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Inclusões

Medicamento Situação clínica
Relatório de 

Recomendação 
da Conitec

Portaria 
SCTIE Componente

acetato de 
glatirâmer 40 
mg solução 
injetável

Esclerose múltipla

Relatório nº 418 – 
Acetato de Glatirâmer 
40 mg no tratamento 
da esclerose múltipla 
remitente recorrente

Nº 90, de 
27/12/2018 Especializado

ácido 
ursodesoxicólico 
150 mg 
comprimido 

Colangite biliar
Relatório nº 392 – 

Ácido ursodesoxicólico 
para colangite biliar

Nº 47, de 
16/10/2018 Especializado

ácido 
ursodesoxicólico 
300 mg 
comprimido 
ácido 
ursodesoxicólico 
50 mg 
comprimido 
agulha 
para caneta 
aplicadora de 
insulina Diabetes mellitus

Relatório nº 256 – 
Caneta para injeção de 
insulina humana NPH 

e insulina humana 
regular

Nº 11, de 
13/3/2017 Insumo

caneta para 
aplicação de 
insulina 

alfaelosulfase 
5 mg  solução 
injetável

Mucopolissacaridose 
tipo Iva

Relatório nº 411 
– Alfaelosulfase 

para pacientes com 
mucopolissacaridose 
tipo IVa (Síndrome de 

Morquio A)

Nº 82, de 
19/12/2018 Especializado

cloridrato de 
tetraciclina 500 
mg cápsula

Hidradenite 
supurativa leve

Relatório nº 458 – 
Tetraciclina 500 mg 

para o tratamento de 
hidradenite supurativa 

leve

Nº 29, de 
11/6/2019 Básico

dicloridrato de 
sapropterina 100 
mg comprimido

Fenilcetonúria

Relatório nº 402 – 
Sapropterina para 
o tratamento da 
fenilcetonúria

Nº 78, de 
14/12/2018 Especializado
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Medicamento Situação clínica
Relatório de 

Recomendação 
da Conitec

Portaria 
SCTIE Componente

eculizumabe 10 
mg/mL solução 
para diluição 
para infusão

Hemoglobinúria 
paroxística noturna 

(HPN)

Relatório nº 413 – 
Eculizumabe para 
o tratamento da 
hemoglobinúria 

paroxística noturna

Nº 77, de 
14/12/2018 Especializado

eltrombopague 
olamina 25 mg  
comprimido Púrpura 

trombocitopênica 
idiopática (PTI)

Relatório nº 404 
– Eltrombopague 

olamina no 
tratamento da púrpura 

trombocitopênica 
idiopática (PTI)

Nº 77, de 
11/12/2018 Especializado

eltrombopague 
olamina 50 mg 
comprimido
enoxaparina 
sódica 40 
mg/0,4 mL 
solução injetável

Gestantes com 
trombofilia

Relatório nº 335 – 
Enoxaparina para 

gestantes com 
trombofilia

Nº 10, de 
24/1/2018 Especializado

etravirina 200 
mg comprimido Infecção pelo HIV

Relatório nº 255 
– Antirretroviral 

etravirina 200 mg 
para o tratamento da 

infecção pelo HIV

Nº 12, de 
13/3/2017 Estratégico

fosfato de 
clindamicina 10 
mg/g gel

Lesões superficiais 
na hidradenite 

supurativa

Relatório nº 457 
- Clindamicina 
1% tópica para 
o tratamento de 

lesões superficiais na 
hidradenite supurativa

Nº 28, de 
11/6/2019 Básico

fosfato de 
clindamicina 10 
mg/g solução 
tópica

Lesões superficiais 
na hidradenite 

supurativa

Relatório nº  457 
– Clindamicina 
1% tópica para 
o tratamento de 

lesões superficiais na 
hidradenite supurativa

Nº 28, de 
11/6/2019 Básico

fumarato 
de tenofovir 
desoproxila  +  
entricitabina  
300mg  
+  200mg  
comprimido

Profilaxia pré-
exposição (PrEP) 
para populações 

sob maior risco de 
adquirir o vírus da 
imunodeficiência 

humana (HIV)

Relatório nº 273 – 
Tenofovir associado 
à entricitabina (TDF/

FTC 300/200 mg) 
como profilaxia pré-

exposição (PrEP) para 
populações sob maior 

risco de adquirir o vírus 
da imunodeficiência 

humana (HIV)

Nº 21, de 
25/5/2017 Estratégico
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Medicamento Situação clínica
Relatório de 

Recomendação 
da Conitec

Portaria 
SCTIE Componente

galsulfase 5 mg 
solução injetável

Mucopolissacaridose 
tipo VI

Relatório nº 412 – 
Galsulfase para a 

terapia de reposição 
enzimática de longo 
prazo, em pacientes 

com diagnóstico 
confirmado de 

mucopolissacaridose 
tipo VI (deficiência de 
N-acetilgalactosamina 

4-sulfa)

Nº 83, de 
19/12/2018 Especializado

imiquimode 50 
mg/g creme

Condilomas 
acuminados 

decorrentes de 
infecção por 

papilomavírus 
humano (HPV)

Relatório nº 326 – 
Podofilotoxina 1,5 

mg/g e imiquimode 50 
mg/g para condilomas 

acuminados 
decorrentes de 
infecção por 

papilomavírus humano 
(HPV)

Nº 64, de 
27/11/2018 Básico

insulina análoga 
de ação 
prolongada 100 
UI/mL  solução 
injetável com 
sistema de 
aplicação

Diabetes mellitus 
tipo I

Relatório nº 440 – 
Insulinas análogas 

de ação prolongada 
para o tratamento de 

diabetes mellitus tipo I

Nº 19, de 
27/3/2019 Especializado

insulina análoga 
de ação rápida 
100 UI/mL 
solução injetável 
com sistema de 
aplicação

Diabetes mellitus 
tipo I

Relatório nº 245 – 
Insulinas análogas 

de ação rápida para 
diabetes mellitus tipo I

Nº 10, de 
21/2/2017 Especializado

isoniazida 300 
mg comprimido Tuberculose

Relatório nº 370 – 
Isoniazida 300 mg 

para a infecção latente 
por Mycobacterium 

tuberculosis

Nº 32, de 
28/8/2018 Estratégico
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Medicamento Situação clínica
Relatório de 

Recomendação 
da Conitec

Portaria 
SCTIE Componente

levetiracetam 
100 mg/mL 
solução oral

Epilepsia mioclônica 
juvenil, convulsões 
em pacientes com 

microcefalia e 
epilepsia

Relatório nº 282 – 
Levetiracetam como 

terapia adjuvante 
em pacientes com 

epilepsia mioclônica 
juvenil resistentes à 

monoterapia; Relatório 
nº 289 – Levetiracetam 

para o tratamento 
de convulsões em 

pacientes com 
microcefalia; e 

Relatório nº 290 – 
Levetiracetam para 

o tratamento da 
epilepsia.

Nº 30, de 
2/8/2017 
Nº 38, de 
31/8/2017  
Nº 56, de 
1/12/2017

Especializado

levetiracetam 
250 mg 
comprimido

Especializado

levetiracetam 
750 mg 
comprimido

Especializado

memantina 10 
mg comprimido

Doença de 
Alzheimer

Relatório nº 310  – 
Memantina para 

doença de Alzheimer

Nº 49, de 
8/11/2017 Especializado

mesilato de 
rasagilina 1 mg 
comprimido

Doença de Parkinson

Relatório nº 280 – 
Mesilato de rasagilina 

em combinação 
com levodopa para 

o tratamento de 
pacientes com doença 

de Parkinson com 
complicações motoras

Nº 27, de 
2/8/2017 Especializado

miltefosina 10 
mg cápsula

Leishmaniose 

Relatório 365 - 
Miltefosina para 

o tratamento 
da leishmaniose 
tegumentar em 

primeira linha de 
tratamento

Nº 56, de 
30/10/2018 Estratégico

miltefosina 50 
mg  cápsula

nusinersena 2,4 
mg/ml  solução 
injetável

Atrofia muscular 
espinhal

Relatório 449 - 
Nusinersena para 
Atrofia Muscular 

Espinhal 5q

Nº 24, de 
24/04/2019 Especializado

pirazinamida 
150 mg 
comprimido 
dispersível

Tuberculose Não se aplica Não se 
aplica Estratégico
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Medicamento Situação clínica
Relatório de 

Recomendação 
da Conitec

Portaria 
SCTIE Componente

podofilotoxina 
1,5 mg/g creme

Condilomas 
acuminados 

decorrentes de 
infecção por 

papilomavírus 
humano (HPV)

Relatório nº 326 – 
Podofilotoxina 1,5 

mg/g e imiquimode 50 
mg/g para condilomas 

acuminados 
decorrentes de 
infecção por 

papilomavírus humano 
(HPV)

Nº 64, de 
27/11/2018 Básico

rifampicina  +  
isoniazida 300 
mg  +  150 mg 
comprimido 

Tuberculose

Relatório nº 369 – 
Rifampicina 300 mg 
+ isoniazida 150 mg 
para o tratamento da 
tuberculose sensível

Nº 30, de 
28/8/2018 Estratégico

rifampicina  +  
isoniazida 75 
mg  +  50 mg  
comprimidos 
dispersíveis

Tuberculose

Relatório nº 474 – 
Doses fixas pediátricas 

RHZ (rifampicina 75 
mg + isoniazida 50 mg 

+ pirazinamida 150 
mg) e RH (rifampicina 
75 mg + isoniazida 

50 mg) comprimidos 
dispersíveis para 
tratamento da 
tuberculose em 

crianças menores de 
10 anos

Nº 43, de 
6/9/2019 Estratégicorifampicina  +  

isoniazida  +  
pirazinamida 
75 mg  +  50 
mg  +  150 mg 
comprimidos 
dispersíveis

rifampicina 300 
mg cápsula

Hidradenite 
supurativa 
moderada

Relatório nº 456 – 
Clindamicina 300 
mg associada com 
rifampicina 300 mg 

para o tratamento de 
hidradenite supurativa 

moderada

Nº 30, de 
11/6/2019 Básico
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Medicamento Situação clínica
Relatório de 

Recomendação 
da Conitec

Portaria 
SCTIE Componente

sulfato de 
polimixina B  
+  sulfato de 
neomicina  +  
fluocinolona 
acetonida  +  
cloridrato de 
lidocaína 10.000 
UI/mL  +  3,500 
mg/mL  +  0,250 
mg/mL +  20 
mg/mL solução 
otológica

Otite Externa Aguda

Relatório nº 253 – 
Medicamentos tópicos 

para otite externa 
aguda

Nº 15, de 
22/3/2017 Básico

tobramicina 
300 mg solução 
inalatória

Fibrose cística

Relatório nº 217 – 
Antibiótico inalatório 
(tobramicina) para 

colonização das vias 
aéreas em pacientes 
com fibrose cística

Nº 36, de 
26/10/2016 Especializado

ustequinumabe 
45 mg solução 
injetável

Psoríase

Relatório nº 385 – 
Ustequinumabe na 
segunda etapa de 

tratamento após falha 
da primeira etapa 

da segunda linha de 
tratamento da psoríase

Nº 53, de 
30/10/2018 Especializado

vacina 
meningocócica 
ACWY 
(conjugada) 
solução injetável

Hemoglobinúria 
paroxística noturna

Relatório nº 490 – 
Vacina meningocócica 

ACWY (conjugada) 
e vacina adsorvida 
meningocócica B 

(recombinante) para  
pacientes com 

hemoglobinúria 
paroxística noturna 

que utilizem 
eculizumabe

Nº 60, de 
18/11/2019 Estratégico

vacina 
pneumocócica 
13-valente 
(conjugada) 
solução injetável

Doenças 
pneumocócicas

Relatório nº 437 – 
Vacina pneumocócica 
conjugada 13-valente 

contra doenças 
pneumocócicas em 
pacientes de risco

Nº 14, de 
01/03/2019 Estratégico
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Exclusões

Medicamento Situação clínica
Relatório de 

Recomendação da 
Conitec

Portaria SCTIE

dasabuvir* 250 mg 
comprimido

Hepatite C

Relatório nº 429 
– Ombitasvir 12,5 
mg/ veruprevir 75 
mg/ ritonavir 50 

mg comprimido e 
dasabuvir 250 mg 
comprimido para 
o tratamento da 

hepatite C

Nº 44, de 10/9/2019
ombitasvir + 
veruprevir + 

ritonavir* 12,5 mg 
+ 75 mg + 50 mg 

comprimido

pamidronato 
dissódico 30 mg 
solução injetável Doença de Paget 

óssea

Relatório nº 444 – 
Pamidronato dissódico 

para tratamento da 
doença de Paget 

óssea

Nº 20, de 17/4/2019
pamidronato 

dissódico 60 mg 
solução injetável

simeprevir 150 mg 
cápsula Hepatite C

Relatório nº 248 
– Simprevir para 
o tratamento da 

hepatite C

Nº 13, de 25/2/2019
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Alterações de itens já existentes na Rename 2018

Medicamento Situação 
clínica

Relatório de 
Recomendação da 

Conitec

Portaria 
SCTIE

Tipo de 
alteração

rifampicina 300 mg 
cápsula

Brucelose 
humana

Relatório nº 254 – 
Ampliação de uso 
dos medicamentos 

doxiciclina, 
estreptomicina e 
rifampicina para 
o tratamento da 

brucelose humana

Nº 13, de 
13/3/2017

Ampliação de 
uso

rifampicina 20 
mg/mL (2%) 

suspensão oral
doxiciclina 100 mg 

comprimido
sulfato de 

estreptomicina 1 
g pó para solução 

injetável

adalimumabe 
40 mg solução 

injetável

Hidradenite 
supurativa ativa 

moderada a 
grave

Relatório nº 395 – 
Adalimumabe para 

o tratamento da 
hidradenite supurativa 

ativa moderada a 
grave

Nº 48, de 
16/10/2018

Ampliação de 
uso

Psoríase

Relatório nº 385 – 
Adalimumabe na 
primeira etapa de 

tratamento após falha 
da terapia de primeira 
linha de tratamento da 

psoríase

Nº 50, de 
30/10/2018 

Ampliação de 
uso

alfataliglicerase 
200 unidades 

pó para solução 
injetável

Doença de 
Gaucher

Relatório nº 264 – 
Alfataliglicerase para o 
tratamento da doença 

de Gaucher

Nº 25, de 
20/7/2017

Ampliação de 
uso

certolizumabe 
pegol 200 mg 

solução injetável

Espondiloartrite 
axial

Relatório nº 317 – 
Certolizumabe pegol 
para o tratamento de 
espondiloartrite axial

Nº 54, de 
19/12/2017

Ampliação de 
uso

Artrite psoríaca

Relatório nº 486 – 
Certolizumabe pegol 
para o tratamento da 

artrite psoríaca

Nº 59, de 
19/11/2019

Ampliação de 
uso

clofazimina 50 mg 
cápsula Hanseníase 

paucibacilar

Relatório nº 399 
– Clofazimina 

para hanseníase 
paucibacilar

Nº 71, de 
12/12/2018

Ampliação de 
usoclofazimina 100 

mg cápsula
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Medicamento Situação 
clínica

Relatório de 
Recomendação da 

Conitec

Portaria 
SCTIE

Tipo de 
alteração

cloridrato de 
clindamicina 300 

mg cápsula

Hidradenite 
supurativa 
moderada

Relatório nº 456 – 
Clindamicina 300 
mg associada com 
rifampicina 300 mg 

para o tratamento de 
hidradenite supurativa 

moderada

Nº 30, de 
11/06/2019

Ampliação de 
uso

etanercepte 25 mg 
solução injetável

Psoríase

Relatório nº 385 
– Etanercepte na 
primeira etapa de 

tratamento da psoríase 
após falha de primeira 

linha em pacientes 
pediátricos

Nº 52, de 
30/10/2018

Ampliação de 
usoetanercepte 50 mg 

solução injetável

infliximabe 100 mg 
pó para solução 

injetável

Retocolite 
ulcerativa 

moderada a 
grave

Relatório nº 480 
– Adalimumabe, 

golimumabe, 
infliximabe e 

vedolizumabe para 
tratamento da 

retocolite ulcerativa 
moderada a grave

Nº 49, de 
22/10/2019

Ampliação de 
uso

naproxeno 250 mg 
comprimido Osteoartrite de 

joelho e quadril

Relatório nº 298 – 
Ampliação do uso 
do naproxeno para 

osteoartrite de joelho e 
quadril

Nº 53, de 
23/11/2017

Ampliação de 
usonaproxeno 500 mg 

comprimido

secuquinumabe 
150 mg/ml pó para 
solução injetável Psoríase

Relatório nº 385 – 
Secuquinumabe na 
segunda etapa de 

tratamento após falha 
da primeira etapa 

da segunda linha de 
tratamento da psoríase

Nº 51, de 
30/10/2018

Ampliação de 
uso

dolutegravir sódico 
50 mg comprimido

Pacientes 
coinfectados 
com HIV e 
tuberculose

Relatório nº 488 – 
Dolutegravir para 
o tratamento de 

pacientes coinfectados 
com HIV e tuberculose

Nº 53, de 
5/11/2019

Ampliação de 
uso


