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1) Da solicitação
Trata-se de paciente do sexo masculino, 55 anos, portador de Diabetes Mellitus
(DM) desde 1994. Em 2011, sofreu amputação parcial de membro inferior esquerdo
(amputação transfemural) como decorrência de complicação do DM. Desde 2014,
mediante prescrição médica, o demandante vem pleiteando junto ao poder público a
disponibilização de prótese para MIE com as seguintes características: prótese com
encaixe sob medida de resina orthocryl com reforço de fibra de carbono, com
suspensão por válvula de expulsão com sistema seal-in, joelho modular com
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sistema computadorizado e pé em carbono. Ocorre que o demandante não tem
logrado êxito em sua demanda e alega que "sofre com dores severas pela ausência
da prótese, tem dificuldades de ter uma vida social saudável, assim como em realizar
atividades laborais". Alega ainda estar sendo "vítima de constrangimentos ..., o que
afeta diretamente o seu psicológico".
2) Tema
Indicação de prótese com encaixe para paciente portador de membro inferior
esquerdo parcialmente amputado.
3) Considerações gerais
Existem cerca de 185.000 amputações realizadas por ano nos EUA. Não há
dados epidemiológicos no Brasil. A amputação de membro inferior é uma das
sequelas mais frequentes em pacientes portadores de Diabetes Mellitus. Nestes
casos, a amputação geralmente se deve a insuficiência circulatória e/ou infecção de
pé diabético que progride para necrose de tecidos e necessidade premente de
amputação total ou parcial do membro com vistas a salvaguardar a vida. Podem ser
causadas também por anomalias congênitas, traumas ou tumores.
A amputação transfemural, como é o caso do demandante, refere-se a
amputação entre o quadril e a articulação de joelho. Pode ser dividida em três níveis:
proximal (curto), medial e distal (longo). Um amputado transfemoral geralmente tem
dificuldade em recuperar o movimento normal. Por exemplo, amputados transfemorais
usam 35 a 65% mais energia para andar do que uma pessoa com duas pernas devido
a complexidades na articulação do joelho.
As sequelas motoras e psicológicas resultantes de uma amputação de membro
inferior, ainda que parcial, são óbvias e inquestionáveis. A indicação e uso de prótese
para fins de restabelecer funcionalidade e estética reveste-se de grande importância,
resgatando dignidade, mobilidade, capacidade laboral e qualidade de vida.
Nas

amputações

transfemorais

o

cartucho

(encaixe)

da

prótese

é

extremamente importante e existem atualmente dois tipos: o quadrilateral e o
contenção isquiática. O encaixe quadrilateral é mais antigo, utilizado em pacientes
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com músculos flácidos ou em cotos curtos; a descarga de peso é feita sobre o ísquio
(osso do quadril); tem a desvantagem de não ficar bem adaptado e gerar uma grande
pressão sobre o ísquio. O encaixe do tipo contenção isquiática em geral fica mais bem
adaptado e a descarga de peso é distribuída entre o ísquio e a musculatura da região
glútea; este tipo de encaixe permite maior conforto e melhor função.
Outro componente importante de próteses de encaixe é o joelho. Amputados
transfemorais usam 35 a 65% mais energia para andar do que uma pessoa com duas
pernas devido a complexidades na articulação do joelho. Nas próteses mais antigas o
componente joelho é mecânico. Na última década, avanços tecnológicos como o uso
de microprocessadores e sensores de carga e posição, trouxe uma modernização das
próteses. Joelhos e pés protéticos com microprocessadores foram desenvolvidos para
permitir movimentos mais seguros e melhorar a qualidade de vida do usuário. Existem
evidências sugerindo que, comparado ao joelho mecânico sem microprocessador, o
joelho mecânico com microprocessador está associado a melhorias na velocidade de
caminhada, simetria da marcha, capacidade de superar obstáculos no ambiente e
segurança em termos de tropeços e quedas reduzidos. No entanto, embora existam
evidências sugerindo melhorias em outras dimensões, como eficiência energética e
atividade física, os resultados são inconclusivos. A despeito destes avanços e
evidências científicas, isso tudo veio acompanhado de elevação de custos.
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece gratuitamente equipamentos de
locomoção ao brasileiro com deficiência. Estão à disposição dos pacientes dezenas de
tipos de próteses (utilizadas como substitutas de membros e articulações do corpo) e
aparelhos para auxiliar no deslocamento do dia a dia. As próteses de membro inferior
disponibilizadas pelo SUS são fornecidas após o atendimento com um médico
especialista da área de ortopedia.
Além de fornecer próteses gratuitamente, o SUS também oferece atendimento
para que o paciente possa conviver da melhor forma possível com a sua deficiência.
Ele passa por exames periódicos e também é submetido a reabilitação. Todo o
progresso é acompanhado por médicos e fisioterapeutas.
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As próteses disponibilizadas pelo Sistema Único de Saúde não possuem as
tecnologias mais avançadas em termos de protetização. A rede pública de saúde não
fornece próteses modernas com microprocessadores em joelho.
4) Sobre as perguntas formuladas
a) há evidências científicas de eficácia da prótese apontada para o caso em exame?
Resposta: Sim. Existem evidências sugerindo que, comparado às próteses com joelho
mecânico

sem

microprocessador,

próteses

com

joelho

mecânico

com

microprocessador estão associadas a melhorias na velocidade de caminhada, simetria
da marcha, capacidade de superar obstáculos no ambiente e segurança em termos de
tropeços e quedas reduzidos.
b) a prótese prescrita é disponibilizado pelo SUS no Estado do Ceará? Em caso
negativo, esclarecer onde - e como - ele pode ser obtido pela parte no sistema público
de saúde.
Resposta: A prótese prescrita NÃO é disponibilizada pelo SUS. As próteses
disponibilizadas pelo SUS não possuem as tecnologias mais avançadas em termos de
protetização. A rede pública de saúde não fornece próteses modernas com
microprocessadores em joelho.
c) em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo
disponibilizado pelo sistema público?
Resposta: Não há tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS.
d) havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado localmente, esse possui a
mesma eficácia daquele cuja disponibilização foi requerida nos autos?
Resposta: Não há tratamento alternativo disponibilizado pelo SUS. As evidências
científicas disponíveis sugerem as próteses de joelho mecânico com microprocessador
estão associadas a melhorias na velocidade de caminhada, simetria da marcha,
capacidade de superar obstáculos no ambiente e segurança em termos de tropeços e
quedas reduzidos.
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e) considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir do quadro
apresentado pela parte autora citada, que o tratamento prescrito e requerido
judicialmente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que a acomete e à
preservação ou restauração de sua saúde e dignidade?
Resposta: O tratamento prescrito e requerido possui respaldo na literatura científica e
poderá restabelecer funcionalidade e estética, além de resgatar dignidade, mobilidade,
capacidade laboral e qualidade de vida ao demandante. Todavia, o tratamento
prescrito não está disponível no SUS e está associado a custo elevado.
f) existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em
exame?
Resposta: Nada mais a declarar.
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