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Medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde

http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/notas-tecnicas

• 8.225 pacientes

• 145.000 unidades 
farmacêuticas/mês

• R$ 16 milhões/mês



Medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde

http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/notas-tecnicas



Medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde

Medicamento e 
indicação

Para onde são 
distribuídos os 
medicamentos?

Onde ocorre a dispensação e/ou 
administração?

Talidomida
- Mieloma 
Múltiplo

Às Secretarias 
Municipais de Saúde

Pela Secretaria Municipal de 
Saúde:
- em farmácias e dispensários 
públicos municipais, integrados 
fisicamente ou não às UBS.

Zidovudina
- 
Leucemia/Linfoma 
associado ao vírus 
HTLV-1

Às Secretarias 
Municipais de Saúde

Pela Secretaria Municipal de 
Saúde:
- em unidades dispensadoras de 
medicamentos, integradas 
fisicamente às UBS.
- em alguns casos, em unidades 
dispensadoras de serviços de 
outros níveis de complexidade, 
como os hospitais ou centros de 
especialidades.



Utilização de medicamentos: disseminação de diretrizes clínicas
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Utilização de medicamentos: disseminação de diretrizes clínicas
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Oferta administrativa em caráter de excepcionalidade                          
Resolução SS nº 54/2012

http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/gestor/comissao-farmacologia/resolucao_ss_54_de_11_de_maio_2012.pdf



Oferta administrativa em caráter de excepcionalidade                          
Resolução SS nº 54/2012

Medicamento Indicação
Cetuximabe Carcinoma de colón e reto K-Ras selvagem
Pazopanibe Carcinoma renal de células claras
Sunitinibe Carcinoma renal de células claras 

Temozolamida Tumores de sistema nervoso central
Bevacizumabe Carcinoma de colón e reto

Sorafenibe Carcinoma hepatocelular

• 1.990 pacientes

• R$ 14 milhões/mês



Oferta administrativa em caráter de excepcionalidade                          
Resolução SS nº 54/2012

Mais informações: 
http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/licitacoe
s-cgaobras/relacao-de-licitacoes/concorrencia-cga-
n-072021



Convênio com a FCF/USP - Farmácia Universitária

- Seguimento farmacoterapêutico de pacientes com câncer de próstata, atendidos por solicitação 
administrativa (estudo observacional)

- Dispensação integrada de medicamentos da RENAME e protocolos estaduais

Utilização de medicamentos: oferta administrativa em caráter de 
excepcionalidade – Resolução SS nº 54/2012



Medicamentos com demandas judiciais contra à SES/SP



Medicamentos com demandas judiciais contra à SES/SP



Interfaces para incorporação de medicamentos  no SUS

Priorização aos relatórios com manifestação prévia 
DESFAVORÁVEL, exemplo:
• Câncer de mama - ribociclibe, abemaciclibe e palbociclibe
• Câncer colorretal - bevacizumabe, cetuximabe, panitumumabe
• Mielofibrose – Ruxolitinibe
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