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PARA CICLOFOSFAMIDA: 

 Biópsia renal; 

 Dosagem sérica – creatinina;  

 Proteinúria de 24h ou índice de proteína ou creatinina em amostra de urina aleatória; 

 Dosagem sérica – colesterol total; 

 Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein); 

 Dosagem sérica – triglicerídeos; 

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

  

 Glicemia de jejum; 

 Hemograma; 

 ß-HCG (Beta-Gonadotrofina Coriônica Humana) ou documento de esterilização (apenas para mulheres 

em idade fértil); 

 

PARA CICLOSPORINA: 

 Biópsia renal; 

 Dosagem sérica – creatinina;  

 Proteinúria de 24h ou índice de proteína ou creatinina em amostra de urina aleatória; 

 Dosagem sérica – colesterol total; 

N04.0, N04.1, N04.2, N04.3, N04.4, N04.5, N04.6, N04.7, N04.8, N04.9 

CID’s contemplados 

1ª solicitação 

 Ciclofosfamida 50 mg – drágea 

 Ciclosporina 25 mg, 50 mg e 100 mg – cápsula; 100 mg/mL solução oral – frasco de 50 mL 

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

do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo 

 

Medicamentos 

SÍNDROME NEFRÓTICA PRIMÁRIA EM ADULTOS 

Portaria Conjunta nº 8, de 14 de abril de 2020 (Protocolo na íntegra) 

Equação de Friedewald: LDL = [(Colesterol total) – HDL] – (Triglicerídeos/5) 

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/67_ciclofosfamida_sindromenefroticaadultos_v6.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/79_ciclosporina_sindromenefroticaadultos_v6.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/16/PCDT-da-S--ndrome-Nefr--tica-Prim--ria-em-Adulto.SNPA.16.04.2020.pdf
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 Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein); 

 Dosagem sérica – triglicerídeos; 

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

 Glicemia de jejum. 

 

 
 

PARA CICLOFOSFAMIDA: 

Trimestralmente: 

 Dosagem sérica – creatinina;  

 Proteinúria de 24h ou índice de proteína ou creatinina em amostra de urina aleatória; 

 Dosagem sérica – albumina; 

 Dosagem sérica – colesterol total; 

 Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein); 

 Dosagem sérica – triglicerídeos; 

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

 Urina tipo I; 

 Hemograma; 

 Glicemia de jejum; 

 Dosagem sérica – TGO (Transaminase Glutâmico Oxalacética); 

 Dosagem sérica – TGP (Transaminase Glutâmico Pirúvica). 

 

PARA CICLOSPORINA: 

Trimestralmente: 

 Dosagem sérica – creatinina;  

 Proteinúria de 24h ou índice de proteína ou creatinina em amostra de urina aleatória; 

 Dosagem sérica – albumina; 

 Dosagem sérica – colesterol total; 

 Dosagem sérica – HDL (High-density lipoprotein); 

 Dosagem sérica – triglicerídeos; 

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

 Urina tipo I; 

 Hemograma; 

 Glicemia de jejum; 

 Dosagem sérica – ciclosporina. 

 

 

Renovação da Continuidade 


