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Alteração de procedimento do tratamento 
da Hipertensão Pulmonar Primária com 
Sildenafila e proposta de inclusão dos 

medicamentos bosentana e ambisentrana. 
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1. Medicamentos para Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP) no Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). 

 

Em pactuação na reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 

realizada em 27 de fevereiro de 2013, foi aprovada a proposta de atualização da 

portaria relacionada ao Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

(CEAF), que após tramitação na Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde 

(Conjur), está em vias de publicação pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos (SCTIE).   

Antecedendo a publicação, foi encaminhado ao Conass, ofício do 

Departamento de Assistência Farmacêutica (DAF) da SCTIE (Ofício n. 

1079/2013/DAF/SCTIE/MS de 01 de julho), com consulta acerca da possibilidade de 

alterar o valor do procedimento relacionado ao tratamento da HAP com sildenafila 

20mg, comprimidos. Cópia do ofício foi encaminhada, por meio eletrônico, a todas 

as coordenações das assistências farmacêuticas das Secretarias Estaduais de 

Saúde (SES).  

No ofício mencionado, o DAF/SCTIE/MS solicita alteração do valor do 

tratamento da HAP com o sildenafila 20mg comprimido, que atualmente consta da 

relação 1B da portaria do CEAF, portanto com compra sob responsabilidade das 

SES e com valor de ressarcimento estabelecido na tabela SIA/SUS (procedimento 

06.04.35.0001-5). O valor constante da mencionada tabela tem por base o preço de 

comercialização anteriormente estabelecido para a marca Revatio®, anteriormente 

comercializado pela empresa Pfizer a R$11,66/comprimido que, frente a entrada de 

concorrente, nas vendas recentes já reduziu significativamente esse valor.  

Considerando a recente disponibilização no mercado da versão genérica da 

sildenafila 20mg, com preço registrado na Anvisa de R$ R$5,88 por comprimido, o 

Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF) da 

SCTIE/MS solicitou ao Conass para avaliar junto às SES a possibilidade de 

alteração do custo/tratamento  na  nova portaria do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF), tendo por base o valor do produto genérico. Ao 

mesmo tempo, propõe a inclusão no Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica da 
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Hipertensão Arterial Pulmonar, dos medicamentos da bosentana (Tracleer®) e 

ambisentrana (Volibris®), hoje fornecidos por várias Secretarias Estaduais de Saúde 

por demanda judicial.  

 

Ao se manifestarem acerca da solicitação, várias coordenadorias de 

Assistência Farmacêutica das Secretarias Estaduais de Saúde confirmaram  que, 

nas últimas compras, já foram propostos preços inferiores aos anteriormente 

praticados. No caso daquelas que relataram ainda estar pagando valores superiores 

ao estabelecido pela Anvisa, quer por terem ata de registro de preço vigente para o 

produto, ou por outro motivo, orientou-se para que as mesmas informassem,  às 

respectivas áreas de compra, a necessidade de renegociar esse valor, pedindo 

retificação de preço previsto em ata, justificada pela economicidade e mudança 

ocorrida no mercado. Nos casos em que haja qualquer impedimento para retificação 

do preço na ata vigente, recomendou-se avaliar a realização de novo processo de 

aquisição para registro de preço. 

 

 

2. Processo de incorporação de bosentana e ambisentrana no tratamento da 
Hipertensão Arterial Pulmonar. 

 

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (CONITEC) avaliou a 

incorporação dos medicamentos bosentana (Tracleer®) e ambisentrana (Volibris®), 

ambos indicados para tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar, para pacientes 

que não respondem ao tratamento com sildenafila. A possibilidade de incorporação 

dos mesmos foi condicionada pela CONITEC à redução do preço do tratamento com 

esses produtos, o qual não poderia ser superior ao tratamento com o medicamento 

já incorporado, a sildenafila 20mg, ao preço registrado na Anvisa para o produto 

genérico. Os fornecedores de bosentana e ambisentrana acordaram com o valor do 

tratamento mensal de R$ 530,00, igualando-o ao custo/tratamento com sildenafila 

20mg, genérica. 
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Precedendo a incorporação oficial desses medicamentos no SUS, que 

seguem os trâmites estabelecidos pela Conitec, foi publicada a consulta pública para 

apresentações de contribuições. Concluída a consulta publica, é publicada a 

recomendação final da Conitec e a publicação da portaria de incorporação, pelo 

secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos,  e sua  

inclusão no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e na  tabela 

SIA/SUS. 

 

 

3. Posicionamento do Conass frente ao pleito apresentado pelo 
DAF/SCTIE/MS 

 

Considerando as manifestações das áreas de assistência farmacêutica das 

SES e o exposto pelo DAF/SCTIE/MS que demonstra que a solicitação feita é 

procedente e está adequadamente justificada, o Conass manifestou-se favorável ao 

pleito. Destacou que a incorporação dos medicamentos bosentana e ambisentrana  

para tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar  é importante para as Secretarias 

Estaduais de Saúde e que,  prever o tratamento com esses medicamentos no 

Protocolo Clínico e Diretriz Terapêutica e inclusão na  tabela SIA/SUS deve ocorrer 

com a maior brevidade possível. 
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