§  1º.  O  dever  do  Estado  de  garantir  a  saúde  consiste  na  reformulação  e  execução  de  políticas

econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento
de  condições  que  assegurem  acesso  universal  e  igualitário  às  ações  e  aos  serviços  para  a  sua

promoção, proteção e recuperação.  [grifamos]

Ao  disciplinar  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  a  mencionada  legislação
universalizou  o  acesso aos  sistemas  de  saúde  em  todos  os  níveis,  bem  como  garantiu  a
integralidade de cobertura aos que dele necessitem, conforme disposto em seu art. 7º:

Art. 7º As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
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I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência;

II - integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os
níveis de complexidade do sistema; 

Certo  que,  nos  termos  do  artigo  198,  “caput”  e  inciso  I,  as
ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e
constituem um sistema único, organizado de acordo com  diretrizes de descentralização, com
direção única em cada esfera de governo, regulamentada através da Lei n. 8.080/90. 

Ademais,  o  sistema  único  de  saúde  é  financiado  com  recursos  do  orçamento  da
seguridade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes , nos
moldes do art. 198, §1º, da Constituição Federal.

Já o art. 197 da Constituição Federal normatiza que:

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.

Nesses  termos,  o  Estado  tem  a  obrigação  não  apenas  de  regulamentar  as  ações  e
serviços de saúde como também a de concretizar – por execução direta ou através de terceiros –
o  pleno  exercício  do  direito  fundamental  à  saúde. É  dever  do  Estado  criar  e  implementar
condições objetivas que viabilizem ao cidadão o efetivo acesso ao direito à saúde. 

III.3  -  DA  ORGANIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO E FINANCIAMENTO DO CUIDADO
DAS PESSOAS COM DOENÇAS RARAS NO ÂMBITO DO SUS. DA NECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO DE SERVIÇO DO COMPONENTE DA  ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.

Conforme exposto nesta petição, no Brasil,  o conceito adotado de doenças raras é o
atual da Organização Mundial de Saúde (OMS) define uma Doença Rara (DR) como aquela que
afeta até 65 pessoas em cada 100.000 indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos18. 

18 Art. 1º, Portaria n. 199/2014, do Ministério da Saúde.
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A despeito  da  terminologia  “rara”  utilizada  para  classificação  desse  grupo  de
enfermidades, utilizada em razão da baixa prevalência de cada patologia considerada num certo
grupo de pessoas,  o número de pessoas acometidas por um tipo de doença rara é altamente
expressivo, visto que a literatura médica já identificou mais de 7 (sete) mil doenças raras. Estima-se
que cerca de 13 (treze) milhões de brasileiros vivem com alguma patologia rara19, ao passo que, no
mundo, a estimativa é de aproximadamente 300 (trezentos) milhões de pessoas possuam alguma
doença  rara.20 Em  Sergipe,  considerando  que  possui  uma  população  de  aproximadamente
2.278.308 habitantes, estima-se que devem existir cerca de 120 mil pessoas com estas patologias, e,
em  Aracaju,  cerca  de  36.000 pessoas21,  conforme dados fornecidos  pela  própria  Secretaria  de
Estado da Saúde de Sergipe. 

Visando  alcançar  essa  parcela  significativa  da  população  brasileira,  em  2014,  o
Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças
Raras, aprovou as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com doenças raras no âmbito do
Sistema Único de Saúde (SUS) e  instituiu incentivos financeiros de custeio por meio da Portaria
GM/MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014.

A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras tem como
objetivo  “reduzir  a  mortalidade,  contribuir  para  a  redução  da  morbimortalidade  e  das
manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações de
promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados
paliativos” (art. 4º).

Nesse sentido, a Portaria nº 199, de 30 de janeiro de 2014, do Ministério da Saúde,
estabelece os seguintes objetivos específicos:

Art.  5º  São objetivos  específicos  da Política  Nacional  de Atenção Integral  às  Pessoas  com
Doenças Raras:

I - garantir a universalidade, a integralidade e a equidade das ações e serviços de saúde em
relação às pessoas com doenças raras, com consequente redução da morbidade e mortalidade;

II - estabelecer as diretrizes de cuidado às pessoas com doenças raras em todos os níveis de
atenção do SUS;

19 https://www12.senado.leg.br/radio/1/noticia/2022/02/02/doencas-raras-atingem-cerca-de-13-milhoes-de-brasileiros   
20 https://www.eurordis.org/pt-pt/content/o-que-e-uma-doenca-rara   
21  Informações prestadas pela própria Secretaria de Estado da Saúde no Parecer Técnico n. 030/2020 da Secretaria de
Estado da Saúde, anexo ao  Ofício Externo n° 697/2020-SES.
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III  -  proporcionar  a atenção integral  à  saúde das  pessoas  com doença rara  na  Rede de
Atenção à Saúde (RAS);

IV - ampliar o acesso universal e regulado das pessoas com doenças raras na RAS;

V  -  garantir  às  pessoas  com  doenças  raras,  em  tempo  oportuno,  acesso  aos  meios
diagnósticos e terapêuticos disponíveis conforme suas necessidades; e

VI - qualificar a atenção às pessoas com doenças raras.

A mencionada Portaria também estabeleceu, em seus arts. 6º e 7º, os  princípios  e as
diretrizes que regem a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras:

Art. 6º A Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras é constituída a
partir dos seguintes princípios:

I - atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas;

II  -  reconhecimento  da  doença  rara  e  da  necessidade  de  oferta  de  cuidado  integral,
considerando-se as diretrizes da RAS no âmbito do SUS;

III  -  promoção  do  respeito  às  diferenças  e  aceitação  de  pessoas  com  doenças  raras,  com
enfrentamento de estigmas e preconceitos;

IV -  garantia  de  acesso  e  de  qualidade  dos  serviços,  ofertando  cuidado  integral  e  atenção
multiprofissional;

V - articulação intersetorial e garantia de ampla participação e controle social;

VI - incorporação e uso de tecnologias voltadas para a promoção, prevenção e cuidado integral
na  RAS,  incluindo tratamento  medicamentoso  e  fórmulas  nutricionais  quando indicados  no
âmbito  do  SUS,  que  devem  ser  resultados  das  recomendações  formuladas  por  órgãos
governamentais  a  partir  do  processo  de  avaliação  e  aprovação  pela  Comissão  Nacional  de
Incorporação  de  Tecnologias  no  SUS  (CONITEC)  e  Protocolos  Clínicos  e  Diretrizes
Terapêuticas (PCDT); e

VII  -  promoção da acessibilidade das  pessoas  com doenças  raras  a  edificações,  mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos.

Art. 7º São diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras:
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I  -  educação  permanente  de  profissionais  de  saúde,  por  meio  de  atividades  que  visem  à
aquisição e ao aprimoramento de conhecimentos, habilidades e atitudes para a atenção à pessoa
com doença rara;

II - promoção de ações intersetoriais, buscando-se parcerias que propiciem o desenvolvimento
das ações de promoção da saúde;

III - organização das ações e serviços de acordo com a RAS para o cuidado da pessoa com
doença rara;

IV - oferta de cuidado com ações que visem à habilitação/ reabilitação das pessoas com doenças
raras, além de medidas assistivas para os casos que as exijam;

V - diversificação das estratégias de cuidado às pessoas com doenças raras; e

VI - desenvolvimento de atividades no território que favoreçam a inclusão social com vistas à
promoção de autonomia e ao exercício da cidadania.

Para a efetivação dos objetivos específicos, princípios e diretrizes acima elencados, a
Portaria  nº  199,  de  30  de  janeiro  de  2014,  do  Ministério  da  Saúde estabeleceu  as
responsabilidades comuns e exclusivas do Ministério da Saúde, das Secretarias de Saúde dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, em seus âmbitos de atuação, para melhor assistir
os pacientes com doenças raras, dentre as quais destacamos: 

Art. 8º São responsabilidades comuns do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios em seu âmbito de atuação:

I - garantir que todos os serviços de saúde que prestam atendimento às pessoas com doenças
raras possuam infraestrutura adequada, recursos humanos capacitados e qualificados, recursos
materiais, equipamentos e insumos suficientes, de maneira a garantir o cuidado necessário;

II - garantir o financiamento tripartite para o cuidado integral das pessoas com doenças raras, de
acordo com suas responsabilidades e pactuações;

(…) 

Assim, não há nenhuma dúvida de que a responsabilidade pela oferta do serviço a quem
necessita deve ser atribuída solidariamente aos entes federados. 

Consoante estabelece a Portaria GM/MS nº 199/2014, compete ao Ministério da Saúde
(União),  dentre  outras  atribuições,  prestar  apoio  institucional  às  Secretarias  de  Saúde  dos
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Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  no  processo  de  qualificação  e  de  consolidação  da
atenção  ao  paciente  com  doença  rara (Art.  9º,  inciso  I);  definir  diretrizes  gerais  para  a
organização do cuidado às doenças raras na população brasileira (Art. 9º, inciso III); estabelecer,
através  de  PCDT,  recomendações  de  cuidado  para  tratamento  de  doenças  raras,  levando  em
consideração a incorporação de tecnologias pela CONITEC, de maneira a qualificar o cuidado das
pessoas com doenças raras  (Art. 9º,  inciso IV); e  efetuar a homologação da habilitação dos
estabelecimentos de saúde que realizam a atenção à saúde das pessoas com doenças raras, de
acordo com critérios técnicos estabelecidos previamente de forma tripartite (Art. 9º, inciso V).

Às Secretarias de Saúde do Estado e do Município, por sua vez, incumbe pleitear a
habilitação dos estabelecimentos de saúde como Serviço de Atenção Especializada em Doenças
Raras ou Serviço de Referência em Doenças Raras.  Vejamos os  requisitos  que devem ser
atendidos, segundo a normativa:

Art.  20.  Para pleitear  a  habilitação dos estabelecimentos  de saúde como Serviço de
Atenção Especializada em Doenças Raras ou Serviço de Referência em Doenças Raras,
as Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios encaminharão
à Coordenação- Geral de Média e Alta Complexidade (CGMAC/ DAET/SAS/MS):

I - Resolução da CIR e da CIB ou, no caso do Distrito Federal, do Colegiado de Gestão da
Secretaria de Saúde (CGSES/DF) contendo:

a)  a  relação  dos  estabelecimentos  de  saúde que  realizarão  a  atenção  especializada  como
Serviço de Atenção Especializada ou Serviço de Referência em Doenças Raras; e

b) a relação dos laboratórios que realizarão os exames diagnósticos, conforme descrito nesta
Portaria;

II - atualização dos dados no SCNES dos estabelecimentos a serem habilitados;

III  -  cópia  da publicação em diário oficial  do extrato de contrato com o serviço de saúde,
quando este não for da rede própria da respectiva secretaria de saúde;

IV - a indicação do(s) eixo(s) assistencial(is) de que trata o art. 12, bem como os grupos de
doenças doença(s) para a(s) qual(is) o estabelecimento ofertará a assistência;

V - Formulário de Vistoria disponível no Anexo V, preenchido e assinado pelos respectivos
gestores públicos de saúde; e 

VI  -  titulação  dos  profissionais  da  equipe  mínima  assistencial  e  do  responsável  técnico
cadastrados no SCNES.
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§ 1º Poderá ser habilitado mais de 1 (um) Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras
dentro do mesmo estabelecimento de saúde.

§ 2º Na hipótese de ocorrência do disposto no § 1º, será acrescido à equipe mínima um
profissional  médico para  cada Serviço  de Atenção Especializada  em Doenças  Raras
excedente, sendo os demais profissionais da equipe mínima comuns a todos os Serviços
de Atenção Especializada em Doenças raras habilitados nesse mesmo estabelecimento
de saúde.

Por  sua  vez,  compete  ao  Ministério  da  Saúde  realizar  a  avaliação  dos  documentos
encaminhados pelas SES e SMS e, se for o caso, proceder com vistoria  in loco  para conceder a
habilitação  do  estabelecimento  de  saúde,  o  que  será  feito  mediante  a  publicação  de  Portaria
específica por parte da Secretaria de Atenção à Saúde vinculada ao Ministério, consoante previsão
do art. 21, caput e parágrafo único, da Portaria GM/MS nº199/2014.

Além disso, segundo a referida portaria (art.  24),  o incentivo financeiro de custeio
mensal  para  os  estabelecimentos  habilitados  em  doenças  raras  (Serviço  de  Atenção
Especializada e Serviço de Referência) será efetuado com recursos federais do Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC):

Art. 24. Fica instituído incentivo financeiro para custeio dos procedimentos dispostos no anexo
III, a serem incorporados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS para fins
diagnósticos em doenças raras, realizados pelos Serviços de Atenção Especializada em Doenças
Raras e Serviços de Referência em Doenças Raras.

§ 1º O incentivo financeiro de que trata o "caput" será efetuado por meio do Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (FAEC) pós-produção.

§  2º  Farão  jus  ao  recebimento  do  incentivo  financeiro  de  que  trata  o  "caput"  os
estabelecimentos de saúde habilitados como Serviço de Atenção Especializada em Doenças
Raras e Serviços de Referência em Doenças Raras.

§ 3º O repasse dos recursos de que trata este artigo ocorrerá em conformidade com a produção
dos respectivos procedimentos informados no Sistema de Informação Ambulatorial (SIA/SUS).

§ 4º O incentivo financeiro previsto neste Capítulo  será repassado pelo Fundo Nacional de
Saúde  para  os  fundos  de  saúde  dos  entes  federativos  beneficiários,  respeitando-se  a
especificidade do Serviço.

Destaque-se que a Portaria prevê, em seu artigo 26, a responsabilidade conjunta dos
Estados,  do Distrito Federal  e  dos  Municípios  por eventual  complementação dos recursos
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financeiros  repassados  pelo  Ministério  da  Saúde,  em  conformidade  com  a  pactuação
estabelecida na respectiva CIB e CIR.

As competências dos Estados, por sua vez,  estão previstas no art.  10 da Portaria n.
199/2014 do Ministério da Saúde, dentre as quais destacamos a responsabilidade por  definir os
estabelecimentos  de  saúde  de  natureza  pública,  sob  sua  gestão,  que  ofertam  ações  de
promoção  e  prevenção  e  que  prestam  o  cuidado  às  pessoas  com  doenças  raras,  em
conformidade  com a legislação  vigente,  bem como o  dever  de  pactuar regionalmente,  por
intermédio do Colegiado Intergestores Regional (CIR) e da Comissão Intergestores Bipartite
(CIB) todas as ações e os serviços necessários para a atenção integral às pessoas com doenças
raras. Vejamos:

Art. 10. Às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal compete:

I - pactuar regionalmente, por intermédio do Colegiado Intergestores Regional (CIR) e da
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) todas as ações e os serviços necessários para a
atenção integral às pessoas com doenças raras;

II  - definir  estratégias de articulação com as Secretarias Municipais de Saúde com vistas à
inclusão da atenção e do cuidado integral às pessoas com doenças raras nos planos municipais,
estadual e planejamento regional integrado;

III  - apoiar tecnicamente os Municípios para organização e implantação do cuidado para as
pessoas com doenças raras;

IV - realizar a regulação visando à garantia do atendimento local, regional, estadual ou
nacional às pessoas com doenças raras, de acordo com as necessidades de saúde;

V - analisar  os dados estaduais relacionados às doenças raras produzidos pelos sistemas de
informação vigentes e utilizá-los de forma a aperfeiçoar o planejamento das ações e a qualificar
a atenção prestada às pessoas com doenças raras;

VI - definir os estabelecimentos de saúde de natureza pública, sob sua gestão, que ofertam
ações de promoção e prevenção e que prestam o cuidado às pessoas com doenças raras, em
conformidade com a legislação vigente;

VII  -  apoiar  os  Municípios  na  educação  permanente  dos  profissionais  de  saúde  a  fim  de
promover a qualificação profissional, desenvolvendo competências e habilidades relacionadas
às ações de prevenção, controle e no cuidado às pessoas com doenças raras;

VIII - efetuar e manter atualizado o cadastramento dos serviços de saúde sob sua gestão no
sistema de informação federal  vigente  para  esse  fim e  que realizam a atenção à saúde das
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pessoas  com  doenças  raras,  de  acordo  com  critérios  técnicos  estabelecidos  em  Portarias
específicas do Ministério da Saúde; e

IX - planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a população de
acordo com a contratualização dos serviços, quando for de gestão estadual.

De  forma  semelhante,  a  Portaria  em  comento  definiu
como competências dos Municípios:

Art. 11. Compete às Secretarias Municipais de Saúde:

I - pactuar regionalmente, por intermédio do Colegiado Intergestores Regional (CIR) e da
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) todas as ações e os serviços necessários para a
atenção integral das pessoas com doenças raras;

II -  planejar e programar as ações e os serviços de doenças raras, assim como o cuidado
das pessoas com doenças raras, considerando- se sua base territorial e as necessidades de
saúde locais;

III -  organizar as ações e serviços de atenção para doenças raras, assim como o cuidado
das pessoas com doenças raras, considerando- se os serviços disponíveis no Município;

IV -  planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a população e
operacionalizar a contratualização dos serviços, quando não existir capacidade própria;

V - planejar e programar as ações e os serviços necessários para atender a população de
acordo com a contratualização dos serviços, quando de gestão municipal;

VI -  realizar regulação visando à garantia do atendimento local,  regional,  estadual  ou
nacional às pessoas com doenças raras, de acordo com as necessidades de saúde;

VII - realizar a regulação entre os componentes da rede de atenção à saúde, com definição
de  fluxos  de  atendimento  à  saúde  para  fins  de  controle  do  acesso  e  da  garantia  de
equidade, promovendo a otimização de recursos segundo a complexidade e a densidade
tecnológica necessárias à atenção à pessoa com doenças raras, com sustentabilidade do
sistema público de saúde;

VIII  -  realizar a articulação interfederativa para pactuação de ações  e  de serviços  em
âmbito  regional  ou  inter-regional  para  garantia  da  equidade  e  da  integralidade  do
cuidado;
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IX - implantar o acolhimento e a humanização da atenção de acordo com a Política Nacional de
Humanização (PNH);

X  -  analisar  os  dados  municipais  relativos  às  ações  de  prevenção  e  às  ações  de  serviços
prestados às pessoas com doenças raras, produzidos pelos sistemas de informação vigentes e
utilizá-los de forma a aperfeiçoar o planejamento das ações locais e a qualificar a atenção das
pessoas com doenças raras;

XI - definir os estabelecimentos de saúde de natureza pública, sob sua gestão, que ofertam
ações de promoção e prevenção e que prestam o cuidado às pessoas com doenças raras, em
conformidade com a legislação vigente;

XII - efetuar e manter atualizado os dados dos profissionais e de serviços de saúde que estão sob
gestão municipal, públicos e privados, que prestam serviço ao SUS no Sistema do Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES); e

XIII  -  programar  ações  de  qualificação  para  profissionais  e  trabalhadores  de  saúde  para  o
desenvolvimento de competências e de habilidades relacionadas às ações de prevenção e de
controle das doenças raras.

Assim,  conforme  acima  destacado,  nos  termos  da  Portaria  GM/MS  nº  199/2014,
também compete ao ente municipal, dentre outras coisas, a definição dos estabelecimentos de saúde
de natureza pública sob sua gestão que prestem cuidado a pessoas com doenças raras (art. 10, inciso
VI), assim como o planejamento e a programação das ações e dos serviços necessários para ofertar
o atendimento à população com a contratualização desses serviços (art. 10, inciso IX). 

Por fim, o Município, enquanto encarregado pela organização, execução e gestão dos
serviços e ações de Atenção Básica dentro do seu território, nos termos do Art. 10, inciso I, da
Portaria GM/MS nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, é responsável pelo acesso do paciente com
doença rara a todas as ações e serviços de saúde no âmbito do SUS, como porta de entrada pelas
Unidades  Básicas  de  Saúde  do  Município,  para  posterior  regulação  do acesso  aos  serviços  de
consultas especializadas, exames, procedimentos e outros.

Desse modo, tanto o ente estadual, quanto o ente municipal, são responsáveis, nos
termos dos arts. 10 e 11 da Portaria GM/MS nº 199 de 30/01/2014, por:

•  pactuar regionalmente,  por intermédio do Colegiado Intergestores Regional (CIR) e da
Comissão Intergestores  Bipartite  (CIB),  todas as  ações  e  os  serviços  necessários  para a
atenção integral às pessoas com doenças raras, nos termos do art. 10, inciso I e do art. 11,
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inciso I, da Portaria GM/MS nº 199/2014. Portanto, imprescindível que figurem no polo
passivo da presente demanda.

• definir os estabelecimentos de saúde de natureza pública, sob sua gestão, que ofertam ações
de promoção  e  prevenção  e  que prestam o cuidado  às  pessoas  com doenças  raras,  em
conformidade com a legislação vigente;

Nesses termos, o Poder Público tem a obrigação não apenas de regulamentar as ações e
serviços de saúde como também a de concretizar – por execução direta ou através de terceiros –
o pleno exercício do direito fundamental à saúde. É dever dos entes públicos criar e implementar
condições objetivas que viabilizem aos cidadãos o efetivo acesso ao direito à saúde. 

E tal deve ser feito pelos entes federados, solidariamente, nos termos previstos na
Portaria  GM/MS nº  199  de  30/01/2014,  e  ainda  detalhados  nas  “Diretrizes  para  Atenção
Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS”, publicação do Ministério da Saúde  (disponível

em:“https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/diretrizes_atencao_integral_pessoa_doencas_raras_
SUS.pdf”), através da pactuação regional, por intermédio do Colegiado Intergestores Regional
(CIR)  e  da  Comissão  Intergestores  Bipartite  (CIB),  para  implantação  de  uma  Rede  de
Cuidados a Pessoas com Doenças Raras.

Ocorre que, como demonstrado nos autos, a organização da Rede de Atenção à Saúde
para as Pessoas com Doenças Raras no Estado de Sergipe ainda é embrionária, sem linha de
cuidado elaborada, sendo tal aduzido pelos próprios entes públicos demandados. A situação se
mantém  inalterada  ao  longo  de  diversos  anos  desde  que  a  Portaria  GM/MS  nº  199  de
30/01/2014 foi publicada pelo Ministério da Saúde e mesmo diante dos esforços realizados pelo
MPF em tratativas extrajudiciais, não houve avanços.

Como é  sabido,  a  linha  de  cuidado  da  atenção  aos  usuários  com demanda  para  a
realização  das  ações  na  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  às  Pessoas  com Doenças  Raras
deveria  estar  estrutura  em  Sergipe tanto  pela  Atenção  Básica como  pela  Atenção
Especializada, em conformidade com a Rede de Atenção à Saúde (RAS) e seguindo as Diretrizes
para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no SUS.

A Atenção Básica é a responsável pela coordenação do cuidado e por realizar a atenção
contínua da população que está sob sua responsabilidade adstrita, além de ser a porta de entrada
prioritária do usuário na rede (art. 13, §1º, art. 13 da Portaria GM/MS nº 199/2014). 
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Já a  Atenção Especializada ambulatorial e hospitalar no cuidado às pessoas com
doenças  raras  consiste  no  conjunto  de  pontos  de  atenção  com  diferentes  densidades
tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, ambulatorial especializado e
hospitalar, apoiando e complementando os serviços da atenção básica (art. 13, §2º, art. 13 da
Portaria  GM/MS  nº  199/2014).  O  atendimento  especializado  ocorre    em  algum hospital  ou  
serviço  de  média  e  alta  complexidade,  como  ambulatórios  especializados  e  serviços  de
reabilitação.     

Este nível de atenção deverá garantir também a referência para os procedimentos
diagnósticos, cirúrgicos e terapêuticos de diversas especialidades que estejam neste nível de
complexidade. Entretanto,  é  fundamental  ressaltar  que,  em função da complexidade  de  alguns
exames diagnósticos e do custo de alguns medicamentos, existe a previsão de encaminhamentos a
Serviços de Atenção Especializada ou Serviços de Referência em DR (sejam pacientes em situações
específicas,  teleconsultoria/telessaúde  ou  amostras  de  exames  para  investigação)  com
estabelecimento de protocolos, inclusive para tratamento e reabilitação. 

Os Serviços de Atenção Especializada e Serviços de Referência em Doenças Raras
se encontram previstos como componentes estruturantes complementares da Rede de Atenção
à Saúde (RAS) na Portaria GM/MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014, que, em seu art. 14,
dispõe sobre a  HABILITAÇÃO DE SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, sendo
esses classificados como:

• Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras: presta serviço de saúde para uma
ou mais doenças raras; e

• Serviço de Referência em Doenças Raras: presta serviço de saúde para pessoas com
doenças raras pertencentes a, no mínimo, dois eixos assistenciais (doenças raras de origem
genética e de origem não genética).

A Atenção Especializada deve garantir: 

a) Acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos, mediante protocolos e diretrizes; 

b) Acesso à informação; 

c) Aconselhamento genético (AG), quando indicado;
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d)  Estruturação do cuidado de forma integrada  e  coordenada,  desde  o  acolhimento,
apoio, reabilitação e prevenção;                                                                             

e) Apoio matricial à Atenção Básica; 

f) Apoio matricial à atenção básica pós aconselhamento genético (AG).

Os procedimentos de avaliação clínica para diagnóstico de doenças raras (exames
específicos de doenças raras disponíveis no Sistema Único de Saúde) e de aconselhamento
genético  (AG)  somente  poderão  ser solicitados  e/ou  executados  pelos  Serviços  de  Atenção
Especializada  e  Serviços  de  Referência  em  Doenças  Raras,  devidamente  habilitados  pelo
Ministério  da  Saúde,  conforme  legislação  específica  sobre  as  profissões  de  saúde  e
regulamentação dos seus respectivos conselhos profissionais. 

No que diz respeito ao financiamento desses serviços, para além do ressarcimento pelos
diversos atendimentos diagnósticos e terapêuticos clínicos e cirúrgicos e a assistência farmacêutica,
o Ministério  da Saúde instituiu  incentivo  financeiro  de custeio  mensal  para  os  serviços  de
atenção especializada em doenças raras.  Segundo a Portaria GM/MS nº 199, de 30 de janeiro de
2014 (art. 24) esses recursos advém do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC).

É através da habilitação de serviços de atenção especializada que se viabiliza a
concretização, pelo Poder Público, de ações e serviços de saúde especializados para pacientes
com doenças  raras,  proporcionando-lhes,  por exemplo,  o  acesso  oportuno  aos  exames  de
biologia  molecular,  citogenética  e  imunoensaios,  além  do  aconselhamento  genético  e
procedimentos de avaliação diagnóstica, os quais já se encontram incorporados na tabela de
procedimentos do SUS por meio da Portaria GM/MS nº 199, de 30 de janeiro de 2014.

Os Hospitais Universitários, Federais  e Estaduais,  em torno de 50 em todo o Brasil
(notadamente  para  os  casos  de  erros  inatos  do  metabolismo)  e  as  associações  beneficentes  e
voluntárias (que contam com recursos governamentais e dedicam-se principalmente aos casos de
deficiência intelectual e dismorfologia) costumam ser o locus da atenção à saúde dos pacientes
com doenças raras, justamente poque pressupõe a integração de ensino, pesquisa e assistência em
seu funcionamento. Daí a razão pela qual em diversos outros Estados a habilitação de serviços de
atenção especializada tenha recaído em tais instituições, como poderia ter ocorrido no Estado
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de Sergipe. Ocorre, porém, que decorridos 8 anos de tratativas e discussões técnicas, o Poder
Público  não concluiu a definição e a efetiva implantação do referido serviço, submetendo a
população que padece de doenças raras (em especial crianças), a uma situação de comprovada
desassistência.

Somente  com  a  efetiva  implementação  dessa  política  de  saúde,  de  abrangência
transversal na Rede de Atenção à Saúde (RAS), o Poder Público cumpre  o seu dever constitucional
e legal, materializado no objetivo da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças
Raras  de  reduzir  a  mortalidade,  contribuir  para  a  redução  da  morbimortalidade  e  das
manifestações secundárias e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, por meio de ações
de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno redução de incapacidade e
cuidados paliativos.

Ressalta-se que o serviço de diagnóstico de doenças genéticas inexiste no Estado de
Sergipe. A sua implantação não apenas suprirá as demandas do Estado, mas contribuirá para
o atendimento da demanda da região Nordeste,  a  qual  possui  o  segundo maior índice  de
mortalidade de pacientes com problemas de doenças raras, 20,81% (ÁVILA, 2016)22.

Conforme demonstrado no Item II.B desta petição inicial, o Poder Público, em todas as
esferas de gestão do SUS (federal, estadual e municipal) ainda não implementou adequadamente
a Política de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Estado de Sergipe. Trata-se de
uma realidade de invisibilização desses pacientes na prestação dos serviços públicos de saúde,
que se reflete na indisponibilidade de especialidades médicas e de exames diagnósticos e de
acompanhamento,  o  que  finda  por privá-los  do  diagnóstico  tempestivo  da  doença  e,  por
conseguinte, da definição do tratamento em tempo oportuno.

Tal situação importa violação de direitos fundamentais à vida e à saúde dos pacientes
com  doenças  raras  em  Sergipe,  além  da  infringência  ao  direito  social  à  saúde  da  população
sergipana como um todo, pela não disponibilização de serviços de saúde previstos na  Portaria GM/
MS nº  199/2014 em Sergipe,  ensejando um quadro  de desassistência  a  todos aqueles  que dela
necessitam ou possam dela vir a necessitar.

Nesses  termos,  com  o  objetivo  de  garantir  aos  sergipanos  com  doenças  raras
atenção integral à saúde, não resta alternativa ao MPF senão pleitear tutela jurisdicional para

22 Anexo do Ofício - SEI nº 63/2021/SUPRIN/HUL-UFS-EBSERH, p. 742 do Inquérito Civil.
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compelir  os  demandados  a  adotar,  cada um em sua  respectiva  esfera  de  competência,  as
medidas necessárias para: (a) implantar uma Rede de Cuidados a Pessoas com Doenças Raras
em Sergipe, mediante pactuação regional, por intermédio do Colegiado Intergestores Regional
(CIR) e da Comissão Intergestores Bipartite (CIB); e (b) implantar, neste Estado, ao menos 01
(um) Serviço Especializado ou Serviço de Referência em Doenças Raras, viabilizando, assim, o
atendimento integral e universal às pessoas com doenças raras no Estado, conforme estabelece
a  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  às  Pessoas  com  Doenças  Raras,  instituída  pela
Portaria nº 199, de 30 de Janeiro de 2014, do Ministério da Saúde. 

IV. DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Dispõe o artigo 12 da Lei da Ação Civil Pública que o juiz pode conceder mandado liminar,
antecipando os efeitos da tutela pretendida, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, observado
o artigo 19 da Lei n.º 7.347/85, com ou sem justificação prévia, desde que exista prova inequívoca dos fatos,
diante da verossimilhança das alegações e fundado receio de dano irreparável.

Os  artigos  11  e  12  da  Lei  n.  7.347/85,  preveem  de  forma  taxativa  a  possibilidade  de
requerimento de tutela de natureza cautelar ou antecipada. Vejamos:

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz
determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva,
sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou
compatível, independentemente de requerimento do autor.

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão
sujeita a agravo.

A tutela antecipada nada mais é que um instrumento processual que objetiva conferir ao autor,
de  maneira  imediata  e  desde  que  se  encontrem  presentes  os  requisitos  de  natureza  objetiva,  parte  ou
totalmente a prestação jurisdicional que lhe seria conferida apenas por ocasião da sentença.

Já o Código de Processo Civil no seu art. 300 e 303 dispõe que:

Art.  300.  A tutela  de  urgência  será  concedida  quando houver  elementos  que  evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou
fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução
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ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, observa-se, na própria lei, os requisitos para concessão da antecipação dos efeitos da
tutela: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil.

No presente caso, resta  evidente a  atuação deficiente dos réus em garantir às pessoas com
doenças  raras  em  Sergipe  o  direito  à  saúde,  consubstanciado  no  acesso  aos  serviços  de  atenção
especializada, eis que nesta unidade federativa não há nenhuma unidade de saúde habilitada como “Serviço
de Atenção Especializada em Doenças Raras” ou “Serviço de Referência em Doenças Raras”. Longe disso,
conforme apurado pelo MPF na fase extraprocessual, a organização da Rede de Atenção à Saúde para as
Pessoas com Doenças Raras neste Estado ainda é embrionária, sem linha de cuidado elaborada, situação
essa que se manteve inalterada ao longo dos anos.

Com efeito é o próprio Estado de Sergipe e o Município de Aracaju que informam ser essa
a situação em que se encontram os pacientes com doenças raras. A título exemplificativo, cite-se que a
SES/SE reafirmou (como já havia aduzido ao longo da instrução extraprocessual) que  a organização da
Rede de Atenção à Saúde para as Pessoas com Doenças Raras neste Estado ainda era embrionária,
sem linha de cuidado elaborada,  conforme se afere do Parecer Técnico n. 030/2020/Ofício Externo n°
697/2020-SES (em anexo).  À semelhança  das  informações  prestadas  pelo  gestor  estadual,  a  Secretaria
Municipal  de  Saúde  de Aracaju  (SMS-  Aracaju)  informou ao MPF,  que  não havia Plano de Rede  de
Cuidados a Pessoas com Doenças Raras pactuado e aprovado entre os entes federativos (SES, MS e
SMS) para a oferta desses serviços. 

Embora os gestores tenham afirmado no curso da instrução do inquérito civil que desde 2014,
vinham sendo realizadas “discussões técnicas com gestores municipais saúde” para definição de um “Serviço
de Referência Estadual em Doenças Raras”, observou-se, ao longo das apurações e tratativas para resolução
extrajudicial do problema, que tal definição nunca chegou a se concluir ou ao menos avançar de forma
concreta, perfazendo um total de 8 anos desde o início das alegadas tratativas sem que um Serviço de
Referência seja implementado. 

Mais  grave  ainda,  verificou-se  que  ao  longo  desse  período  tampouco  houve  qualquer
pactuação  regional,  por  intermédio  do  Colegiado  Intergestores  Regional  (CIR)  e  da  Comissão
Intergestores Bipartite (CIB) acerca de ações e serviços necessários para a atenção integral das pessoas
com doenças raras, definindo-se uma Rede de Cuidados a Pessoas com Doenças Raras. 
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Conforme as provas aportadas junto a esta petição (detalhadas no Item II.B), os réus não vem
cumprindo o dever de “garantir que todos os serviços de saúde que prestam atendimento às pessoas com
doenças  raras  possuam  infraestrutura  adequada,  recursos humanos  capacitados  e  qualificados,
recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes, de maneira a garantir o cuidado necessário”,
eis que o art.8º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 199/2014, prevê que tais medidas são de responsabilidade
comum do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, em seu âmbito de atuação.

A simples  oferta  de  consultas  com  médico  especialista  em  genética  não  é  suficiente  para
oferecer à atenção integral à saúde das pessoas com doença rara, em especial porque, para o diagnóstico
(tempestivo) da doença e, por conseguinte, a definição do tratamento (em tempo oportuno),  faz-se
necessária a realização de exames e procedimentos específicos, com a consequente disponibilização de
tratamento medicamentoso, suplementos e reabilitação. O componente diagnóstico, portanto, é essencial
na implementação de uma linha mínima de cuidado da atenção aos usuários.

Tal componente, entretanto, inexiste no Estado de Sergipe. A sua implantação não apenas
suprirá as demandas do Estado, mas contribuirá para o atendimento da demanda da região Nordeste, a qual
possui o segundo maior índice de mortalidade de pacientes com problemas de doenças raras (20,81%)23, o
que está diretamente relacionado à falta de acesso ao diagnóstico precoce e ao tratamento oportuno.

Essa falta de acesso ao atendimento especializado para os pacientes de doenças raras em Sergipe
se dá justamente por falta de investimento de recursos públicos por parte das três esferas de gestão do
SUS para implementação da Portaria do Ministério da Saúde n.º 199/2014,  que instituiu a Política
Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no âmbito do Sistema Único de Saúde.

São  milhares  de  pessoas  cujo  acesso  ao  diagnóstico  é  dificultado,  causando-lhes  elevado
sofrimento clínico e psicossocial, bem como para suas famílias. Ademais, ao não ter acesso ao diagnóstico
tempestivo, tais pacientes não iniciam o tratamento adequado,  que é capaz de reduzir complicações e
sintomas, assim como impedir o agravamento e evolução da doença, em especial tendo-se em conta que as
doenças raras são enfermidades  crônicas, progressivas,  degenerativas e até incapacitantes,  afetando a
qualidade  de  vida  das  pessoas  e  de  suas  famílias  e  podendo levar  o  indivíduo a  óbito  se  não  tratadas
adequadamente.

Trata-se, sem dúvidas, de um grave problema de saúde pública, sendo evidente a necessidade
de:

a) realizar pactuação regional, por intermédio do Colegiado Intergestores Regional (CIR) e da

23 Anexo do Ofício - SEI nº 63/2021/SUPRIN/HUL-UFS-EBSERH, p. 742 do Inquérito Civil.

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br

40/43



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO 9º OFÍCIO - CIDADANIA

Comissão Intergestores Bipartite (CIB), para  organizar e implantar uma Rede de Atenção Integral às
Pessoas  com Doenças  Raras  em Sergipe,  com definição da   linha  de  cuidado  , permitindo  reduzir  o
sofrimento clínico e psicossocial aos afetados e seus familiares. Os entes públicos gestores do SUS tem o
dever de estabelecer os pontos da rede de atenção à saúde onde serão confirmados os diagnósticos (testes
genéticos), instituídos os tratamentos, seguimentos e acompanhamentos dessas pessoas. É a linha de cuidado
– ainda não definida para pessoas com doenças raras em Sergipe – que delimita as ações e os serviços que
devem ser desenvolvidos nos diferentes pontos de atenção de uma rede de atenção à saúde. 

b) a implantação, no Estado de Sergipe, de ao menos 01 (um) Serviço do Componente da
Atenção Especializada da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras   no  
âmbito do SUS.

Há,  portanto,  substancial  demonstração  não  apenas  do  fumus  boni  iuris,  mas  também  do
periculum in mora, já que a eventual concessão da tutela jurisdicional pretendida apenas ao final do processo
enseja  risco de elevada monta  e  gravidade,  prolongando,  ao longo do tempo,  a  violação de direitos  de
milhares de pessoas com doenças raras que dependem do Sistema Único de Saúde em Sergipe. 

V. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer:

V.1.  Que  seja  deferida  a  TUTELA  ANTECIPADA  DE  URGÊNCIA  EM  CARÁTER
LIMINAR com a finalidade específica de que os réus sejam compelidos a cumprir as seguintes obrigações:

a) que o ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE ARACAJU adotem as providências
necessárias,  cada um em sua esfera de atribuições, para organizar e implantar, através de  pactuação
regional no âmbito do Colegiado Intergestores Regional (CIR) e da Comissão Intergestores Bipartite
(CIB), uma Rede de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras em Sergipe,  com definição da
linha de  cuidado que  preveja  todas  as  ações  e  os  serviços  necessários  para  sua  atenção integral,
estruturada pela Atenção Básica e pela Atenção Especializada, em conformidade com a Rede de Atenção à
Saúde (RAS), e seguindo as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema
Único de Saúde, nos termos da Portaria GM/MS nº 199/2014;

b) que a  UNIÃO, o  ESTADO DE SERGIPE e o  MUNICÍPIO DE ARACAJU adotem as
providências necessárias, cada um em sua esfera de atribuições, para a habilitação e efetiva implantação
de ao menos um estabelecimento de saúde como Serviço de Atenção Especializada em Doenças Raras
ou Serviço de Referência em Doenças Raras no Estado de Sergipe, nos termos da Portaria GM/MS nº

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br

41/43



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SERGIPE

GABINETE DO 9º OFÍCIO - CIDADANIA

199/2014;

c)  caso  não  sejam  cumpridas  as  determinações  acima,  que  seja  arbitrada multa  diária  por
descumprimento para cada ente público, a ser revertida ao Fundo Federal de Proteção aos Direitos Difusos;

V.2. Requer a citação dos réus para contestar, querendo, a presente ação, no prazo legal, sob
pena de revelia;

V.3. Ao final, requer-se como TUTELA DEFINITIVA, que sejam julgados procedentes os
pedidos, para: 

a) confirmar os pedidos de tutela antecipada de urgência (item V.1), tornando-os definitivos para
o cumprimento das obrigações descritas nas alíneas anteriores por parte dos réus 

b) que o ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE ARACAJU adotem as providências
necessárias,  cada um em sua esfera de atribuições, para organizar e implantar, através de  pactuação
regional no âmbito do Colegiado Intergestores Regional (CIR) e da Comissão Intergestores Bipartite
(CIB), uma Rede de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras em Sergipe,  com definição da
linha de  cuidado que  preveja  todas  as  ações  e  os  serviços  necessários  para  sua  atenção integral,
estruturada pela Atenção Básica e pela Atenção Especializada, em conformidade com a Rede de Atenção à
Saúde (RAS), e seguindo as Diretrizes para Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras no Sistema
Único de Saúde, nos termos da Portaria GM/MS nº 199/2014;

c) condenar a UNIÃO, o ESTADO DE SERGIPE e o MUNICÍPIO DE ARACAJU a adotar
as  providências  necessárias,  cada  um  em  sua  esfera  de  atribuições,  para  a  habilitação  e  efetiva
implantação de ao menos um  estabelecimento de saúde como Serviço de Atenção Especializada em
Doenças  Raras  ou Serviço de Referência em Doenças  Raras  no Estado de Sergipe,  nos  termos  da
Portaria GM/MS nº 199/2014;

d)  caso  não  sejam cumpridas  as  determinações  acima,  que  seja  arbitrada  multa  diária  por
descumprimento para cada ente público, a ser revertida ao Fundo Federal de Proteção aos Direitos Difusos
ou aplicada a outra destinação social para resolução de demanda de saúde pública;

V.4. Para fins de atendimento do art. 319, VI, do CPC, o Ministério Público Federal manifesta o
propósito de produzir todos os meios de prova admitidos em nosso ordenamento jurídico e que vierem a se
fazer  necessários  no  curso  do  processo,  notadamente:  a  juntada  de  documentos,  realização  de  perícias,
inspeções, oitivas de testemunhas,  apresentando, desde logo, todos os elementos de prova coligidos nos
autos  do  Inquérito  Civil  nº  1.35.000.001016/2019-87.  (em anexo).  Tendo  em vista  a  relevância  para
instrução  do  feito, apresenta,  desde  já,  o  seguinte  rol  de  testemunhas,  membros  da  Associação
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Sergipana de Pessoas com Doenças Raras (ASPDR), cujo endereço será fornecido oportunamente: a)
Diana dos Santos Batista; Rosamary Teles Santana; Nívea Vieira Santos.

V.5. para fins de atendimento do art. 319, VII, do Código de Processo Civil, informa a parte
autora  que,  embora já  tenha tentado a  resolução extrajudicial  da  lide,  possui  interesse  na realização de
audiência de conciliação visando à composição, caso manifestem interesse todas ou alguma das requeridas;

V.6. Requer a dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, conforme o
artigo 18 da Lei 7.347/85;

V.7. Requer a condenação dos réus ao pagamento de custas e despesas processuais, inclusive as
decorrentes de eventuais perícias;

Desde já, requer a juntada dos autos do Inquérito Civil nº 1.35.000.001016/2019-87, bem como
dos demais documentos anexados a essa petição inicial; 

Dá-se a causa o valor de R$ 2.899.839,1024.

Aracaju, data da assinatura eletrônica.

[Assinado eletronicamente]

 MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO

Procuradora da República                                                                                                    

24 Conforme valores extraídos do Ofício - SEI nº 6/2022/GAS/HUL-UFS-EBSERH (anexado com o  Inquérito Civil 
nº 1.35.000.001016/2019-87).

Rua José Carvalho Pinto, 280 – Edifício Aracaju Boulevard, Jardins, Aracaju-SE, 49032-013
Fone: (79) 3301-3700 – Site: http://www.prse.mpf.mp.br

43/43

23011217324953300000006613034

Processo: 0800119-54.2023.4.05.8500
Assinado eletronicamente por: 
MARTHA CARVALHO DIAS DE FIGUEIREDO - Gestor
Data e hora da assinatura: 12/01/2023 17:55:36
Identificador: 4058500.6594970
Para conferência da autenticidade do documento: https://pje.jfse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

https://pje.jfse.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam

