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NOTA TÉCNICA Nº 38/2020-COGE/CGGAP/DESF/SAPS/MS 

ASSUNTO 

1.1. Orientação e sensibilização de gestores e profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS} 
quanto ao cuidado em saúde e o registro do atendimento das pessoas com albinismo, a partir do 
preenchimento da CID-10 E70.3 nos sistemas de informação em saúde. 

2. ANÁLISE 

2.1. A Equidade em Saúde visa dirimir situações de injustiça social, a partir do reconhecimento das 
demandas afetas às populações específicas em situação de vulnerabilidade. Dentre essas populações, estão 
as populações com albinismo que enfrentam diversos desafios, inclusive a invisibilidade. Ciente dessas 
questões, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde vem desenvolvendo ações, a fim de melhorar as 
condições de saúde dessas populações. 

2.2. Destaca-se a publicação da Portaria GM/MS nº 3.354, de 16 de dezembro de 2020, que institui 
em caráter excepcional, incentivo financeiro de custeio para o fortalecimento das ações de equidade na 
Atenção Primária à saúde, considerando as pessoas com albinismo. 

2.3. Tendo em vista todos os desafios que tangenciam à oferta de serviços de saúde voltados às 
pessoas com albinismo, essa Nota Técnica visa orientar e sensibilizar os profissionais de saúde da APS a 
qualificarem o cuidado e o registro do atendimento das pessoas com albinismo, a partir do preenchimento 
do CID-10 E70.3, nos sistemas de informação em saúde, com a finalidade de aprimorar a identificação deste 
grupo de pessoas, qualificar as informações e a assistência, bem como o monitoramento e a avaliação dos 
serviços. 

2.4. O albinismo é uma condição rara, não contagiosa, herdada geneticamente cuja transmissão 
pode ser autossômica recessiva ou ligada ao cromossomo X. Trata-se de um grupo de anomalias genéticas 
que interfere na produção e distribuição de melanina na pele, pelos e olhos, causando vulnerabilidade à 
exposição solar. Atualmente, envolve 19 genes relacionados às diferentes formas de apresentação que vai da 
forma não sindrômica à forma sindrômica, nas quais as alterações visuais e hipopigmentação da pele 
coexistem com alterações patológicas graves. O albinismo acomete todas as raças, etnias, independente de 
sexo e classe social e está em praticamente todos os países do mundo, com prevalências variadas. 

2.5. A falta da melanina pode acarretar a baixa visão, que varia de acordo com o tipo do albinismo; 
problemas de pele, eritema solar; fotoenvelhecimento; lesões pré-malignas e malignas, podendo ocorrer 
desde a infância. As pessoas com algum tipo de albinismo frequentemente desenvolvem lesões na pele, 
podendo evoluir para tumores malignos, provocando elevado índice de mortalidade. 

2.6. Além das condições de saúde, pessoas com albinismo sofrem com a invisibilidade social, 
preconceito, desconhecimento, além de serem rotulados ou identificados apenas pela doença, sendo 
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