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Nome do
Produto

Pesquisa de
anticorpos
antigliadina

Azatioprina

Sulfassalazina

Azatioprina

Demandante

SAS

SAS

SAS

SAS

Ano
protocolo

Não se aplica

Indicação

Diagnóstico doença
Celíaca

Situação

Informações revelantes:

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

Tecnologia substituída pela dosagem de
anticorpors antitransglutaminase recombinante humana
tecidual da classe IgA por método Elisa ( IgA - tTG).
A doença celíaca é uma patologia auto-imune que afeta o
intestino delgado de adultos e crianças geneticamente
predispostos, precipitada pela ingestão de alimentos que
contêm glúten. A doença causa atrofia das vilosidades da
mucosa do intestino delgado, causando prejuízo na absorção
dos nutrientes, vitaminas, sais minerais e água. Os sintomas
podem incluir diarréia, dificuldades no desenvolvimento (em
crianças) e fadiga, embora possam estar ausentes.

2010

Tratamento da Aplasia
pura crônica adquirida da
série vermelha

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

A aplasia pura adquirida crônica da série vermelha (APASV) é
uma síndrome clínica rara, caracterizada por anemia grave,
hipoproliferativa (caracterizada por reticulocitopenia
importante) e marcada diminuição ou até inexistência de
eritroblastos em medula óssea apresentando presença
normal de precursores das outras séries celulares .

2010

Tratamento da
espondilose

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

Espondilose é uma artrite degenerativa das vértebras da
coluna ou dos tecidos próximos. Se severa pode pressionar
as raízes nervosas causando dores ou parestesia.

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

Anemia Aplástica Adiquirida é uma doença rara,
caracterizada por pancitopenia (diminuição global de
elementos celulares do sangue (glóbulos brancos,
vermelhos e plaquetas) moderada a grave no sangue
periférico e hipocelularidade (poucas células)
acentuada na medula óssea, sendo a mais frequente
das síndromes de falência medular.

2010

Anemia Aplástica
Adquirida
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Transplante

Imunossupressores

SAS

2010

Transplante ósseo, de
córnea, pele e intestino

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

Nefrologia

Flutamida

CITEC/SCTIE

2011

Tratamento de Hiperplasia
Adrenal Congênita (HAC)

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

2

Informações revelantes:
Os transplantes de córnea geralmente são bem-sucedidos. A
córnea raramente é rejeitada porque ela não possui uma
irrigação sangüínea própria, ela recebe oxigênio e outros
nutrientes dos tecidos e líquido próximos. Como os
anticorpos e as células do sistema imune, as quais circulam
no corpo, não atingem a córnea transplantada, a rejeição de
um transplante de córnea é menos provável que a de um
tecido que possui uma irrigação sangüínea abundante. Com
relação ao transplante ósseo, raramente, a cartilagem
transplantada é atacada pelo sistema imune do corpo. O
enxerto de osso geralmente consiste na coleta de material
ósseo de uma parte do corpo para substituir o osso perdido
em outra parte. O osso transplantado de um indivíduo a
outro não sobrevive, mas estimula o crescimento de osso
novo e serve como uma boa sustentação para unir e
estabilizar os defeitos até que ocorra a formação de osso
novo.
A HAC engloba um conjunto de síndromes transmitidas de
forma autossômica recessiva que se caracterizam por
diferentes deficiências enzimáticas na síntese dos
esteroides adrenais. As manifestações clínicas das HACs
dependem da enzima envolvida e do grau de
deficiênciaenzimática (total ou parcial). A apresentação
clínica pode se expressar por insuficiência glicocorticoide
(deficiência na síntese de cortisol), insuficiência
mineralocorticoide (deficiência na síntese da aldosterona)
ou por excesso de andrógenos (desvio da rota de síntese
hormonal, com aumento de síntese dos precursores
androgênicos).
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Lenograstim

CITEC/SCTIE
DAF

Ano
protocolo
2011
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Situação

Tratamento Hepatite C

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

Hematologia

Lenograstim

DAF

2010

Tratamento da
Neutropenia

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

Endocrinologia

ciproterona

DAF

2009

Tratamento da Puberdade
Central Precoce

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

Saúde
Mental

Nitrazepam

DAF

2010

Epilepsia

TECNOLOGIA
EXCLUIDA

3

Informações revelantes:
A hepatite C é uma doença viral do fígado causada pelo vírus
da hepatite C (HCV). A hepatite C exige cuidados, devido à
inexistência de vacina e limitações do tratamento, e à sua
alta tendência para a cronicidade.

A neutropenia é uma disfunção do sangue caracterizada
por uma contagem/número anormal de neutrófilos. Os
neutrófilos usualmente compreendem entre 50 e 70% das
células brancas do sangue e são os principais responsáveis
pela defesa de infecções combatendo bactérias no
sangue.
Avaliada inicialmente pelo DAF. Considera-se precoce o
aparecimento de caracteres sexuais secundários antes dos
8 anos em meninas e antes dos 9 anos em meninos. A
manifestação inicial em meninas é o surgimento do botão
mamário e, em meninos, o aumento do volume testicular.
A secreção prematura dos hormônios sexuais leva à
aceleração do crescimento e à fusão precoce das epífises
ósseas, o que antecipa o final do crescimento e pode
comprometer a estatura final. É frequentemente
associada a alterações neurológicas, como tumores do
sistema
nervoso
central
(SNC),
hamartomas
hipotalâmicos, hidrocefalia, doenças inflamatórias ou
infecções do SNC. Em meninas, a maior parte dos casos é
idiopática. Em meninos, 2/3 dos casos estão associados a
anormalidades neurológicas e, destes, 50% estão
relacionados a tumores.
Avaliada inicialmente pelo DAF. A epilepsia é uma
desordem cerebral crônica de diversas etiologias
caracterizadas pela ocorrência de crises epilépticas
recorrentes. Os pacientes afetados apresentam prejuízo
da qualidade de vida.
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