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APRESENTAÇÃO

Ao lado de tantas outras iniciativas para contribuir com as autoridades e a sociedade em favor 
do aprimoramento das condições de acesso à saúde, a Interfarma tem dedicado atenção ao 
processo de incorporação de novas tecnologias nos sistemas de saúde no Brasil. A discussão 
sobre a melhoria de acesso a diagnóstico e tratamentos pelos pacientes em geral ganhou 
força nos debates públicos nos últimos anos, com o apoio e engajamento de parlamentares e 
gestores públicos com o intuito de buscar soluções para uma equação bastante complexa, a de 
equilibrar as limitações dos sistemas de saúde a necessidade de atender adequadamente às 
demandas dos pacientes com custos cada vez mais altos, decorrentes do progresso científico 
e do avanço tecnológico dos tratamentos.
 
A proposta de uso de limiares de custo-efetividade (LCE) nas decisões em saúde foi tema de 
Consulta e Audiência Pública. Com objetivo de reunir mais informações que auxiliem na tomada 
de decisão, a Interfarma, junto com a consultoria Moka Info, desenvolveu estudo com uma 
análise histórica das decisões da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) 
para enriquecer as discussões deste importante tema.
 
Foram analisados os dados da própria CONITEC na tentativa de refletir qual seria o impacto da 
adoção do limiar de custo-efetividade proposto na Consulta Pública nº 41/2022 nas decisões já 
recomendadas. É possível observar que entre as 42 decisões analisadas, relacionadas a doenças 
não raras e não pediátricas, não existe um padrão comum ou linha traçável entre os valores de 
RCEI com desfecho QALY, nem mesmo àquelas que tiveram status de incorporação positiva. 
O mesmo acontece ao analisar as 30 decisões relacionadas a doenças raras e pediátricas: não 
é possível traçar um padrão e, pode-se ainda observar uma disparidade ainda maior entre os 
estudos de valores de RCEI com desfecho QALY.

Essa informação evidencia uma alta complexidade na definição de um limiar de custo-
efetividade [1] que englobe todas essas decisões e, sendo assim, o proposto pela CONITEC 
na consulta pública supracitada não deveria ser utilizado como parâmetro excludente e 
fundamental. Caso a limiar tivesse sido aplicada à época somente nas decisões mencionadas 
e avaliadas acima, mais de 260 mil pacientes teriam deixado de ter acesso aos seus respectivos 
tratamentos, colaborando assim para um acesso menos igualitário e eficiente na saúde dessas 
pessoas. O impacto pode ser ainda maior ao analisar todo o universo de decisões realizadas 
pela CONITEC desde o seu início.

Cumpre lembrar que a própria criação da CONITEC, em 2011, foi precedida por experiências 
prévias nesta área, como a normatização da Política de Gestão de Tecnologias em Saúde e, 
posteriormente, por exitosos debates com a sociedade sobre a necessidade da formalização de 
um espaço qualificado para as tomadas de decisão em incorporação de tecnologias em saúde.
 
A Interfarma reconhece os esforços do Sistema Único de Saúde (SUS), sob a coordenação 
federativa do Ministério da Saúde, para o constante aprimoramento do processo de incorporação 
de tecnologias em saúde no País. No entanto, entende, de igual maneira, que os instrumentos 
e parâmetros para a tomada de decisão devem ser adotados a partir de uma ampla discussão 
com toda a sociedade interessada. 

Boa leitura
Interfarma – Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa
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USO DE LIMIARES DE CUSTO-EFETIVIDADE NAS DECISÕES 
EM SAÚDE: ANÁLISE HISTÓRICA DAS AVALIAÇÕES DA 
CONITEC

Este material tem como objetivo realizar uma análise histórica das decisões da Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) para enriquecer as discussões da Consulta 
Pública (CP) nº 41/2022 sobre o uso de limiares de custo-efetividade. 
Foi realizada uma análise de todos os pedidos de incorporação específicos de medicamentos  
submetidos à CONITEC com decisão publicada no Diário Oficial da União (D.O.U.) entre janeiro 
de 2015 e junho de 2022 totalizando 321  processos avaliados. Entre os pedidos submetidos, 140 
(43,6%) tiveram decisão de incorporação ao SUS, 134 (41,7%) tiveram decisão de não incorporação 
ao SUS e os demais tiveram outros status de decisão, como mostra o gráfico 1. 

Gráfico 1 – Quantidade e percentual de processos finalizados de medicamentos 
por status da decisão

Dentre os 321 processos finalizados, em 265 (82,6%) foi possível verificar de forma explícita o tipo 
de estudo apresentado na análise econômica, nos demais essa identificação não foi possível 
por falta de padronização e/ ou transparência dos relatórios, conforme gráfico 2.

1 A classificação de medicamentos inclui vacinas, e foi realizada de acordo com a classificação de tipo de tecnologia 
da CONITEC, conforme descrito na página: https://www.gov.br/conitec/pt-br/assuntos/avaliacao-de-tecnologias-em-
saude/tecnologias-demandadas
2 Não é possível comparar os resultados desse estudo com os números publicados na página da CONITEC (https://
datastudio.google.com/embed/reporting/ed1f017c-58e0-4177-aeb2-61f59d50b183/page/PzCbB), pois na página da 
CONITEC a data é de submissão e nesse estudo utilizamos data de publicação da decisão no D.O.U. Apenas para trazer 
um parâmetro, filtrando de janeiro de 2015 a junho de 2022 na página da CONITEC na parte de Recomendações, a 
quantidade de recomendações de medicamentos é de 422.

Incorporar ao SUS

Não Incorporar ao SUS

Ampliar o uso

Excluir do SUS

Não ampliar o uso

Manter no SUS

Restringir o uso

43,6%41,7%

7,2%
5,9%

0,6%
0,6%

0,3%

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões 
entre janeiro de 2015 e junho de 2022
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Gráfico 2 - Quantidade de processos finalizados de medicamentos com identificação 
do tipo de estudo

Analisando os 265 processos finalizados com identificação do tipo de estudo, 189 (71,3%) 
apresentaram estudos de custo-efetividade e/ ou custo-utilidade em suas avaliações 
econômicas, conforme gráfico 3.

Gráfico 3 - Quantidade e percentual de processos finalizados de medicamentos 
por tipo de estudo

São elegíveis à utilização de razão de custo efetividade incremental (RCEI) as decisões com tipos 
de estudo custo-efetividade e/ ou custo-utilidade (189 decisões). Destas, foram identificadas 
112 (59,3%) que apresentaram valor de RCEI, 44 (23,3%) não foram identificadas por falta de 
padronização e/ou transparência dos relatórios e 33 (17,5%) não foram analisadas, conforme 
gráfico 4.
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Não identificado

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões 
entre janeiro de 2015 e junho de 2022
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Gráfico 4 - Quantidade e percentual de processos finalizados de medicamentos com 
identificação de valores de RCEI 

Considerando as 112 decisões com valor do RCEI identificado, 51 (46%) tiveram pedido acatado 
para incorporação ou ampliação do uso e 61 (54%) receberam negativa de incorporação ou 
ampliação do uso do medicamento.
Ao analisar quais os desfechos utilizados nas análises econômicas das 112 decisões citadas 
anteriormente, 72 (64,3%) apresentaram como desfecho anos de vida ajustados pela qualidade 
(QALY), em seguida 24 (21,4%) apresentaram como desfecho anos de vida ganhos (LYG) e outras 
13 decisões (11,6%) apresentaram 12 tipos distintos de desfechos. Além destas, 3 decisões não 
foram identificadas por falta de padronização e/ou transparência dos relatórios, conforme 
gráfico 5.

Gráfico 5 – Tipos de desfechos das decisões com valor de RCEI

RCEI identificado
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Não analisado

59,3%
23,3%

17,5%

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões 
entre janeiro de 2015 e junho de 2022, que apresentaram estudos de custo-efetividade 
e/ ou custo-utilidade

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões 
entre janeiro de 2015 e junho de 2022, que tiveram valor de RCEI identificado
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Doenças raras e não pediátricas

Doenças raras

Doenças pediátricas

58,3%

4,2%

37,5%

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões 
entre janeiro de 2015 e junho de 2022, que tiveram valor de RCEI identificado e 
desfecho QALY

Dentre as 72 decisões de medicamentos com identificação do valor de RCEI e desfecho QALY, 
42 (58,3%) estavam relacionadas a doenças que não foram classificadas como raras e que não 
acometem crianças, 27 (37,5%) estavam relacionadas a doenças raras (adulta e pediátrica) e 
3 decisões (4,2%) relacionadas a doenças que acometem crianças (doenças pediátricas), 
conforme o gráfico 6.

Gráfico 6 – Proporção entre os tipos de doenças dentre os relatórios que possuem valor de 
RCEI e desfecho

Analisando as 42 decisões relacionadas às doenças não raras e não pediátricas, 17 (40,5%) 
tiveram status de incorporação positiva. Dentre as decisões de incorporação nota-se dispersão 
significativa entre os valores de RCEI, com desvio padrão de R$ 118.776,6 e valores mínimo e 
máximo de R$1.662,0 e R$371.574,0, respectivamente, conforme tabela 1.

Tabela 1 – Dispersão dos valores de RCEI de decisões de medicamentos de doenças não 
raras e não pediátricas por status de incorporação 

A CP no41/2022 sugere que as doenças não raras e não pediátricas tenham como limiar o valor 
de 1 (um) Produto Interno Bruto (PIB) per capita3. Considerando as 17 decisões de incorporação 
para doenças não raras e não pediátricas, 7 (41,1%) apresentaram valor de RCEI acima do PIB 
per capita do ano da sua decisão, conforme gráfico 7, para 2 (11,8%) o valor RCEI foi dominante 
(negativo) e para 8 (47,1%) o valor de RCEI foi menor que 3 (três) PIB per capita.

Incorporar ao SUS Não incorporar / 
não ampliar uso no SUS

Quantidade de decisões 17 (40,5%) 25 (59,5%)

Valor RCEI mínino R$ 1.662,0 R$ 2.106,0

Valor RCEI máximo R$ 371.574,0 R$ 290.552.145,3

Valor RCEI quartil 1 R$ 11.640,1 R$ 7.551,5

Valor RCEI quartil 3 R$ 172.460,0 R$ 539.375,0

Valor desvio padrão RCEI R$ 118.776,6 R$ 58.017.442,3

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões entre janeiro de 2015 e junho 
de 2022, que tiveram valor de RCEI identificado, desfecho QALY e foram classificadas como doenças não raras e não 
pediátricas

3  Referência utilizada para o PIB per capita está no Anexo 1
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Gráfico 7 – Medicamentos incorporados ao SUS para doenças não raras e não pediátricas 
com valor de RCEI acima do valor do PIB per capita (valores em reais)

Dentre estas 7 decisões, caso o limiar de 1 (um) PIB per capita tivesse sido aplicado à época, 
253.831 pacientes não teriam acesso e/ou sido tratados com os medicamentos, conforme 
gráfico 8. Importante ressaltar, que para a contagem da quantidade de pacientes em uso de 
medicamentos oncológicos, considerou-se o total de pacientes nos procedimentos analisados, 
porém na prática clínica os centros de referência em oncologia no SUS podem ter utilizado 
moléculas distintas da que foi incorporada.

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões entre janeiro de 
2015 e junho de 2022, que tiveram valor de RCEI identificado, desfecho QALY e foram classificadas como 
doenças não raras e não pediátricas com valor RCEI acima do valor do PIB per capita
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Gráfico 8 – Quantidade de pacientes que tiveram acesso aos medicamentos desde a sua 
primeira dispensação no SUS4 até maio de 2022 (nome da tecnologia - indicação - data do 
primeiro mês de acesso)

Ao analisar as 30 decisões relacionadas às doenças raras e pediátricas (gráfico 6), 13 (43,3%) 
foram incorporadas ao SUS ou tiveram uso ampliado. Notou-se que entre essas decisões 
positivas, há uma dispersão muito grande dos valores de RCEI: desvio padrão de R$ 741.343,4 e 
valores mínimo e máximo de R$28.670,0 e R$2.534.874,0, respectivamente, conforme tabela 2.

Tabela 2 – Dispersão dos valores de RCEI de decisões de medicamentos de doenças raras e 
pediátricas de medicamentos por status de incorporação

De acordo com a CP no41/2022, um limiar até 3 vezes o valor de referência de 1 (um) PIB per capita 
é aceitável para as doenças raras e para as doenças que acometem crianças com reduções 
importantes de sobrevida ajustada pela qualidade. Considerando as 13 decisões de incorporação 
ou ampliação de uso no SUS para doenças raras e pediátricas, 5 (38,5%) apresentaram valor de 
RCEI 3 (três) vezes acima do valor do PIB per capita do ano da sua decisão, conforme gráfico 
9, 1 decisão (7,7%) o valor RCEI foi dominante (negativo) e 7 decisões (53,8%) o valor de RCEI foi 
menor que 3 (três) PIB per capita.

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões 
entre janeiro de 2015 e junho de 2022, que tiveram valor de RCEI identificado

0 20000 40000 60000 80000 100000

Insulinas análogas - Diabetes I - 10/2018

Trastuzumabe - Ca de Mama HER2 + metastático - 03/2018

Abiraterona - Ca de Próstata metastático

Adalimumabe - Hidradenite Ulcerativa

Everolimo / Tacrolimo - Transp. cardíaco - 05/2021

Adalimumabe - Uveite - 11/2019

Brentuximabe - Linfoma Hodgkin 3a linha - 01/2021

81.547

38.016

16.092

1.848

1.351

494

481

Incorporar ao SUS Não incorporar / 
não ampliar uso no SUS

Quantidade de decisões 13 (43,3%) 17 (56,7%)

Valor RCEI mínino R$ 28.670,0 R$ 776,0

Valor RCEI máximo R$ 2.534.874,0 R$ 11.796.280,0

Valor RCEI quartil 1 R$ 48.835,5 R$ 50.880,8

Valor RCEI quartil 3 R$ 796.123,3 R$ 3.036.820,3

Valor desvio padrão RCEI R$ 741.343,4 R$ 3.547.407,9

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões entre janeiro de 2015 e junho 
de 2022, que tiveram valor de RCEI identificado, desfecho QALY e foram classificadas como doenças raras e pediátricas

4  Casos em que não houve criação de novo procedimento ou alteração de procedimento como abiraterona, considerou-
se a data de 6 (seis) meses após a publicação da decisão no DOU
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Gráfico 9 – Medicamentos incorporados para doenças raras e pediátricas com valor de 
RCEI acima do valor de 3 (três) PIB per capita (valores em reais)

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões entre janeiro de 
2015 e junho de 2022, que tiveram valor de RCEI identificado, desfecho QALY e foram classificadas como 
doenças não raras e não pediátricas com valor RCEI acima do valor do PIB per capita
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Dentre os 5 medicamentos incorporados, 3 estão acessíveis à população e, caso o limiar 
de 3 (três) PIB per capita tivesse sido aplicado à época, 6.812 pacientes não teriam sido 
contemplados com esses tratamentos, como mostra o gráfico 10.
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Gráfico 10 – Quantidade de pacientes que tiveram acesso aos medicamentos desde a sua 
primeira dispensação no SUS5 até maio de 2022 (nome da tecnologia - indicação - data do 
primeiro mês de acesso)

CONCLUSÃO

Foram analisados os dados da própria CONITEC na tentativa de refletir qual seria o impacto da 
adoção do limiar de custo efetividade proposto na Consulta Pública no41/2022 nas decisões já 
recomendadas. É possível observar que entre as 42 decisões analisadas, relacionadas a doenças 
não raras e não pediátricas, não existe um padrão comum ou linha traçável entre os valores de 
RCEI com desfecho QALY, nem mesmo àquelas que tiveram status de incorporação positiva. 
O mesmo acontece ao analisar as 30 decisões relacionadas a doenças raras e pediátricas: não 
é possível traçar um padrão e, pode-se ainda observar uma disparidade ainda maior entre os 
estudos de valores de RCEI com desfecho QALY.
Essa informação evidencia uma alta complexidade na definição de um limiar de custo-
efetividade que englobe todas essas decisões e, sendo assim, o proposto pela CONITEC 
na consulta pública supracitada não deveria ser utilizado como parâmetro excludente e 
fundamental.
Caso a limiar tivesse sido aplicada à época somente nas decisões mencionadas e avaliadas 
acima, mais de 260 mil pacientes teriam deixado de ter acesso aos seus respectivos tratamentos, 
colaborando assim para um acesso menos igualitário e eficiente na saúde dessas pessoas. O 
impacto pode ser ainda maior ao analisar todo o universo de decisões realizadas pela CONITEC 
desde o seu início.

Fonte: Relatórios de recomendação final da CONITEC de medicamentos com decisões 
entre janeiro de 2015 e junho de 2022, que tiveram valor de RCEI identificado

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

Fumarato de Dimetila - Esclerose Múltipla 1a linha - 03/ 2021

Tafamidis - Amiloidose Hereditária - 08/2019

Nusinersena - Atrofia Muscular Espinhal Tipo I - 12/2019

6.071

495

246

5  Casos em que não houve criação de novo procedimento ou alteração de procedimento como o fumarato de dimetila, 
considerou-se o mês seguinte à publicação do novo PCDT.
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ANEXO 1 – VALORES DE PIB

PIB per capita por ano de decisão de medicamentos incorporados para doenças não raras 
e não pediátricas

Medicamento - Indicação Valor RCEI PIB per capita ano da 
decisão Ano de referência Fonte do PIB

Brentuximabe - Linfoma 
Hodgkin

                       371.574                      35.162 2019 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Adalimumabe - Uveite                        311.054                      33.594 2018 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Abiraterona - Câncer de 
Próstata

                       197.956                      35.162 2019 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Trastuzumabe - Câncer de 
Mama

                       172.460                      31.844 2017 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Adalimumabe - Hidradenite 
Ulcerativa

                       170.713                      33.594 2018 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Insulinas análogas - Dia-
betes I

                       115.798                      31.844 2017 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Everolimo / Sirolimo / 
Tacrolimo - Transplante 
cardíaco

                          49.572                      29.467 2015 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Medicamento - Indicação Valor RCEI 3 x PIB per capita ano da 
decisão Ano de referência Fonte do PIB

Burosumabe - Hipofos-
fatemia ligada ao cro-
mossomo X

                  2.534.874                   122.137 2021 https://portalibre.fgv.br/
sites/default/files/2022-02/
monitor-do-pib-fgv-feverei-
ro-de-2022-ref.-de-dezem-
bro.pdf. 

Tafamidis - Amiloidose 
Hereditária

                       974.617                   100.781 2018 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Nusinersena - Atrofia Mus-
cular Espinhal Tipo I

                       841.859                   105.485 2019 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Nusinersena - Atrofia Mus-
cular Espinhal (AME) 

                       811.739                   122.137 2021 https://portalibre.fgv.br/
sites/default/files/2022-02/
monitor-do-pib-fgv-feverei-
ro-de-2022-ref.-de-dezem-
bro.pdf. 

Emicizumabe - Hemofilia A                        532.948                   105.485 2019 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Fumarato de dimetila - 
Esclerose Múltipla

                       139.062                   105.485 2019 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

Everolimo / Sirolimo / 
Tacrolimo - Transplante 
cardíaco

                          49.572                      29.467 2015 https://sidra.ibge.gov.
br/tabela/6784#/n1/
all/v/9812/p/all/d/v9812%20
2/l/v,,t+p/resultado

PIB per capita por ano de decisão de medicamentos incorporados para doenças raras e 
pediátricas

https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6784#/n1/all/v/9812/p/all/d/v9812%202/l/v,,t+p/resultado. O PIB per capita de 2020 a 2021 
foi de valores a preços de 2021 em reais da FGV IBRE, https://portalibre.fgv.br/sites/default/files/2022-02/monitor-do-pib-
fgv-fevereiro-de-2022-ref.-de-dezembro.pdf. Ambos acessados em 16/07/22. Foi considerado um PIB per capita de 2022 
igual ao de 2021, as estimativas é de que ele tenha ligeira retração.
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ANEXO 2 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PACIENTES EM USO DE MEDICAMENTOS 
INCORPORADOS PARA DOENÇAS NÃO RARAS E NÃO PEDIÁTRICAS

1. Medicamento: Brentuximabe vedotina
Indicação: Linfoma de Hodgkin
Data da publicação no Diário Oficial: 13/03/2019
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: 01/01/2021
Data da primeira dispensação: 01/01/2021
Fonte de dados: BASE PA + BASE AQ (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS)
Período dos dados analisados: Janeiro de 2021 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
03.04.06.004-6 - QUIMIOTERAPIA DA DOENÇA DE HODGKIN - 3ª LINHA

2. Medicamento: Adalimumabe
Indicação: Uveíte não infecciosa intermediária, posterior ou panuveítes ativa
Data da publicação no Diário Oficial: 31/10/2018
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: 01/11/2019
Data da primeira dispensação: 01/11/2019
Fonte de dados: BASE PA + BASE AM (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/
SUS)
Período dos dados analisados: Novembro de 2019 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
06.04.38.006-2 - ADALIMUMABE 40 MG INJETÁVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)
06.04.38.012-7 - ADALIMUMABE 40 MG INJETÁVEL ( POR SERINGA PREENCHIDA)( BIOSSIMILAR A)
CIDs analisados: 
H150 - Esclerite
H201 - Iridociclite crônica
H301 - Inflamação corrorretiniana disseminada
H302 - Ciclite posterior
H308 - Outras inflamações coriorretinianas

3. Medicamento: Abiraterona
Indicação: Câncer de Próstata resistente à castração de pacientes com uso prévio de 
quimioterapia
Data da publicação no Diário Oficial: 25/07/2019
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: Não foi criado novo procedimento 
específico
Data de início do acesso ao tratamento (data inicial das análises): 6 meses após a publicação da 
decisão no DOU = 02/2020
Fonte de dados: BASE PA + BASE AQ (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS)
Período dos dados analisados: Fevereiro de 2020 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
03.04.02.00-87 - QUIMIOTERAPIA DO ADENOCARCINOMA DE PRÓSTATA RESISTENTE A HORMONIOTERAPIA

4. Medicamento: Trastuzumabe
Indicação: Câncer de Mama HER-2 positivo metastático
Data da publicação no Diário Oficial: 03/08/2017
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: 01/03/2018
Fonte de dados: BASE PA + BASE AQ (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/SUS)
Período dos dados analisados: Março de 2018 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
304020419 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO – 1ª LINHA
304020427 - MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO – 1ª LINHA
304040185 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (PRÉVIA)
304050261 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO I (ADJUVANTE)
304050270 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO II (ADJUVANTE)
304050288 - POLIQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (ADJUVANTE)
304050296 - MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO I (ADJUVANTE)
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304050300 - MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO II (ADJUVANTE)
304050318 - MONOQUIMIOTERAPIA DO CARCINOMA DE MAMA HER-2 POSITIVO EM ESTÁDIO III (ADJUVANTE)

5. Medicamento: Adalimumabe
Indicação: Hidradenite Ulcerativa
Data da publicação no Diário Oficial: 17/10/2018
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: 01/11/2019
Data da primeira dispensação: 01/11/2019
Fonte de dados: BASE PA + BASE AM (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/
SUS)
Período dos dados analisados: Novembro de 2019 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
06.04.38.006-2 - ADALIMUMABE 40 MG INJETÁVEL (POR SERINGA PREENCHIDA)
06.04.38.012-7 - ADALIMUMABE 40 MG INJETÁVEL ( POR SERINGA PREENCHIDA)( BIOSSIMILAR A)

6. Medicamento: Insulinas análogas
Indicação: Diabetes tipo 1
Data da publicação no Diário Oficial: 22/02/2017
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: 01/10/2018
Data da primeira dispensação: 01/10/2018
Fonte de dados: BASE PA + BASE AM (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/
SUS)
Período dos dados analisados: Outubro de 2018 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
06.04.78.001-0 - INSULINA ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA 100 UI/ML (TUBETES DE 3ML)

7. Medicamento: Everolimo / Sirolimo / Tacrolimo
Indicação: Imunossupressão em transplante cardíaco
Data da publicação no Diário Oficial: 30/09/2015
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: 01/05/2021
Data da primeira dispensação: 01/05/2021
Fonte de dados: BASE PA + BASE AM (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/
SUS)
Período dos dados analisados: Maio de 2021 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
06.04.32.001-9 - EVEROLIMO 0,5 MG (POR COMPRIMIDO)
06.04.32.002-7 - EVEROLIMO 0,75 MG (POR COMPRIMIDO) 
06.04.32.003-5 - EVEROLIMO 1 MG (POR COMPRIMIDO) 
06.04.34.006-0 - TACROLIMO 1 MG (POR CAPSULA)
06.04.34.007-9 - TACROLIMO 5 MG (POR CAPSULA)
CIDs analisados: 
Z941 - Coração transplantado

ANEXO 3 - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE PACIENTES EM USO DE MEDICAMENTOS 
INCORPORADOS PARA DOENÇAS RARAS E PEDIÁTRICAS

1. Medicamento: Nusinersena
Indicação: Atrofia Muscular Espinhal (AME)
Data da publicação no Diário Oficial: 25/04/2019
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: 01/11/2019
Data da primeira dispensação: 01/12/2019
Fonte de dados: BASE PA + BASE AM (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/
SUS)
Período dos dados analisados: Dezembro de 2019 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
06.04.79.001-5 - NUSINERSENA 2,4MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (POR FRASCO AMPOLA DE 5 ML)
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2. Medicamento: Tafamidis
Indicação: Amiloidose Hereditária
Data da publicação no Diário Oficial: 18/01/2018
Data da criação do procedimento na tabela SIGTAP: 01/08/2019
Data da primeira dispensação: 01/10/2019
Fonte de dados: BASE PA + BASE AM (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/
SUS)
Período dos dados analisados: Outubro de 2019 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
06.04.54.006-0 - TAFAMIDIS 20 MG CÁPSULA

3. Medicamento: Fumarato de Dimetila
Indicação: Esclerose Múltipla 1ª linha
Data da publicação no Diário Oficial: 30/12/2019
Data de atualização do PCDT: 17/02/2021
Data de início do acesso ao tratamento (data inicial das análises): Como não há alteração no 
procedimento consideramos como 03/2021
Fonte de dados: BASE PA + BASE AM (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS – SIA/
SUS)
Período dos dados analisados: Março de 2021 a Maio de 2022
Procedimentos analisados: 
06.04.54.002-7 - FUMARATO DE DIMETILA 120 MG (POR CÁPSULA)
06.04.54.003-5 - FUMARATO DE DIMETILA 240 MG (POR CÁPSULA)
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