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Portaria Conjunta nPortaria Conjunta noo 18/SAS/SCTIE/MS, de 2 de julho de 18/SAS/SCTIE/MS, de 2 de julho de 

20182018

 Aprova o ProtocoloAprova o Protocolo ClClíínico e Diretrizes Terapêuticas da nico e Diretrizes Terapêuticas da 
DegeneraDegeneraçção Macular Relacionada com a Idade (forma ão Macular Relacionada com a Idade (forma 
neovascular) neovascular) -- DMRIDMRI

 Estimativa de usuários com DMRI: 2,2% da população de 70 a 
79 anos e 10,3% da população com mais de 80 anos

 Paraná: 28.275 pessoas/ano   
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Portaria GM/MS n 4.225 de 29/12/2018:Portaria GM/MS n 4.225 de 29/12/2018: incorporou o procedimento incorporou o procedimento 

Tratamento Medicamentoso da DoenTratamento Medicamentoso da Doençça da Retina na Tabela Sigtap, a da Retina na Tabela Sigtap, 

ccóódigo ndigo nºº 03.03.05.02303.03.05.023--3, no valor de R$ 84,72.3, no valor de R$ 84,72.

““Consiste na aplicaConsiste na aplicaççãoão intravintravíítrea de medicamento antigiogênico para trea de medicamento antigiogênico para 

tratamento de doentratamento de doençça macular relacionada a idade. Devera macular relacionada a idade. Deveráá ser realizado ser realizado 

conforme protocolo  clconforme protocolo  clíínico e diretrizes terapêuticas da degeneranico e diretrizes terapêuticas da degeneraçção ão 

macular relacionada macular relacionada àà idade (DMRI) do Ministidade (DMRI) do Ministéério da Sario da Saúúde. de. 

Procedimento binocular. PoderProcedimento binocular. Poderáá ser realizado em ambos os olhos, com ser realizado em ambos os olhos, com 

intervalo mintervalo míínimo de 15 dias entre um olho e outro.nimo de 15 dias entre um olho e outro.””
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ApApóós incorporas incorporaçção do procedimento na Tabela ão do procedimento na Tabela 
SigtapSigtap::

Realizada consulta formal aos estabelecimentos de referência Realizada consulta formal aos estabelecimentos de referência 

sobre a possibilidade de realizasobre a possibilidade de realizaçção do procedimento com ão do procedimento com 

ressarcimento de R$ 84,72, resposta:ressarcimento de R$ 84,72, resposta:

 ““...não h...não háá interesse em realizar...interesse em realizar...””

 “…“…o custo do medicamento não cobre o custo da realizao custo do medicamento não cobre o custo da realizaçção, o frasco ão, o frasco 

custa em mcusta em méédia R$ 1.300,00...dia R$ 1.300,00...””

 Menor orMenor orççamento recebido para atendimento por aplicaamento recebido para atendimento por aplicaçção:R$ ão:R$ 

350,00350,00
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ApApóós incorporas incorporaçção do procedimento na Tabela Sigtap:ão do procedimento na Tabela Sigtap:

NNúúmero atual de usumero atual de usuáários em utilizarios em utilizaçção do medicamento ão do medicamento 

bevacizumabe com acesso via judicial:bevacizumabe com acesso via judicial:

 1.272 usu1.272 usuáários (agosto/2019) rios (agosto/2019) 

 1 frasco por usu1 frasco por usuáário: R$ 1.226,00 (compra SESA)rio: R$ 1.226,00 (compra SESA)

 custo total estimado custo total estimado para uma aplicapara uma aplicaçção:ão: R$ 1.559.472,00 R$ 1.559.472,00 

(cada usu(cada usuáário pode realizar atrio pode realizar atéé 03 aplica03 aplicaçções)ões)
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Proposta de pactuaProposta de pactuaçção:ão:

-- DisponibilizaDisponibilizaçção do medicamento bevacizumabe pela ão do medicamento bevacizumabe pela 

SESA para todos os estabelecimentos de saSESA para todos os estabelecimentos de saúúde de de de 

referência contratualizados com os gestoresreferência contratualizados com os gestores

-- 1 frasco para cada 20 aplica1 frasco para cada 20 aplicaççõesões

-- CobranCobrançça do procedimento no valor da Tabela Sigtapa do procedimento no valor da Tabela Sigtap
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Proposta de pactuaProposta de pactuaçção:ão:

-- Custo total estimado por usuCusto total estimado por usuáário por aplicario por aplicaçção: R$ 61,00ão: R$ 61,00

-- Custo total estimado para atendimento de 1.272 usuCusto total estimado para atendimento de 1.272 usuáários para 01 rios para 01 

aplicaaplicaçção: R$ 77.592,00ão: R$ 77.592,00

-- Para atendimento do usuPara atendimento do usuáário com DMRI por meio de fluxo regular de rio com DMRI por meio de fluxo regular de 

acesso ao estabelecimento de saacesso ao estabelecimento de saúúde contratualizado e para de contratualizado e para 

outras doenoutras doençças da retina por meio de ordem judicialas da retina por meio de ordem judicial

-- NormatizaNormatizaçção por meio de Resoluão por meio de Resoluçção SESA especão SESA especííficafica
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Proposta de pactuaProposta de pactuaçção:ão:

Para adesão:Para adesão:
 Estabelecimento com contrato vigente com o gestor, com 

programação dos procedimentos: Injeção intravítreo, tratamento 

medicamentoso da doença da retina,mapeamento de retina, 

tomografia de coerência ótica, consulta médica na atenção 

especializada em oftalmologia

 Termo de adesão assinado pelo gestor e pelo responsável pelo 

estabelecimento
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