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APRESENTAÇÃO

    A Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA/CE), através da Secretaria Executiva de 
Políticas de Saúde (SEPOS), por meio da Coordenadoria de Políticas de Assistência 
Farmacêutica (COPAF), com apoio da Célula de Gestão de Logística de Recursos Biomédicos 
(CELOB), vem por meio dessa Nota Informativa orientar aos serviços de saúde quanto o 
abastecimento do medicamento levetiracetam 750mg.

CONSIDERAÇÕES

   - O medicamento levetiracetam 750 mg foi incorporado ao SUS por meio da Portarias 
SCTIE/MS nº 30, de 2 de agosto de 2017, e está indicado para o tratamento de pacientes que se 
enquadram nos critérios de elegibilidade descritos no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 
(PCDT) da Eplepsia, publicado por meio da Portaria Conjunta SAS-SCTIE/MS nº 17, de 21 de 
junho de 201, sendo dispensado aos pacientes classificados na CID-10: G40.0, G40.1, G40.2, 
G40.3, G40.4, G40.5, G40.6, G40.7 e G40.8.
   
   - O levetiracetam 750 mg consta na relação de medicamentos do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica – CEAF, e está alocado no Grupo 1A, com financiamento e 
aquisição sob responsabilidade do Ministério da Saúde. A distribuição de forma centralizada foi 
iniciada no 2o trimestre de 2020. Desde então, a demanda apresentada tem sido crescente. 

   - No Ofício Circular OFÍCIO CIRCULAR Nº 82/2021/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS, recebido em 17 
de novembro de 2021 pela SESA/CE, cujo assunto é “Informações sobre o abastecimento do 
medicamento levetiracetam 750 mg”, o Ministério da Saúde (MS) informa que foi observado um 
maior consumo do levetiracetam 750 mg e que para continuidade do fornecimento do 
medicamento, no primeiro semestre de 2021, iniciou-se o processo licitatório na modalidade 
Pregão Eletrônico para registro de preços (PE-SRP) sob o no 111/2021, tendo a sessão ocorrido 
no dia 18/09/2021. Contudo, o certame restou fracassado. Assim, foi feito o aproveitamento dos 
autos e publicado um novo certame: o PE-SRP nº 140/2021, que se encontra na fase de análise 
da documentação técnica. Dessa forma, considerando que o MS dispõe de um razoável estoque 
do medicamento levetiracetam, na apresentação 250 mg, foi proposto a sua disponibilização às 
Secretarias Estaduais de Saúde para viabil ização da troca/substituição da terapia 
medicamentosa dos pacientes em tratamento com levetiracetam 750 mg, a critério do médico 
prescritor.
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RECOMENDAÇÕES

   - Diante do exposto nas considerações acima citadas, a SESA/CE solicita a avaliação dos 
prescritores para a viabilização da troca/substituição da terapia medicamentosa dos pacientes em 
tratamento com levetiracetam 750 mg para a apresentação do levetiracetam 250 mg.
   
   - Cabe destacar que, conforme PCDT de Eplepsia vigente, “o medicamento levetiracetam tem 
diferentes indicações para cada tipo de crise e respectiva faixa etária. As posologias nos 
esquemas de administração devem ser seguidos conforme descrito na Sessão 7.3 Fármacos e 
esquemas de administração”.

ORIENTAÇÃO PARA ADEQUAÇÃO NAS FARMÁCIAS ESPECIALIZADAS

   Acrescentamos que haverá a necessidade de nova documentação (prescrição médica) para 
todos os pacientes que apresentarem orientação médica para troca/substituição de levetiracetam 
750 mg por levetiracetam 250 mg.

INFORMAÇÕES QUANTO A PREVISÃO DE ABASTECIMENTO DO LEVETIRACETAM 
750MG

   O Ministério da Saúde informou que iniciou-se em 20/05/2021 o segundo processo licitatório na 
modalidade Pregão Eletrônico com Sistema de Registro de Preços, para aquisição de 
levetiracetam 750 mg. A sessão do Pregão Eletrônico SRP nº 111/2021 foi aberta no dia 
13/10/2021, contudo restou fracassado em razão de preços. Ressalta-se que tal fato se deu em 
decorrência dos cincos licitantes participantes do certame não terem aceitado reduzir os preços de 
seus lances ofertados ao preço máximo aceitável, mesmo depois de várias tentativas de 
negociação do Pregoeiro.

   Assim, foi realizado um novo certame, Pregão Eletrônico SRP nº 140/2021, sendo que para cota 
principal participaram 5 licitantes, enquanto que para a cota reservada houve um participante. A 
empresa UNI HOSPITALAR CEARA LTDA ofertou o menor preço para a cota principal e a SP 
HOSPITALAR LTDA para a reservada. Em 15/12/2021 foram publicadas as Ata de Registro de 
Preços (ARP) nº 109/2021 para aquisição de 4.404.150 unidades da empresa UNI HOSPITALAR 
CEARA LTDA e ARP nº 110/2021 para 1.468.035 unidades da SP HOSPITALAR LTDA.

   Sendo que a primeira execução da ARP nº 109/2021 serão adquiridos 1.468.020 unidades, e da 
ARP nº 110/2021 serão 734.010 unidades de levetiracetam 750 mg. 

   Por ora, aguarda-se as assinaturas dos contratos a serem celebrados com as empresas UNI 
HOSPITALAR CEARA LTDA. e SP HOSPITALAR LTDA. 
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Esta Coordenação encontra-se à disposição para informações adicionais, por meio do 
seguinte endereço eletrônico copaf.sesa@gmail.com.

Ressaltamos que esta Nota Técnica poderá ser revista a qualquer tempo, desde que a 
Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (SESA/CE) julgue necessário. 

ELABORAÇÃO COPAF/SEPOS/SESA e CELOB/COADM/SEAFI

· Evanézia de Araújo Oliveira – Farmacêutica – Gerente técnica da COPAF
· Fernanda França Cabral – Farmacêutica – Coordenadora da COPAF
· Karla Deisy Morais Borges – Farmacêutica – Orientadora da CEASF/COPAF
· Kariny Santos Câncio – Farmacêutica – Assessora técnica da COPAF
· Mariana Maia Martins Evangelista – Farmacêutica – Gerente técnica da CELOB/COADM
· Monica Monteiro Marinho - Farmacêutica - Orientadora de Célula CELOB
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