
 

 SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE/SESA 
DIRETORIA GERAL 

DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
Rua Piquiri, 170 

Curitiba Paraná CEP 80230-140 

 

 

Revisado em 07/05/2018                      

 
 

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 
USTEQUINUMABE PARA TRATAMENTO DE PSORÍASE 
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3 Indicação do medicamento em bula (bulário da ANVISA):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Dose terapêutica indicada em bula para Psoríase (bulário da ANVISA): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 Fabricante exclusivo: ( X ) SIM    (   ) NÃO 

Nome comercial: STELARA®               Fabricante: JANSSEN-CILAG 
 

 
6 Preço Fábrica (lista CMED/ANVISA):   
Apresentação PF (ICMS 18%) PMC (ICMS 18%) 
STELARA® 130 mg sol inj infus IV ct x 1 frasco ampola 
com 26 mL 

R$ 34.836,52 R$ 48.159,45 

STELARA® 90 mg sol inj ct 1ser preenc vd trans disp 
segurança x 1mL 

R$ 24.117,58 R$ 33.341,14 

STELARA® 45 mg sol inj ct 1 fa vd x 0,5 mL R$ 12.058,80 R$ 16.670,58 
STELARA® 45 mg sol inj ct 1 ser preenc vd trans disp 
segurança x 0,5 mL 

R$ 12.058,80 R$ 16.670,58 

Lista atualizada em 09/04/2018.  
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 para Psoríase? (   ) SIM    ( X ) NÃO 
 
8 O medicamento atualmente faz parte de algum Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT)?      (   ) SIM    ( X ) NÃO     
 

Psoríase em Placa moderada a grave, em adultos que não responderam, ou que têm uma  
contraindicação, ou que são intolerantes a outras terapêuticas sistêmicas, incluindo ciclosporina,   
metotrexato e radiação ultravioleta A associada à administração de psoraleno (PUVA). 
 
Artrite Psoriásica, isolado ou em combinação com metotrexato, é  indicado para o tratamento  da  
artrite psoriásica  ativa em pacientes adultos, quando a resposta ao tratamento com drogas 
antirreumáticas modificadoras da doença (DMARD) foi inadequada. 
 
Doença de Crohn ativa de moderada a grave, que tiveram  uma  resposta inadequada,  perda  de  
resposta  ou  que foram intolerantes à terapia convencional ou ao anti-TNF-alfa ou que tem 
contraindicações  para tais terapias. 

- 45 mg administrada nas Semanas 0 e 4 e, depois, a cada 12 Semanas. A interrupção do 
tratamento deve ser considerada em pacientes que não apresentem qualquer resposta ao 
tratamento até as 28 semanas.  
- 90 mg para pacientes com peso corpóreo maior que 100 kg ou para pacientes com resposta 
inadequada na dose de 45 mg a cada 12 semanas. 
- Ajuste de dose: Para pacientes que respondem inadequadamente a 45 mg a cada 12 semanas, 
pode-se considerar a possibilidade de tratamento com 90 mg a cada 12 semanas ou até a cada 
8 semanas. 
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9 Houve avaliação pela CONITEC? ( X ) SIM    (   ) NÃO    
 
Atualmente há uma solicitação de incorporação do ustequinumabe, por parte da 

SCTIE/MS, para tratamento de Psoríase moderada a grave, o estado do processo é “em análise”. 
Solicitações anteriores tiveram decisão de não incorporação ao SUS.  

 
Tipo de 

Tecnologia 
Motivo da 
solicitação 

Nome da 
tecnologia Indicação Demandante Marca 

Registrada Status 

Medicamento Incorporação Ustequimabe Psoríase 
Grave 

Governo do Estado do 
Estado de Minas 

Gerais 
- 

Processo 
encerrado: 

decisão de não 
incorporação no 

SUS 

Medicamento Incorporação Ustequinumabe 
Psoríase 

moderada a 
grave 

Janssen-Cilag 
Farmacêutica Stelara 

Processo 
encerrado: 

decisão de não 
incorporação no 

SUS 

Medicamento Incorporação Ustequinumabe 
Psoríase 

moderada 
a grave 

Secretaria de 
Ciência, Tecnologia 

e Insumos 
Estratégicos/MS 

- Em análise 

Fonte: CONITEC, Tecnologias Demandadas, 2018. 
 
 

10 Existe Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Psoríase? (X) SIM  ( ) NÃO 
 

PCDT PSORÍASE (Portaria SAS/MS nº 1229, de 5 de novembro de 2013). 
 
I. CID-10 contemplados neste PCDT: 

 L40.0 Psoríase vulgar 
 L40.1 Psoríase pustulosa generalizada 
 L40.4 Psoríase gutata 
 L40.8 Outras formas de psoríase 

 
II. Medicamentos padronizados para este PCDT: 
 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica: 

 Clobetasol: creme a 0,05% 
 Clobetasol: solução capilar a 0,05% 
 Calcipotriol: pomada a 0,005% 
 Acitretina: cápsulas de 10 e 25 mg 
 Metotrexato: comprimidos de 2,5 mg e ampolas de 50 mg/2 Ml 
 Ciclosporina: cápsulas de 10, 25, 50 e 100 mg e solução oral de 100 mg/mL frasco de 50 

mL 
 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica: 

 Ácido salicílico: pomada a 5% 
 Alcatrão mineral: pomada a 1% 
 Dexametasona: creme a 0,1% 
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11 Considerações adicionais 
 
 A Portaria nº 38 de 27 de setembro de 2012, com base no relatório de avaliação da 
CONITEC, torna pública a decisão de não incorporar os medicamentos biológicos: infliximabe, 
etanercepte, adalimumabe e ustequinumabe para o tratamento da psoríase moderada a grave 
em adultos no Sistema Único de Saúde (SUS) e recomendar que sejam consultadas as 
organizações de pacientes e especialistas na área e que, se cabível, seja  realizado  novo  
processo  de avaliação do tema.  
 O relatório da CONITEC não recomendou a incorporação dos medicamentos em função 
das seguintes considerações: 

1. A duração média dos estudos clínicos que avaliaram a eficácia dos medicamentos   
biológicos para o tratamento da psoríase   é   curta   (12 semanas); enquanto que a média 
de duração dos estudos que avaliaram a eficácia  destes  medicamentos  para  artrite  
psoriásica  e  artrite  reumatoide foi  de  24  a  52  semanas.  Ainda,  os  medicamentos  
biológicos vem  sendo usado   no   País   há   uma   década   para   artrite   reumatoide   
refratária   a tratamento,  o  que  faz  com  que  o  seu  perfil  de  segurança  seja  bastante 
conhecido. 

2. Os estudos avaliaram a psoríase moderada a grave, no entanto não há uma definição 
clara do que seria psoríase grave, situação em que o benefício do uso de  biológicos, que   
tem  perfil   de   segurança   ainda   incerto,  talvez pudesse justificar o risco. 

3. Nos pacientes com psoríase grave a duração do efeito dos medicamentos é relativamente 
pequena e até o momento não há evidência que demonstre a resposta sustentada dos 
biológicos nestes pacientes. 

4. Permanece a incerteza quanto a melhor terapêutica de longo prazo tendo em vista 
cronicidade da doença. 

5. Não  se  sabe  se  o  medicamento  pode  ser  descontinuado  ou  reduzido, quando  
ocorrem  as  remissões,  sendo  importante  que  sejam  realizados estudos de longo prazo 
de eficácia e segurança.  

6. O perfil de segurança de um medicamento depende das características do produto e  
também  da  doença  de  base  que  está  sendo  tratada.  Assim, no caso  da  psoríase  
moderada  a  grave  estes  medicamentos  biológicos,  que sabidamente tem  efeito  
imunodepressor,  tem  apresentado  mesmo  em estudos  de  curta  duração aumento  
significativo  do  risco  de infecções  e câncer de pele. 

7. A   CONITEC reavaliará   a   matéria   desde que   haja   fato   novo,   novas evidências 
que reduzam a incerteza quanto a essa incorporação no SUS. 
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