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

NOTA TÉCNICA SOBRE O MEDICAMENTO:  
ECULIZUMABE PARA HEMOGLOBINÚRIA PAROXÍSTICA NOTURNA (HPN) 

 Hemoglobinúria paroxística noturna (HPN). A evidência do benefício clínico foi 
demonstrada no tratamento de pacientes com hemólise e sintoma(s) clínico(s) 
indicativo(s) de alta atividade da doença, independente do histórico de transfusões. 

 Síndrome hemolítico urêmica atípica (SHUa).  
 Não é indicado para pacientes com síndrome hemolítico urêmica relacionada a toxina 

Shiga de Escherichia coli. 
Nota: Devido ao mecanismo de ação ocorre aumento de suscetibilidade dos pacientes a infecção 
meningocócica (Neisseria meningitidis). 
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4 Dose terapêutica indicada em bula (bulário da ANVISA): 
 
Pacientes Adultos: 
 
Na Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN): O regime posológico na HPN para pacientes adultos 
(≥18 anos) consiste numa fase inicial de 4 semanas, seguida por uma fase de manutenção: 

 Fase inicial: 600 mg administrado por infusão intravenosa com a duração de 25 a 45 minutos, 
uma vez por semana nas primeiras 4 semanas.  

 Fase de manutenção: 900 mg administrado por infusão intravenosa com a duração de 25 a 
45 minutos na quinta semana, seguida de 900 mg administrado por infusão intravenosa com 
a duração de 25 a 45 minutos, a cada 14 ± 2 dias.  

 
Na Síndrome Hemolítico Urêmica Atípica (SHUa): O regime posológico na SHUa para pacientes 
adultos (≥ 18 anos) consiste numa fase inicial de 4 semanas seguida de uma fase de manutenção: 

 Fase inicial: 900 mg administrado por infusão intravenosa com duração e 25 a 45 minutos, 
uma vez por semana nas primeiras 4 semanas. 

 Fase de manutenção: 1.200 mg administrado por infusão intravenosa com duração de 25 a 
45 minutos na quinta semana, seguida de 1.200 mg administrado por infusão intravenosa 
com duração de 25 a 45 minutos, a cada 14 ±2 dias.  

 
 
Pacientes Pediátricos: 
 

Pacientes pediátricos com HPN ou SHUa com peso corporal ≥ 40 kg são tratados de acordo 
com as recomendações posológicas para adultos, respectivamente. Nos pacientes pediátricos com 
HPN ou SHUa com peso corporal inferior a 40kg, o regime posológico consiste em: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O eculizumabe não foi estudado em pacientes com HPN com peso inferior a 40kg.  A 
posologia nesses pacientes é baseada na posologia usada em pacientes com SHUa e com peso 
inferior a 40 kg.  

É necessária uma posologia suplementar para pacientes adultos e pediátricos com SHUa em 
terapia concomitante com plasmaférese ou infusão de plasma. 

 
Observação: deve ser administrado por um profissional de saúde e sob supervisão de um 

médico com experiência no tratamento de pacientes com doenças hematológicas e/ou renais. 
 
 
5 Fabricante exclusivo: ( X ) SIM    (   ) NÃO 

Nome comercial: SOLIRIS®           Fabricante: ALEXION 
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6 Preço Fábrica (lista CMED/ANVISA):   
Apresentação PF (ICMS 18%) PMC 
Eculizumabe 300 mg: 10 mg/ml sol dil infus ct 1 fa vd inc x 30 ml R$ 21.135,84 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. 
 
7 Medicamento padronizado no SUS: (   ) SIM    ( X ) NÃO 
     

Sobre a política de incorporação de medicamentos no SUS 
Com relação aos medicamentos não contemplados pelos Componentes da Assistência Farmacêutica 

salientamos que a legislação regente da matéria, a Lei n° 12.401/2011, no seu artigo 19Q, estabelece que “a 
incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem 
como a constituição ou a alteração de protocolo clinico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da 
Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS”. 

O Decreto n°7.508/2011, no artigo 26, dispõe que “o Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor 
sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as 
diretrizes pactuadas pela CIT”. 

Portanto, é competência do Ministério da Saúde atualizar a RENAME e os PCDT, inserir ou padronizar 
medicamentos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, os quais, obrigatoriamente devem 
ser fornecidos de acordo com os critérios estabelecidos pelo mesmo.   
 
8 Houve avaliação pela CONITEC: (   ) SIM    ( X ) NÃO    
Até o presente momento não consta no site da Conitec solicitação para avaliação de incorporação do 
medicamento no SUS. 
 
9 O medicamento atualmente faz parte de algum Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT)?     (   ) SIM    ( X ) NÃO     
 
10 Existe PCDT para Hemoglobinúria Paroxística Noturna?    (   ) SIM    ( X ) NÃO 
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