
 
 
 

NOTA TÉCNICA DE MEDICAMENTO 
03/02/2022 

 
Dutasterida e tansulosina para tratamento de Hiperplasia prostática benigna (CID N40) 

 
 
I. ANÁLISE FARMACÊUTICA 
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não ( X ) Sim 

Estão registrados os seguintes medicamentos: Combodart, Dutam e genéricos Dutasterida 
+ cloridrato de tansulosina (ver item 9). 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na bula? 
 

Combodart trata e previne a progressão da Hiperplasia Prostática Benigna (HPB), 
através do alívio dos sintomas, reduzindo o tamanho (volume) da próstata, melhorando o fluxo 
urinário e reduzindo o risco de retenção urinária aguda (RUA) e a necessidade de cirurgia 
relacionada à HPB.  

Farmacologicamente, a dutasterida é um inibidor duplo da 5 α-redutase (5-ARI) e o 
cloridrato de tansulosina é um antagonista dos α1a-adrenoreceptores.  
 

Data de publicação da bula profissional do medicamento Combodart no sítio da ANVISA: 
31/03/2021. 
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com as indicações 
da bula? ( ) Não ( X ) Sim 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em caso 
positivo, qual(is)? (  ) Não ( X ) Sim, ____________________________________ 
  
5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
 
6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou Diretrizes Diagnósticas e 
Terapêuticas (DDT), no âmbito do SUS, para a doença que acomete o paciente? Em caso 
positivo, especificar qual é. 
( X ) Não  (  ) Sim, ____________________________________ 

Também não há, até o momento, notícia de elaboração de PCDT para este CID-10, 
segundo informações do sítio da Conitec. 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença que 
acomete o paciente? 

Núcleo de Apoio Técnico Judiciário - Indicação 

de Medicamentos e Evidência Científica 



 Apesar do SUS não dispor de PCDT para o tratamento da HPB estão incorporados os 

medicamentos doxazosina (alfa-bloqueador) e finasterida (inibidor da 5-α-redutase), 

contemplados no Componente Básico da Assistência Farmacêutica (RENAME, 2022) que são 

fornecidos pelas Unidades Básicas de Saúde. Em geral as diretrizes médicas recomendam a 

utilização de medicamentos bloqueadores dos receptores α1-adrenérgicos e os inibidores da 

5-α-redutase como terapia de primeira linha (ver item 10). 

No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de 

agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME). As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e 

Municipal), em relação aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, 

Estratégico e Especializado (quadro 1). 

Quadro 1 Componentes da Assistência Farmacêutica e responsabilidades das instâncias gestoras 

 Componente  

Básico da AF (CBAF) 

PRC nº 2, de 28 de setembro de 

2017, Capítulos I, II e III, Título III e  

PRC nº 6, de 28 de setembro de 

2017, Capítulo I, Título V 

Componente 

Estratégico da AF 

(CESAF) 

Componente 

Especializado da AF (CEAF) 

PRC nº 2, de 28 de setembro de 

2017, Capítulos I, II, III e IV, Título 

IV e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PRC nº 6, de 28 de setembro de 

2017, capítulo II, Título V 

Finalidade 

Medicamentos e insumos no âmbito 

da Atenção Primária em Saúde 

 

Ex.: Hipertensão, Diabetes 

Medicamentos para 

tratamento de 

doenças de perfil 

endêmico 

Ex.: Tuberculose, 

Hanseníase, AIDS 

Medicamentos para tratamento de 

doenças e agravos menos 

prevalentes e com alto impacto 

financeiro 

 

Ex.: Artrite Reumatoide, Alzheimer, 

Esclerose Múltipla, Hepatites B e C 

Financiamento 

Federal - R$5,58/hab/ano* 

Estadual – R$2,36/hab/ano* 

Municipal – R$2,36/hab/ano* 

Federal 

Federal: Grupos 1A e 1B 

Estadual: Grupo 2 

Municipal: Grupo 3 

Gerenciamento 

 

Federal: aquisição e distribuição aos 

Estados de medicamentos 

contraceptivos e insumos do 

Programa Saúde da Mulher e de 

Insulinas Humanas NPH e Regular  

Estadual: recebimento, 

armazenamento e distribuição aos 

municípios dos produtos adquiridos 

pelo Ministério da Saúde 

Municipal: aquisição dos 

medicamentos do elenco do CBAF; 

recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de todos 

os medicamentos aos usuários - 

quer sejam aqueles adquiridos pelo 

município quer sejam os adquiridos 

pelo Ministério da Saúde 

Federal: aquisição e 

distribuição aos 

Estados  

Estadual: 

recebimento, 

armazenamento e 

distribuição aos 

municípios 

Municipal: 

recebimento, 

armazenamento e 

dispensação aos 

usuários 

Federal: aquisição e distribuição 

aos Estados dos medicamentos do 

Grupo 1A e financiamento do 

Grupo 1B  

Estadual: aquisição dos 

medicamentos dos Grupos 1B e 2; 

armazenamento, distribuição e 

dispensação aos usuários dos 

medicamentos dos grupos 1A, 1B e 

2 

Municipal: aquisição, recebimento, 

armazenamento e dispensação aos 

usuários dos medicamentos do 

Grupo 3 (previstos no CBAF). Os 

medicamentos dos demais grupos 

(1 e 2) podem ser dispensados 

pelos municípios, conforme 

pactuação regional. 



Locais de 

acesso 

Municipal: Unidades Básicas de 

Saúde 

Municipal: 

Unidades Básicas de 

Saúde 

Estadual: Farmácias das Regionais 

de Saúde para medicamentos dos 

grupos 1A, 1B e 2 

Municipal: Unidades Básicas de 

Saúde para medicamentos do 

Grupo 3 

 

Sobre a política de incorporação de medicamentos no SUS 
Com relação aos medicamentos não contemplados pelos Componentes da Assistência 

Farmacêutica salientamos que a legislação regente da matéria, a Lei n° 12.401/2011, no seu 

artigo 19Q, estabelece que “a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 

medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de 

protocolo clinico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, 

assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS”.  

O Decreto n°7.508/2011, no artigo 26, dispõe que “o Ministério da Saúde é o órgão 

competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT”. 

Portanto, é competência do Ministério da Saúde atualizar a RENAME e os PCDT, inserir ou 

padronizar medicamentos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, os 

quais, obrigatoriamente devem ser fornecidos de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

mesmo.   

 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso positivo, qual 
foi o parecer daquele órgão? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Até o momento não há solicitação de avaliação por parte do fabricante ou outras instituições. 
 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Apresentação PF         
(ICMS 18%) 

PMVG (*)  
(ICMS 18%) 

PMC 

COMBODART (GLAXOSMITHKLINE BRASIL) (0,5 + 0,4) mg – 
30 cápsulas  

R$ 
98,18 

R$ 
77,04 

R$ 
130,81 

COMBODART (GLAXOSMITHKLINE BRASIL) (0,5 + 0,4) mg – 
90 cápsulas 

R$ 
294,33 

R$ 
230,96 

R$ 
392,14 

DUTASTERIDA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA (ZODIAC 
FARMACÊUTICOS) 0,5 MG + 0,4 mg com 30 cápsulas de 
liberação prolongada 

R$ 
62,51 

R$ 
49,05 

R$ 
83,28 

DUTASTERIDA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA (ZODIAC 
FARMACÊUTICOS) 0,5 MG + 0,4 mg com 60 cápsulas de 
liberação prolongada 

R$ 
124,94 

R$ 
98,04 

R$ 
166,46 

DUTASTERIDA + CLORIDRATO DE TANSULOSINA (ZODIAC 
FARMACÊUTICOS) 0,5 MG + 0,4 mg com 90 cápsulas de 
liberação prolongada 

R$ 
187,40 

R$ 
147,05 

R$ 
249,67 

DUTAM (ZODIAC FARMACÊUTICOS) 0,5 MG + 0,4 mg com  
30 cápsulas de liberação prolongada 

R$ 
98,18 

R$ 
77,04 

R$ 
130,81 

DUTAM (ZODIAC FARMACÊUTICOS) 0,5 MG + 0,4 mg com  
60 cápsulas de liberação prolongada 

R$ 
196,29 

R$ 
154,03 

R$ 
261,52 

DUTAM (ZODIAC FARMACÊUTICOS) 0,5 MG + 0,4 mg com  
90 cápsulas de liberação prolongada 

R$ 
294,33 

R$ 
230,96 

R$ 
392,14 

Listas atualizadas em 10/01/2022. 



Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMVG = Preço Máximo de Venda ao Governo 

com alíquota de ICMS para o Paraná. PMC = Preço Máximo ao Consumidor. NC = não consta na lista CMED. 
(*) Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de 

Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP, regulamentado pela Resolução nº.3, de 2 de março 

de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos 

constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para atender ordem judicial. Conforme o Comunicado nº 

15/2018 o CAP é de 20,16%. 

 

Conforme a prescrição de 13/08/2021 deve ser utilizado, continuamente, um 

comprimido diário de Combodart.  
Se considerado o menor valor de preço fábrica (PF) atual da lista CMED, do 

medicamento genérico, o custo mensal será de R$ 62,51. Já o tratamento mensal com 

Combodart terá custo (PF) de R$ 98,18. 
 

10. Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado. 
A hiperplasia prostática benigna (HPB) é uma condição comum em homens com mais de 

50 anos de idade e costuma interferir nas atividades diárias, no padrão do sono dos pacientes 
e, quando não tratada, pode levar à retenção urinária, insuficiência renal e outras. O quadro 
clínico é variável e os sintomas são aumento da frequência urinária, urgência/incontinência 
urinária, enurese noturna, jato fraco ou intermitente, tenesmo vesical (sensação de 
esvaziamento incompleto), entre outros. O diagnóstico se faz a partir da análise dos sintomas 
do trato urinário inferior e exame digital da próstata, que pode ou não estar aumentada, sendo 
que a gravidade dos sintomas não está correlacionada ao tamanho da próstata. 

Em relação ao tratamento as opções partem desde o manejo conservador, nos sintomas 
leves ou moderados e sem complicações, com medidas comportamentais como redução da 
ingesta de líquidos à noite, exercícios para treinamento vesical, redução do uso de álcool, café 
e cigarros. O tratamento com medicamentos inicia-se quando os sintomas causam prejuízo à 
qualidade de vida, sendo que os alfa-bloqueadores trazem benefício imediato dos sintomas, 
enquanto os inibidores da 5-alfa-redutase requerem um tratamento em longo prazo. 

Exemplos de alfa-bloqueadores são doxazosina, tansulosina, terazosina, alfusozina, que 
apresentam eficácia semelhante e são dose-dependente. A monoterapia é indicada 
especialmente em sintomas leves que causam prejuízo para qualidade de vida ou sintomas 
moderados. Não há vantagens em se associar dois agentes α-bloqueadores. 

Exemplos de inibidores da 5-alfa-redutase são a finasterida e a dutasterida, com 
indicação para pacientes sintomáticos com próstata maior que 40 mg ou PSA > 1,4 ng/mL. 

Pode-se optar pela monoterapia em pacientes com efeitos colaterais intoleráveis aos 
alfa-bloqueadores, mas os resultados na diminuição dos sintomas são inferiores, sendo sua 
utilização inapropriada em pacientes que não apresentem aumento significativo da próstata. 

A terapia combinada (associação de alfa-bloqueadores e 5-α-redutase) é recomendada 
em pacientes com sintomas graves, alto risco de progressão ou que não tenham resposta 
adequada com tratamento em monoterapia em dose adequada. 

Ainda podem ser utilizados medicamentos anti-colinérgicos (oxibutinina, tolterodina, 
solifenacina) para pacientes com sintomas predominantemente de armazenamento como 
polaciúria, noctúria e urgência miccional, porém podem causar efeitos colaterais relevantes 
(NICE, 2021; SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA, 2017; DYNAMED, 2015). 

No Reino Unido, o guia para o manejo dos sintomas do trato urinário inferior em homens 
(2021) do NICE (National Institute for Health and Care Excellence) também recomenda o uso de 
monoterapia em pacientes com sintomas leves e sem aumento da próstata e, a combinação de 
alfa-bloqueadores com inibidores da 5-α-redutase para sintomas mais pronunciados com ou 



sem aumento da próstata. O guia não diferencia medicamentos de maior ou menor eficácia 
dentro da mesma classe farmacológica (NICE, 2021). 

 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em 
Saúde. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos.  Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais – RENAME. Brasília: Ministério da Saúde, 2022. 
 
COMBODART® 0,5 mg de dutasterida + 0,4 mg de tansulosina, cápsulas duras de liberação prolongada. 
Bula de remédio. 2021.  
 
DYNAMED. Benign prostatic hyperplasia (BPH). 2015. Ipswich (MA): EBSCO Publishing. Acesso em: 
03/02/2022. 
 
NICE. National Institute for Health and Care Excellence. Lower urinary tract symptoms. The 
management of lower urinary tract symptoms in men. 2021. Disponível em < 
https://pathways.nice.org.uk >. Acesso em: 03/02/2022. 
 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE UROLOGIA. AMERICAN UROLOGICAL ASSOCIATION. DIRETRIZES GUIA DE 
BOLSO. Uma referência rápida para urologistas. 2017. Disponível em 
<https://portaldaurologia.org.br>. Acesso em: 03/02/2022. 
 

 

 

 

 

 

Declaramos não possuir conflitos de interesse 

Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário da Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (Unioeste) - Indicação de Medicamentos e Evidência Científica 


