Parecer acerca dos medicamentos requeridos na ação Nº 0139806-15.2017.

INFORMAÇÕES SOBRE O ALOIS 10 MG e PROCIMAX 20 MG PARA O TRATAMENTO DA DOENÇA
DE ALZHEIMER.
Resposta aos quesitos solicitados:

1. Os medicamentos solicitados são registrados na ANVISA?
-Sim, ambos têm registro na ANVISA
2. Os medicamentos solicitados estão incluídos na lista RENAME dentre os componentes
básicos da assistência farmacêutica?
- Não estão contemplados na lista da RENAME
3. Em caso negativo, há protocolo para inclusão na lista de medicamentos de alto custo
para tratamento da moléstia do solicitante?
Alois- Não há protocolo de inclusão
Procimax 20mg- está contemplado na relação de medicamentos na rede municipal
4. Os medicamentos são produzidos-fornecidos por empresa sediada no País ou depende
de importação?
- Não dependem de importação
5. Qual prazo necessário para seu fornecimento?
- O prazo de compra e aquisição, dependerá do orçamento e processo de compra do
órgão responsável pelo processo
No estado= (COASF - Coordenadoria de assistência farmacêutica)
Na prefeitura= (CELAF - Célula de assistência farmacêutica do município)
6. Qual custo médio dos fármacos solicitados
PRINCÍPIO ATIVO

ALOIS
(CLORIDRATO DE MEMANTINA)

PROCIMAX (CITALOPRAM)

APRESENTAÇÃO

VALOR

VALOR
MENSAL

10MG
CAIXA C/ 60
COMPRIMIDOS

103,44

103,44

20MG
CAIXA C/ 30
COMPRIMIDOS

36,82

36,82

*Fonte: Tabela CMED/ANVISA, referência Preço Máximo de Venda ao Governo –PMVG, 22/05/17

De acordo com o informado no processo, o tratamento prescrito consiste em 02
comprimidos/dia de ALOIS 10MG e 01 comprimido/dia de PROCIMAX 20MG, por tempo
indeterminado.

7. Existem medicamentos similares fornecidos pela rede pública?
Citalopram está contemplado na lista de medicamentos ofertados na rede pública
âmbito municipal, em anexo.
Alois – Não existe similar na rede pública

8. Existe alguma outra observação a ser feita?
Os valores informados podem variar a depender da seleção por referência, genérico
ou similar.
8.1) ALOIS
O ALOIS® (cloridrato de memantina) é indicado para o tratamento de pacientes
portadores de doença de Alzheimer de moderada a grave. A memantina atua nos receptores
(NMDA) do encéfalo como antagonista, melhorando assim a transmissão dos sinais nervosos e
a memória.
Segundo os resultados de uma revisão sistemática publicada recentemente na base de
dados Cochrane, a memantina tem um efeito benéfico (porém pequeno) sobre a cognição em
pacientes portadores de demência por doença de Alzheimer de moderada a grave após 6 meses
de tratamento. Parece também ser uma droga bem tolerada e com bom perfil de segurança.(1)
Apesar de o efeito sobre a melhora cognitiva observada ser em média pequeno, cada
paciente pode apresentar resposta individual variável, sendo a memantina, na atualidade, o
medicamento mais eficaz para o tratamento de pacientes portadores de demência por doença
de Alzheimer de intensidade moderada a grave.(2)

8.2) PROCIMAX
O procimax® (bromidrato de citalopram) é um medicamento da classe dos
inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) que é uma classe do grupo dos
antidepressivos. É um fármaco que age no cérebro onde corrige as concentrações
inadequadas de determinadas substâncias denominadas neurotransmissores, em
especial a serotonina, que causam os sintomas na situação de doença. É usado em
tratamentos de longo prazo para prevenir a recorrência de novos episódios depressivos
em pacientes que tem depressão recorrente. Conforme expresso no ítem 3, o
citalopram está contemplado na relação de medicamentos na rede municipal de
Fortaleza.
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