
 

 

 

 

RESPOSTA RÁPIDA 361/2013 

Selozok, Atorvastatina, Pantoprazol, Brilinta, 

Enalapril, AAS 

 

SOLICITANTE 

 
Dra Herilene de Oliveira Andrade 
Juíza de Direito da Comarca de Itapecerica  
 

 
NÚMERO DO 
PROCESSO 

 
0335.13.2247-8 
 

 
DATA 

 
13/11/2013 
 

 

 

SOLICITAÇÃO 

 

Conforme peças constantes do anexo, solicitamos de Vossa 

Senhoria parecer acerca dos medicamentos em uso pelo autor 

quanto ao fornecimento e substitutibilidade, no prazo de quarenta 

e oito horas do recebimento deste. 

 

Selozok 50mg, Brilinta 90mg, Atrovastatina 40mg, AAS 100mg, 

Enalapril 20mg, Pantoprazol 40mg. 

 

 

 

     RESPOSTA 

 

Selozok – a substância ativa é Succinato de metoprolol, 

medicação fornecida pelo SUS. Está relacionada no RENAME 

(Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), portanto deve 

ser disponibilizado pelas Secretarias Municipais de Saúde. 

 

Brilinta– A substância ativa do medicamento é o ticagrelor, um 

antiagregante plaquetário, medicação não fornecida pelo SUS. 

tel:0335.13.2247-8


Alternativamente, o SUS fornece clopidogrel, outro  

antiagregante plaquetário. (1).  

Estudos que compararam os dois antiagregantes  plaquetários 

ticagrelor e clopidogrel, mostraram pequena margem maior de 

efeito para o ticagrelor, porém esta diferença não foi comprovada 

em estudo populacional desenvolvido nos EUA, o que levou o 

CONITEC a não aprovar o ticagrelor devido ao seu custo-

efetividade quando comparado ao clopidogrel, já oferecido pelo 

SUS.O clopidrogel está relacionado no RENAME, portanto deve 

ser disponibilizado pelas Secretarias Municipais de Saúde. 

 

Atorvastina – a substância ativa é atorvastatina, uma estatina para 

diminuição do colesterol. A medicação é fornecida pelo SUS. Está 

relacionada no RENAME, portanto deve ser disponibilizada pela 

Secretaria Estadual de Saúde ( Relação de Medicamentos do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

I- Medicamentos de Alto Custo disponibilizados pela SES/MG) 

 

AAS – a substância ativa é ácido acetilsalicílico, medicação 

fornecida pelo SUS. 

 

Enalapril  - a substância maleato de enalapril é efetivo no 

tratamento da hipertensão arterial e na insuficiência cardíaca 

crônica. Atua dilatando os vasos sanguíneos auxiliando a diminuir 

a pressão alta. Em pacientes com insuficiência cardíaca, o 

maleato de enalapril irá ajudar o coração a funcionar melhor. (3) A 

medicação consta no Rename, sendo distribuída pelo SUS. 

 

Pantoprazol - É um inibidor de bomba de prótons, isto é, inibe uma 

estrutura localizada dentro de células específicas do estômago 

(células parietais), que são responsáveis pela produção de ácido 

clorídrico. Por meio de um mecanismo de auto-inibição, à medida 

que a secreção ácida é inibida, o seu efeito diminui. A ANVISA 



realizou uma analise de estudo que concluiu que omeprazol e 

pantoprazol reduziram, de forma semelhante, os sintomas dos 

pacientes com esofagite de refluxo. Destacou, ainda, que os 

estudos avaliados não demonstraram diferença de eficácia entre 

lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol e omeprazol. 

Alternativamente, o SUS oferece omeprazol 20mg (mesma classe 

do pantoprazol), por meio do Componente Básico da Componente 

Básico da Assistência Farmacêutica que é a primeira linha de 

Assistência Farmacêutica e cuidado medicamentoso do  

sistema. (4) 

 

 

Disponível em:   

1) http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/Relatorio_Ticagrelor_CP_4
1.pdf 

2) http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/ 
3) http://www.ache.com.br/Downloads/LeafletText/185/Maleato%20de%20

Enalapril.pdf 
4) http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/arquivos/pantoprazol.pdf  
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