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1. Sobre a Política Nacional de Atenção Oncológica: 

- No âmbito do Sistema Único de Saúde, a Política Nacional de Atenção Oncológica vigente foi 
instituída pelo Ministério da Saúde através da Portaria GM/MS nº 874, de 16 de maio de 
2013, que estabelece diretrizes para a promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, 
reabilitação e cuidados paliativos, a ser implantada em todas as unidades federadas, 
respeitadas as competências das três esferas de gestão. 

 
- Estabelece, entre outros, que a atenção oncológica deve ser organizada de forma articulada 

entre as três esferas de gestão do SUS de modo a organizar uma linha de cuidados que 
perpasse todos os níveis de atenção (atenção básica e atenção especializada de média e alta 
complexidade) e de atendimento, (promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação 
e cuidados paliativos).  A organização da área pode ser feita mediante a constituição de 
redes estaduais ou regionais de atenção oncológica. 

 
- No SUS a área de oncologia é estruturada para atender de uma forma integral e integrada os 

pacientes que necessitam de tratamento na área. Atualmente, a Rede de Atenção Oncológica 
está formada por estabelecimentos de saúde habilitados como Unidade de Assistência de 
Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) ou como Centro de Assistência de Alta 
Complexidade em Oncologia (CACON).  

 
- Os hospitais habilitados pelo Ministério da Saúde como UNACON ou CACON devem oferecer 

assistência especializada ao paciente com câncer, atuando no diagnóstico e no tratamento. 
Essa assistência abrange sete modalidades integradas: diagnóstico, cirurgia oncológica, 
radioterapia, quimioterapia (oncologia clínica, hematologia e oncologia pediátrica), medidas 
de suporte, reabilitação e cuidados paliativos. O tratamento escolhido dependerá de fatores 
específicos de cada caso, tais como localização, tipo celular, grau de diferenciação e 
extensão do tumor, tratamentos já realizados, finalidade terapêutica e as condições clínicas 
do doente. 

 
O Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde, via de regra, não fornecem diretamente 

medicamentos para o tratamento de câncer. Quando para uso oncológico, o fornecimento de 
medicamentos não se dá por meio dos Componentes da Assistência Farmacêutica. Para esse uso, 
os medicamentos estão contemplados como procedimentos quimioterápicos no subsistema APAC - 
ONCO (autorização de procedimentos de alta complexidade), do Sistema de Informações 
Ambulatoriais do SUS (SIA-SUS).  Os procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS não fazem 
referência a qualquer medicamento e são aplicáveis às situações clínicas específicas para as quais 
terapias antineoplásicas medicamentosas são indicadas. Ou seja, os hospitais credenciados no SUS 
e habilitados em oncologia são os responsáveis pelo fornecimento de medicamentos oncológicos que 
eles livremente padronizam, adquirem e fornecem, cabendo -lhes codificar e registrar conforme o 
respectivo procedimento. Assim, a partir do momento em que um hospital é habilitado para prestar 
assistência oncológica pelo SUS, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento 
antineoplásico é desse hospital, seja ele público ou privado, com ou sem fins lucrativos. 

 
Diante do exposto, cabe destacar que a responsabilidade pelo financiamento do 

tratamento oncológico é da União Federal que realiza o ressarcimento aos CACON e UNACON 
por meio da APAC-ONCO. 

 
São exceções a esta regra de fornecimento os medicamentos oncológicos que o Ministério da 

Saúde optou por adquirir centralizadamente, enviando-os às Secretarias de Estado da Saúde para 
posterior distribuição aos CACON e UNACON: 

 

NOTA TÉCNICA SOBRE O MEDICAMENTO  
NIMOTUZUMABE PARA TUMOR CEREBRAL 
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1) Mesilato de Imatinibe para a quimioterapia da Leucemia Mielóide Crônica, da Leucemia 

Linfoblástica Aguda Cromossoma Philadelphia Positivo de crianças e adolescentes e do 
Tumor do Estroma Gastrointestinal do adulto; 

2) Dasatinibe, para controle da Leucemia Mieloide Crônica do Adulto nas fases crônica, de 
transformação e blástica, em doentes que apresentaram falha terapêutica ou intolerância ao 
uso do imatinibe ou do nilotinibe e não houver possibilidade ou indicação de transplante de 
células-tronco hematopoéticas alogênico (TCTH-AL); 

3) Nilotinibe, para controle da Leucemia Mieloide Crônica do Adulto nas fases crônica e de 
transformação, em doentes que apresentaram falha terapêutica ou intolerância ao uso do 
imatinibe ou do dasatinibe e não houver condições clínicas para TCTH-AL;  

4) Trastuzumabe para a quimioterapia prévia do câncer de mama localmente avançado e 
câncer de mama inicial; 

5) L- asparaginase para o tratamento da poliquimioterapia de pacientes com Linforma 
Linfoblástico ou Leucemia Linfocítica Linfoblástica Aguda; 

6) Rituximabe, para Linfoma não Hodgkin de grandes células B e linfoma folicular. 
7) Dactinomicina, para tumor de Wilms, rabdomiosarcoma, tumor de céluas germinativas, 

neoplasia trofoblástica gestacional e sarcoma de Ewing. 
 
 Ainda, é de responsabilidade do Ministério da Saúde a aquisição e distribuição, para os 
estados, da Talidomida, que pode ser utilizada no tratamento do Mieloma Múltiplo. A 
regulamentação se dá por meio da RDC/ANVISA nº 11 de 20 de março de 2011. 

 
 

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

 
3. Indicação do medicamento em bula (bulário da ANVISA):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dose terapêutica indicada em bula (bulário da ANVISA): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Fabricante exclusivo: ( X ) SIM    (   ) NÃO 
Nome comercial: CIMAHER®                Fabricante: EUROFARMA 
 

 Tratamento de glioma difuso intrínseco de ponte na população pediátrica, em primeira 
linha, associado à radioterapia. 

 
 Como monoterapia está indicado para o tratamento de gliomas de alto grau (incluindo 

glioma difuso intrínseco de ponte) recorrentes e/ou refratários ao tratamento cirúrgico, 
radioterápico e quimioterápico em crianças. 

 Primeira linha: A dose recomendada é de 150mg/m2, concomitante ao início do tratamento 
radioterápico, administrada uma vez por semana por infusão intravenosa durante 12 
semanas (terapia de indução).  Posteriormente, no tratamento de consolidação,  a  mesma  
dose deve  ser  administrada a  cada  duas semanas. 

 
 Refratário/Recorrente: A dose recomendada  para  o  tratamento  de  pacientes pediátricos 

com gliomas de alto grau (incluindo glioma difuso intrínseco de ponte) recorrente e/ou 
refratários é de  150  mg/m2,  administrada uma vez  por  semana como  infusão  
intravenosa,  durante seis semanas  (período  de indução) e, posteriormente, uma dose de 
manutenção a cada 15 (quinze) dias. 
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6. Preço Fábrica (lista CMED/ANVISA):   
 
Apresentação PF (ICMS 18%) PMC 
CIMAHER (EUROFARMA) 50 mg sol inj iv ct 4 fa vd inc x 
10 mL 

R$ 4.778,30 R$ 6.605,72 

Lista atualizada em 14/03/2018.  
Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMC = Preço Máximo ao 
Consumidor.  
 
7. Medicamento padronizado no SUS? (   ) SIM    (   ) NÃO    ( X ) NÃO SE APLICA 

Observação: na oncologia, por via de regra, os medicamentos estão contemplados como 
procedimentos quimioterápicos no subsistema APAC - ONCO (autorização de procedimentos de alta 
complexidade), sem especificação de quais poderão ser utilizados. 

 
8. Houve avaliação pela CONITEC: (  ) SIM    (   ) NÃO   (  ) NÃO SE APLICA 

Observação: na oncologia os medicamentos estão contemplados como procedimentos 
quimioterápicos no subsistema APAC - ONCO (autorização de procedimentos de alta complexidade), 
sem especificação de quais poderão ser utilizados.  

 
9. O medicamento atualmente faz parte de alguma Diretriz Diagnóstica e Terapêutica (DDT)?   
 (   ) SIM    ( X ) NÃO     

 
 

10. Existe PCDT ou DDT para Tumor cerebral? (X) SIM    (   ) NÃO 
 
DDT para Tumor cerebral em adultos (PORTARIA SAS/MS nº 599/ 2012), que inclui os 

seguintes CID-10: 
 
 C71.0 Neoplasia maligna do cérebro, exceto lobos e ventrículos (neoplasia maligna 

supratentorial SOE); 
 C71.1 Neoplasia maligna do lobo frontal; 
 C71.2 Neoplasia maligna do lobo temporal; 
 C71.3 Neoplasia maligna do lobo parietal; 
 C71.4 Neoplasia maligna do lobo occipital; 
 C71.5 Neoplasia maligna do ventrículo cerebral (exclui quarto ventrículo, C71.7); 
 C71.6 Neoplasia maligna do cerebelo; 
 C71.7 Neoplasia maligna do tronco cerebral (neoplasia maligna infratentorial SOE); 
 C71.8 Neoplasia maligna do encéfalo com lesão invasiva (neoplasia maligna que 

comprometa dois ou mais locais contíguos dentro desta categoria de três algarismos, e cujo 
local de origem não possa ser determinado); 

 C71.9 Neoplasia maligna do encéfalo, não especificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observação: A tabela SIGTAP do SUS inclui procedimentos, sem especificidade de 

medicamentos, para “Quimoterapia de Câncer na Infância e Adolescência”. 
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Fonte: Tabela Unificada do SIGTAP - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e OPM do SUS. Disponível em: <http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>. 
Acesso em 23/02/2018. 
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