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I - Informações sobre a enfermidade ou problema de saúde, por meio de
apresentação da linha terapêutica padronizada no Sistema Único de Saúde (SUS)
para patologia correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID) que
acomete o requerente da ação judicial;
Segundo consta nos autos, o requerente é portador de Paralisia cerebral (CID10:
G80). Foi submetido a gastrostomia para via alimentar, encontra-se em desnutrição
proteico calórica. Solicita o fornecimento de botton de gastrostomia tipo Mic-key
16F/1,5cm.
Paralisia Cerebral designa um grupo de afecções do SNC da infância que não
têm caráter progressivo e que apresenta clinicamente distúrbios da motricidade, isto é,
alterações do movimento, da postura, do equilíbrio, da coordenação com presença
variável de movimentos involuntários. A definição mais adotada pelos especialistas é de
1964 e caracteriza a PC como "um distúrbio permanente, embora não invariável, do
movimento e da postura, devido a defeito ou lesão não progressiva do cérebro no
começo da vida."
A paralisia cerebral (PC) é caracterizada por uma alteração dos movimentos
controlados ou posturais dos pacientes, aparecendo cedo, sendo secundária a uma lesão,
danificação ou disfunção do sistema nervoso central (SNC) e não é reconhecido como
resultado de uma doença cerebral progressiva ou degenerativa. O evento lesivo pode
ocorrer no período pré, peri ou pós-natal.
As encefalopatias crônicas da infância incluem numerosas afecções com várias
etiologias e quadros clínicos diversos tendo em comum o fato de afetarem o sistema
nervoso central das crianças com um caráter crônico. Um subgrupo de pacientes é
formado por afecções de caráter progressivo que vão se agravando lenta ou rapidamente,
e outro subgrupo apresenta caráter não progressivo e tendência à regressão espontânea,
maior ou menor, à medida que o tempo vai passando. Embora o desenvolvimento da
criança normal seja a base sobre a qual o desenvolvimento anormal é avaliado, disto não
decorre que a avaliação e o tratamento devam depender de uma aderência estrita aos
estágios de desenvolvimento normal. Mesmo crianças normais mostram muitas
variações das sequelas de desenvolvimento normal e dos padrões de desenvolvimento
estabelecidos para a criança média. A criança com paralisia cerebral mostrará variações
adicionais em virtude das dificuldades neurológicas e mecânicas.
Segundo Salter (1985), há muitas causas de paralisia cerebral; e qualquer
condição que leve a uma anormalidade do cérebro pode ser responsável. As causas mais
comuns são: desenvolvimento congênito anormal do cérebro, particularmente do
cerebelo; anóxia cerebral perinatal, especialmente quando associada com prematuridade;
lesão traumática do cérebro, no nascimento, geralmente decorrente de trabalho de parto
prolongado, ou uso de fórceps; eritroblastose por incompatibilidade Rh; infecções
cerebrais (encefalite) na fase inicial do período pós-natal. Entretanto, como a paralisia
cerebral é raramente diagnosticada até pelo menos vários meses após o nascimento, a
causa precisa da lesão cerebral numa criança é frequentemente especulativa. As
crianças com PC têm como principal característica o comprometimento motor, que
influencia no seu desempenho funcional. A PC pode ser classificada por dois critérios:
pelo tipo de disfunção motora presente, ou seja, o quadro clínico resultante, que inclui
os tipos extrapiramidal ou discinético (atetoide, coreico e distônico), atáxico, misto e
espástico; e pela topografia dos prejuízos, ou seja, localização do corpo afetado, que
inclui tetraplegia ou quadriplegia, monoplegia, paraplegia ou diplegia e hemiplegia. Na
PC, a forma espástica é a mais encontrada e frequente em 88% dos casos.
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II - Tratamentos realizados e alternativas de tratamentos possíveis;
O tratamento da paralisia cerebral é paliativo, visto que não se pode agir sobre
uma lesão já superada e cicatricial. O tratamento medicamentoso limita-se, em geral, ao
uso de anticonvulsivantes, quando necessários e mais raramente medicamentos
psiquiátricos para tentar o controle dos distúrbios afetivos-emocionais e da agitação
psicomotora ligada à deficiência mental. Os medicamentos mais utilizados no
tratamento da espasticidade são o baclofeno, o diazepam, o clonazepam, a clonidina, a
tizanidina, a clorpromazina e também a morfina. No Centro Cochrane encontra-se uma
revisão sistemática de medicamento antiespásticos, que compara a ação de drogas mais
usadas como, diazepam e baclofeno com outras drogas. O tratamento cirúrgico envolve
cirurgias ortopédicas de deformidades e para estabilização articular, que devem ao
mesmo tempo preservar a função e aliviar a dor.
A reabilitação admite múltiplas possibilidades dependendo da análise cuidadosa
de cada paciente individualmente. O principal papel do neuropediatra é estabelecer
quais as prioridades de tratamento para cada criança em cada época do
desenvolvimento. Deve-se também reconhecer aqueles casos graves nos quais é inútil
insistir com terapias dispendiosas que geram ansiedade e expectativa na família, sem
alterar o prognóstico da criança, a qual seria melhor mantida apenas com fisioterapia ou
em instituição.
A fisioterapia tem como objetivo a inibição da atividade reflexa anormal para
normalizar o tônus muscular e facilitar o movimento normal, com isso haverá uma
melhora da força, da flexibilidade, da amplitude de movimento (ADM), dos padrões de
movimento e, em geral, das capacidades motoras básicas para a mobilidade funcional.
As metas de um programa de reabilitação são reduzir a incapacidade e otimizar a
função. Atualmente não há evidências suficientes que indiquem que as técnicas de
facilitação e inibição, ou as técnicas de facilitação neuromuscular proprioceptivas são
superiores umas às outras, e os exercícios tradicionais menos custosos. Sendo assim, os
alongamentos músculo-tendinosos devem ser lentos e realizados diariamente para
manter a amplitude de movimento e reduzir o tônus muscular. Exercícios frente a
grande resistência podem ser úteis para fortalecer músculos débeis, mas devem ser
evitados nos casos de pacientes com lesões centrais, pois nestes se reforçarão as reações
tônicas anormais já existentes e consequentemente aumentará a espasticidade.
III - Informações sobre o (s) medicamento (s), exame (s) ou procedimento (s)
solicitado (s), especialmente sua indicação terapêutica, dosagem, eficácia, se tem
caráter experimental, efeitos adversos e imprescindibilidade no tratamento da
patologia e se é a única opção;
O botton MIC KEY para gastrostomia, de baixo perfil para alimentação por
gastrostomia, tem um desenho mais avançado que o de tubos de alimentação por
gastrostomia convencionais. O tubo de alimentação MIC-KEY é extensamente usado e
prescrito. É um tubo de desenho conveniente e fácil de encobrir, o que o torna ideal para
praticamente qualquer pessoa. Construção em silicone de grau médico; desenho de
baixo perfil; ponta distal cônica; balão de retenção interno inflável, em silicone; ponta
distal com reentrância a 5 ml; válvula proximal antirreflexo; conector do conjunto de
extensão Secur-lok; tira radiopaca; ampla variedade de conjuntos de extensão
disponível.
IV - Tratando-se de medicamento, deverá referir-se também a classe
medicamentosa do fármaco e seu registro na Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA);
Não se aplica.
V - Se há risco iminente à vida do paciente;
Não há dados clínicos que indiquem risco iminente à vida do paciente.
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VI - Se o paciente está sendo atendido pela rede pública de saúde local ou se a
procurou anteriormente;
O paciente está sendo atendido pela rede pública de saúde.
VII - Se o pedido do autor é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS),
em qualquer esfera, considerando especialmente, no caso de fármacos, os
Programas de Medicamentos do Sistema Único de Saúde (SUS) e seus Protocolos
Clínicos e a eficácia dos remédios disponibilizados na rede pública;
Sonda de Gastrostomia tipo botton Mic Key não está padronizada no SIGTAP,
porém é fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde de alguns municípios.
VIII - Indicar, quando possível, qual o ente público responsável pelo atendimento
do paciente, segundo as normas do Sistema Único de Saúde (SUS);
O município de Rio Verde de Mato Grosso – MS é responsável pelo atendimento
do pedido.
IX - Sugerir medicamentos ou tratamentos similares ao requerido,
preferencialmente existentes no Sistema Único de Saúde (SUS) obrigatoriamente
registrados na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) de comprovada
e equiparada eficiência ao requisitado judicialmente, com a mesma comodidade de
uso e comparação de custo orçamentário;
Não se aplica.
X - Em caso de pedido de medicamento genérico, observar se a prescrição
utilizou-se da legislação vigente e se existe possibilidade de substituição;
Não se aplica.
XI - Conclusão favorável ou desfavorável ao pedido.
Considerando que o paciente está sendo atendido pelo SUS;
Considerando que sonda de Gastrostomia tipo botton Mic Key não está
padronizada no SIGTAP, porém é fornecida pela Secretaria Municipal de Saúde de
alguns municípios;
Considerando a necessidade de trocas periódicas do botton para melhor
utilização deste e prevenção de infecções;
Em face ao exposto, este Núcleo de Apoio Técnico é favorável ao pedido de
botton de gastrostomia tipo Mic-key 16F/1,5cm, com trocas periódicas conforme
prescrição médica.
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