
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

 

                        Tratam os presentes autos de requerimento formulado pelo servidor EDSON
FERREIRA DA SILVA, lotado na Seção Judiciária do Distrito Federal, para continuidade de
fornecimento da medicação oncológica de referência Aromazin 25 mg (exemestano), do
Laboratório Pfizer,  em favor de sua dependente Aclair Alves, visto que a medicação genérica
atualmente utilizada tem causado total desconforto, efeitos colaterais e reações adversas à
paciente, de acordo com relatório médico da médica assistente da beneficiária 4418066.

                        O pedido (4418066) data de 13/07/2017 e, após a adoção dos procedimentos
necessários de instrução dos autos pela SECBE, o processo foi distribuído a este Conselheiro,
em 03/08/2017 (4536568).

                        É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por Marcos de Oliveira Dias , Diretor(a) de Secretaria
em exercício, em 09/08/2017, às 09:00 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4545359 e o código CRC C149503D.
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VOTO

O requerente informa em seu pedido 4418066, comprovado nos autos 2422067, que
inicialmente o tratamento de sua dependente, Aclair Alves, portadora de neoplasia maligna de mama, era feito
com a utilização do medicamento oncológico de marca Aromasin (exemestano) 25 mg, mas que no último
fornecimento o medicamento de marca foi substituído pelo genérico (exemestano 25mg), causando à assistida
efeitos colaterais e reações adversas desconfortantes.

A médica assistente da paciente, em Relatório Médico 4418066, atestou que os efeitos
colaterais apareceram em razão da troca do medicamento de marca pelo genérico e solicita a continuidade do
tratamento com o medicamento Aromasin 25mg, que é a formulação de referência, produzido pelo
Laboratório Pfizer.

Instada a se manifestar 4432639, a Junta Médica do Tribunal emitiu Laudo Médico
4521757, do transcrevemos  uma parte com destaques acrescidos:

A dose preconizada para a Sra. Aclair é de 25 mg 1 x dia de forma
contínua por 5 anos (SC 1,93). A solicitação médica para o 1º ciclo
de Aromasin deu-se em 25/01/2016 (DOC SEI 1699560)
Na inspeção pericial a beneficiaria informou que a partir do segundo
dia de troca da medicação Aromasin pelo genérico exemestano
começou a sentir desconforto gastrintestinal, com dispepsia e refluxo.
Também percebeu cefaleia. Não percebeu outras diferenças. Ao
longo de uma semana persistiu com a medicação, mas tais sintomas
se intensificaram, levando à descontinuação do fármaco genérico, e
aquisição por meios próprios da medicação original, Aromasin. Após
o retorno à medicação original, sentiu rápida melhora.
A questão sobre a intercambialidade entre medicações "referência",
similares e genéricas causa polêmica e ainda é tema com importantes
divergências na literatura especializada. Em busca no PUBMED,
biblioteca digital do governo americano, encontram-se artigos que
criticam e outros que endossam a possibilidade de troca entre esses
fármacos. Há estudo sobre a ocorrência de efeitos adversos atípicos,
ou mais intensos, ou redução de eficácia do tratamento com a troca de
medicações, sugerindo que os profissionais tenham cuidado ao
indicar formulações genéricas. Outro estudo (italiano) pondera sobre
os critérios que levam à conclusão de bioequivalência, descrevendo
que é aceitável uma diferença de até 20% na bioequivalência entre
medicação original e determinado genérico. Pondera ainda que entre
diferentes genéricos esse limite não é estabelecido, o que pode
dificultar a previsibilidade de equivalência entre genéricos. Também
aponta a possibilidade de diferença na composição quanto aos
excipientes, o que poderia causar intolerâncias. Há, por outro lado,
estudos que afirmam a semelhança de equivalência e tolerabilidade
entre esses fármacos.
A fim de dirimir dúvidas sobre possíveis diferenças entre a medicação
original e o genérico utilizado no caso em tela, solicitou-se
informações ao Médico Auditor do Pró-Social, Dr. KELSON R.
CARVALHO, CRM DF 18516, o qual comunicou que a medicação
utilizada foi o genérico do exemestano do laboratório Wyeth/Pfizer.
O registro na Anvisa dessas medicações mostra composição idêntica,
tanto no princípio ativo, quanto nos excipientes, tratando-se
inclusive do mesmo laboratório.
A Junta Médica pondera que há normatização que apoia a
possibilidade de troca entre medicações referência e genéricas. Por
outro lado, há inúmeros relatos de caso semelhantes ao da
beneficiária, que mostram consequências nessas trocas. Isso posto,
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não encontramos embasamento técnico para contraindicar a
substituição pelo genérico nesse caso, por tratar-se de fármaco do
mesmo laboratório, com mesma composição, até mesmo dos
excipientes.

 
Resumindo, a Junta Médica informa que:

- os efeitos colaterais foram constatados com a troca da medicação;
- a intercambialidade entre medicações de marca, similares e genéricas é tema de divergências na literatura
especializada;
- a possibilidade de diferenças na composição dos medicamentos quanto aos incipientes poderia causar
intolerâncias;
- no caso em tela os medicamentos de marca e genérico utilizados pela paciente são produzidos pelo mesmo
laboratório (Pfizer) com registro na ANVISA com composições idênticas; e
- por tudo isso não encontra embasamento técnico para contraindicar a substituição do medicamento genérico.

A Secbe juntou aos autos jurisprudência deste Tribunal que possibilita o fornecimento de
medicação genérica. Senão vejamos:

 
Dever estatal de fornecimento de medicamentos de prestação de
serviços de saúde. A reserva do possível deve ser ponderada com os
postulados magnos da proibição do retrocesso social e da dignidade
da pessoa humana, independentemente do alto custo da medicação.
Haverá sempre presunção da possibilidade de prestação positiva
para satisfazer a direito fundamental. É da Administração o ônus de
demonstrar cabalmente o contrário, com prova do direcionamento
dos meios disponíveis para a satisfação de outras necessidades
essenciais. A simples alegação de alto custo não é suficiente para
negar o fornecimento de medicamento de comprovada eficácia. Há
jurisprudência nesta Corte no sentido de que não existe motivo para
se impor à Administração o fornecimento de medicamento de marca,
devendo a tutela jurisdicional possibilitar o fornecimento de remédio
genérico (art. 3º da Lei 9.787/1999 c/c art. 3º, XVIII, da Lei
6.360/1976), sob pena de injustificada oneração do SUS. Precedentes.
Unânime. (Ap 0010512-65.2010.4.01.3803, rel. Juiz Federal Márcio
Barbosa Maia (convocado), em 19/11/2014.)
 

A norma de regência sobre tema é a Portaria PRESI/SECBE 181/2013, alterada pela
Portaria PRESI 221/2017, que dispõe sobre a concessão de Auxílio-medicamento aos beneficiários do Pro-
Social, da qual reproduzimos e destacamos:

Art. 2º Alterar a Portaria Presi/Secbe 181 de 30 de outubro de 2013,
que passa a vigorar com a seguinte redação:
         Art. 1º O Auxílio-medicamento, no âmbito do Tribunal e das
Seccionais, destinado à cobertura parcial ou integral, de despesas
com medicamentos de uso contínuo, indispensáveis ao tratamento de
neoplasias malignas, em                    regime domiciliar, dar-se-á em
conformidade com esta Portaria.  
         Art. 2º São elegíveis para concessão do Auxílio-medicamento os
beneficiários acometidos de neoplasias malignas que apresentem
toda a documentação com as informações clínicas e laboratoriais
necessárias às análises                   técnica e administrativa do Pro-
Social.
         Art. 2ºA Serão fornecidos medicamentos baseados no princípio
farmacológico ativo, dando preferência, sempre que existir, ao
medicamento genérico ou similar em relação ao produto de
referência (marca).
         Art. 3º O Auxílio-medicamento será custeado pelos beneficiários
nos percentuais previstos no art. 58, parágrafo único, I, e no art. 59
do Regulamento-Geral do Pro-Social.
         Parágrafo único. Quando a despesa for realizada fora da rede
credenciada, o Auxílio-medicamento será efetivado sob a forma de
reembolso.
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(...)
         § 4º O deferimento do Auxílio-medicamento, independentemente
do valor, ficará condicionado a parecer fundamentado, conclusivo e
favorável emitido pela JuntaMédica ou pela Auditoria Médica do
Programa.
        Art. 6ºA A continuidade do Auxílio-medicamento, a utilização de
adjuvantes ou a troca do esquema terapêutico deverá ser instruída
com novo Relatório Médico, na  forma prevista no art. 6º, III, desta
Portaria.
        Art. 7º O Auxílio-medicamento terá como base de cálculo o
preço especificado pelo Guia Farmacêutico Brasíndice, vigente na
data da execução dos serviços, limitado ao valor da nota fiscal, no
caso de reembolso, deduzidos          os percentuais de
participaçãoprevistos no art. 3º desta Portaria.
 

Pelo exposto, verificam-se:
a) comprovados os efeitos colaterais na paciente com a troca do medicamento de marca pelo genérico;
b) manifestação contrária da Junta Médica do Tribunal, por falta embasamento técnico, pela substituição do
medicamento genérico pelo de marca, por serem medicamentos produzidos pelo mesmo laboratório (Pfizer)
com registro na ANVISA com composições idênticas;
c) a norma de regência de concessão do medicamento dá preferência ao fornecimento de medicamento
genérico ou similar em relação ao produto de marca; e
d) há jurisprudência do TRF da 1ª Região no mesmo sentido da Portaria PRESi 221/2017, indicando que o
fornecimento de medicamento de marca não se impõe sobre o genérico.
 

Nos termos da Portaria PRESI 221/2017, arts. 1º, 2º e Parágrafo único do art. 3º, acima
transcritos, o Auxílio-medicamento destina-se à cobertura parcial ou integral com medicamentos de uso
contínuo aos beneficiários acometidos de neoplasia malígna e, quando adquiridos fora da rede credenciada
haverá reembolso, desde que preenchidos os requisitos estampados na mesma norma.

Desse modo, não se verifica nos autos elementos para deferir o pedido do servidor
Edson Ferreira da Silva em favor de sua dependente, Aclair Alves, para fornecimento de medicação
oncológica de marca (Aromazin 25 mg) em substituição ao genérico (exemestano 25 mg) atualmente
fornecido.

Uma segunda via para que a paciente possa ser atendida sem onerar o Pro-Social é a
aquisição do medicamento de marca pelo requerente fora da rede credenciada, com posterior solicitação de
reembolso até o preço do medicamento genérico nos termos da norma de regência vigente.

É como voto.
 

 
 

Documento assinado eletronicamente por Marcos de Oliveira Dias , Diretor(a) de Secretaria
em exercício, em 09/08/2017, às 09:01 (horário de Brasília), conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servicos/verifica-processo.htm informando o código verificador
4545488 e o código CRC DA1D636C.
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Marcos de Oliveira Dias

De: Marilene Sousa da Silva em nome de SECBE-TRF1-Secretaria de Bem-Estar Social
Enviado em: segunda-feira, 7 de agosto de 2017 13:31
Para: DIAUD-TRF1-Divisão de Auditoria
Assunto: ENC: Informação sobre o PAe 0006652-84.2015.4.01.8005 – SJDF

Senhor Conselheiro, 
 
De ordem, segue a informação da SEISP/DIVAF, conforme solicitado. 
 

 
 
 
 

De: Estela Maria Barbosa da Cruz Em nome de DIVAF-TRF1-Divisão Administrativa e Financeira 
Enviada em: segunda-feira, 7 de agosto de 2017 13:27 
Para: SECBE-TRF1-Secretaria de Bem-Estar Social 
Assunto: ENC: Informação sobre o PAe 0006652-84.2015.4.01.8005 – SJDF 
 
 
 

De: Pro-Social Suporte  
Enviada em: sexta-feira, 4 de agosto de 2017 14:22 
Para: DIVAF-TRF1-Divisão Administrativa e Financeira; Pro-Social Suporte 
Assunto: RES: Informação sobre o PAe 0006652-84.2015.4.01.8005 – SJDF 

 
Prezada Diretora, 
 
                A AMPLA não possui taxa de comercialização, portanto pagamos os medicamentos conforme revista 
Brasíndice.  
                Seguem preços extraídos da Brasíndice: 
 
Código 0000006136 - AROMASIN - 25 mg. cx. 30 drags. - PFIZER -  
R$ 33,77 a unidade 
 
Código 0000065949 - EXEMESTANO - GENERICO - 25 mg. ct. bl. al. plas. opc. x 30 drags. - PFIZER 
R$ 21,30 a unidade 
 
Código 0000070178 - EXEMESTANO - GENERICO - 25 mg. ct. bl. al. plas. opc. x 30 drags. - WYETH 
R$  21,95 a unidade 
 
Atenciosamente, 
Cláudio Henrique Garbo 
Analista de Suporte e-prosocial 
Fone: (61) 3410.3859 
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De: Estela Maria Barbosa da Cruz Em nome de DIVAF-TRF1-Divisão Administrativa e Financeira 
Enviada em: sexta-feira, 4 de agosto de 2017 13:19 
Para: Pro-Social Suporte 
Assunto: ENC: Informação sobre o PAe 0006652-84.2015.4.01.8005 – SJDF 

 
 

De: Marilene Sousa da Silva Em nome de SECBE-TRF1-Secretaria de Bem-Estar Social 
Enviada em: sexta-feira, 4 de agosto de 2017 13:18 
Para: DIVAF-TRF1-Divisão Administrativa e Financeira; Pro-Social Suporte 
Cc: DIAUD-TRF1-Divisão de Auditoria 
Assunto: Informação sobre o PAe 0006652-84.2015.4.01.8005 – SJDF 

 
À DIVAF/SEISP, 
 
De ordem do Conselheiro Marcos de Oliveira Dias, solicito informar os valores constantes da Tabela SIMPRO para os 
medicamentos Aromazim 25 mg, do laboratório Pfizer, e seu correspondente genérico Exemestano, bem como o 
percentual de comercialização da Drogaria AMPLA, a fim de instruir os autos do PAe 0006652-84.2015.4.01.8005 – 
SJDF. 
Atenciosamente, 
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