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1. Sobre as responsabilidades das instâncias gestoras do SUS: 
 
No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de 

agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).  
As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em relação 
aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, Estratégico e Especializado 
(quadro 1). 

 
Quadro 1 Componentes da Assistência Farmacêutica e responsabilidades das instâncias gestoras 
 Componente  

Básico da AF (CBAF) 
PRC nº 2, de 28 de setembro de 2017, 

Capítulos I, II e III, Título III e  
PRC nº 6, de 28 de setembro de 2017, 

Capítulo I, Título V 

Componente 
Estratégico da AF 

(CESAF) 

Componente 
Especializado da AF (CEAF) 

PRC nº 2, de 28 de setembro de 2017, 
Capítulos I, II, III e IV, Título IV e                                                         

PRC nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
capítulo II, Título V 

Finalidade 
Medicamentos e insumos no âmbito da 
Atenção Primária em Saúde 
 
Ex.: Hipertensão, Diabetes 

Medicamentos para 
tratamento de doenças 
de perfil endêmico 
Ex.: Tuberculose, 
Hanseníase, AIDS 

Medicamentos para tratamento de 
doenças e agravos menos prevalentes e 
com alto impacto financeiro 
 
Ex.: Artrite Reumatoide, Alzheimer, 
Esclerose Múltipla, Hepatites B e C 

Financiamento 
Federal - R$5,58/hab/ano* 
Estadual – R$2,36/hab/ano* 
Municipal – R$2,36/hab/ano* 

Federal 
Federal: Grupos 1A e 1B 
Estadual: Grupo 2 
Municipal: Grupo 3 

Gerenciamento 
 

Federal: aquisição e distribuição aos 
Estados de medicamentos 
contraceptivos e insumos do Programa 
Saúde da Mulher e de Insulinas 
Humanas NPH e Regular  
Estadual: recebimento, armazenamento 
e distribuição aos municípios dos 
produtos adquiridos pelo Ministério da 
Saúde 
Municipal: aquisição dos medicamentos 
do elenco do CBAF; recebimento, 
armazenamento, distribuição e 
dispensação de todos os medicamentos 
aos usuários - quer sejam aqueles 
adquiridos pelo município quer sejam os 
adquiridos pelo Ministério da Saúde 

Federal: aquisição e 
distribuição aos 
Estados  
Estadual: 
recebimento, 
armazenamento e 
distribuição aos 
municípios 
Municipal: 
recebimento, 
armazenamento e 
dispensação aos 
usuários 

Federal: aquisição e distribuição aos 
Estados dos medicamentos do Grupo 1A 
e financiamento do Grupo 1B  
Estadual: aquisição dos medicamentos 
dos Grupos 1B e 2; armazenamento, 
distribuição e dispensação aos usuários 
dos medicamentos dos grupos 1A, 1B e 2 
Municipal: aquisição, recebimento, 
armazenamento e dispensação aos 
usuários dos medicamentos do Grupo 3 
(previstos no CBAF). Os medicamentos 
dos demais grupos (1 e 2) podem ser 
dispensados pelos municípios, conforme 
pactuação regional. 

Locais de acesso Municipal: Unidades Básicas de Saúde Municipal: Unidades 
Básicas de Saúde 

Estadual: Farmácias das Regionais de 
Saúde para medicamentos dos grupos 
1A, 1B e 2 
Municipal: Unidades Básicas de Saúde 
para medicamentos do Grupo 3 

 
 
2 Possui registro na ANVISA: ( X ) SIM    (   ) NÃO 
 
 
 
 
 

NOTA TÉCNICA SOBRE O MEDICAMENTO 
BEVACIZUMABE PARA DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA COM A IDADE 

(DMRI)  
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3 Indicação do medicamento em bula (bulário da ANVISA):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Observação: até o momento não há indicação em bula para o tratamento da DMRI. 

 
 
4 Dose terapêutica indicada em bula (bulário da ANVISA): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Fabricante exclusivo: ( X ) SIM    (   ) NÃO 
Nome comercial: AVASTIN®               Fabricante: ROCHE 

 
 
 
 
 
 
 

 Câncer colorretal metastático (CCRm) - em combinação com quimioterapia à base de 
fluoropirimidina; 

 Câncer de pulmão de não pequenas células localmente avançado, metastático ou 
recorrente - em combinação com quimioterapia à base de platina e com erlotinibe; 

 Câncer de mama metastático ou localmente recorrente (CMM) - em combinação com 
paclitaxel e com capecitabina; 

 Câncer de células renais metastático e/ou avançado (mRCC) - em combinação com 
alfainterferona 2a; 

 Câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário - em combinação com 
carboplatina e paclitaxel, com carboplatina e gencitabina, com paclitaxel, topotecana ou 
doxorrubicina lipossomal peguilada; 

 Câncer de colo do útero - em combinação com paclitaxel e cisplatina ou, alternativamente, 
paclitaxel e topotecana em pacientes que não podem receber terapia com platina. 

- Câncer colorretal metastático (CCRm): Pode variar entre 5 - 15 mg/kg de peso corporal a 
cada 2 ou 3 semanas a depender da linha de tratamento; 
- Câncer de pulmão de não pequenas células localmente avançado, metastático ou 
recorrente: Pode variar entre 7,5 - 15 mg/kg de peso corporal a cada 2 ou 3 semanas a 
depender da linha de tratamento; 
- Câncer de mama metastático ou localmente recorrente (CMM): Pode variar entre 10 - 15 
mg/kg de peso corporal a cada 2 ou 3 semanas a depender da linha de tratamento; 
- Câncer de células renais metastático e / ou avançado (mRCC): 10 mg/kg de peso corporal 
a cada 2 semanas; 
- Câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário: Pode variar entre 10 - 15 
mg/kg de peso corporal a cada 2 ou 3 semanas a depender da linha de tratamento; 
- Câncer de colo do útero: 15 mg/kg de peso corporal a cada 3 semanas. 
 

O medicamento é um líquido estéril para perfusão intravenosa (IV) e não contém nenhum 
conservante antimicrobiano. Portanto, depois de misturado com soro fisiológico para 
administração deve ser utilizado imediatamente. 
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6 Preço Fábrica (lista CMED/ANVISA):   
Apresentação PF (ICMS 18%) PMC (ICMS 18%) 
AVASTIN (ROCHE) 25 MG/ML SOL INJ P/ INF IV CT FA VD 
INC X 4 ML (*) 

R$ 1.600,40 NC 

AVASTIN (ROCHE) 25 MG/ML SOL INJ P/ INF IV CT FA VD 
INC X 16 ML (*) 

R$ 6.196,57 NC 

Lista atualizada em 14/03/2018.  
Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMC = Preço Máximo ao 
Consumidor. NC = não consta na lista CMED. 
(*) Medicamentos em embalagens hospitalares e de uso restrito a hospitais e clínicas não podem 
ser comercializados pelo Preço Máximo ao Consumidor. Resolução no. 03 de 4/5/2009. 
 
7 Medicamento padronizado no SUS: (   ) SIM    ( X ) NÃO     
 
8 O medicamento atualmente faz parte de algum Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT)?      (   ) SIM    ( X ) NÃO     
 

O Ministério da Saúde produziu um PCDT para o tratamento da Degeneração Macular 
Relacionada à Idade, que esteve em Consulta Pública em 2012, porém seu conteúdo final 
ainda não foi publicado. Neste documento o tratamento proposto foi com Bevacizumabe solução 
injetável de 25 mg/ml em frasco ampola de 4 ml. 

 
9 Houve avaliação pela CONITEC? ( X ) SIM    (  ) NÃO    

 
O bevacizumabe foi avaliado pela antiga Comissão de Incorporação de Tecnologias do 

Ministério da Saúde (CITEC), a qual deliberou pela sua incorporação para o tratamento de 
Degeneração Macular Relacionada à Idade, porém ainda não houve decisão final aprovada em 
PCDT. 

 
10 Existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para DEGENERAÇÃO 
MACULAR RELACIONADA COM A IDADE?    (   ) SIM    ( X ) NÃO 

 
O Ministério da Saúde produziu um PCDT para o tratamento da Degeneração Macular 

Relacionada à Idade, que esteve em Consulta Pública em 2012, porém seu conteúdo final 
ainda não foi publicado. Logo, as terapias indicadas no PCDT ainda não estão disponíveis no 
SUS. 

 
11 Considerações adicionais 
 

Ainda não se tem a definição sobre a incorporação do referido medicamento no SUS 
(publicação de portaria da SCTIE/MS), a publicação da versão final do PCDT, a aquisição 
centralizada pelo Ministério da Saúde e a distribuição aos estados.  

 
Ressaltamos ainda que não existe indicação em bula para tratamento do DMRI com o 

Bevacizumabe. Nesse sentido, a CONITEC solicitou aprovação de uso do medicamento no âmbito 
do SUS, com base no Art. 21 do Decreto n.º 8.077, de 14 de agosto de 2013.  
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Para que fosse viabilizado o uso do medicamento Bevacizumabe Off lable, a ANVISA 
publicou a Resolução nº111, de 06/09/2016, em que nos artigos 1º e 2º, fica posto: 

 
Art. 1º Fica autorizado o uso excepcional, de caráter temporário, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS), do medicamento Avastin®, da empresa Produtos Roche Químicos e 
Farmacêuticos, no tratamento da Degeneração Macular Relacionada à Idade (DMRI). 

 
Art 2º O uso do medicamento Avastin®, nos termos desta Resolução, está condicionado: 
 I – À utilização de acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da 

DMRI, do Ministério da Saúde (MS); 
 II – À utilização de acordo com o Protocolo de Uso do Medicamento, do MS. 
 II – À administração do medicamento exclusivamente nos estabelecimentos de atenção 

especializada em oftalmologia, habilitados pelo MS, e regularizados perante a Vigilância Sanitária 
da Secretaria Estadual ou Municipal de Saúde; 

 IV – Ao cumprimento, no que for aplicável, das boas práticas de manipulação e 
fracionamento, conforme a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 6, de 8 de outubro de 
2007 e Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 80, de 11 de maio de 2006, e suas alterações; 
 V – À assinatura, por parte do paciente ou responsável, do consentimento livre e 
esclarecido com as principais informações sobre o procedimento e o uso “fora da indicação de 
bula” do medicamento. 
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