Tema da
Saúde

Aids

Aids

Asma

Asma

Cardiologia

1

Nome do
Produto

Demandante

Ano
protocolo

Indicação

Imiquimode

Coordenação
Geral de
Planejamento,
Articulação e
Gestão de
Programas GGPAGP/SCTIE
Schering do Brasil

2006

Verugas anogenitais,
neoplasia intra-epitelial
vulvar do tipo bowenóide

NÃO
Tratamento para portadores de HIV e infectados por
INCORPORADO

2008

Terapia de Antiretrovirais
em Adultos e
Adolescentes Infectados
somente com o
vírus HIV-1 CCR 5-trópico
detectado.

Não incorporado em 25/05/2009.
NÃO
INCORPORADO Tratamento para portadores de HIV.

2006

Tratamento de Asma de
Difícil Controle (ADC),
persistente, moderada e
grave

Maraviroque

Pfizer

Omalizumabe

Associação
Brasileira de
Asmáticos(Novarti
s)

Ciclesonida
inalatória

Levosimendan

Altana Pharma

Abbot

2007

2005

Tratamento e controle da
asma persistente leve,
moderada ou grave em
adultos e crianças

Tratamento de
Insuficiência Cardíaca
Congestiva (ICC)

Situação

Informações revelantes:

Não incorporado em 25/01/2010.

papilomavírus que ocasionam verrugas genitais.

Não incorporado em 12/03/2008.
Asma - é uma doença inflamatória crônica caracterizada por:
NÃO
hiperresponsividade das vias áreas inferiores, especialmente
INCORPORADO
a alérgenos. Há limitação variável ao fluxo aéreo, reversível
espontaneamente ou com tratamento.
Não incorporado em 01/09/2011.
Asma - é uma doença inflamatória crônica caracterizada por:
hiperresponsividade das vias áreas inferiores, especialmente
NÃO
INCORPORADO a alérgenos. Há limitação variável ao fluxo aéreo, reversível
espontaneamente ou com tratamento.
Não incorporado em 12/03/2008.
Insuficiência Cardíaca Congestiva é o estado fisiopatológico
em que o coração é incapaz de bombear sangue a uma taxa
satisfatória às necessidades dos tecidos metabolizadores, ou
NÃO
INCORPORADO pode fazê-lo apenas a partir de uma pressão de enchimento
elevada. A Insuficiência Cardíaca Congestiva pode aparecer
de modo agudo, mas geralmente se desenvolve
gradualmente, às vezes durante anos.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Cardiologia

Debito
Cardíaco por
Diluição de
Lítio

Bragenix

2006

Avaliação de Débito
Cardíaco

Cardiologia

Filtro IntraAórtico
Edwards
Research
Medical

Edwards Life
Sciences

2007

Dispositivo para o
tratamento de trombose

Cardiologia

Stent
Farmacológico

Sociedade
Brasileira de
Hemodinâmica e
Cardiologia
Intervencionista

2005

Endoproteses
Endovasculares

Cardiovascular

Dispositivo de
selamento de
punção
hemostática

2

Demandante

Ano
protocolo

Indicação

Situação

Informações revelantes:

Não incorporado em 26/11/2010.
O débito cardíaco é considerado a principal variável na
NÃO
avaliação hemodinâmica por refletir de maneira global o
INCORPORADO
consumo tecidual de oxigênio. Porém deve ser integrado a
parâmetros do metabolismo.
Não incorporado em 07/05/2009.
Trombose é a formação ou desenvolvimento de um trombo,
que significa coágulo sangüíneo. Pode ocorrer em uma veia
situada na superfície corporal, logo abaixo da pele. Nessa
localização é chamada de tromboflebite superficial ou
simplesmente tromboflebite ou flebite. Quando o trombo se
NÃO
INCORPORADO forma em veias profundas, no interior dos músculos,
caracteriza a trombose venosa profunda ou TVP. Em
qualquer localização, o trombo irá provocar uma inflamação
na veia, podendo permanecer restrito ao local inicial de
formação ou se estender ao longo da mesma, provocando
sua obstrução parcial ou total.
Não incorporado em 07/02/2007.
Stents farmacológicos são pequenos dispositivos que, ao
serem implantados, liberam uma medicação antiproliferativa que tem o propósito de evitar o crescimento
NÃO
INCORPORADO 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.

Não incorporado em 05/07/2011.
ST. JUDE
MEDICAL BRASIL
LTDA

2009

Dispositivo endovascular

NÃO
Dispositivo se propõe a ser utilizado no fechamento e
INCORPORADO

redução de tempo de hemostasia na punção da artéria
femoral.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Cardiovascular

Exame de
Análise Clínica
"Determinação
de
Homocisteína"

Cirurgia
cardíaca

Caneta para
ablação por
radiofreqüência
para tratamento
da fibrilação
atrial

Demandante

Secretaria de
Estado da SaúdeSUS/SP

Medtronic

Ano
protocolo

Indicação

2009

Tratamento de doenças
cardíacas isquêmicas,
doenças artérias
periféricas e tromboses
venais profundas e
defeitos do tubo neural e
de perdas gestacionais
recorrentes

2007

Fibrilação Atrial Crônica

Situação

Informações revelantes:
Não incorporado em 10/08/2010.

Homocisteína é um aminoácido (produzido após a
digestão de carnes ou laticínios), que em excesso no
sangue, provoca aumento do risco de coágulos e
NÃO
INCORPORADO entupimento das artérias, além de contribuir para a
formação de depósitos de gordura nas paredes dos vasos
sanguíneos, aumentando sua rigidez e dando origem à
chamada aterosclerose. Esta condição favorece o
aparecimento de doenças cardíacas isquêmicas.

Não incorporado em 25/08/2010.
Ablação por radiofreqüência é um método de tratamento
das arritmias cardíacas com a cauterização dos seus focos,
NÃO
INCORPORADO localizados pelo estudo eletrofisiológico. Essa cauterização
é realizada pela aplicação de energia de radiofreqüência
(uma forma de energia semelhante ao bisturi elétrico).
Não incorporado em 04/08/2011.

Diabetes

Dislipidemia

3

Terapia com
oxigênio
hiperbárico

10/20mg e
10/40mg
Ezetimiba/
Sinvastatina10/
20mg e
10/40mg

Sociedade
Brasileira de
Medicina
Hiperbárica SBMH

Merck Sharp
Dohme

2009

2008

Tratamento do pé
diabético de pacientes
com diabetes mellitus

Hipercolesteroemia
Primária e
Hipercolesteroemia
Familiar Homozigotica
(HFHo) - Dislipidemias

Diabetes mellitus é uma doença metabólica caracterizada

NÃO
por um aumento anormal da glicose no sangue. A glicose
INCORPORADO

é a principal fonte de energia do organismo porém,
quando em excesso, pode trazer várias complicações à
saúde como lesões de difícil cicatrização.
Não incorporado em 21/10/2010.
Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais de
lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta situação de
saúde é extremamente comunm na população geral, e é
NÃO
INCORPORADO considerada um fator de risco importante para doenças
cardiovasculares, devido à influência do colesterol, uma das
substâncias lipídicas clinicamente mais relevantes, na
aterosclerose.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Dislipidemia

Nome do
Produto

Ezetimiba 10
mg

Demandante

Schering-Plough

Ano
protocolo

2009

Indicação

Dislipidemia

Situação

Informações revelantes:

Não incorporado em 21 / 01 / 2010.
Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais
de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta
NÃO
situação de saúde é extremamente comum na população
INCORPORADO
geral, e é considerada um fator de risco importante para
doenças cardiovasculares, devido à influência do
colesterol na aterosclerose.
Não incorporado em 04/08/2011.

Dislipidemia

Rosuvastatina

Astra Zeneca

2006

Prevenção Clinica de
doença cardiovascular e
cerebrovascular

Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais

NÃO
de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta
INCORPORADO

situação de saúde é extremamente comum na população
geral, e é considerada um fator de risco importante para
doenças cardiovasculares, devido à influência do
colesterol na aterosclerose.
Não incorporado em 04/08/2011.

Dislipidemia

Dislipidemia

4

Fluvastatina

Ezetimiba 10
mg

Novartis
Biociências S.A.

Schering-Plough

2008

2009

Dislipidemia

Dislipidemia

Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais
de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta
NÃO
INCORPORADO situação de saúde é extremamente comum na população
geral, e é considerada um fator de risco importante para
doenças cardiovasculares, devido à influência do
colesterol na aterosclerose.
Não incorporado em 07 / 10 / 2010.
Dislipidemia é a presença de níveis elevados ou anormais
de lipídios (moléculas gordurosas) no sangue. Esta
NÃO
situação de saúde é extremamente comum na população
INCORPORADO
geral, e é considerada um fator de risco importante para
doenças cardiovasculares, devido à influência do
colesterol na aterosclerose.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Demandante

Ano
protocolo

Indicação

Situação

Informações revelantes:

2009

Tratamento de
Gastroenterites virais
causadas por Rotavirus e
Norovírus

Não incorporado em 09/04/2010.
Gastroenterite é uma infecção que atinge o sistema
gastrointestinal ocasionando sinais e sintomas deste
aparelho como as diarréias, cólicas intestinais e vómitos. Os
sintomas incluem a perda de apetite, a náusea, o vômito, a
diarréia de leve a intensa, a dor tipo cólica e o desconforto
NÃO
abdominal. Pode ser causada por vírus, normalmente devido
INCORPORADO
a uma intoxicação alimentar, ou bactérias. A gastroenterite
bacteriana é por norma mais grave. Uma das conseqüências
mais graves desta patologia é a desidratação pelo que o
tratamento deve consistir primeiramente na hidratação
através da ingestão de água ou a administração de soros
endovenosos nos casos mais graves.

Jansseng-Cilag
Farmacêutica Ltda

2010

Indicado no tratamento da
dor moderada à intensa

Não incorporado em 25/10/2011. A dor crônica ou dor
NÃO
crónica é uma dor relacionada a uma injúria recorrente ao
INCORPORADO

SAS

2011

Tratamento da dor crônica

Não incorporado em 01/09/2011. A dor crônica ou dor
NÃO
crónica é uma dor relacionada a uma injúria recorrente ao
INCORPORADO

Doenças
Infecciosas

Nitazoxanida

Farmoquímica S/A

Dor
Crônica

Cloridrato de
Hidromorfona

Dor
Crônica

Fluoxetina

organismo que já dura a pelo menos 3 meses.

organismo que já dura a pelo menos 3 meses.
Não incorporado em 12/092011.

Endocrinol
ogia

5

Paricalcitol

Abbott
Laboratórios do
Brasil Ltda.

2010

Prevenção e tratamento
do Hiperparatireoidismo
secundário associado à
Doença Renal Crônica

Doença caracterizada pelo excesso de funcionamento das
glândulas paratireóides, causando aumento do hormônio
da paratireóide (PTH) e levando a sinais e sintomas
NÃO
decorrentes do aumento de cálcio no sangue
INCORPORADO
(hipercalcemia), na urina (hipercalciúria) e da retirada de
cálcio dos ossos (osteoporose e cistos ósseos). Pode ser
provocada por tumores benignos (adenomas), hiperplasia
ou muito raramente por tumores malignos das glândulas
paratireóides.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Demandante

Ano
protocolo

Indicação

Situação

Informações revelantes:
Não incorporado em 31/03/2011.

Endocrinol
ogia

Cloridrato de
Cinacalcete

Mantecorp
Industria Química
e Farmaceutica
Ltda

2010

Hiperparatiroidismo
secundário

Endocrinologia

Somatropina
15 UI
(nova
apresentação)

Ismédica

2008

Tratamento de síndrome
de Turner e
Hipopituitarismo

6

Doença caracterizada pelo excesso de funcionamento das
glândulas paratireóides, causando aumento do hormônio
da paratireóide (PTH) e levando a sinais e sintomas
NÃO
decorrentes do aumento de cálcio no sangue
INCORPORADO
(hipercalcemia), na urina (hipercalciúria) e da retirada de
cálcio dos ossos (osteoporose e cistos ósseos). Pode ser
provocada por tumores benignos (adenomas), hiperplasia
ou muito raramente por tumores malignos das glândulas
paratireóides.
Não incorporado esta nova apresentação em 12/08/2010.
Síndrome de Turner é um distúrbio cromossômico que afeta
apenas meninas com monossomia do cromossomo X. A
portadora apresenta baixa estatura, órgãos sexuais e seios
poucos desenvolvidos por falta de hormônios sexuais, tórax
largo em barril, pescoço alado, má-formação das orelhas,
maior frequência de problemas renais e cardiovasculares, e
quase sempre estéril.
Hipopituarismo ocorre na deficiência de hormônios
NÃO
INCORPORADO produzidos pela Hipófise. As deficiências hormonais em
mulheres produzem a interrupção dos ciclos menstruais,
infertilidade e perda de algumas características femininas.
Nos homens, as deficiências hormonais levam a impotência,
atrofia testicular, infertilidade, além da perda de algumas
características masculinas como a ausência do crescimento
dos pêlos no corpo e no rosto. Nas crianças, o
hipopituitarismo reduz o crescimento e, algumas vezes,
causa o nanismo.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Endocrinologia

Nome do
Produto

Norditropin
(nova
apresentação)

Demandante

Novo Nordisk

Ano
protocolo

2007

Indicação

Tratamento de síndrome
de Turner e
Hipopituitarismo

Situação

Informações revelantes:

Não incorporado esta nova apresentação em 12/08/2010.
Síndrome de Turner é um distúrbio cromossômico que afeta
apenas meninas com monossomia do cromossomo X. A
portadora apresenta baixa estatura, órgãos sexuais e seios
poucos desenvolvidos por falta de hormônios sexuais, tórax
largo em barril, pescoço alado, má-formação das orelhas,
maior frequência de problemas renais e cardiovasculares, e
quase sempre estéril.
Hipopituarismo ocorre na deficiência de hormônios
NÃO
INCORPORADO produzidos pela Hipófise. As deficiências hormonais em
mulheres produzem a interrupção dos ciclos menstruais,
infertilidade e perda de algumas características femininas.
Nos homens, as deficiências hormonais levam a impotência,
atrofia testicular, infertilidade, além da perda de algumas
características masculinas como a ausência do crescimento
dos pêlos no corpo e no rosto. Nas crianças, o
hipopituitarismo reduz o crescimento e, algumas vezes,
causa o nanismo.
Não incorporado em 23/06/08.

Genética

7

Fórmula
alimentar Cistilac®

Support

2007

Coadjuvante no
tratamento da Fibrose
Cística

Fibrose Cística, também conhecida como Mucoviscidose, é
uma doença genética autossómica (não ligada ao
cromossoma x) recessiva causada por um distúrbio nas
secreções das glândulas exócrinas (glândulas produtoras
de muco). É uma situação grave que pode também afetar
NÃO
INCORPORADO o aparelho digestivo e outras glândulas secretoras,
causando danos a outros orgãos como o pâncreas, o
fígado e o sistema reprodutor. No trato gastrointestinal, a
falta de secreções adequadas compromete o processo
digestivo, levando a uma má função intestinal devido a
uma insuficiência pancreática.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Demandante

Ano
protocolo

Hematologia

Rituximabe

SAS

2010

Doenças
Hepáticas

Telbivudina

Novartis

2007

Gastroenterologia

Tela cirurgica
separadora de
tecidos

Johnson &
Johnson

2009

Gastroenter
ologia

Enteroscopia
por cápsula
endoscópica

CITEC/SCTIE

2010

8

Indicação

Situação

Informações revelantes:

Não incorporado em 27/01/2010.
Púrpura Trombocitopênica Idiopática (PTI) é uma doença
sangüínea adquirida caracterizada pela trombocitopenia
(diminuição do número das plaquetas no sangue). Como a
maioria dos casos parece estar relacionada ao aparecimento
Púrpura Trombocitopênica
NÃO
de anticorpos contra as plaquetas, ela também é conhecida
Idiopática (PTI)
INCORPORADO
como púrpura trombocitopênica imunológica. Embora
muitos casos sejam assintomáticos, a baixa contagem de
plaquetas pode causar o surgimento de púrpura, que é uma
manifestação que envolve o aparecimento de petéquias,
equimoses e outras manifestações hemorrágicas.
Não incorporado em 28/05/2009.
Tratamento da Hepatite B
A hepatite B é uma doença infecciosa frequentemente
crônica em adultos com
crônica causada pelo vírus da Hepatite B (HBV). É transmitida
NÃO
evidência de replicação
INCORPORADO sexualmente ou por agulhas com sangue infectado e pode
viral e inflamação ativa do
progredir para cirrose hepática ou cancro do fígado
fígado
(hepatocarcinoma).
Não incorporado em 30/11/2010.
Hérnia é a protrusão de um órgão ou parte dele através de
Reparação de hérnias
um orifício natural ou adquirido. Hérnia incisional é aquela
incisionais laparoscópicas
que ocorre a partir da uma incisão prévia, a partir do
ou de outros defeitos
enfraquecimento/ fibrose existe um déficit na musculatura
fasciais
que rompe – originando um orifício através do qual
atravessam estruturas pelo saco herniário.
Não incorporado em 05/07/2011. O exame de
enteroscopia por cápsula consiste na ingestão de uma
cápsula, de aproximadamente 16mm de diâmetro e
26mm de comprimento, composta por uma microcâmera
Indicado para avaliação de
que passará pelo tubo digestivo fotografando seu trajeto.
sangramento obscuros
NÃO
pelo trato gastrointestinal INCORPORADO Essas imagens são enviadas através de sensores acoplados
(SIG)
ao abdome do paciente para um receptor, dessa forma é
registrado um filme com as imagens captadas pela
microcâmera de aproximadamente 6-12h.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Metabolismo

Fórmula
Alimentar NEOCAT®

Demandante

Support

Ano
protocolo

Indicação

2007

Coadjuvante no
Tratamento de pacientes
com alergia a proteína do
leite de vaca

Situação

Informações revelantes:

Não incorporado em 02/07/08.
As causas da alergia à proteína do leite de vaca são
NÃO
predisposição genética, introdução precoce de alimentos
INCORPORADO
alergênicos, como leite de vaca e ovo, sem que o sistema
digestivo do bebê esteja preparado para recebê-los.
Não incorporado em 05/07/2011.

Metabolismo

Ácido
Zoledrônico 5
mg

Novartis
Biociências S.A.

2007

Osteoporose PósMenopausa

Osteoporose é uma doença óssea metabólica, sendo a
fratura a sua manifestação clínica. É definida
patologicamente como "diminuição absoluta da
NÃO
INCORPORADO quantidade de osso e desestruturação da sua
microarquitetura levando a um estado de fragilidade em
que podem ocorrer fraturas após traumas mínimos". A
osteoporose pode ter sua evolução retardada por
medidas preventivas.
Não incorporado em 05/07/2011.

Metabolismo

Nefrologia

9

Ranelato de
Estrôncio

Servier do Brasil
lda

Betaepoetina
peguilada

Produtos Roche
Químicos e
Farmacêuticos
S.A.

2008

Tratamento da
Osteoporose pósmenopausa para redução
do risco defraturas
vertebrais e do quadril

Osteoporose é uma doença óssea metabólica, sendo a
fratura a sua manifestação clínica. É definida
patologicamente como "diminuição absoluta da
NÃO
INCORPORADO quantidade de osso e desestruturação da sua
microarquitetura levando a um estado de fragilidade em
que podem ocorrer fraturas após traumas mínimos". A
osteoporose pode ter sua evolução retardada por
medidas preventivas.
Não incorporado em 01/09/2011. A anemia é uma grave

2007

Anemia crônica em
pacientes renais

conseqüência da insuficiência renal crônica, provocando

NÃO
conseqüentemente a incapacidade física e mental. A
INCORPORADO

mesma é um dos fatores responsável pela redução da
sobrevida e da qualidade de vida desses pacientes.
Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Neurologia

Nome do
Produto

Monossialogan
gliosideo
sódico GM1

Demandante

TRB Pharma

Ano
protocolo

Indicação

2010

Coadjuvante no
tratamento das sequelas
pós-ictais e póstraumáticas do sistema
nervoso central, incluindose as crebropatias pósisquêmicas e póshemorrágicas

Nefrologia

Carbonato de
Lantânio

Eurofarma

2009

Quelante de fosfato no
controle da
hiperfosfatemia em
pacientes com
insuficiência renal crônica
em hemodiálise e diálise
peritoneal ambulatorial
crônica.

Nefrologia

Micofenolato de
mofetila

SAS

2010

Glomerulonefrite lúpica

10

Situação

Informações revelantes:

Não incorporado em 01/09/2011. Este medicamento se
propõe a estimular o fenômeno de neuroplasticidade

NÃO
INCORPORADO (sobrevivência neuronal, neuritogênese e sinaptogênese),

necessário à recuperação de sequelas neurológicas.
Não incorporado em 25/01/2010.
A concentração plasmática de fosfato que, geralmente,
permanece normal nos estágios iniciais da insuficiência renal
crônica (IRC), aumenta progressivamente nas fases mais
avançadas da doença. Na fase inicial, há adaptação renal
NÃO
caracterizada por diminuição na reabsorção renal tubular de
INCORPORADO
fósforo, causando assim aumento na fosfatúria nos néfrons
remanescentes. A medida que a taxa de filtração glomerular
cai abaixo de 25 ml/min, esse mecanismo compensatório
não é mais suficiente para manter os níveis de fosfato dentro
da normalidade, surgindo então a hiperfosfatemia.
Não incorporado em 04/05/2010.
Glomerulonefrites ou glomerulopatias são afecções que
acometem o glomérulo, estrutura microscópica formada por
um emaranhado de capilares semelhantes a um novelo de lã.
É a principal estrutura renal responsável pela filtração do
sangue. As doenças glomerulares são conseqüência de uma
NÃO
INCORPORADO ampla variedade de fatores: distúrbios imunológicos,
doenças vasculares, doenças metabólicas e algumas
entidades hereditárias. As glomerulopatias que aparecem
isoladamente são classificadas como primárias, e quando
estão associadas a doenças sistêmicas (Lupus, diabetes, etc.)
são classificadas como secundárias.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Neurologia

Nome do
Produto

Memantina

Demandante

SAS

Ano
protocolo

Indicação

2010

Doença de Alzheimer

Não incorporado em 04/05/2010.
A obesidade é atualmente uma pandemia, como resultado, e
NÃO
em grande parte, da combinação de dietas inadequadas e
INCORPORADO
falta de exercício adequado. Está relacionada a um grande
aumento dos problemas de saúde.

Obesidade

Banda Gástrica
Ajustável

Silimed

2007

Oftalmologia

Ranibizumabe

Novartis
Biociências S.A.

2007

Degeneração Macular
relacionado à idade

2010

Portadores de câncer de
mama avançado, na pósmenopausa, com
positividade para
receptores hormonais,
após pelo menos uma
linha de hormotioterapia

2007

Tratamento Mieloma
Múltiplo que receberam
pelo menos dois
tratamentos anteriores e
demostraram progressão

Oncologia

11

Fulvestranto

Bortezomibe

Astra Zeneca

Jansseng-Cilag
Farmacêutica Ltda

Informações revelantes:

Não incorporado em 08/02/2010.
Doença de Alzheimer: Forma muito comum de demência.
Esta doença degenerativa, afeta geralmente pessoas acima
dos 65 anos, embora seu diagnóstico seja possível também
NÃO
INCORPORADO 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.

Tratamento Cirúrgico da
Obesidade Grave e
Mórbida

Oncologia

Situação

Não incorporado em 25/11/2011.
NÃO
INCORPORADO

Não incorporado em 05/07/2011. O Cãncer de mama é

crescimento

desordenado

(maligno)

de

células

NÃO
INCORPORADO mamárias que invadem os tecidos e órgãos,
podendo espalhar-se (metástase) para outras
regiões do corpo.
Não incorporado em 31/03/2011.
NÃO
Mieloma Múltiplo é um câncer que se desenvolve
INCORPORADO
na
medula
óssea,
devido ao
crescimento
descontrolado de células plasmáticas. Essas células

Atualizado em 09/02/2012

fazem parte do sistema imunológico do corpo,
produzidas na medula óssea, sendo liberadas para
a corrente sangüínea.

da doença após o último
tratamento.

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Demandante

Ano
protocolo

Indicação

Situação

Informações revelantes:
Não incorporado em 04/08/2011. GIST é um tipo raro de

Oncologia

Mesilato de
imatinibe

Novartis
Biociências S.A.

2007

Tumor de Estroma
Gastrointestinal
Irresecável ou Metastático
(GIST) em Progressão ou
Resistente ao tratamento
Inicial com dose de 400
mg/dia

tumor do trato gastrointestinal . A maioria dos GISTs são
benignos 70 – 80%; podem desenvolver-se no estômago
NÃO
(70%) ou no intestino delgado (20% - 40%) e uma pequena
INCORPORADO
porcentagem desenvolve-se em outros pontos ao longo
do trato GI (esôfago, colón e reto).

Não incorporado em 04/08/2011. GIST é um tipo raro de
Oncologia

Mesilato de
imatinibe

Oncologia

Acetato de
Octreotida LAR
de liberação
prolongada

Novartis
Biociências S.A.

SAS

2010

Tratamento adjuvante do
Tumor do Estroma
Gastrointestinal (GIST)

2010

Tratamento paleativo /
sintomático da síndrome
carcinóide e da diaréia
associada a tumores do
sistema endócrino gastroêntero-pancreático

tumor do trato gastrointestinal . A maioria dos GISTs são
benignos 70 – 80%; podem desenvolver-se no estômago
NÃO
INCORPORADO (70%) ou no intestino delgado (20% - 40%) e uma pequena
porcentagem desenvolve-se em outros pontos ao longo
do trato GI (esôfago, colón e reto).

A síndrome carcinóide
corresponde ao conjunto de sinais e sintomas (mais
NÃO
INCORPORADO freqüentemen te diarréia) causados pelas substâncias
liberadas pelo tumor.
Não incorporado em 12/11/2010.

Não incorporado em 31/08/2010.

Oncologia
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Acetato de
Octreotida LAR Novartis Biociência
de liberação
S.A
prolongada

2010

Tratamento dos Tumores
Neuroendócrinos
Gastroenteropancreáticos

Tumores Neuroendócrinos Gastroenteropancreáticos
referem-se a uma série de diferentes tumores que
incluem tumores carcinóides e pancreáticos. São tumores
NÃO
INCORPORADO cujas células apresentam características do sistema
neuroendócrino e, desta forma, podem secretar diversos
hormônios e/ou peptídeos, incluindo neurotransmissores
e fatores de crescimento. Os TNEs podem surgir em
Atualizado em 09/02/2012

diferentes órgãos, como tireóide,
gastroenteropancreáticos e brônquios.

Tema da
Saúde

pele,

adrenal,

Nome do
Produto

Demandante

Ano
protocolo

Indicação

Situação

Outros
Produtos

Ozonioterapia

Associação
Brasileira de
Ozonioterapia ABOZ

2010

Terapias variadas

NÃO
INCORPORADO

Não incorporado em 05/07/2011

Outros
Produtos

Bionext
Curativos
Barreira
Mecânica para
Feridas

Bionext Produtos
Biotecnológicos

2008

Feridas agudas ou
crônicas; úlceras venosas
e diabéticas; queimaduras
de 2º grau

NÃO
INCORPORADO

Não incorporado em 05/07/2011

Outros
Produtos

Sistema de
terapia de
feridas

EFE/KCI

2007

Tratamento de fechamento
NÃO
de feridas a Vácuo
INCORPORADO

Não incorporado em 05/07/2011

Outros
Produtos

Esponja
antimicrobiana

Johnson &
Johnson

2008

Não incorporado em 05/07/2011.
Redução de infecção local,
infecções na corrente
NÃO
sanguínea relacionada a INCORPORADO Indicado em tratamento cirúrgico de retração cicatricial em
cateter (BAC)
um estágio.

Outros
Produtos

Associação de
EDTA +
Minociclina
como Selo de
Cateter

Laboratório Lebon

2008

Tratamento e prevenção
de infecções relacionadas
a cateteres e anti biofilme

Membracel

Membracel
Produtos
Biotecnologicos
Ltda.

2009

Curativo primário das
queimaduras da
pele/derme

Outros
Produtos
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Informações revelantes:

Não incorporado em 05/07/2011.
NÃO
Dispositivo que se propôe a diminuir a ocorrência de
INCORPORADO
infecções em cateter que deve ser frequentemente
trocados
Não incorporado em 05/07/2011.
NÃO
INCORPORADO Indicado em tratamento cirúrgico de retração cicatricial em
um estágio.

Atualizado em 09/02/2012

Outros
Produtos

Curativo de
barreira
antimicrobiana

Politec Importação
e Comércio Ltda.

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Demandante

Outros
Produtos

Método de
Coleta - DBS
Dried Blood
Spots

Prime Diagnostics

2010

NÃO
INCORPORADO

Ano
protocolo

Indicação

Situação

2007

Indicado em tratamento cirúrgico de retração cicatricial
em um estágio.

Informações revelantes:

Não incorporado em 04/08/2011.
Exame em Filtro-Triagem
NÃO
para Moléstias Infecciosas INCORPORADO Método de coleta e transporte de amostras de sangue
Seco.

Outros
Produtos

Monitor
Cardíaco
Implantável

Trevo Internacional
Comércio e
Distribuição
Hospitalar Ltda

2009

Monitorização cardíaca
dos desvios do segmento
ST de forma contínua.

Pneumologia

Bosentana

Actelion

2003

Hipertensão Arterial
Pulmonar

14

Não incorporado em 05/07/2011.

Indicado para
queimaduras e feridas
crônicas complexas

Não incorporado em 25/01/2010.
Os desvios do segmento ST são achados de Insuficiência
cardíaca congestiva que por sua vez é o estado
fisiopatológico em que o coração é incapaz de bombear
sangue a uma taxa satisfatória às necessidades dos tecidos
metabolizadores, ou pode fazê-lo apenas a partir de uma
NÃO
pressão de enchimento elevada. A Insuficiência Cardíaca
INCORPORADO
Congestiva pode aparecer de modo agudo, mas geralmente
se desenvolve gradualmente, às vezes durante anos. Sendo
uma condição crônica, gera a possibilidade de adaptações do
coração o que pode permitir uma vida prolongada, às vezes
com alguma limitação aos seus portadores, se tratada
corretamente.
Não incorporado em 25/01/2010.
A Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) ocorre quando a
pressão arterial é anormalmente alta nas artérias
pulmonares (pequena circulação) ou na irrigação vascular
NÃO
dos pulmões. Provoca, em diferentes graus, uma marcada
INCORPORADO
diminuição da tolerância ao exercício e falhas do coração.
(“Esta hipertensão é diferente da chamada,
simplesmente, hipertensão arterial ou Hipertensão
Sistêmica”).

Atualizado em 09/02/2012

Reumatologia

Canaquinumab
e

Novartis
Biociências S.A.

2010

Sindrome períodica
associada à criopirina CAPS

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Demandante

Ano
protocolo

Indicação

Não incorporado em 10/02/2011.
É uma enfermidade autossômica dominante caracterizada
NÃO
por episódios prolongados de febre e manifestações
INCORPORADO
cutâneas e músculo-esqueléticas.

Situação

Informações revelantes:
Não incorporado em 25/10/2011.

Reumatologia

Ácido
zoledrônico

Novartis
Biociências S.A.

2006

Doença de Paget

Reumatolo
gia

Ciclofosfamida

SAS

2011

Lúpus Eritematoso
Sistêmico

Reumatologia
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sildenafila

SAS

2011

A doença de Paget é um distúrbio crônico do esqueleto,
no qual áreas de ossos apresentam um crescimento
NÃO
anormal, aumentam de tamanho e tornam-se mais
INCORPORADO
frágeis. O distúrbio pode afetar qualquer osso. No
entanto, os ossos mais comumente atingidos são: os ossos
da pelve, o fêmur, os ossos do crânio, a tíbia, os ossos da
coluna vertebral (vértebras), as clavículas e o úmero.
NÃO
INCORPORADO

Não incorporado em 25/11/2011.

Não incorporado em 04/08/2011.
O fenômeno de Raynaud caracteriza-se por episódios
reversíveis de vasoespasmos de extremidades, associados
a palidez, seguido por cianose e rubor de mãos e pés, que
ocorrem usualmente após estresse ou exposição ao frio.
Aqui trata-se do fenômeno à esclerose
Tratamento do fenômeno
Sistêmica. Trata-ser de uma doença auto-imune sistêmica
NÃO
de Raynaud da esclerose
INCORPORADO na qual os pacientes desenvolvem extensa disfunção do
sistêmica
tecido conjuntivo, representada clinicamente por
espessamento e fibrose cutânea, podendo estar associada
com alterações do sistema osteoarticulomuscular e com
manifestações sistêmicas diversas, cardíacas, pulmonares,
renais e gastrointestinais.
Atualizado em 09/02/2012

Reumatologia
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Infliximabe

SAS

2010

Retocolite Ulcerativa

Não incorporado em 19/02/2010.
A retocolite ulcerativa é uma doença de causa desconhecida
caracterizada por episódios recorrentes de inflamação que
NÃO
acomete predominantemente a camada mucosa do cólon. As
INCORPORADO
manifestações clínicas mais comuns são diarréia,
sangramento retal, eliminação de muco nas fezes e dor
abdominal.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Saúde da
Mulher

Nome do
Produto

Demandante

Microesferas
Embosphere

Line Life
Cardiovascular
Comércio de
Produtos Médicos
e Hospitalares
Ltda

Ano
protocolo

Indicação

Situação

Informações revelantes:
Não incorporado em 10/02/2011.

2010

Indicado para portadores
de mioma uterino

Leiomiomas ou miomas uterinos são os tumores benignos
NÃO
INCORPORADO que do tecido uterino.

Não incorporado em 12/11/2010.
Saúde da
Mulher

Acetato de
NafarrelinaZodiac Produtos
Análogo do Gn Farmacêuticos S.A
RH

2008

Endometriose genital e
extragenital e tratamento
clínico do Leiomioma
uterino

Saúde da
Mulher

Captura Híbrida
DNA

Digene/ Inca

2006

Diagnostico de HPV

Saúde da
Mulher

Ablação
endometrial
com balão
térmico

Johnson &Johnson

2008

Tratamento demenorragia
de Etiologia Benigna
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Leiomiomas ou miomas uterinos são os tumores benignos
NÃO
INCORPORADO que do tecido uterino.

Não incorporado em 2/03/2008.
HPV é a sigla em inglês para papiloma vírus humano. Os HPV
são vírus da família Papilomaviridae , capazes de provocar
NÃO
INCORPORADO lesões de pele ou mucosa. Na maior parte dos casos, as
lesões têm crescimento limitado e habitualmente regridem
espontaneamente.
Não incorporado em 28/05/2009.
Menorragia, também chamada de hiperménorreia, é a
menstruação anormalmente longa e intensa em intervalos
NÃO
regulares. As causas da menorragia podem ser coagulação
INCORPORADO
sanguínea anormal, desregulação hormonal do ciclo
menstrual, ou desordens do revestimento endometrial do
útero.

Atualizado em 09/02/2012

Tema da
Saúde

Nome do
Produto

Demandante

Ano
protocolo

Indicação

Situação

Informações revelantes:
Não incorporado em 04/08/2011.

Saúde do
Homem

Equipamento
de Diagnóstico
de Tumores
TRIMprob

Saúde do
Homem

Constritor
Periuretral
Inflável

Saúde
Mental

Saúde
Mental

Saúde
Mental
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Aripiprazol

Alianza Comercial
Médica Ltda

Silimed

Bristol-Myers
Squibb
Farmacêutica

Paliperidona de
Jansseng-Cilag
liberação lenta
Farmacêutica Ltda.
invega

Oxcarbazepina

SAS

2010

Câncer de próstata é uma crescimento desorganizado das
células da próstata - glândula do sistema reprodutor
masculino. Estas células podem se espalhar (metástase) a
partir da próstata em direção a outras partes do corpo,
Diagnóstico de Câncer de
NÃO
Próstata
INCORPORADO especialmente ossos e linfonodos. O câncer de próstata
pode causar dor, dificuldade em urinar, disfunção erétil e
outros sintomas.

2007

Tratamento Cirúrgico da
Incontinência Urinaria
Grave devido à
incompetência
esfincteriana

2005

Tratamentos de episódios
agudos de esquizofrenia,
transtorno bipolar I e que
recentemente
apresentaram episódios
maníacos ou mistos

NÃO
Não incorporado em 25/11/2011.
INCORPORADO

2008

Tratamento da
esquizofrenia, incluindo
tratamento agudo e
prevenção de recorrência

NÃO
Não incorporado em 25/11/2011.
INCORPORADO

2010

Epilepsia Refratária

Não incorporado em 25/10/2011. A incontinência urinária
NÃO
no homem geralmente ocorre após ressecção da próstatta
INCORPORADO
– uma das opções de tratamento de câncer de próstata.

Não incorporado em dezembro de 2009.
A epilepsia é uma desordem cerebral crônica de diversas
etiologias caracterizadas pela ocorrência de crises epilépticas
NÃO
INCORPORADO recorrentes. Os pacientes afetados apresentam prejuízo da
qualidade de vida. A Epilepsia Refratária é aquela que não
responde aos tratamentos tradicionais.

Atualizado em 09/02/2012
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