Nota Técnica nº 09/2019 DIAF/SPS/SES/SC
Assunto: Orientações e esclarecimentos acerca do reabastecimento do medicamento Entecavir
0,5mg para o tratamento de Hepatite B.

Prezados Senhores,

Considerando a Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de setembro de 2017: Consolidação das
Normas

sobre

as

Políticas

Nacionais

de

Saúde

do

Sistema

Único

de

Saúde.

Anexo XXVIII - Título IV - Trata das regras de Financiamento e Execução do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) no Âmbito do SUS;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 6 de 28 de setembro de 2017: Consolidação das
Normas sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de
saúde do Sistema Único de Saúde. Título V - Capítulos II e III - Trata do Financiamento do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica;
Considerando a Retificação da Portaria de Consolidação nº 2 de 28 de setembro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União nº 71 de 13/04/2018;
Considerando a Deliberação CIB nº 398/2014, que aprova as competências das esferas
estadual e municipal para a operacionalização do Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica do Estado;
Considerando a Portaria Conjunta SAS/SCTIE/MS nº 43 de 07 de dezembro de 2016, que
atualiza Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) de Hepatite B e Coinfecções;
Considerando a Nota Informativa COVIG/CGVP/DIAHV/SVS/MS nº 15 de 25 de março de
2019, que trata de orientações e esclarecimentos acerca do atual cenário de oferta do medicamento
Entecavir 0,5mg para o tratamento das hepatites B e D, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a Nota Técnica Conjunta DIVE/DIAF/SES/SC nº 005 de 28 de março de 2019,
que trata de orientações e esclarecimentos acerca do atual cenário de oferta do medicamento
Entecavir 0,5mg para o tratamento das Hepatite B;

Informamos:

Segundo informações do Ministério da Saúde (MS), o medicamento Entecavir 0,5mg que
passou por um período de desabastecimento e por isso foi recomendada a substituição da terapia por

Nota Técnica 09/2019 DIAF/SPS/SES/SC de 26 de junho de 2019.

Rua Esteves Júnior, nº 390 - Centro – Florianópolis / SC - 88.015-130
Telefones: (48) 3665-4508 / 3665-4509
e-mail: diaf@saude.sc.gov.br
www.saude.sc.gov.br

O original deste documento é eletrônico e foi assinado utilizando Assinatura Digital SGP-e por ADRIANA HEBERLE e GRAZIELLA MELISSA SCARTON BUCHRIESER em 28/06/2019 às 16:26:06, conforme Decreto Estadual nº 39, de 21 de fevereiro de 2019.
Para verificar a autenticidade desta cópia impressa, acesse o site http://sgpe.sea.sc.gov.br/atendimento/ e informe o processo SES 00063385/2019 e o código 6X0A5Y5G.

Governo de Santa Catarina
Secretaria de Estado da Saúde
Sistema Único de Saúde
Superintendência de Planejamento em Saúde
Diretoria de Assistência Farmacêutica

2

Tenofovir comprimido de 300 mg ou Lamivudina 150mg e Lamivudina 10mg/ml, terá seus estoques
regularizados ainda no mês de Julho.
Diante do exposto, informamos que, os pacientes que realizaram a troca terapêutica, devem
procurar atendimento médico para solicitação do Entecavir 0,5mg.
Para a retomada de tratamento com Entecavir 0,5mg será necessário que o paciente
apresente na Unidade de Assistência Farmacêutica a qual está vinculado Laudo para Solicitação,
Avaliação e Autorização de Medicamentos (LME) e Receita Médica, a qual encaminhará a
documentação

à

Diretoria

de

Assistência

Farmacêutica

(DIAF)

por

e-mail

(hepatitediaf@saude.sc.gov.br) para maior agilidade da avaliação da retomada de terapia.
Para novas solicitações de Entecavir 0,5mg será necessária toda documentação conforme
PCDT vigente.
Assim que o medicamento estiver disponível no Almoxarifado da SES/SC serão emitidas Guias
de Distribuição usando como referência o Mapa do mês anterior a falta do medicamento – Abril/2019,
para atendimento de 45 dias, desta forma, as Unidades poderão realizar atendimento imediato aos
pacientes que estão retomando o uso deste medicamento. Em caso de maior necessidade a Unidade
deverá informar esta Diretoria (hepatitediaf@saude.sc.gov.br), para posterior análise e liberação.

Atenciosamente,

Florianópolis, 26 de junho de 2019.

Graziella Melissa Scarton Buchrieser
Gerente Técnica DIAF

Adriana Heberle
Diretora DIAF
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