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EXTENSÃO DE BENEFíCIOS AOS PORTADORES DE
NARCOLEPSIA

Cláudio Viveiros de Carvalho

1 - APRESENTAÇÃO

E
ste estudo foi elaborado com o objetivo de avaliar a

conveniência de incluir a narcolepsia no rol das doenças cujos

portadores fruem benefícios especificados em lei.

Valendo-nos dessa questão como mote, procedemos também à análise

da regulamentação jurídica acerca do assunto, que nos parece algo complexa e intricada.

Concluímos sugerindo alterar a lógica da legislação vigente no que

concerne aos benefícios atribuídos aos portadores de doenças crônicas e incapacitantes.

2 - NARCOLEPSIA

A narcolepsia foi reconhecida como uma entidade clínica por Galineau

em 1880, mas já havia sido descrita por outros autores antes disso. No início do século :XX,

Loewenfeld constatou a comum associação entre os ataques de sono e a paralisia temporária da

musculatura voluntária durante crises de riso, raiva ou outros estados emocionais.

Trata-se de um distúrbio neurológico crônico incurável que se

caracteriza pelo complexo: sonolência diurna excessiva acompanhada de ataques repetidos e

irresistíveis de sono reparador; cataplexia; paralisia do sono e alucinações hipnagógicas.

Os sintomas estão associados a alterações no mecanismo do sono com

movimentos rápidos dos olhos (RErvI), que se manifesta durante o período de vigília ou o início

do sono.
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A prevalência ê estimada em 0,02% a 0,16% da população adulta,

acometendo iguahnente homens e mulheres.

2.1- QUADRO CLÍNICO

o quadro normalmente tem início na segunda ou na terceira década de

vida. Sonolência excessiva diurna costuma ser o primeiro e o mais importante sintoma,

persistindo durante toda a evolução da doença.

Os assaltos de sono ocorrem principahnente em situações monótonas;

os pacientes adormecem involuntariamente a qualquer momento, por vezes em situações

constrangedoras. A duração do sono comumente é breve, porém pode alongar-se por até uma

hora.

Quando não tratado corretamente, o indivíduo pode apresentar vários

episódios diários. Ocorrem fadiga crônica e prejuízo do desempenho das atividades diárias,

sendo freqüentes problemas pessoais, sociais ou econômicos, inclusive incapacidade para o

trabalho. Para o diagnóstico de narcolepsia, é necessário que os acessos de sono se repitam

diariamente pelo período mínimo de 3 meses.

Em decorrência da sonolência diurna generalizada, mais da metade dos

pacientes adota comportamento automático. Descrito como lapsos de memória ou blecautes,

decorre da invasão de adormecimentos momentâneos no período de vigília. Nessa situação, o

indivíduo pode prosseguir na atividade que vinha desenvolvendo, porém sem condição de

monitorá-la. Isso freqüentemente gera situações de risco de acidentes.

A cataplexia consiste na ocorrência da paralisia do sono REM durante

a vigília, motivando breves episódios de perda súbita do tono da musculatura voluntária, sem

prejuízo da consciência. Os episódios são geralmente precipitados por intensa emoção, em

especial o riso. Desenvolve-se freqüentemente vários anos após o início da sonolência diurna,

acometendo cerca de 7% dos indivíduos com o transtorno.

A gravidade da cataplexia varia em intensidade e freqüência, podendo

ser bastante rara ou ocorrer diversas vezes em um mesmo dia. Pode ser parcial ou global, mas

sempre preserva os músculos respiratórios. Após os episódios, que duram alguns segundos ou

minutos, a musculatura retorna ao seu vigor normal.
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Além de sofrer essas intrusões de elementos dissociados do sono REM

na vigília, os pacientes de narcolepsia podem também apresentá-las no início do sono, causando

paralisia ou alucinações.

A paralisia do sono origina-se da mesma inibição motora que ocorre

tanto na cataplexia quanto na fase REM do sono. Acomete os músculos voluntários, poupando

o diafragma, e ocorre pouco antes do adormecimento ou do despertar. Ainda que desperto, o

indivíduo permanece incapaz de se mover ou de falar.

Além disso, 20% a 40% das pessoas com narcolepsia vivenciam

imagens tipo oníncas ao adormecerem ou ao despertarem. A maior parte das alucinações

hipnagógicas são visuais, com elementos do ambiente real, mas podem também ser auditivas ou

cinéticas.

As alucinações relacionadas ao sono e a paralisia do sono podem

ocorrer isolada ou simultaneamente. Duram de alguns segundos a alguns minutos e terminam

espontaneamente.

.Arniúde existe também alguma alteração da fisiologia normal do sono

noturno, com interrupções constantes, freqüente movimentação do corpo e diminuição dos

estágios 3 e 4 do sono. Assim, a narcolepsia parece não apenas uma alteração da fase REM do

sono, mas sim uma desorganização generalizada das funções de dormir e acordar.

Alguns portadores de narcolepsia apresentam algum transtorno mental

concomitante. Os diagnósticos mais freqüentes são de transtornos do humor, de ansiedade

generalizada ou os relacionados a substâncias. Além disso, parassonias como sonambulismo,

bruxismo e enurese parecem ser mais comuns nesses pacientes.

2.2 - ETIOLOGIA

Algumas evidências sugerem origem genética para a narcolepsia. A

identificação de um gene localizado no cromossomo 6, além de estudos de famílias e de

antígeno do leucócito humano (HLA) apontam para tal influéncia. No entanto, o fato de

existirem vários gêmeos monozigóticos discordantes para a doença indica também a existência

de fator ambiental no desenvolvimento do quadro. Assim, ainda não foi totalmente esclarecido

o papel de cada fator para o desenvolvimento da doença.
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No ano de 2000, Emmanuel Mignot e colaboradores publicaram

estudo que descreveu em cérebros de portadores de narcolepsia uma deficiéncia global no

sistema de hipocretinas/orexinas. Esses peptídeos parecem participar da fisiologia do sono e,

dessa forma, atualmente acredita-se que a sua deficiência seja determinante para o

desenvolvimento do quadro clínico.

2.3 - DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Para o correto diagnóstico, cabe diferençar narcolepsia de outras causas

de sonolência, patológicas ou não. A simples privação de sono pode mimetizar a sonolência

diurna da narcolepsia e, raramente, provocar alucinações ou paralisia relacionadas ao sono; não

causa, no entanto, cataplexia.

Ademais, outros quadros nosológicos devem ser afastados, tais quais

hipersonia primária e transtorno do sono relacionado à respiração.

Alguns exames estão disponíveis para auxiliar no diagnóstico da

narcolepsia, como o teste múltiplo de laténcia do sono e a polissonografia. A tipagem do HLA

mostra a presença de HLA-DR2 (ou DQw6) e DQw1 (ou DRw15) em 90 a 100% dos

indivíduos. Entretanto, esses antígenos HLA também estão presentes em 10 a 35% da

população geral.

O tratamento é realizado com a utilização de drogas psicoativas.

Atuahnente, a medicação de escolha é o modafinil. Entretanto, seu custo é significativamente

elevado.

3 - DOENÇAS GRAVES ESPECIFICADAS EM LEI

A legislação brasileira assegura benefícios variados aos portadores de

algumas doenças especificadas como crônicas e incapacitantes. Essa regulamentação encontra

se pulverizada em vários instrumentos legais. Assim, com o objetivo de clarificar o arcabouço

legal acerca do assunto, relacionamos a seguir as principais normas jurídicas federais que tratam

do assunto.

1. Lei 4.881-A, de 06 de dezembro de 1965, que "dispõe sobre o

Estatuto do Magistério Superior", art. 53, inciso III, §§ 2° e 3° - assegura aposentadoria com

proventos integrais ao ocupante de cargo de magistério superior quando considerado inválido

em conseqüéncia de acidente de trabalho ou doença profissional, e quando acometido de

tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, paralisia ou cardiopatia

grave.
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2. Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, art. 40, § la,

mC1SO I, com redação dada pela Emenda Constitucional na 41, de 19 de dezembro de 2003 

assegura proventos integrais aos aposentados por invalidez decorrente de acidente em serviço,

moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei.

3. Lei 7.670, de 8 de setembro de 1988, que "estende aos portadores

da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA/AIDS os benefícios que especifica e dá

outras providências", art. 10 - garante aos portadores da Sindrorne da Imunodeficiência

Adquirida o direito a aposentadoria ou reforma militar especiais; aos seus dependentes, pensão

especial. Além disso, dispensa tais pacientes do período de carência para a concessão de auxílio

doença, aposentadoria ou pensão por morte aos dependentes, desde que o segurado haja

manifestado a doença após sua filiação à Previdência Social.

4. Lei 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que "altera a legislação do

Imposto sobre a Renda, e dá outras providências", art. 6°, inciso XIV, com redação dada pela

Lei na 8.541, de 23 de dezembro de 1992 - isenta do Imposto de renda os proventos de

aposentadoria ou reforma motivadas por acidente de trabalho, e os percebidos por portadores

de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia

maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de

Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de

Paget osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida,

com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída

depois da aposentadoria ou reforma.

5. Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, que "dispõe sobre o Fundo de

Garantia do Tempo de Serviço, e dá outras providências", art. 20, inciso XI, acrescido pela Lei

na 8.922, de 25 de junho de 1994 - permite saque do FGTS quando o trabalhador ou qualquer

de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna.

6. Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que "dispõe sobre o Regime

Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, Autarquias e das Fundações Públicas

Federais", art. 186, inciso I, § 10 e art. 190 - assegura proventos integrais aos aposentados por

invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou tuberculose ativa;

alienação mental; esclerose múltipla; neoplasia maligna; cegueira posterior ao ingresso no

serviço público; hanseníase; cardiopatia grave; doença de Parkinson; paralisia irreversível e

incapacitante; espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estados avançados do mal de

Paget (osteíte deformante); Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - Aids e outras que a lei

indicar, com base em conclusão da medicina especializada.
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Além disso, assegura provento integral ao servidor aposentado com

provento proporcional ao tempo de serviço, desde que acometido de qualquer das moléstias

especificadas acima.

7. Lei 8.213, de 24 de julho de 1991, que "dispõe sobre os Planos de

Benefícios da Previdência Social e dá outras providências", art. 26, inciso II e art. 151 

dispensa do tempo de carência para concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez

as vítimas de acidente de qualquer natureza ou causa; os portadores de doença profissional ou

do trabalho; os segurados que, após sua filiação ao Regime Geral de Previdência Social, forem

acometidos de doenças a serem especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e do

Trabalho e da Previdência Social. A lista deverá ser revista a cada três anos, levando em

consideração critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que

justifique tratamento particularizado por conferir especificidade e gravidade à doença em

questão.

Até que seja elaborada essa lista, dispensa do tempo de carência os

portadores das seguintes doenças: tuberculose ativa; hanseníase; alienação mental; neoplasia

maligna; cegueira; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson;

espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estado avançado da doença de Paget (osteíte

deformante); síndrome da deficiência imunológica adquirida - Aids e contaminação por

radiação, com base em conclusão da medicina especializada.

8. Lei 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que "dispõe sobre a Isenção

do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, na aquisição de automóveis para utilização

no transporte autônomo de passageiros, bem como por pessoas portadoras de deficiência física,

e dá outras providências", com redação dada pelas leis 10.754, de 31 de outubro de 2003, e

10.690, de 16 de junho de 2003, art. 1°, inciso IV - isenta do Imposto Sobre Produtos

Industrializados - IPI automóveis destinados a pessoas portadoras de necessidades especiais e

autistas.

9. Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995, que "altera a legislação do

imposto de renda das pessoas físicas e dá outras providências", art. 30, § 2° - inclui a fibrose

cística (mucoviscidose) na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6° da Lei n°

7.713, de 22 de dezembro de 1988, com redação dada pela Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de

1992.
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10. Resolução DO Conselho Diretor do Fundo de Participação

PIS-PASEP n" 1, de 15 de outubro de 1996 - autoriza a liberação do saldo das contas do

Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do patrimônio do servidor

Público (PASEP) quanto o titular ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia

maligna.

11. Lei 9.313, de 13 de novembro de 1996, que "dispõe sobre a

distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do HIV e doentes de AIDS", art. 1° 

garante aos portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e aos doentes de Aids

distribuição gratuita pelo Sistema Único de Saúde de toda a medicação necessária a seu

tratamento.

12. Lei 9.506, de 30 de outubro de 1997, que "extingue o Instituto de

Previdência dos Congressistas - IPe, e dá outras providências", art. 2°, inciso I, alínea a e § 1°

assegura ao Parlamentar aposentadoria com valor integral quando esta ocorrer durante o

exercício do mandato e decorrer de acidente, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa

ou incurável especificada em lei.

13. Decreto 3.000, de 26 de março de 1999, que "regulamenta a

tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Renda e Proventos de

qualquer natureza", art. 39, incisos XXXI e :XXXIII - isenta do imposto de renda os

pensionistas com doença grave e os proventos de aposentadoria ou reforma decorrentes de

acidente em serviço, moléstia profissional ou doenças graves. Classifica como doença grave as

seguintes: tuberculose ativa; alienação mental; esc1erose múltipla; neoplasia maligna; cegueira;

hanseníase; paralisia irreversível e incapacitante; cardiopatia grave; doença de Parkinson;

espondiloartrose anquilosante; nefropatia grave; estados avançados da doença de Paget (osteíte

deformante); contaminação por radiação; síndrome da deficiência imunológica adquirida - Aids

e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada.

14. Instrução Normativa SRF n" 15, de 6 de fevereiro de 2001, que

"dispõe sobre normas de tributação relativas à incidência do imposto de renda das pessoas

físicas, art. 5°, incisos XII e :XXXV - isenta do imposto de renda os pensionistas com doença

grave e os proventos de aposentadoria ou reforma decorrentes de acidente em serviço, moléstia

profissional ou doenças graves. Classifica como doença grave as seguintes: tuberculose ativa,

alienação mental, esc1erose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia

irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose

anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),

contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) e fibrose cística

(mucoviscidose).
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15. Lei 10.690, de 16 de junho de 2003, que "reabre o prazo para que

os Municípios que refinanciararn suas dívidas junto à União possam contratar empréstimos ou

financiamentos, dá nova redação à Lei no 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, e dá outras

providências", art 2° - prorroga o prazo de isenção do Imposto Sobre Produtos Industrializados

- IPI de automóveis destinados a pessoas portadoras de necessidades especiais e autistas.

16. Lei 11.052, de 29 de dezembro de 2004, que "altera o inciso XIV

da Lei na 7.713, de 22 de dezembro de 1988, com a redação dada pela Lei na 8.541, de 23 de

dezembro de 1992, para incluir entre os rendimentos isentos do imposto de renda os proventos

percebidos pelos portadores de hepatopatia grave", art. 1° - isenta os portadores de hepatopatia

grave do Imposto sobre a Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma.

Além das leis acima listadas, ressaltamos ainda a existência de

legislações estaduais específicas que ampliam os benefícios aos portadores de doenças graves e

incapacitantes. Dessarte, percebe-se que vários são os benefícios assegurados, como diversas

são as doenças contempladas.

3.1- DOENÇAS ESPECIFICADAS EM LEI

Relacionamos a seguir as doenças mencionadas nos instrumentos legais

que justificam benefícios:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

acidente em serviço;

moléstia profissional;

tuberculose ativa;

alienação mental;

esc1erose múltipla;

neoplasia maligna;

cegueira;

hanseníase;

paralisia irreversível e incapacitante;

cardiopatia grave;

doença de Parkinson;

esponciiloartrose anquilosante;

--------------1I1l1f------------



• nefropatia grave;

• estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante);

• contaminação por radiação;

• síndrome da deficiência imunológica adquirida - Aids;

• fibrose cística (mucoviscidose);

• hepatopatia grave;

• transtorno autista.

As diversas leis designam algumas das doenças por nomenclatura que

nos parece poder ser aprimorada. O termo "acidente em serviço", ainda que não esteja

propriamente incorreto, não é usual na literatura especializada; normalmente tais ocorrências

são intituladas "acidentes de trabalho", denominação que nos parece mais conveniente, uma vez

que remonta a definições técnicas e legais consagradas. Citamos, a título de exemplificação, o

art. 19 da Lei n° 8.213/91, que define acidente do trabalho como o "que ocorre pelo exercício

do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados ... provocando

lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente

ou temporária, da capacidade para o trabalho."

Já a denominação "moléstia profissional" também não se nos afigura

oportuna. A literatura e a legislação classificam as doenças ocupacionais em dois tipos distintos;

a mesma Lei n° 8.213/91 as define em seu art. 20, incisos I e 11: "doença profissional, assim

entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho pecuhar a determinada

atividade" e "doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de

condições especiais em que o trabalho é realizado". Em termos legais, ambas condicionam o

mesmo tratamento dado ao acidente de trabalho e a ele se equivalem.

Tradicionalmente, com o objetivo de evitar confusões derivadas dos

limites tênues entre as duas denominações, costuma-se utilizar o termo "doença ocupacional"

para englobar todas as doenças que estejam de alguma forma relacionadas com a atividade de

trabalho.

3.2 -BENEFÍCIOS ASSEGURADOS EM LEI

• aposentadoria, reforma e pensão especiais;

• dispensa do tempo de carência para beneficios previdenciários;
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• disponibilização do FGTS para saque;

• disponibilização do PIS/PASEP para saques;

• isenções tributárias;

• distribuição gratuita de medicamentos pelo SUS.

4 - DISCUSSÃO E CONCLUSÃO

Analisando a legislação brasileira, é possível identificar a existência de

uma lógica que tende a conceder aos portadores de doenças crônicas e incapacitantes vários

benefícios. Isso visa à promoção de maior eqüidade, considerando as prováveis necessidades

especiais decorrentes da condição de portador de doenças muitas vezes incapacitantes. Nesse

sentido, a lógica se preza por seu caráter social.

A narcolepsia apresenta características que justificam seus portadores

avocarem a si tais benefícios. Trata-se de pessoas que enfrentam reais dificuldades para se

manterem alertas e concentrados em suas atividades; muitas são as restrições de que padecem

no campo de trabalho. Ademais, o tratamento de escolha apresenta custo bastante elevado.

Dessa forma, parece-nos justificável a inclusão da narcolepsia entre as

doenças especificadas em lei para a concessão de benefícios.

Contudo, a relação nominal de doenças no texto da lei não nos parece

conduta bem indicada. A evolução natural das doenças sofre alterações decorrentes de

mudanças ambientais ou do próprio desenvolvimento da ciência, influenciando tanto no seu

grau de comprometimento da qualidade de vida dos portadores quanto no seu impacto

financeiro. Dessa forma, é fundamental a realização de atualizações periódicas que garantam a

justiça e a propriedade da norma jurídica, e a reformulação do arcabouço legal rara vez pode ser

efetuada com a devida agilidade para permitir isso.

Além disso, a ordenação em tantas leis distintas não só dificulta os

devidos controle e atualização técnicos, mas também permite iniqüidades na geração dos

benefícios. Seja por maior poder de organização de seus portadores, seja por questões outras,

existem distinções importantes entre os benefícios assegurados em lei; e essas distinções pouco

representam do que tecnicamente se sabe sobre as doenças.

Outro ponto a ser avaliado é o critério de inclusão e exclusão de

patologias nesse rol. A lei contempla algumas doenças cujo tratamento é fornecido

gratuitamente pelo SUS, a exemplo da tuberculose e da Síndrome de Imunodeficiéncia
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Adquirida. Além disso, inclui outras que somente gerarão despesas expressivas ou necessidades

especiais em estágios avançados, como é o caso doença de Parkinson e da hanseníase. Sendo

seu intento a proteção daqueles que padecem de necessidades financeiras decorrentes do

infortúnio da doença crônica ou do acidente de trabalho, a relação de patologias discriminadas

para a concessão do beneficio deveria abarcar tão somente quadros graves ou incapacitantes.

Dessa forma, julgamos de melhor arbítrio evitar a designação nominal

das doenças motivadoras de benefícios no texto da lei. Respeitando o preceito constitucional

expresso no art. 150, § 6°, que define que qualquer isenção relativa a impostos, taxas e

contribuições somente possa ser concedida mediante lei específica, a lei deverá definir os

benefícios que julgar pertinentes e explicitar os princípios gerais orientadores para inclusão ou

exclusão de doenças.

Já a definição de quais quadros clínicos justificam os referidos

benefícios deverá ser delegada ao Poder Executivo, na figura do Ministério da Saúde - ôrgão

técnico balizador para tais questões. Deverá ser elaborada relação nominal e exaustiva, que será

revista a cada três anos, como definido na Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.

Informamos ainda estar em circulação na Casa várias proposições que

visam estender benefícios aos portadores de doenças específicas. Salientamos o Projeto de Lei

na 490/2003, de autoria do Senhor Deputado João Magno, que trata especificamente da

narcolepsia e propõe incluí-la no elenco de doenças hstadas no inciso XIV do art. 60 da Lei na

7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei na 8.541/92, que ensejam isenção do Imposto

de Renda.

Dessa forma, sugerimos elaboração de projeto de lei que delegue ao

Ministério da Saúde a elaboração da relação de doenças motivadoras dos benefícios em questão.
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