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Inclusão na TABELA DE ÓRTESE E 
PRÓTESE MATERIAIS ESPECIAIS DO 
IPE-SAÚDE (TOPME IPE-SAÚDE) de 
Infusor Ambulatorial Portátil para  
Quimioterapia do Câncer 

 
 
 

O Diretor Administrativo-Financeiro, com encargos de 
Diretor-Presidente do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL-IPERGS, no uso das atribuições legais, conferidas pelo artigo 13, incisos 
VII e VIII, da Lei nº 12.395, de 15 de dezembro de 2005, com base em estudos técnicos 
constantes do processo nº 50669-2442/07-4, considerando que o Comitê Científico de 
Oncologia SOCAN – AMRIGS, apresenta critérios científicos que são favoráveis à inclusão de 
material que propiciará tratamento ambulatorial com maior eficiência e qualidade aos usuários 
do IPE-SAÚDE, e levando em conta ainda decisão da Diretoria Executiva, 

 
 

DETERMINA: 
 
 

ARTIGO 1º- Incluir na tabela de Órtese e Prótese e Materiais Especiais do IPERGS, o Infusor 
portátil para Quimioterapia do Câncer, com o seguinte código e enunciado: 

9348151-9 - Infusor portátil para Quimioterapia Ambulatorial, no valor de R$ 250, 00. 

Parágrafo Primeiro – Este material não terá cobertura para tratamento em pacientes 
internados. 

Parágrafo Segundo - O referido infusor terá cobertura restrita aos casos onde é solicitada 
“Quimioterapia Sistêmica inicial no primeiro dia”. 

Parágrafo Terceiro –  – Atendendo a parecer do Comitê Científico de Oncologia SOCAN – 
AMRIGS, que consta do processo nº 50669-24.42/07-4, o uso dos infusores somente será 
liberado nos seguintes protocolos: 
 
Câncer de cólon:  
 
FOLFOX4 (44 horas de infusão endovenosa contínua)  
1 Infusor de 100 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
 
FOLFIRI (44 horas de infusão endovenosa contínua)  
1 Infusor de 100 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
 
LV5FU2 (44 horas de infusão endovenosa contínua)  
1 Infusor de 100 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
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Câncer de reto: 
 
FOLFOX4 (44 horas de infusão endovenosa contínua) 
1 Infusor de 100 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
 
FOLFIRI (44 horas de infusão endovenosa contínua)  
1 Infusor de 100 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
 
Fluorouracil + AF + radioterapia (5 dias de infusão endovenosa contínua por 6 semanas)  
6 Infusores de 100 ml com taxa de infusão de 0,5 ml/hora. 
  
Câncer de estômago: 
 
ECF (21 dias de infusão endovenosa contínua)  
3 Infusores de 275 ml com taxa de infusão de 1,5 ml/hora. 
  
Cisplatina + Fluorouracil (5 dias de infusão endovenosa contínua)  
1 Infusor de 100 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
 
Câncer de cabeça e pescoço: 
 
Fluorouracil + Cisplatina + radioterapia (4 dias de infusão endovenosa contínua)  
1 Infusor de 275 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
 
Fluorouracil + cisplatina (4 dias de infusão endovenosa contínua)  
1 Infusor de 275 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
  
Mieloma múltiplo: 
 
VAD (4 dias de infusão endovenosa contínua)  
2 Infusores de  100 ml com taxa de infusão de 2 ml/hora. 
  
Leucemia Mielóide aguda: 
 
Citarabina + daunorrubicina (7 dias de infusão endovenosa contínua) 
1 Infusor de 100 ml com taxa de infusão de 0,5 ml/hora. 
 
Citarabina (7 dias de infusão endovenosa contínua)  
1 Infusor de 100 ml com taxa de infusão de 0,5 ml/hora. 

 
ARTIGO 2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário. 
                          

Porto Alegre, 
 

Jorge Perácio da Rosa Santos, 
Diretor Administrativo-Financeiro 
com encargos de Diretor-Presidente. 

 


