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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema: 

Trata-se de avaliação do uso da apixabana (ELIQUIS), Dicloridrato de levoce-

tirizina (ZINA), atorvastatina (LÍPITOR), clopidogrel (CLOPIN) e metropolol em 

paciente com múltiplas comorbidades. 

Paciente Luis F. de M., 53 anos, residente em Pacajus – Ce, com diagnóstico 

de Diabetes e Hipertensão, portador de 4 Stens Farmacológicos devido pro-

blema coronário, (CID 10: I 15, I 20.9, I 25.0). Segundo relatório médico, o 

paciente faz tratamento com alguns medicamentos disponibilizados no Sis-

tema Único de Saúde (SUS), mas acrescenta que também necessita do uso 

dos seguintes medicamentos e que não são disponibilizados no SUS: Eliquis ® 

2,5 mg (Apixabana), Monocordil ® 20 mg (Mononitrato de isossorbida), Zina 

® 5 mg (Dicloridrato de levocetirizina), Metoprolol 100 mg, Hidroxizina 25 mg, 

Atorvastatina Cálcica 40 mg. 

Observação: as medicações monocordil, losartana, hidroxizina, glicazida e hi-

droclorotiazida não serão alvo desta NT por estarem bem consolidada na li-

teratura quanto sua indicação e de fácil disponibilidade no SUS. O Eliquis e 

apixabana são o mesmo fármaco. 

 

2) Considerações teóricas 

Trata-se de atualização de nota técnica (NT) rápida (versão reduzida e mais 
curta de parecer técnico científico). 

A doença cardiovascular, incluindo uma de suas principais formas de apre-

sentação, a doença arterial coronária, permanece com uma das principais do-
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enças do século 21 por sua morbidade e mortalidade. Com base na observa-

ção de estudos, estima-se a prevalência de angina em 12 a 14% dos homens, 

e em 10 a 12% das mulheres com idades entre 65 a 84 anos. Nos Estados 

Unidos, um a cada três adultos (em torno de 81 milhões de pessoas) tem al-

guma forma de doença cardiovascular, incluindo mais de 10 milhões de pes-

soas com angina pectoris. No Brasil, dados do Departamento de Informática 

do Sistema Único de Saúde (DATASUS) mostram que a causa cardiovascular 

corresponde a perto de 30% das causas de morte. Para se ter uma ideia, ocor-

reram, no Brasil, mais de 80 mil internações apenas no mês de fevereiro de 

2014 por doenças do sistema circulatório. 

A identificação de indivíduos assintomáticos portadores de aterosclerose e, 

dessa forma, sob risco de eventos cardiovasculares agudos, como o infarto e 

morte, é fundamental para se instituírem medidas de tratamento e preven-

ção secundária. A estimativa do risco de doença aterosclerótica pode ser ava-

liada pelo somatório do risco causado individualmente e pelo sinergismo dos 

reconhecidos fatores de risco para doença cardiovascular. Diante da comple-

xidade dessas interações, a atribuição intuitiva do risco frequentemente re-

sulta em subestimação ou superestimação dos casos de maior ou menor 

risco, respectivamente. Para contornar essa dificuldade, diversos algoritmos 

têm sido criados com base em análises de regressão de estudos populacio-

nais, por meio dos quais a identificação do risco global é substancialmente 

aprimorada. 

Os objetivos fundamentais do tratamento da DAC incluem: (1) prevenir o in-

farto do miocárdio e reduzir a mortalidade; (2) reduzir os sintomas e a ocor-

rência da isquemia miocárdica, propiciando melhor qualidade de vida. Para 

se conseguirem esses objetivos, há diversos meios, sempre começando por 



4/19 

 
 
 

Contato: (85) 98529-2925/996545559 (Yury Trindade) – (85) 99689-0669 (Maria Andreína) 
 

nat.ceara@tjce.jus.br 

orientação dietética e de atividade física, ambas abordadas na I Diretriz Bra-

sileira de Prevenção Cardiovascular; terapêutica medicamentos, que será 

agora abordada, exclusivamente os medicamentos comercializados em nosso 

país; e terapêutica cirúrgica e a intervencionista − além das novas opções de 

tratamento em desenvolvimento. 

Quanto à terapêutica medicamentosa, antiagregantes plaquetários, hipolipe-

miantes, em especial as estatinas, bloqueadores beta-adrenérgicos após IAM 

e Inibidores da Enzima Conversora de Angiotensina I (iECA) reduzem a inci-

dência de infar to e aumentam a sobrevida, enquanto os nitratos, antagonis-

tas dos canais de cálcio e trimetazidina reduzem os sintomas e os episódios 

de isquemia miocárdica, melhorando a qualidade de vida dos pacientes. A 

ivabradina, o mais recente dos antianginosos, mostrou-se especialmente be-

néfica nos pacientes com disfunção ventricular e frequência cardíaca > 70 

bpm, a despeito do uso de betabloqueadores. Dessa forma, é prioritário e 

fundamental iniciar o tratamento com medicamentos que reduzem a morbi-

mortalidade e associar, quando necessário, medicamentos que controlem a 

angina e reduzem a isquemia miocárdica. 

 

3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos 

Tratamento para reduzir risco de infarto do miocárdio e mortalidade  

Antiagregantes plaquetários  

a) Ácido Acetilsalicílico (AAS): os efeitos antitrombóticos advêm da inibição 

irreversível da ciclo-oxigenase-1, com consequente bloqueio da síntese do 

tromboxano A2. Na última meta-análise sobre o uso da aspirina, feita pelo 

Antithrombotic Trialists’ Collaboration179, dentre um total de mais de 350 

mil indivíduos randomizados em mais de 280 estudos comparando aspirina 
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vs. placebo ou outro antiagregante, aproximadamente 3.000 pacientes eram 

portadores de angina estável e, nestes, a aspirina reduziu, em média, em 33% 

o risco de eventos cardiovasculares (morte, infarto e Acidente Vascular Cere-

bral - AVC). No Physicians’ Health Study180, a aspirina, na dose de 325 mg 

em dias alternados, reduziu a incidência de infarto do miocárdio numa popu-

lação assintomática e sem doença conhecida. No estudo SAPAT (Swedish An-

gina Pectori sAspirin Trial), a adição de aspirina ao sotalol, na dose de 75 

mg/dia, em portadores de doença coronariana crônica, reduziu em 34% a in-

cidência dos eventos primários de infarto do miocárdio e morte súbita, e em 

32% a incidência de eventos secundários. Assim, a aspirina continua sendo o 

antiagregante plaquetário de excelência, devendo ser sempre prescrito − ex-

ceção a raros casos de contraindicação (alergia ou intolerância, sangramento 

ativo, hemofilia e úlcera péptica ativa) ou alta probabilidade de sangramento 

gastrintestinal ou geniturinário. A aspirina está indicada para todos os paci-

entes. Grau de recomendação I, Nível de evidência A.  

b) Derivados tienopiridínicos:  

a ticlopidina e o clopidogrel são antagonistas da ativação plaquetária medi-

ada pela Adenosina Difosfato (ADP), importante via para agregação plaque-

tária. Também reduzem ao nível de fibrinogênio circulante e bloqueiam par-

cialmente os receptores de glicoproteína IIb/IIIa, impedindo sua ligação ao 

fibrinogênio e ao fator von Willebrand. A ticlopidina teve efeitos melhores do 

que os da aspirina para prevenção de episódios isquêmicos cerebrais, nos es-

tudos comparativos em indivíduos com AVC pregresso, embora as reações 

hematológicas adversas, como a neutropenia e plaquetopenia, sejam mais 

comuns e geralmente regridam com a suspensão do medicamento. A púrpura 
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trombocitopênica é uma complicação séria, sendo algumas vezes fatal, po-

rém, ocorre em apenas 0,029% dos pacientes. Os estudos que avaliaram os 

efeitos da ticlopidina incluíram apenas pacientes submetidos à angioplastia 

transluminal coronariana com colocação de stents. Não existem estudos que 

tenham comparado os efeitos da aspirina aos da ticlopidina na sobrevida de 

pacientes com doença coronariana crônica. Os efeitos do clopidogrel são se-

melhantes aos da ticlopidina, contudo, a ligação entre o ADP e os receptores 

plaquetários da glicoproteína IIb/IIIa é inibida de forma seletiva e irreversível 

por esse último. Estudos que compararam os efeitos antiagregantes desse 

medicamento aos da aspirina incluíram somente pacientes com IAM, AVC 

e/ou doença arterial periférica, porém não avaliaram especificamente os por-

tadores de doença coronariana crônica. Todavia, especificamente no estudo 

CAPRIE7, embora os pacientes tivessem tido infarto há menos de 1 ano, eles 

foram seguidos por mais de 2 anos e passaram a se comportar como aqueles 

com doença crônica, mas com evento pregresso. Estudo que comparou os 

efeitos benéficos do clopidogrel e da ticlopidina associados aos da aspirina 

demonstrou resultados semelhantes, porém o perfil de segurança do clopi-

dogrel foi superior ao da ticlopidina.  

Novos antiagregantes, como o prasugrel e o ticagrelor, ainda não têm estudos 

finalizados em pacientes com DAC estável, e, desse modo, não têm indicação 

até o momento. Assim, o uso desses derivados, na doença coronariana crô-

nica, fica classificado da maneira que segue.  

A apixabana é um inibidor potente, reversível, oral, direto e altamente sele-

tivo e ativo no sítio de inibição do fator Xa. Não necessita da antitrombina III 

para a atividade antitrombótica. A apixabana inibe o fator Xa livre e ligado ao 

coágulo, e a atividade da protrombinase. A apixabana não tem efeitos diretos 
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na agregação plaquetária, mas indiretamente inibe a agregação plaquetária 

induzida pela trombina. Ao inibir o fator Xa, a apixabana previne a geração de 

trombina e o desenvolvimento do trombo. Estudos pré-clínicos com apixa-

bana em modelos animais demonstraram eficácia antitrombótica na preven-

ção de trombose arterial e venosa em doses que preservam a hemostasia. 

Não consta em bula a indicação do uso de apixabana para doença coronari-

ana, estando indicada sim para: 

Prevenção de tromboembolismo venoso: Prevenção de eventos de trom-

boembolismo venoso (TEV) em pacientes adultos que foram submetidos à 

artroplastia eletiva de quadril ou de joelho. 

Prevenção de AVC e embolia sistêmica: pacientes portadores de fibrilação 

atrial não valvular Redução do risco de acidente vascular cerebral (AVC), em-

bolia sistêmica e óbito em pacientes com fibrilação atrial não valvular.  

Tratamento de tromboembolismo venoso Tratamento da trombose venosa 

profunda (TVP) e embolia pulmonar (EP). Prevenção da TVP e EP recorrentes. 

Clopidogrel Na contraindicação absoluta do uso de aspirina; e associado com 

aspirina após intervenção com stents, por, pelo menos, 30 dias. Grau de re-

comendação I, Nível de evidência B. 

Anticoagulantes:  

as modificações da atividade fibrinolítica no plasma sanguíneo, em pacientes 

com doença coronariana crônica, têm motivado a realização de estudos que 

incluíram os anticoagulantes orais na prevenção de eventos isquêmicos agu-

dos. Nos pacientes de alto risco, a associação de aspirina com varfarina, na 

prevenção do IAM e da mortalidade cardiovascular, foi mais eficaz do que a 

monoterapia desses medicamentos. A varfarina aumenta a incidência de AVC 

hemorrágico, e seu uso deve ser restrito aos pacientes com elevado risco 
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trombótico, como quando há episódios repetidos de AVC ou periférico. O uso 

de varfarina pode ser considerado como substituto à aspirina, na total intole-

rância a essa última, da mesma forma que o são os outros antiagregantes 

plaquetários. A posologia diária dos varfarínicos deve ser guiada pelos valores 

da Razão Normalizada Internacional (INR). Nos pacientes com DAC, os valo-

resde INR devem ser mantidos por volta de 2,0, no uso isolado ou associado 

com aspirina em pacientes de maior risco. Presença de alto risco trombótico, 

para ser usada associada à aspirina; especialmente após infarto do miocárdio. 

Grau de recomendação I, Nível de evidência A. Como alternativa à completa 

intolerância à aspirina. Grau de recomendação IIa, Nível de evidência A. 

Prevenção secundária:  

Hipolipemiantes  

Sempre se indicam medidas de Mudança do Estilo de Vida (MEV), que envol-

vem alterações nos hábitos da atividade física e alimentar, para todos os pa-

cientes com DAC. Especificamente nos casos de hipertrigliceridemia, a mu-

dança do hábito alimentar é fundamental. Por meio de meta-análises com 

estudos de prevenção primária, a redução dos níveis séricos de colesterol di-

minui a incidência de doença arterial coronária. Nos ensaios clínicos, a redu-

ção de 1% nos níveis séricos de colesterol propiciou 2% de redução de even-

tos cardiocirculatórios. Nos estudos de prevenção secundária, a redução da 

Lipoproteína de Baixa Densidade-Colesterol (LDL-c) com agentes hipolipemi-

antes diminuiu o risco de eventos coronarianos em pacientes com DAC. Ba-

seados nesses estudos, que estão contemplados nas meta-análises, as metas 

recomendadas para os portadores de DAC pela I Diretriz Brasileira de Preven-

ção Cardiovascular10 incluem: para pacientes considerados de alto risco, LDL-

c < 70 mg/dL e não HDL-c < 100 mg/dL; e para aqueles de risco intermediário, 
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LDL-c < 100 mg/dL e colesterol não HDL-c < 130 mg/dL. Essas metas frequen-

temente são atingidas com o uso de medicamentos hipolipemiantes, junta-

mente com orientações de MEV (Quadro 1).  

a) Estatinas:  

constituem a melhor opção terapêutica para o controle dos níveis séricos da 

LDL-c, sendo os medicamentos de escolha para reduzi-lo em adultos. Assim, 

para o tratamento adequado, devem ser atingidas as metas de LDL-c propos-

tas. As vastatinas devem ser suspensas, caso haja aumento das aminotrans-

ferases maior que três vezes os valores normais, ou se houver dor muscular 

ou aumento da creatinoquinase maior que dez vezes o valor normal. 

Tratamento para reduzir os sintomas e a isquemia miocárdica  

a) Bloqueadores beta-adrenérgicos:  

isoladamente ou em associação com outros agentes antianginosos, os blo-

queadores beta-adrenérgicos constituem os medicamentos de primeira es-

colha no tratamento da angina estável, além de benefícios quanto à mortali-

dade e à redução de infarto após evento agudo coronário, situações nas 

quais, nos dias de hoje, com toda a terapêutica atual do infarto, é possível 

determinar uma redução em torno de 13% do risco de morte cardiovascular 

e reinfarto, considerando o estudo COMMIT205. Esses fármacos diminuem a 

frequência cardíaca, a contratilidade miocárdica, a condução atrioventricular 

e a atividade ectópica ventricular. Mais ainda, podem aumentar a perfusão 

em áreas isquêmicas por aumento no tempo de diástole e da resistência vas-

cular em áreas não isquêmicas. As propriedades farmacológicas, denomina-

das atividade simpaticomimética intrínseca, lipossolubilidade e cardiosseleti-

vidade diferenciam os bloqueadores beta-adrenérgicos entre si, de tal forma 

que, embora todos eficazes, suas propriedades farmacológicas devem ser 
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adequadas às doenças concomitantes dos pacientes com DAC. Estudos clíni-

cos randomizados que avaliaram os efeitos dos bloqueadores beta-adrenér-

gicos no tratamento da DAC em vigência de sintomas ou de isquemia mensu-

raram a redução do número de crises de angina, do grau de isquemia e o 

aumento da tolerância ao esforço físico. No estudo ASSIST (Atenolol Silent 

Ischemic Study), a incidência de episódios isquêmicos registrados pelo ECG 

contínuo de 48 horas pelo sistema Holter, após 4 semanas de tratamento com 

atenolol, foi significativamente menor do que no grupo placebo. No grupo 

atenolol, houve redução significativa de episódios isquêmicos, menor inci-

dência de arritmias ventriculares complexas, menor número de internações, 

infarto do miocárdio e necessidade da CRM, em pacientes portadores de do-

ença coronariana crônica. O estudo TIBBS (Total Ischemia Burden Bisoprolol 

Study) comparou os efeitos do bisoprolol aos da nifedipina em pacientes com 

isquemia miocárdica silente e/ou sintomática. O número total de episódios 

isquêmicos, sintomáticos ou assintomáticos, registrados pelo Holter de 48 

horas, foi significativamente menor nos pacientes medicados com bisoprolol. 

No estudo IMAGE (International Multicenter Angina Exercise Study), os efei-

tos do metoprolol foram comparados aos da nifedipina. Indistintamente, pa-

cientes tratados com metoprolol ou nifedipina tiveram redução do número 

de crises de angina, além de aumento do tempo de exercício para o mesmo 

desnível do segmento ST. Contudo, o grupo tratado com metoprolol atingiu 

estágios mais elevados no TE. Ress e cols. compararam os efeitos da monote-

rapia (atenolol ou nifedipina GITS) em pacientes com angina estável. O nú-

mero de episódios isquêmicos foi registrado pelo Holter de 24 horas. Os pa-

cientes tratados com atenolol tiveram menor incidência de episódios isquê-

micos, e a associação medicamentosa (atenolol + nifedipina GITS) não trouxe 
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benefícios adicionais. Stone e cols. compararam os efeitos anti-isquêmicos do 

propanolol AP, diltiazem SR e nifedipina em pacientes com angina estável. A 

frequência cardíaca e o número de episódios isquêmicos foram registrados 

pelo Holter de 24 horas. O propranolol AP foi o mais eficaz em reduzir a fre-

quência cardíaca e o número de episódios isquêmicos. Na população com an-

gina estável, até um terço dos episódios isquêmicos é sintomático. Davies e 

cols. compararam os efeitos do atenolol aos do anlodipino na redução da is-

quemia miocárdica sintomática e silente. Nos episódios isquêmicos sintomá-

ticos registrados pelo Holter, os efeitos de ambos os medicamentos foram 

satisfatórios e semelhantes; no entanto, o tenolol foi mais eficaz na redução 

da frequência cardíaca. Durante o TE, o anlodipino foi mais efetivo, retar-

dando significativamente o tempo para o aparecimento das mesmas altera-

ções isquêmicas. A terapêutica combinada trouxe benefícios adicionais. Vale 

salientar que os betabloqueadores são contraindicados na angina vasoespá-

stica. Os estudos sugerem que o carvedilol prolonga a sobrevivência em com-

paração com metoprolol. Como agente de primeira linha em pacientes com 

angina estável sem infarto do miocárdio prévio e/ou disfunção de VE. Grau 

de recomendação I, Nível de evidência B. Como agente de primeira linha em 

pacientes com angina estável com infarto do miocárdio prévio e/ou disfunção 

de VE até após 2 anos. Grau de recomendação I, Nível de evidência A. Para 

alívio sintomático em pacientes com angina vasoespástica. Grau de recomen-

dação III, Nível de evidência C. 

Nitratos:  

Nitratos de ação rápida: os nitratos sublinguais ou spray de ação rápida exer-

cem efeitos farmacológicos imediatos (1 a 3 minutos após sua dissolução), e 

os efeitos vasodilatadores perduram durante 30 a 45 minutos. O alívio dos 
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sintomas advém da venodilatação, da redução da pós-carga e da dilatação 

coronariana. Os nitratos de ação rápida e curta duração continuam sendo a 

primeira opção para tratar as crises anginosas. Quando as crises ocorrem, o 

paciente deve repousar na posição sentada, uma vez que em ortostase há 

risco de hipotensão e/ou síncope, e deitado, aumenta-se o retorno venoso e 

o trabalho cardíaco. Administra-se 5 mg isossorbida ou propatilnitrato 10 mg 

por via sublingual. Alternativamente, os nitratos de ação rápida podem ser 

usados profilaticamente, diante de situações sabidamente provocadoras de 

angina, como relação sexual, estresse emocional etc.220. Para alívio sintomá-

tico das crises agudas de angina. Grau de recomendação I, Nível de evidência 

B. 

Não foram encontradas evidências sobre o uso de Dicloridrato de levocetiri-

zina ou de Cloridrato de hidroxizina para doença coronariana, nem mesmo 

nas bulas das medicações citadas. 

 

4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material (parecer 
farmacêutico) 

 

Nome do Produto Registro Laboratório 

 

Situação Vencimento 

ELIQUIS® 2,5 MG (Api-

xabana) 

 

121100464 WYETH I  Válido 

 

07/2021 
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. 

MONOCORDIL® 20 

MG (Mononitrato  de 

isossorbida) 

 

101460052 BALDACCI  Válido 

 

03/2020 

ZINA® (Dicloridrato de 

levocetirizina) 

100430996 EUROFARMA Válido 

 

03/2023 

 

SUCCINATO DE METO-

PROLOL 100 MG  

 

 

116180249 

 

 

ASTRAZENECA 

 

Válido 

         
          
12/2019 
 

SUCCINATO DE METO-

PROLOL 100 MG  

     

155370040 

ACCORD Válido 03/2020 

 

HIXIZINE® (Cl. de hi-

droxizina) 

 

101910256 

 

THERASKIN  

 

Válido 

 
06/2024 

 

ATORVASTATINA CÁL-

CICA 40 MG  

 

100431137 

 

EUROFARMA 

 

Válido 

 
07/2020 
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TABELA DE PREÇOS (R$)  
 

MEDICAMENTO  
ICMS 0% Custo mé-

dio esti-
mado do 

tratamento 
mensal§ 

Custo médio 
estimado do 
tratamento  

anual§ 

 
PF 

 

 
PMC 

 

 
PMVG# 

 

ELIQUIS® 2,5 MG  (Api-
xabana) 
CX C/ 60 COMP 

218,4 301,99 
 

174,41 174,41 2092,92 

MONOCORDIL® 20 MG 
(Mononitrato  de isos-
sorbida) 
CX C/ 30 COMP 
 

6,50 
 

14,92 
 

5,1 9 
 

10,38 124,56 

ZINA® 5 MG (Diclori-
drato de levocetirizina) 
CX C/ 10 

30,12 
 

40,13 
 

24,05 72,15 865,8 

SUCCINATO DE METO-
PROLOL 100 MG CX C/ 
30  ( LAB. ASTRAZE-
NECA) 
 

44,43 61,42 
 

35,47 70,94 851,28 

SUCCINATO DE METO-
PROLOL 100 MG CX C/ 
30 (ACCORD) 
 
 

44,43 61,42 
 

35,47 
 

70,94 851,28 

HIXIZINE® (Cl. de Hidro-
xizina) CX C/ 10 
 

10,82 14,42 
 

8,64 25,92 311,04 

ATORVASTATINA CÁL-
CICA 40 MG CX C/ 30 
(EUROFARMA). 

100,80 139,35 
 

80,48 80,48 965,76 

 
PF = Preço de Fábrica; PMC = Preço Máximo ao Consumidor; PMVG = Preço Máximo de 
Venda ao Governo. 
Preço Fábrica (PF): é o preço máximo permitido para vendas de medicamentos 
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destinadas a farmácias, drogarias, além das destinadas a entes da Administração 
Pública, no mercado brasileiro. 
#Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG): é o preço teto para compra dos 
medicamentos inseridos na lista de produtos sujeitos ao CAP ou ainda de qualquer 
medicamento adquirido por força de decisão judicial. É o resultado da aplicação do 
Coeficiente de Adequação de Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP) ]. 
Conforme o Comunicado nº 15/2018 o CAP é de 20,16%. 
§O custo médio do tratamento mensal e anual é estimado com base no PMVG. 

 

5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS (parecer 
farmacêutico): 

O medicamento Eliquis® (princípio ativo Apixabana) não está contemplado 

em nenhuma lista de financiamento disponível no serviço público.  

Considerando que o paciente é alérgico ao medicamento Ácido 

Acetilsalicílico, existem outros anticoagulantes disponíveis no serviço 

público: Varfarina 5mg (RESOLUÇÃO CID 169/2018) e Clopidogrel 75mg 

(RESOLUÇÃO CIB 171/2018) disponíveis na atenção básica e secundária e 

enviados conforme programação dos municípios. 

O medicamento Monocordil® não está disponível em nenhuma lista pactu-

ada de medicamentos no Estado do Ceará. 

Sobre o princípio ativo Metoprolol informamos que está disponível no elenco 

da Atenção Básica o medicamento Carvedilol de 6,25mg e 25mg, que pode 

ser um possível substituto para o este medicamento. 

Os medicamentos da Atenção Básica (CIB n˚ 169/2018) e da Atenção 

Secundária (CIB n˚ 171/2018) são adquiridos nos Postos de Saúde do 

município de residência do paciente, ao quais os mesmos devem ser 

orientados a se dirigir com a receita médica, comprovante de identidade e 
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endereço e CNS (Cartão Nacional de Saúde). 

Zina e Hidroxizina - não está contemplado em nenhuma lista de 

financiamento disponível no serviço público. O sistema público, através da 

assistência farmacêutica, tem em suas listas diversos antialérgicos e 

corticóides (ex.: Loratadina e Prednisona por exemplo) que podem ser usados 

para o tratamento dos sintomas. 

O medicamento Atorvastatina 40mg faz parte do elenco do Componente Es-

pecializado da Assistência Farmacêutica para pacientes contemplados no 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Dislipidemia para Prevenção de 

Eventos Cardiovasculares e Pancreatite – Portaria Conjunta SAS/SCTIE Nº 

200- 25/02/2013.  

 

6) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão 
público e a incorporação pela CONITEC: 

 

A Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde - SCTIE/MS, publicou em 10/02/2016, no Diário Oficial da União (DOU), 

na seção 01, página 48, a portaria que trata da não incorporação dos 

medicamentos apixabana, rivaroxabana e dabigatrana para prevenção de 

acidente vascular cerebral em pacientes com fibrilação atrial crônica não 

valvar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.  

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), 

decidiu a não incorporação no SUS e disponibiliza em seu endereço 

eletrônico, o Relatório de recomendação sobre Apixabana, rivoraxabana e 

dabigratana em pacientes com fibrilação atrial não valvar.  
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Na CONITEC não consta análise da efetividade da tecnologia do 

medicamento: Hixizine, Atorvastativa, Metropolol, Levocetirizina, 

Mononitrato de Isossorbida. Portanto, não possui decisão de incorporação 

no SUS. 

Considerando o elenco dos medicamentos da Assistência Farmacêutica no 

âmbito da Atenção Básica do Ceará, bem como uma eficiente estratégia de 

fornecer informações técnicas confiáveis, concisas, baseadas em evidências 

científicas para os profissionais e gestores no enfrentamento da condição 

crônica prevalente no município, a Secretaria Municipal da Saúde de 

Fortaleza, em 2016 publicou Diretrizes Clínicas de Hipertensão e Diretrizes 

Clínicas de Diabetes. 

 

 

7) Conclusões 

Não consta em bula a indicação do uso de apixabana para doença coronari-

ana. Não foram encontradas evidências sobre o uso de Dicloridrato de levo-

cetirizina ou de Cloridrato de hidroxizina para doença coronariana, nem 

mesmo nas bulas das medicações citadas. O uso destas medicações para este 

paciente é off-label. Os estudos sugerem que o carvedilol prolonga a sobrevi-

vência em comparação com metoprolol, e o primeiro é contemplado nas dis-

pensações do SUS. A atorvastatina faz parte do elenco do Componente Espe-

cializado da Assistência Farmacêutica. 
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8) Respostas aos Questionamentos 

 
a) Se os medicamentos requeridos na Inicial são incorporados e fornecidos pelo 

Sistema Único de Saúde - SUS? 
Resposta: Somente atorvastatina. 
 

b) No caso de os medicamentos não serem incorporados e fornecidos pelo SUS, 
se há substitutos que o sejam, e, do mesmo modo, adequados e eficazes 
para as enfermidades descritas na Inicial? 
Resposta: Sim. 

 
c) Há possibilidade de contraindicação para algum tipo de paciente? Ou é 

contra-indicada para o caso do autor? 
Resposta: Sim. 
 

d) Se os medicamentos requeridos são adequados e eficazes para o paciente, 
considerando as patologias descritas na petição inicial isoladamente, bem 
como as influências de uns sobre os outros? 
Resposta:  Vide conclusões. 

 
e) Existe alguma outra observação a ser feita especificamente e relação ao uso 

dos citados medicamentos no presente caso? 
Resposta: O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o 
Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamento experimental ou 
sem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A decisão 
foi tomada, por maioria de votos, no julgamento do Recurso Extraordinário 
(RE) 657718, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do ministro 
Marco Aurélio. 
A medicação Apixabana é indicada apenas para prevenção de TVP em 
alguns casos cirúrgicos e AVCi em pacientes com FA. Não há documentação 
destas indicações no paciente em questão. 
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