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              PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE FENILCETONÚRICO: 

 Dosagem sérica – fenilalanina (se o resultado for menor que 10 mg/dl (600 micromol/L) repetir o 

exame nas próximas três semanas, em dieta normal, antes de solicitar o medicamento). 

 

              PARA DICLORIDRATO DE SAPROPTERINA: 

 Dosagem sérica – fenilalanina  

 Relatório médico informando: 

o Diagnóstico de fenilcetonúria (FNC) ou hiperfenilalaninemia não-FNC em período 

periconcepcional (definido como os três primeiros meses que antecedem as primeiras 

tentativas de concepção) ou durante a gestação. 

o Paciente responsiva de acordo com teste de responsividade preconizado pelo Protocolo. 

(páginas 12 e 13 do protocolo) 

 

 

              PARA COMPLEMENTO ALIMENTAR PARA PACIENTE FENILCETONURICO: 

A critério médico: 

 Dosagem sérica – fenilalanina. 

 Dosagem sérica – vitamina B12; 

 Dosagem sérica – ferritina; 

1ª solicitação 

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

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo 

 

E70.0, E70.1 

CID’s contemplados 

Renovação da Continuidade 

 Dicloridrato de sapropterina 100 mg - comprimido 

 Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico 

Menor de 1 ano – 1550 gramas; Maior de 1 ano – 3617 gramas; Maior de 8 anos – 3617 gramas 

Medicamentos 

FENILCETONÚRIA 

 Portaria Conjunta nº 12, de 10 de setembro de 2019 (Protocolo na íntegra) 

http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Portaria-Conjunta-PCDT-Fenilcetonuria_SAES.pdf
http://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/469-dicloridratodesapropterina-fenilcetonuria-v6.pdf
http://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/469-dicloridratodesapropterina-fenilcetonuria-v6.pdf
http://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/99_complementoalimentar_fenilcetonuria_v14.pdf
http://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/99_complementoalimentar_fenilcetonuria_v14.pdf
http://conitec.gov.br/images/Protocolos/Portaria-Conjunta-PCDT-Fenilcetonuria_SAES.pdf
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 Hemoglobina; 

 Dosagem sérica – cálcio; 

 Dosagem sérica – vitamina D; 

 Laudo/relatório médico de Radiografia para avaliação da idade óssea (se menor de 18 anos).  

 Laudo/relatório médico de Densitometria óssea (para maiores de 18 anos). 

 

              PARA DICLORIDRATO DE SAPROPTERINA: 

              A critério médico: 

 Dosagem sérica – fenilalanina; 

 Dosagem sérica – vitamina B12; 

 Dosagem sérica – ferritina; 

 Hemoglobina; 

 Dosagem sérica – cálcio; 

 Dosagem sérica – vitamina D; 

 Laudo/relatório médico de Radiografia para avaliação da idade óssea (se menor de 18 anos). 

 

 

Para orientações sobre como obter os medicamentos, clique aqui. 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-farmaceutica/links-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-farmaceutica/consulta-por-medicamento

