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Cloridrato de
Donepezila

Pegaptanibe
Sódico

Demandante

Wyeth

Pfizer

Ano
protocolo

2009

2006

Indicação

Doença de Alzheimer

Tratamento de pacientes
com degeneração macular
neovascular (úmida)
relacionada à idade

Situação

Informações revelantes:

Arquivado a
pedido do
demandante

O medicamento solicitado a incorporação já está disponível
na tabela do SUS na mesma indicação.
Doença de Alzheimer: Forma muito comum de demência.
Esta doença degenerativa, afeta geralmente pessoas acima
dos 65 anos, embora seu diagnóstico seja possível também
em pessoas mais novas. Cada paciente de Alzheimer sofre a
doença de forma única, mas existem pontos em comum, por
exemplo, o sintoma primário mais comum é a perda de
memória.
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Empresa solicita desconsideração do pleito de inclusão de
nova tecnologia.
Degeneração macular é uma condição médica que resulta
em uma perda de visão no centro do campo visual (a
mácula), devido a danos na retina. Torna difícil de ler ou
reconhecer rostos, embora permaneça visão periférica
suficiente para permitir outras atividades da vida diária.

Saúde da
Criança

Palivizumabe

Abbot

2007

Profilaxia de casos graves
de infecção pelo vírus
sincicial

Arquivado a
pedido do
demandante

Cardiovascular

Stent
Farmacológico
Eluidor de
Sirolimus

Johnson &
Johnson

2009

Endopróteses
Endovasculares

Arquivado a
pedido do
demandante

1

Arquivado a pedido da empresa. Empresa solicitou que a
avaliação fosse interrompida para conclusão e apresentação
de estudos farmacoeconomicos nacionais.
O vírus sincicial respiratório provoca surtos de doenças
pulmonares todos os anos no fim do Outono e no início do
Inverno. A infecção transmite-se ao inalar microgotas
transportadas pelo ar que contêm o vírus ou então ao tocar
numa pessoa ou em objectos infectados. O vírus sincicial
respiratório é uma causa muito frequente de infecções
pulmonares, incluindo bronquiolite e pneumonia, em bebés
e crianças pequenas.
Stents farmacológicos são pequenos dispositivos que, ao
serem implantados, liberam uma medicação antiproliferativa que tem o propósito de evitar o crescimento de
células numa reação à presença do aço na artéria. São
alternativas tecnológicas aos stents convencionais que são
colocadas por dentro dos vasos com a luz diminuída pela
formação de placas de arteriosclerose no seu interior.
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Gosserrelina

Leuprolide

Triptorrrelina

Demandante

SAS

SAS

SAS

Ano
protocolo

2010

2010

2010

Indicação

Tratamento de síndrome
de ovários policísticos
(SOP) e Hisurtismo

Tratamento de síndrome
de ovários policísticos e
Hisurtismo

Tratamento de síndrome
de ovários policísticos e
Hisurtismo

Situação

Arquivado a
pedido do
demandante

Informações revelantes:
SOP é um desequilíbrio hormonal (leve ou grave) que
pode causar períodos menstruais irregulares,
hirsutismo (crescimento excessivo de pêlo em zonas
onde as mulheres habitualmente não o têm) e acne.
É uma doença comum, cuja causa exata se
desconhece, que em muitos casos começa na
puberdade.Os síntomas são inúmeros, entre os quais
podemos destacar:
- Períodos irregulares com pausas de alguns meses
ou, pelo contrário, períodos muito frequentes;
Hirsutismo; Acne; Aumento de peso e/ou dificuldade
em perdê-lo etc
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SOP é um desequilíbrio hormonal (leve ou grave) que
pode causar períodos menstruais irregulares, hirsutismo
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SOP é um desequilíbrio hormonal (leve ou grave) que
pode causar períodos menstruais irregulares, hirsutismo
(crescimento excessivo de pêlo em zonas onde as
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