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PARECER TÉCNICO Nº 04/2017 

 
DEAF, em 03/10//2017 
 
REF.: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL Nº 5039141-45.2017.4.04.7000/PR – 
SOLICITAÇÃO DO MEDICAMENTO ERTAPENEM PARA TAMARA POLENZ – Tratamento de 
INFECÇÃO ORTOPÉDICA POR GERME MULTIRRESISTENTE. 
 
  

Em atenção ao expediente em epígrafe, temos a informar: 
 
 
1. Sobre o medicamento ERTAPENEM 

É um antibacteriano para uso sistêmico da classe dos carbapenêmicos. 

2.1 Indicação do medicamento em bula (bulário da ANVISA): 

 
 
2.2 Dose terapêutica indicada em bula (bulário da ANVISA): A dose usual para pacientes acima 
de 13 anos de idade é de 1 grama (g), 1 vez ao dia (1x/dia). A dose usual para pacientes entre 3 
meses e 12 anos de idade é de 15 mg/kg duas vezes ao dia (não exceder 1g/dia). 
 
2.3 Possui registro na ANVISA: ( X ) SIM    (   ) NÃO 
 
2.4 Fabricante exclusivo: (   ) SIM    ( X ) NÃO 
Nomes comerciais:  

- ERTAPENÉM SÓDICO       Fabricante: SCHERING-PLOUGH  
- INVANZ®                             Fabricante: MERCK SHARP & DOHME 
 

2.5 Preço Fábrica (lista CMED):  
Apresentação PF (ICMS 17%) 
Ertapenem sódico 1 g po liof inj ct fa vd trans x 20 mL R$ 226,84 

INVANZ® 1 g po liof inj ct fa vd inc x 20 mL    R$ 348,98 

Lista atualizada em 21/09/2017 

 
2.7 Medicamento padronizado no SUS: (  ) SIM    ( X ) NÃO 

Tratamento de pacientes com infecções moderadas a graves causadas por cepas 
sensíveis dos microorganismos e para o tratamento empírico inicial anterior à identificação 
do patógeno causador das infecções relacionadas a seguir: 

 Infecções intra-abdominais complicadas; 
 Infecções complicadas de pele e anexos, incluindo infecções por diabetes de 

extremidades inferiores e pé diabético; 
 Pneumonia adquirida na comunidade;  
 Infecções complicadas do trato urinário, incluindo pielonefrite; 
 Infecções pélvicas agudas, incluindo endomiometrite pós-parto, aborto séptico e 

infecções ginecológicas pós-cirúrgicas; 
 Sepse bacteriana. 

 
Observação: o medicamento é de uso restrito a hospitais. 
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2.8 Houve avaliação pela CONITEC: (   ) SIM    ( X ) NÃO 
Até o momento não houve solicitação para avaliação de incorporação do medicamento no 

SUS. 
 
 
3. Sobre o caso em apreciação: TAMARA POLENZ 
 
 
3.1 CID 10: Não identificado no Processo. A petição inicial informa que a paciente é portadora de 
infecção ortopédica por germe multirresistente.  
 
3.2: Existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para o referido CID?  
(   ) SIM    ( X ) NÃO   

 
3.3 Custo mensal estimado do tratamento solicitado (ertapenem): Conforme a posologia prescrita 
será necessário 01 frasco ampola ao dia, por 90 (noventa) dias. Considerando o valor do 
medicamento genérico, o custo mensal será de R$ 6.805,20 e o custo total de R$ 20.415,60. 

 
 
4 Considerações finais:  
 O medicamento Ertapenem é de uso restrito a ambiente hospitalar. A Portaria nº 321/GM, de 
8 de fevereiro de 2007, instituiu a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e 
Materiais Especiais - OPM do Sistema Único de Saúde – SUS e regula por meio de atributos o 
financiamento de medicamentos em âmbito hospitalar, entre outros. 

 
REFERÊNCIAS: 
INVANZ®: solução injetável. Farmacêutico responsável: Fernando C. Lemos. Campinas, SP. Merck 
Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda, 2015. Bula de remédio. Disponível em: 
<http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=23904302016&pId
Anexo=3954808>. Acesso em 29/9/2017. 
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