
 

 

O DIRETOR-PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO 

GRANDE DO SUL – IPE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11, inciso VIII, da Lei Complementar 

n°15.144, de 05 de abril de 2018 e art. 5º da Lei Complementar nº 15.145, de 05 de abril de 2018;

CONSIDERANDO a necessidade de atualização

alto custo; 

CONSIDERANDO a crescente judicialização em matéria de saúde em desfavor do IPE Saúde;

CONSIDERANDO o compromisso deste Instituto de buscar o aperfeiçoamento e a profissional

IPE Saúde; 

RESOLVE: 

 

Art. 1° - Incluir na cobertura assistencial do IPE Saúde

 

ABIRATERONA 

CAPECITABINA 

CRIZOTINIBE 

ENZALUTAMIDA 

ERIBULINA 

GEFITINIBE 

IMATINIBE 

LENALIDOMIDA 

NIVOLUMABE 

OLARATUMABE 

PEMBROLIZUMABE 

TRASTUZUMABE 

 

§1º. A análise da cobertura será feita individualmente com base 

constantes no site do IPE Saúde. 

 

§2º. Sem prejuízo das indicações já constantes no Protocolo Oncológico de 2010, os m

BEVACIZUMABE poderão ser submetidos 

tipos de câncer de acordo, também, com Recomendações Técnicas em Oncologia 2018, constantes no site do IPE Saúde.

 

§3º. Independentemente da análise de que trata 

Auditor Médico a concessão dos medicamentos constantes nesta Portaria 

nas Recomendações Técnicas em Oncologia 2018

 

 

PORTARIA Nº 007/2018 

 

Inclui medicamentos oncoló

assistencial, amplia a cobertura de medicamentos 

oncológicos já previstos e cria novo código na 

Tabela de Honorários Profissionais do IPE Saúde.

 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11, inciso VIII, da Lei Complementar 

n°15.144, de 05 de abril de 2018 e art. 5º da Lei Complementar nº 15.145, de 05 de abril de 2018; 

a necessidade de atualização da cobertura assistencial do IPE Saúde no tocante aos medicamentos de 

a crescente judicialização em matéria de saúde em desfavor do IPE Saúde;

o compromisso deste Instituto de buscar o aperfeiçoamento e a profissional

Incluir na cobertura assistencial do IPE Saúde os seguintes medicamentos: 

. A análise da cobertura será feita individualmente com base em Recomendações Técnicas em Oncologia 2018, 

. Sem prejuízo das indicações já constantes no Protocolo Oncológico de 2010, os m

BEVACIZUMABE poderão ser submetidos a análise de cobertura de que trata o parágrafo anterior

de acordo, também, com Recomendações Técnicas em Oncologia 2018, constantes no site do IPE Saúde.

. Independentemente da análise de que trata o parágrafo primeiro deste artigo, fica submetida 

a concessão dos medicamentos constantes nesta Portaria para o tratamento de 

es Técnicas em Oncologia 2018. 

Inclui medicamentos oncológicos na cobertura 

assistencial, amplia a cobertura de medicamentos 

oncológicos já previstos e cria novo código na 

Tabela de Honorários Profissionais do IPE Saúde. 

PRESIDENTE DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO 

no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 11, inciso VIII, da Lei Complementar 

da cobertura assistencial do IPE Saúde no tocante aos medicamentos de 

a crescente judicialização em matéria de saúde em desfavor do IPE Saúde; 

o compromisso deste Instituto de buscar o aperfeiçoamento e a profissionalização da gestão do Sistema 

em Recomendações Técnicas em Oncologia 2018, 

. Sem prejuízo das indicações já constantes no Protocolo Oncológico de 2010, os medicamentos SORAFENIBE e 

análise de cobertura de que trata o parágrafo anterior deste artigo para outros 

de acordo, também, com Recomendações Técnicas em Oncologia 2018, constantes no site do IPE Saúde. 

submetida a avaliação de Perito e 

o tratamento de enfermidades sem indicação 



 
Art. 2º - Incluir na Tabela de Honorários Profissionais 

 

CÓDIGO 

0005003-2 Concessão Administrativa (ex

 

Art. 3º - O Código 0005003-2, no primeiro ciclo, só poderá ser utilizado pelo IPE Saúde. Caso aconteça liberação de mais de 

um ciclo os demais serão solicitados pelo prestador com o mesmo código, então, segundo ciclo em diante.      

 

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado.

 

*Retificação do ato publicado na edição do Diário Oficial do Estado do dia 17/10/2018.

 

 

 

 

Incluir na Tabela de Honorários Profissionais - THP do IPE Saúde o código abaixo discriminado:

DESCRIÇÃO 

Concessão Administrativa (ex-judicial) 

2, no primeiro ciclo, só poderá ser utilizado pelo IPE Saúde. Caso aconteça liberação de mais de 

clo os demais serão solicitados pelo prestador com o mesmo código, então, segundo ciclo em diante.      

gor na data da sua publicação no Diário Oficial do Estado. 

*Retificação do ato publicado na edição do Diário Oficial do Estado do dia 17/10/2018. 

 

 

Porto Alegre, 26 de outubro de 2018. 

 

 

João Gabbardo dos Reis 

Diretor-Presidente do IPE Saúde 

THP do IPE Saúde o código abaixo discriminado: 

VALOR 

R$ 0,01 

2, no primeiro ciclo, só poderá ser utilizado pelo IPE Saúde. Caso aconteça liberação de mais de 

clo os demais serão solicitados pelo prestador com o mesmo código, então, segundo ciclo em diante.       

 


