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CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DE DEFESA DA SAÚDE - CESAU 

 

 

 

NOTA-TÉCNICA Nº 001/2018 

(G L A U C O M A) 
 

 

“Em política social, o diabo mora nas finanças, 

não só na sutileza jurídica.” (Conrado Hübner)1 

 

 

HISTÓRICO 
 

Em 10 de novembro de 2017, o Ministério da Saúde editou a Portaria 

GM/MS nº 3.011, estabelecendo que os recursos referentes ao programa para o 

tratamento do glaucoma seriam transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação - FAEC para o Teto Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial e 

Hospitalar de Média e Alta Complexidade - MAC dos Estados e do Distrito Federal. 

A norma também determinou que o teto de cada unidade federativa deveria 

considerar a série histórica do período compreendido entre junho de 2016 e maio 

de 2017, fixando, para o Estado da Bahia, o montante de R$ 39.771.705,74. 

 

A inovação introduzida pela Portaria Ministerial, portanto, além de 

reduzir o valor do repasse na forma a seguir explicitada, restringiu a possibilidade 

de inclusão de novos pacientes, ao alterar a modalidade do financiamento, haja 

vista que a fixação do teto MAC limita o montante do repasse (teto), enquanto o 

custeio via FAEC permite que novos pacientes sejam incluídos periodicamente, 

fazendo-se acompanhar do respectivo e proporcional valor de aporte federal. 

                                                
1 HÜBNER, Conrado. Em SUS para pobre (e bolsa saúde para quem pode), Revista Época 20-ABR-2018. 
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A Portaria GM/MS nº 3.011/2017 foi redigida, incialmente, nos 

seguintes termos: 

 

 

PORTARIA Nº 3.011, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2017 
 

Estabelece recursos a serem transferidos do Fundo de 
Ações Estratégicas e Compensação - FAEC para o Teto 
Financeiro Anual da Assistência Ambulatorial e 
Hospitalar de Média e Alta Complexidade-MAC dos 
Estados e do Distrito Federal. 

 
Art. 1º Ficam estabelecidos recursos no montante anual de R$ 
317.263.948,11(trezentos e dezessete milhões, duzentos e sessenta e 
três mil novecentos e quarenta e oito reais e onze centavos) que serão 
transferidos do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC 
para o Limite Financeiro Anual de Média e Alta Complexidade- MAC dos 
Estados e do Distrito Federal, definidos com base na série histórica 
da produção de serviços aprovados nos Sistema de Informação 
Ambulatorial SIA/SUS e Sistema de Informação Hospitalar SIH/SUS, 
no período de junho/2016 a maio/2017, conforme anexo I. 
 
Parágrafo único. A realocação dos recursos do montante estabelecido 
no Anexo I a esta Portaria será objeto de pactuação no âmbito da 
Comissão Intergestores Bipartite - CIB. 
 
Art. 2º Os procedimentos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 
Órteses e Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde - 
SUS, transferidos do FAEC para o MAC, estão elencados no Anexo II a 
esta Portaria. 
 
...................... 
 
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos financeiros a partir da 12ª (décima segunda) parcela de 2017. 
(Destaque da nossa autoria.) 

 

O Anexo I fixava os novos limites MAC para todos os Estados da 

Federação, montante que deveria ser repartido localmente pelas Comissões 

Intergestores Bipartite. Vejamos: 
 

ANEXO I 

Recursos Incorporados ao Limite Financeiro de Média e Alta Complexidade referente a série 
histórica SIA/SIH/SUS - junho/2016 a maio/2017 



 

 3 

UF VALOR ANUAL 
Acre 310.612,63 
Alagoas 12.017.559,02 
Amapá 39.446,55 
Amazonas 2.992.967,33 
Bahia 39.771.705,74 
Ceará 8.269.474,86 
Distrito Federal 4.771.295,55 
Espírito Santo 3.988.743,43 
Goiás 5.899.333,83 
Maranhão 16.768.757,20 
Mato Grosso 1.303.924,28 
Mato Grosso do Sul 3.084.822,33 
Minas gerais 40.238.491,46 
Pará 4.577.085,86 
Paraíba 13.676.785,81 
Paraná 26.170.267,36 
Pernambuco 15.682.105,35 
Piauí 454.227,94 
Rio de Janeiro 8.502.596,63 
Rio Grande do Norte 3.710.109,67 
Rio Grande do Sul 13.659.496,92 
Rondônia 592.752,20 
Roraima 163.654,87 
Santa Catarina 10.528.466,56 
Sergipe 5.438.352,55 
São Paulo 73.563.495,17 
Tocantins 1.087.417,03 

TOTAL 317.263.948,11 
 

 

 

Ocorre que os valores envolvidos na série histórica do Estado da Bahia, 

para o período de junho/2016 a maio/2017, referido na própria Portaria nº 

3.011/2017, não era de R$ 39.771.705,74, mas de R$ 59.290.571,41, conforme 

tabelas abaixo, elaboradas pela Superintendência de Gestão dos Sistemas de 

Regulação da Atenção à Saúde – SUREGS/SESAB, com base nos dados oficiais 
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do Sistema de Informações Ambulatoriais – SIASUS e do Sistema de Informações 

Hospitalares – SIHSUS: 

GESTÃO 

PRODUÇÃO JUN/2016 A MAI/2017 

TOTAL 
SIH/SUS SIA/SUS 

SIA 
GLAUCOMA 

MUNICIPAL 89.560,76 4.486.395,49 52.893.645,72 57.469.601,97 

ESTADUAL 1.029.489,75 2.432.451,92 6.396.925,69 9.858.867,36 

Total 1.119.050,51 6.918.847,41 59.290.571,41 67.328.469,33 
 

Fonte: Tabsia / Tabsih / Datasus. Elaboração SUREGS/SESAB 

 

Não bastasse a gravidade do corte linear, sem a avaliação efetiva de 

quais pacientes deveriam ser excluídos do programa, quando da republicação da 

Portaria GM/MS nº 3.011/2017, em 19 de dezembro de 2017, o montante 

destinado ao Estado da Bahia sofreu novo rebaixamento, agora para o patamar 

de R$ 22.068.450,89, ou seja, R$ 37.222.120,52 a menos do que o valor 

aportado no período assinalado na norma, o que terminou por desencadear o 

desligamento de diversos pacientes - que simplesmente ficaram desassistidos - 

e um significativo aumento do número de demandas individuais no Ministério 

Público do Estado da Bahia. 

 

PRODUÇÃO SIA / SIH / SUS - ANEXO II DA PT Nº 3.011/17 
SÉRIE HISTÓRICA JUNHO/16 A MAIO/17 

 

GESTÃO 

2º VALOR    

PORT GM/MS Nº 

3.011/2017 

(REPUBLICADA EM 

19/12/2017) 

TOTAL PRODUÇÃO 

SIA/SIH  

(EXCETO 

GLAUCOMA) 

IMPACTO 

GLAUCOMA PORT 

GM/MS 3.011 / 

19/12/2017 

DIFERENÇA 

PRODUÇÃO X 

REPASSE MS 

MUNICIPAL 
30.106.348,81 

4.575.956,25 
22.068.450,89 -37.222.120,52 

ESTADUAL 3.461.941,67 

Total 30.106.348,81 8.037.897,92 22.068.450,89 -37.222.120,52 
 

Fonte: Tabsia / Tabsih / Datasus. Elaboração SUREGS/SESAB 
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Não obstante, há ainda um outro fator agravante a ser considerado: 

como apenas o Estado da Bahia e os municípios executantes recebiam o recurso 

através do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, em um total de 

23 municípios, os demais 394 municípios da Bahia, em um primeiro momento, 

ficaram sem o recurso para o tratamento do glaucoma, já que a União, a partir 

da republicação da Portaria GM/MS nº 3.011/2017, determinou o aporte 

financeiro diretamente sobre o teto MAC do Estado e dos municípios executantes, 

deixando os pacientes dos municípios pactuantes descobertos, sem custeio e sem 

a devida assistência.  

 

O Anexo I, com os montantes ainda mais reduzidos e já na nova 

sistemática de aporte no teto da Médica e Alta Complexidade, trouxe os seguintes 

valores: 

 

 
ANEXO I 

 

BA BAHIA 5.842.931,38 
BA ALAGOINHAS 80.805,41 
BA BARREIRAS 58.500,00 
BA BOM JESUS DA LAPA 315,92 
BA BRUMADO 943.481,11 
BA CAETITÉ 693,64 
BA EUNÁPOLIS 260.399,46 
BA FEIRA DE SANTANA 2.986.008,54 
BA GUANAMBI 1.256.083,89 
BA ILHÉUS 662.965,05 
BA IRECÊ 1.715.060,29 
BA ITABUNA 1.259.179,85 
BA ITAPETINGA 177.534,03 
BA JACOBINA 1.657,70 
BA MURITIBA 175.004,80 
BA PAULO AFONSO 513.134,39 
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BA PORTO SEGURO 12.908,92 
BA SALVADOR 12.280.819,92 
BA SANTALUZ 664.674,12 
BA SANTA MARIA DA VITÓRIA 59.907,02 
BA SÃO FÉLIX 9.612,40 
BA TEIXEIRA DE FREITAS 328.015,83 
BA TREMEDAL 3,00 
BA VITÓRIA DA CONQUISTA 816.652,14 

 TOTAL (INCLUSIVE GLAUCOMA) 30.106.348,81 
  

Obs.: transcrita apenas a parte da tabela relativa ao Estado da Bahia. 

 

 

Levantamento inicial solicitado pelo Ministério Público Estadual ao 

Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado da Bahia – COSEMS/BA 

constatou que, no período referencial para a fixação da série histórica, o Estado 

da Bahia possuía aproximadamente 135 mil pacientes com diagnóstico de 

glaucoma em tratamento, porém 56 municípios ainda não haviam informado.  

 

Como consequência dos cortes e da mudança da sistemática do FAEC para 

o teto MAC, os municípios prestadores suspenderam imediatamente o 

atendimento dos pacientes oriundos dos demais 394 municípios, ensejando o 

vazio assistencial em relação à política pública até então bem-sucedida, 

ressalvadas as fraudes adiante referidas, que devem ser cabal e firmemente 

reprimidas. 

 

O GLAUCOMA 
 

Segundo a recomendação aprovada pela Comissão Nacional de 

Incorporação de Tecnologia - CONITEC2 para fins de edição de Protocolo Clínico 

e Diretrizes Terapêuticas -PCDT respectivo, o glaucoma é uma neuropatia óptica 

                                                
2 Disponível em http://conitec.gov.br/images/Relatorios/2017/Relatorio_PCDT_GLAUCOMA__CP_56_2017_1.pdf, acesso em 17-
ABR-2018. 
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com repercussão característica no campo visual, cujo principal fator de risco é 

aumento da pressão intraocular (PIO) e cujo desfecho principal é cegueira 

irreversível. O fator de risco mais relevante e estudado para o desenvolvimento 

da doença é elevação da pressão intraocular. Os valores normais situam-se entre 

10-21 mmHg. 

 

O texto proposto pela CONITEC repete a definição constante do PCDT 

vigente, aprovado pela Portaria SAS/MS nº 1.279, de 19 de novembro de 2013, 

e retificada em 23 de janeiro de 2014. 

 

Estima-se que doença afete mais de 67 milhões de pessoas no mundo, 

das quais 10% são cegas (acuidade visual corrigida no melhor olho de 0,05 ou 

campo visual com menos de 10 graus no melhor olho com a melhor correção 

óptica). Após a catarata, o glaucoma é a segunda causa de cegueira, sendo, 

porém, a principal causa de cegueira irreversível. No Brasil, há escassez de 

informações quanto à prevalência do glaucoma. A maior parte dos estudos 

mostra prevalência de 2%-3% na população acima de 40 anos, embora 

a doutrina médica registre dados de até 20% de prevalência em 

população acima de 80 anos de idade3. 

 

A população afrodescendente apresenta índices de 3 a 4 vezes maiores do 

que a população branca. 

 

Segue o excerto da recomendação elaborada pela própria CONITEC: 

 
 

Vários fatores de risco, além da PIO aumentada, já foram identificados: idade acima 

de 40 anos, escavação do nervo óptico aumentada, etnia (negra para o de ângulo aberto e 

amarela para o de fechamento angular), história familiar, ametropia (miopia para o de ângulo 

                                                
3 Em Epidemiología del glaucoma en América Latina,Disponível em https://vision2020la.wordpress.com/2013/03/26/1521/, acesso 
em 17-ABR-2018. 
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aberto e hipermetropia para o de fechamento angular), pressão de perfusão ocular diminuída, 

diabetes mellitus tipo 2, fatores genéticos e outros fatores especificados.. 

Inúmeros trabalhos mostraram que a prevalência do glaucoma se eleva 

significativamente com o aumento da idade, particularmente em latinos e 

afrodescendentes. A prevalência é três vezes maior e a chance de cegueira pela 

doença é seis vezes maior em indivíduos latinos e afrodescendentes em relação aos 

caucasianos. (Destaques da nossa autoria.) 
 

Com efeito, não apenas a doutrina médica é pacífica em reconhecer a 

maior susceptibilidade da população afrodescendente, mas o próprio Ministério 

da Saúde, através do seu órgão técnico de avaliação de tecnologia, a CONITEC. 

 

Não é, portanto, de todo despropositado que a prevalência do glaucoma 

na Bahia esteja acima da curva do resto Brasil, haja vista a predominância de 

negros (pretos e pardos) na composição étnica da população do Estado e a 

prevalência da doença nessa população ser ao menos três vezes maior do que 

em brancos. 

 

 

TIPOS DE GLAUCOMA 
 

Segundo a CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL DE DOENÇAS 

E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE (CID-10), existem os seguintes tipos de 

Glaucoma: 

 

• H40.1 Glaucoma primário de ângulo aberto; 

• H40.2 Glaucoma primário de ângulo fechado; 

• H40.3 Glaucoma secundário a traumatismo ocular; 

• H40.4 Glaucoma secundário a inflamação ocular; 

• H40.5 Glaucoma secundário a outros transtornos do olho; 

• H40.6 Glaucoma secundário a drogas; 
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• H40.8 Outro glaucoma; 

• Q15.0 Glaucoma congênito. 

 

 

 

DIAGNÓSTICO 
 

O relatório com a proposta de PCDT elaborado pela CONITEC 

sugere abordar os seguintes itens para o diagnóstico do glaucoma e para a 

determinação da sua gravidade: 

 

• anamnese; 

• medida da acuidade visual (AV) com melhor correção; 

• exame pupilar para avaliação de reatividade à luz e procura de 

defeito pupilar aferente relativo; 

• biomicroscopia de segmento anterior para avaliação da 

profundidade da câmara anterior, de doenças corneanas ou de 

causas secundárias para aumento da PIO; 

• aferição da PIO, idealmente medida com tonometria de aplanação 

de Goldmann, em diferentes dias e horários, para reconhecimento 

da flutuação diária; e 

• avaliação do nervo óptico e da camada de fibras nervosas (CFN) 

para o fornecimento de informações estruturais sobre o dano 

glaucomatoso. O nervo óptico deve ser avaliado com 

biomicroscopia de fundo e fundoscopia sob midríase e ser 

documentado, idealmente, com retinografia colorida binocular. 

 

Havendo suspeita de glaucoma, prossegue a proposta da CONITEC, 

exames devem ser realizados como forma de complementar a investigação 
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diagnóstica (nos casos de glaucoma estabelecido, visam a auxiliar na 

definição etiológica e de gravidade): 

 

 

• gonioscopia; 

• paquimetria ultrassônica; e 

• campimetria visual (campimetria computadorizada estática 

acromática), considerado o exame padrão-ouro para 

detectar o dano funcional do glaucoma e para 

monitorizar sua progressão. 

 

Considera-se exame padrão-ouro o teste padrão que serve de 

comparação por parte de outros testes, com a finalidade de avaliar a exatidão 

dos mesmos, em resultados que nos assegurem o máximo de acertos de 

forma a estabelecer o diagnóstico real. Por força do PCDT vigente, o exame 

padrão-ouro para o diagnóstico do glaucoma é a campimetria visual 

(campimetria computadorizada estática acromática), que se encontra 

devidamente incorporado ao Sistema Único de Saúde a um custo de R$ 40,00 

(quarenta reais). 
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FRAUDES 
 

Não podemos olvidar, entretanto, que fraudes foram relatadas, 

apontando excesso de diagnóstico e a indicação abusiva do colírio de terceira 

linha de cuidado, justamente o fármaco de maior custo e que somente 

deveria ser prescrito nas hipóteses em que a primeira e a segunda linhas de 

cuidado não se mostrem eficazes. Vejamos: 

 

 
Fonte: Estadão, em  http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-ataca-desvios-no-projeto-glaucoma/ 
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Afirma a matéria do Estadão: 

 
Em nota, a PF informou que o Instituto Oftalmológico da Bahia (IOBA), clínica 

responsável pela implementação do Projeto Glaucoma em Guanambi, fazia mutirões em 

salões paroquiais, Câmaras de Vereadores, clubes, centros comunitários, ginásios e teatros 

 

Segundo a Federal, ‘a clínica recebeu repasses do Ministério da Saúde em 

quantidade superior à sua capacidade física instalada para atendimentos’. 

 

O sócio-administrador do IOBA é alvo de mandado de prisão, destacou a PF. A 

investigação durou mais de um ano. 

 

“Foi constatado que o sócio-administrador do IOBA também exigia de seus 

subordinados (médicos, enfermeiras e técnicos) que multiplicassem a quantidade de 

pacientes atendidos no Projeto e que fossem ministrados aos pacientes os colírios da linha 

3, em lugar dos colírios das linhas 1 e 2, que são mais baratos”, acrescenta a nota divulgada 

pela PF. 

 

De acordo com a regulamentação do Projeto Glaucoma, o SUS realiza o pagamento 

(repasse) à clínica gestora do Projeto do valor dos colírios, sendo que os da linha 3 

(prostaglandinas) custam cerca de seis vezes mais que os da linha 1 e 70% (setenta por 

cento) a mais que os da linha 2, assinala a PF. 

 

De acordo com os investigadores, ‘em virtude dos atendimentos em regime de 

mutirão, verificou-se a ocorrência de inúmeros casos de falsos diagnósticos de glaucoma, 

inclusive com a prescrição e utilização de colírios por pacientes, sem necessidade, por 

períodos de até dois anos’. 

 

O Projeto Glaucoma foi instituído pelo Governo Federal. O programa cadastra e 

contrata instituições de saúde para o tratamento oftalmológico de pacientes com glaucoma, 

com o atendimento clínico e o fornecimento contínuo de medicação (colírios). O projeto é 
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financiado pelo FAEC – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação, do Ministério da 

Saúde. 

 

Em verdade, todo um Programa de Saúde (Programa Saúde em 

Movimento) foi implantado para garantir o acesso ao tratamento da população, 

não apenas em relação ao glaucoma, como também para se permitir que uma 

parcela de usuários do SUS tivesse garantido o direito a outras ações de saúde, 

como a cirurgia ocular, notadamente para o tratamento da catarata. 

Efetivamente, as unidades foram implantas em espaços cedidos pelo poder 

público local (como escolas e centros comunitários), mas tais locais eram 

devidamente equipados com tecnologia de ponta para se permitir o acolhimento 

adequado, como se pode observar nas fotos a seguir exibidas, tiradas quando do 

mutirão em Ourolândia/BA, no interior de uma escola pública municipal. 

 

 
Programa Saúde em Movimento da SESAB na Cidade de Ourolândia/BA, em 15/05/2012. Fotos Alberto Coutinho. 
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Programa Saúde em Movimento da SESAB na Cidade de Ourolândia/BA, em 15/05/2012. Fotos Alberto Coutinho. 

 

 

 
Programa Saúde em Movimento da SESAB na Cidade de Ourolândia/BA, em 15/05/2012. Fotos Alberto Coutinho. 
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Programa Saúde em Movimento da SESAB na Cidade de Ourolândia/BA, em 15/05/2012. Fotos Alberto Coutinho. 

 

 

Diversos prestadores enxergaram viabilidade financeira diante da 

sistemática remuneratória e passaram a participar do Programa, notadamente 

para o rastreamento do glaucoma, já que havia demanda reprimida pela falta de 

acesso às ações e serviços de saúde, bem como pela elevada prevalência da 

doença em razão do perfil étnico da nossa população, o que terminou por elevar 

sensivelmente o número de casos efetivamente diagnosticados e, na mesma 

esteira, as situações de fraude. 

 

Por óbvio, os casos fraudulentos devem ser oportuna e severamente 

punidos nas esferas cível, administrativa, ético-profissional e criminal. 
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MUDANÇA DA SISTEMÁTICA DE REPASSE DO RECURSO 

FEDERAL 
 

Acrescente-se a toda essa problemática que envolve o rastreamento e 

tratamento do glaucoma um outro ingrediente: o Governo Federal, através da 

Portaria GM/MS nº 3.992, de 28/12/2017, alterou a Portaria de Consolidação 

GM/MS nº 6, de 28/09/2017 (que repetia o teor da Portaria nº 204/2007), para 

extinguir a antiga sistemática de repasse do recurso federal de custeio através 

dos cinco blocos de financiamento, a saber: atenção básica, média e alta 

complexidade ambulatorial e hospitalar, assistência farmacêutica, vigilância em 

saúde e gestão do SUS. 

 

Com essa alteração, o recurso FAEC que financiava as ações de 

rastreamento e tratamento do glaucoma - e que foi reduzido e transformado em 

MAC no teto dos municípios prestadores -, diluiu-se por completo no grande bloco 

de custeio previsto na Portaria GM/MS nº 3.992/2017, comprometendo a 

continuidade da política pública. Com essa mudança e com a diluição do recurso, 

os valores antes recebidos para o custeio específico dessa política pública 

poderão, legalmente, custear qualquer outra ação do Sistema Único de Saúde, 

inclusive pagamento de organizações sociais e outros de prestadores. 

 

 

CONCLUSÕES 
 

1. A União, através do Ministério da Saúde, repassou para o Estado e 

Municípios da Bahia, através do Fundo de Ações Estratégicas e 

Compensação – FAEC, entre junho/2016 a maio/2017, período fixado 

no art. 1º da própria Portaria GM/MS nº 3.011/2017 como referência 

para levantamento da série histórica, o montante de R$67.328.469,33, 

dos quais R$59.290.571,41 para o tratamento do glaucoma;  



 

 17 

2. Descumprindo a sua própria Portaria GM/MS nº 3.011/2017, a União, 

através de republicação desta norma, em 19/12/2017, fixou para o 

Estado e Municípios da Bahia, o valor de R$30.106.348,81, dos quais 

R$22.068.450,89 para o tratamento do glaucoma, ou seja, os entes 

subnacionais no território da Bahia receberam R$37.222.120,52 a 

menor, um corte sem precedentes da ordem de 62,8%. 

3. Além da redução do valor, a Portaria GM/MS nº 3.011/2017 

determinou a migração da política do glaucoma da sistemática 

remuneratória do FAEC (que permitia a inclusão de novos pacientes, 

com o acréscimo de valores a serem transferidos pela União) para o 

MAC, que prevê um teto fixo para cada ente federativo, o que, na 

prática, transfere para Estado e Municípios o ônus de financiar os novos 

pacientes diagnosticados, estimados, pelo COSEMS, em outros 35 mil 

pacientes. 

4. Com o fim dos Blocos de Financiamento, em dezembro de 2017, tais 

valores não mais possuem rubrica própria e se misturam com todo o 

repasse de custeio, propiciando o fim da política e a desassistência aos 

pacientes. 

5. Fraudes no programa foram relatadas e precisam ser cabalmente 

reprimidas, com a persecução dos responsáveis nas esferas cível, 

administrativa, ético-profissional e criminal. 

 

 

SUGESTÃO DE ATUAÇÃO 
 

Diante do cenário imposto exclusivamente pelo Ministério da Saúde, 

sugere-se aos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, respeitadas as 

divergências e a independência funcional, considerar as seguintes diretrizes na 

sua atuação: 
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1. Declinar para o Ministério Público Federal a avaliação da questão, 

notadamente no que concerne ao corte linear de recursos, quando, 

para identificação de fraudes, o gestor federal do SUS deveria 

determinar a realização de recadastramento com novos exames em 

todos pacientes, inclusive do exame padrão-ouro, se necessário, e não 

presumir a ocorrência de ilicitude a partir de padrões internacionais 

de prevalência da doença, notadamente diante da susceptibilidade da 

população negra ao glaucoma e dos programas de rastreamento 

ocorridos na Bahia. Tal medida é absolutamente factível, haja vista 

que todos os pacientes precisam renovar a suas receitas 

trimestralmente, ou seja, necessariamente são reavaliados 

periodicamente. 

2. Submeter ao Ministério Público Federal a possibilidade de, em não 

havendo a recomposição do custeio, ajustar ou demandar o Ministério 

da Saúde e/ou CONITEC para que o próximo PCDT para o tratamento 

do glaucoma seja editado estabelecendo que os medicamentos para 

o controle do glaucoma passem a integrar o Grupo 1A da Assistência 

Farmacêutica, ou seja, os fármacos passariam a ser adquiridos pela 

própria União e distribuídos aos estados para dispensação aos 

pacientes cadastrados no programa, compensando a redução do 

repasse para os entes subnacionais. 

3. Quanto às eventuais demandas individuais, o Centro de Apoio 

Operacional de Defesa da Saúde, em mais de uma oportunidade, já 

externou a sua preocupação com a indiscriminada responsabilização 

solidária de Estado e Municípios, por obrigações originariamente da 

União. Quando da propositura de um teto para os gastos públicos (EC 

95) o Poder Executivo Federal assegurou que não afetaria os recursos 

da saúde e da educação. Sem embargo, a execução orçamentária 

federal destes gastos teve queda de 3,1% do ano de 2016 para o ano 
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de 20174, demonstrando que o objetivo adjacente é o de 

progressivamente omitir-se do devido custeio da saúde, conforme já 

denunciado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA5. 

Portanto, os recursos dos entes subnacionais eventualmente 

empregados para finalidades sob a responsabilidade da União farão - 

e rotineiramente fazem - falta para o custeio de outras ações e 

serviços de saúde. 

4. Para os membros do Ministério Público que entendem diversamente, 

e em respeito à independência funcional, sugere-se que, diante dos 

relatos de fraudes e para prevenir a inadvertida vinculação de 

membros do Ministério Público a atos ilícitos, instrua os procedimentos 

e ações INDIVIDUAIS com a prova cabal da doença, com relatório 

médico e, preferencialmente, com o exame apontado como PADRÃO-

OURO para o diagnóstico, ou seja, a CAMPIMETRIA VISUAL 

(Campimetria Computadorizada Estática Acromática), além dos 

demais apontados no corpo da nota-técnica, se acaso necessários. 

5. Nunca é demasiado relembrar que o Superior Tribunal de Justiça 

determinou a suspensão de todas as demandas individuais 

patrocinadas pelo Ministério Público, excepcionando, entretanto, a 

apreciação das medidas de urgência (ProAfR no RECURSO ESPECIAL 

Nº 1.681.690–SP, incluído na pauta de julgamento da Primeira Sessão 

do dia 25/04/2018). 

6. Sob o prisma COLETIVO, é importante levantar o universo de usuários 

matriculados no município e avaliar a possibilidade/necessidade de 

confirmar o diagnóstico através do exame de CAMPIMETRIA VISUAL 

                                                
4 Em Gastos do governo federal com saúde e educação caem 3,1% em 2017, Disponível em  
http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,gastos-do-governo-federal-com-saude-e-educacao-
caem-3-1-em-2017,70002179425. Acesso em 18-ABR-2018. 
5 VIEIRA, Fabíola S.; BENEVIDES, Rodrigo PS. Disponível em 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/160920_nt_28_disoc.pdf, acesso em 18-
ABR-2018. 
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(Campimetria Computadorizada Estática Acromática), evitando-se 

que o Ministério Público possa ser induzido a pleitear 

fraudulentamente o fornecimento dos medicamentos. 

7. Identificando casos suspeitos de fraude, requisitar a abertura de 

inquérito policial e encaminhar para apuração das responsabilidades 

pelo ato de improbidade administrativa e pela falta ético-profissional, 

a ser julgada pelo Conselho Regional de Medicina da Bahia, sem 

prejuízo das eventualmente cabíveis ações para reparação de dano 

individual e/ou coletivo. 

 

São estes os termos da nota-técnica, que ora submeto a avaliação dos 

membros do Ministério Público do Estado da Bahia com atribuição na área da 

defesa da saúde. 

 

Salvador – BA, 20 de abril de 2018 

 

 

Rogério Luis Gomes de Queiroz 
Promotor de Justiça 
Coordenador do Centro de Apoio Operacional de 
Defesa da Saúde 

 


