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PARA AZATIOPRINA, CICLOFOSFAMIDA, DANAZOL, IMUNOGLOBULINA HUMANA: 

 Hemograma com contagem de plaquetas; 

 Descrição em relatório médico ou no campo “anamnese” do LME das seguintes informações: 

classificação da PTI (grave, persistente, crônica, recentemente diagnosticada); presença de 

sangramento; ausência de resposta ou contraindicação a esplenectomia; ausência de resposta aos 

corticosteroides e imunoglobulina humana intravenosa. 

 

PARA ELTROMBOPAGUE OLAMINA: 

 Hemograma com contagem de plaquetas; 

 Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética); 

 Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica); 

 Dosagem sérica – bilirrubina; 

 Descrição em relatório médico ou no campo “anamnese” do LME das seguintes informações: 

classificação da PTI (grave, persistente, crônica, recentemente diagnosticada); presença de 

sangramento; ausência de resposta ou contraindicação a esplenectomia; ausência de resposta aos 

corticosteroides e imunoglobulina humana intravenosa. 

D69.3 

CID’s contemplados 

1ª solicitação 

 Azatioprina 50 mg – comprimido 

 Ciclofosfamida 50 mg – drágea 

 Danazol 100 mg – cápsula 

 Eltrombopague olamina – 25 mg e 50 mg – comprimido revestido 

 Imunoglobulina humana 2,5 g e 5,0 g injetável – frasco 

  

Relação de exames necessários para dispensação dos medicamentos nos locais de dispensação  

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo 

 

Medicamentos 

PÚRPURA TROMBOCITOPÊNICA IDIOPÁTICA 

Portaria conjunta nº 9, de 31 de julho de 2019 (Protocolo na íntegra) 

https://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/31_azatioprina_purpuratrombidiopatica_v8.pdf
https://portal.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/31_azatioprina_purpuratrombidiopatica_v8.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/66_ciclofosfamida_purpuratrombidiopatica_v7.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/103_danazol_purpuratrombidiopatica_v8.pdf
http://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/464_eltrombopague_pti_v4.pdf
https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento/152_imunohumana_purpuratrombidiopatica_v15.pdf
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/PCDT_PurpuraTrombocitopenicaIdiopatica.pdf
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PARA IMUNOGLOBULINA HUMANA: 

Mensalmente: 

 Hemograma com contagem de plaquetas.  

 

PARA AZATIOPRINA: 

Trimestralmente: 

 Hemograma com contagem de plaquetas; 

 Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética); 

 Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica). 

 

PARA CICLOFOSFAMIDA: 

Trimestralmente: 

 Hemograma com contagem de plaquetas; 

 Creatinina. 

 

PARA DANAZOL: 

Trimestralmente: 

 Hemograma com contagem de plaquetas. 

Semestralmente: 

 Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética); 

 Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica); 

 Dosagem sérica – fosfatase alcalina; 

 Dosagem sérica – colesterol total; 

 Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein); 

 Dosagem sérica – triglicerídeos; 

 Dosagem sérica – LDL ou cálculo do LDL pela equação de Friedewald. 

 

 

PARA ELTROMBOPAGUE OLAMINA: 

Trimestralmente: 

 Hemograma com contagem de plaquetas; 

 Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética); 

 Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica). 

Renovação da Continuidade 

Equação de Friedewald: LDL = [(Colesterol total) – HDL] – (Triglicerídeos/5) 
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A administração intravenosa de metilprednisolona é compatível com o procedimento 03.03.02.001-6 - 

Pulsoterapia I (por aplicação), da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do 

SUS. 

 

A administração intravenosa de vincristina é compatível procedimento 03.03.02.006-7 – Tratamento de defeitos 

da coagulação, púrpura e outras afecções hemorrágicas, da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais do SUS, que é compatível com o código D69.3 – Púrpura Trombocitopênica 

Idiopática, da CID-10. 

 

 


