
RESOLUÇÃO SES N° 2252 DE 06 DE ABRIL DE 2021 

ESTABELECE A LISTA DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA DO ESTADO DORIO DE JANEIRO QUE CONTEMPLA A CLASSIFICAÇÃO 

INTERNACIONAL DE DOENÇAS (CID-10) NÃO PRECONIZADA PELOS PROTOCOLOS CLÍNICOS E 

DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE e gestor estadual do Sistema Único de Saúde do Rio de 

Janeiro, no uso de suas atribuições legais, conforme o que consta do Processo nº SEI- 

080001/025134/2020, e  

CONSIDERANDO 

- o Título VIII, Capítulo II, Seção II, em seu artigo 196 e seguintes, da Constituição da República 

Federativa do Brasil, de 1988, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde (SUS) e suas formas 

de financiamento; 

- o inciso II, do art. 5º, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre a 

assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas; 

- a Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que estabelece a Política Nacional de 

Medicamentos e define as diretrizes, as prioridades e as responsabilidades da Assistência 

Farmacêutica para os gestores federal, estadual e municipal do SUS; 

- os princípios e eixos estratégicos definidos pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica, 

aprovada pela Resolução nº 338, de 2004, do Conselho Nacional de Saúde; 

- o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, que dispõe sobre a organização do SUS, o 

planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa; 

- a Portaria de Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017 (Origem: Portaria GM/MS nº 

1.554, de 30 de julho de 2013), que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, no âmbito do SUS; e 

- a necessidade de aprimorar os instrumentos e estratégias que asseguram e ampliam o acesso 

da população aos serviços de saúde, incluindo as questões relacionadas ao acesso a 

medicamentos, em estreita relação com os princípios da Constituição, da organização e do 

planejamento do SUS; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir, em caráter especial pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro 

(SES/RJ), uma listagem de medicamentos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica do Rio de Janeiro (CEAF/RJ) relacionados a Classificação Internacional de 

Doenças (CIDs) que não são preconizadas pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDTs) do Ministério da Saúde (MS).  



Parágrafo Único - A definição de que se trata o caput do artigo 1º refere-se ao elenco estadual 

de medicamentos, a fim de preencher o vácuo normativo embasado na intenção de garantir a 

seguridade social à saúde, o interesse público e a ampliação do acesso ao tratamento 

medicamentoso aos usuários cujas enfermidades não sejam atendidas previamente pelos 

critérios clínicos estabelecidos pelos PCDTs do MS. 

Art. 2º - Na lista de medicamentos do elenco estadual apresentada no anexo I, indica-se os 

CIDs a serem contemplados sob caráter especial pela SES/RJ. 

Art. 3º - Os medicamentos elencados do anexo I fazem parte da Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais 2020 (RENAME), compondo o anexo III que se refere ao CEAF. 

Art. 4º - A aquisição do elenco estadual de medicamentos será feita por intermédio dos 

recursos próprios da SES/RJ. Os recursos financeiros de que trata a presente Resolução 

possuem a seguinte classificação orçamentária: 

- Programa de Trabalho: 2961.10.303.0462.2716 - Assistência Farmacêutica Especializada. 

- Natureza da Despesa: ND 339030. 

- Fonte de recursos: Tesouro Estadual. 

Art. 5º - Os medicamentos listados no anexo I serão fornecidos aos usuários cadastrados no 

CEAF/RJ, através das Farmácias de Medicamentos Especializados do Estado do Rio de Janeiro 

(RIOFARMES) e polos municipais do CEAF/RJ, sendo os casos previamente analisados mediante 

apresentação de documentos específicos, conforme legislação vigente. 

Art. 6º - Essa Resolução passará por atualizações, a medida em que for avaliada a necessidade 

de inclusão e exclusão de medicamentos no elenco estadual pela equipe técnica SES/RJ. 

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 06 de abril de 2021 

CARLOS ALBERTO CHAVES DE CARVALHO 

Secretário de Estado de Saúde 

ANEXO I - Relação do Elenco Estadual de medicamentos do CEAF/RJ, CIDs e suas respectivas 

descrições sob autorização especial para análise técnica e dispensação pela SES/RJ 

Denominação genérica Apresentação CIDs Descrição 

 

Azatioprina 50 mg 

 

Comprimido 

L10.0 Pênfigo vulgar 

L20.0 Prurigo de Besnier 

 L20.8 Outras dermatites atópicas 

 M30.1 Poliarterite com comprometimento pulmonar 



(Churg-Strauss) 

 M31.3 Granulomatose de Wegener 

 M35.1 Outras síndromes superpostas 

 M35.2 Doença de Behçet 

 

Ciclosporina 100 mg 

 

Cápsula 

D69.3 Púrpura trombocitopênica idiopática 

L20.8 Outras dermatites atópicas 

 L20.0 Prurigo de Besnier 

 

Ciclosporina 50 mg 

 

Cápsula 

L20.8 Outras dermatites atópicas 

L20.0 Prurigo de Besnier 

Ciclosporina 100 

mg/mL 

Solução oral 

frasco 50 mL 

L20.8 Outras dermatites atópicas 

L20.0 Prurigo de Besnier 

 

Hidroxicloroquina 400 

mg 

 

Comprimido 

L98.5 Mucionose da pele 

M35.0 Síndrome seca (Sjogren) 

 M34.0 Esclerose sistêmica progressiva 

 

Micofenolato de sódio 

180 mg 

 

Comprimido 

Z94.0 Rim transplantado 

Z94.2 Pulmão transplantado 

 Z94.3 Coração e pulmões transplantados 

 Z94.5 Pele transplantada 

 Z94.6 Osso transplantado 

 Z94.7 Córnea transplantada 

 Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados 

 

Micofenolato de sódio 

360 mg 

 

Comprimido 

Z94.0 Rim transplantado 

M32.0 Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) 

induzido por drogas 

 M32.1 Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) 

com comprometimento de outros órgãos e 

sistemas 

 Z94.2 Pulmão transplantado 



 Z94.3 Coração e pulmões transplantados 

 Z94.5 Pele transplantada 

 Z94.6 Osso transplantado 

 Z94.7 Córnea transplantada 

 Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados 

 

Micofenolato de 

Mofetila 500 mg 

 

Comprimido 

Z94.0 Rim transplantado 

G70.0 Miastenia gravis 

 M03.2 Outras artropatia pós-infecciosas em doenças 

classificadas em outra parte 

 M32.0 Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) 

induzido por drogas 

 M32.1 Lúpus eritematoso disseminado (sistêmico) 

com comprometimento de outros órgãos e 

sistemas 

 M32.2 Outras formas de lúpus eritematoso 

disseminado 

 M32.8 Outras formas de lúpus eritematoso 

disseminado 

 N03.1 Síndrome nefrítica crônica - lesões 

glomerulares focais e segmentares 

 Z94.2 Pulmão transplantado 

 Z94.3 Coração e pulmões transplantados 

 Z94.5 Pele transplantada 

 Z94.6 Osso transplantado 

 Z94.7 Córnea transplantada 

 Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados 

 N04.0 Anormalidade glomerular minor 

 N04.1 Lesões glomerulares focais e segmentares 

 N04.7 Glomerulonefrite difusa em crescente 

 N08.1 Transtornos glomerulares em doenças 



neoplásicas 

 N08.5 Transtornos glomerulares em doenças 

sistêmicas do tecido conjuntivo 

 

Sirolimo 1 mg 

 

Comprimido 

Z94.0 Rim transplantado 

Z94.1 Coração transplantado 

 Z94.2 Pulmão transplantado 

 Z94.3 Coração e pulmões transplantados 

 Z94.4 Fígado transplantado 

 Z94.5 Pele transplantada 

 Z94.6 Osso transplantado 

 Z94.7 Córnea transplantada 

 Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados 

 

Sirolimo 2 mg 

 

Comprimido 

Z94.0 Rim transplantado 

Z94.1 Coração transplantado 

 Z94.2 Pulmão transplantado 

 Z94.3 Coração e pulmões transplantados 

 Z94.4 Fígado transplantado 

 Z94.5 Pele transplantada 

 Z94.6 Osso transplantado 

 Z94.7 Córnea transplantada 

 Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados 

 

Cápsula 

Z94.1 Coração transplantado 

 Z94.2 Pulmão transplantado 

 Z94.3 Coração e pulmões transplantados 

 Z94.5 Pele transplantada 

 Z94.6 Osso transplantado 



 Z94.7 Córnea transplantada 

 Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados 

 

Cápsula 

Z94.1 Coração transplantado 

 Z94.2 Pulmão transplantado 

 Z94.3 Coração e pulmões transplantados 

 Z94.5 Pele transplantada 

 Z94.6 Osso transplantado 

 Z94.7 Córnea transplantada 

 Z94.8 Outros órgãos e tecidos transplantados 

 

Injetável (Frasco) 

M30.3 Síndrome de Kawasaki 

 G08 Flebite e tromboflebite intracranianas e intra-

raquidianas 

 M32 Lúpus 

 D76.1 Síndrome Hemofagocítica 

 P55.0 Isoimunização Rh do feto e do recém-nascido 

 M06.9 Artrite reumatoide não especificada 

 M35.0 Síndrome seca (Sjögren) 

 G63 Polineuropatia em doenças classificadas em 

outra parte 

 G36 Outras desmielinizações disseminadas agudas 

 L51.1 Eritema multiforme bolhoso 

 L51.2 Necrólise epidérmica tóxica (Síndrome de 

Lyell) 

 

*Republicada por incorreção no original publicada no D.O. de 06/04/2021.  

 


