
RECOMENDAÇÃO Nº 14 DE 11 DE OUTUBRO DE 2016

RECOMENDA ao Ministério da Saúde a criação de
um  Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas
(PCDT)  para  a  obesidade,  com  a  dispensação  de
medicamentos para os usuários do SUS tendentes a
auxiliar no combate da enfermidade.

O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, pela Procuradora da República

signatária, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, com amparo nos artigos

127, caput, 129, incisos II, III e IX, da Constituição da República, artigos 1º e 6º, incisos

VII, alínea “a”, e XX da Lei Complementar nº 75/1993, e:

CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do  regime  democrático  e  dos interesses sociais  e  individuais  indisponíveis,  conforme

preceitua o art. 127, caput da Constituição Federal;

CONSIDERANDO que,  segundo  dados  do  Instituto  Brasileiro  de

Geografia e Estatística (IBGE) divulgados em 2015, cerca de 60% da população brasileira

(82  milhões  de  pessoas)  está  com  excesso  de  peso,  apresentando  Índice  de  Massa

Corporal (IMC) igual ou superior a 25 kg/m²1;

CONSIDERANDO que, ainda de acordo com o IBGE, um em cada 05

(cinco)  brasileiros,  no ano de 2013, estava acometido de obesidade,  por possuir  IMC

superior a 30 kg/m²;

CONSIDERANDO que  o próprio  Ministério  da Saúde reconhece a

obesidade  como  uma  condição  cada  vez  mais  prevalente  na  população  brasileira,

1 http://www.abeso.org.br/noticia/quase-60-dos-brasileiros-estao-acima-do-peso-revela-pesquisa-do-ibge.
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desenvolvendo,  de  forma  prioritária  no  SUS,  ações  voltadas  ao  manejo  alimentar  e

nutricional de pessoas que sofrem dessa condição2;

CONSIDERANDO que a própria Pasta Federal admite a insuficiência

de se ministrar apenas o tratamento preventivo e confirma a necessidade de se utilizar

fármacos perante pacientes com obesidade III (IMC igual ou maior que 40,0 kg/m²) e  II

(IMC entre 35,0 – 39,9 kg/m²) – estes últimos no caso de não haver redução de peso após

a adoção de medidas não farmacológicas3;

CONSIDERANDO que não há informações, até o momento, sobre a

incorporação  no  SUS  de  medicamentos  aptos  a  auxiliar  no  combate  à  obesidade,  a

exemplo do  orlistat,  tendo em vista a ausência de demandas apresentadas com esta

finalidade à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC);

CONSIDERANDO que,  a  despeito  de  não  haver  cura  para a

obesidade, a utilização dos fármacos supra, acompanhada de uma reeducação alimentar,

pode trazer significativa redução de peso ao paciente;

CONSIDERANDO  o parecer oferecido pela Sociedade Brasileira de

Endocrinologia e Metabologia (SBEM) favorável à incorporação do orlistat pela CONITEC

no SUS4;

CONSIDERANDO que o orlistat é um medicamento com registro na

Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  destinando-se  seu  uso  para  o

“tratamento  de  longo  prazo  de  pacientes  com  sobrepreso  ou  obesidade,  incluindo

pacientes com fatores de  risco  associados à obesidade,  em conjunto  com uma dieta

levemente hipocalórica”;

CONSIDERANDO a necessidade de se criar um Protocolo Clínico e

Diretrizes  Terapêuticas (PCDT)  para  a  obesidade,  fixando  critérios  objetivos  para  o

diagnóstico e o tratamento da enfermidade, com previsão, inclusive, acerca da utilização

2 Vide o ofício nº 116/2015/DGITS/SCITE/MS, anexo a esta recomendação.
3 Vide a nota técnica nº 102/2012, anexa a esta recomendação.
4 Vide o ofício nº 227/SBEM/2015 da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, anexo a esta

recomendação.
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de fármacos;

CONSIDERANDO que, quanto à incorporação de medicamentos no

SUS,  o  próprio  Ministério  da  Saúde  detém  iniciativa  de  encaminhar  propostas  de

inclusão à CONITEC, na forma do art. 15, § 4º do Decreto nº 7.646/20115;

Resolve  RECOMENDAR ao(à) Secretário(a) de Atenção à Saúde do

Ministério da Saúde que:

(I) adote  as  medidas  cabíveis  para  a  criação  de  um  Protocolo

Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para a obesidade, contemplando a dispensação

de  medicamentos  para  os  usuários  do  SUS,  nos  moldes  defendidos  pela  Sociedade

Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM);

(II) encaminhe  à  CONITEC  demanda  de  incorporação  do

medicamento orlistat no SUS, à luz do art. 15, § 4º do Decreto nº 7.646/2011, seguindo

os padrões indicados pela supracitada sociedade médica.

PRAZO DE RESPOSTA: 20 (vinte) dias.

EFICÁCIA  DA  RECOMENDAÇÃO:  A  presente  recomendação  dá

ciência e constitui em mora o destinatário quanto às providências solicitadas e, após o

decurso do lapso temporal acima consignado – 20 (vinte)  dias, o seu receptor estará

automaticamente constituído em mora em caso de não satisfação das medidas postas em

destaque,  sujeitando-se  à  responsabilização  pelo  inadimplemento  contratual,  com  a

adoção de todas as providências administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima

extensão.

Encaminhe-se  cópia  desta  peça  recomendatória,  para  fins  de

ciência,  à  1ª  Câmara  de  Coordenação  e  Revisão  do  Ministério  Público  Federal,

5 Art. 15.  A incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de tecnologias em saúde e a constituição ou
alteração de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas serão precedidas de processo administrativo.
(…)
§ 4o  No  caso  de  propostas  de  iniciativa  do  próprio  Ministério  da  Saúde,  serão  consideradas  as
informações disponíveis e os estudos técnicos já realizados para fins de análise pela CONITEC.
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publicando-a no portal eletrônico da PR/BA, em conformidade com o art. 23, caput, da

Resolução  n° 87/2010 do CSMPF.

Salvador/BA, 08 de novembro de 2016.

VANESSA GOMES PREVITERA 

Procuradora da República

DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A PRESENTE RECOMENDAÇÃO:

1) Ofício nº 227/SBEM/2015 da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia,

acompanhado de sua “Atualização das Diretrizes para o Tratamento Farmacológico da

Obesidade e do Sobrepreso”;

2)  Ofício  nº  116/2015/DGITS/SCITE/MS  da  Secretraria  de  Ciência,  Tecnologia  e

Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde;

3)  Nota técnica nº 102/2012 da Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde;
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