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NOTA TÉCNICA 

 

1) Tema: 

Uso da azatioprina (IMURAN), Cetaphyl sabonete líquido e creme hidratante 
e colecalciferol (DPrev) 10.000UI para o tratamento da dermatite atópica (CID 
L20) e prurigo estrófulo (CID L 28.2) 

 

2) Considerações teóricas 

A dermatite atópica (DA) é uma doença inflamatória cutânea crônica de 
etiologia multifatorial que se manifesta clinicamente sob a forma de eczema. 
As pessoas afetadas apresentam, em geral, antecedente pessoal ou familiar 
de atopia. O eczema é caracterizado por eritema mal definido, edema e 
vesículas no estágio agudo e, no estágio crônico, por placa eritematosa bem 
definida, descamativa e com grau variável de liquenificação. O termo eczema 
atópico é aceito como sinônimo de DA. Os pacientes com DA compartilham 
as características de xerodermia (pele seca) e limiar diminuído para prurido. 
O eczema ocorre de maneira cíclica durante a infância, podendo prolongar-
se até a fase adulta.  

Em alguns pacientes, o prurido é constante e incontrolável, sendo um dos 
fatores responsáveis pela diminuição da qualidade de vida dos pacientes e de 
seus familiares. Os indivíduos atópicos apresentam predisposição hereditária 
para desenvolver resposta de hipersensibilidade imediata mediada por 
anticorpos da classe IgE. Neste contexto, a presença de eczemas em 
topografia característica, o prurido, a história pessoal ou familiar de asma, 
rinite alérgica e conjuntivite, e/ou DA e o caráter recidivante das lesões 
durante a infância são os critérios maiores para o diagnóstico de DA.  

Epidemiologia  

A prevalência da DA aumentou nas últimas três décadas. Embora possa se 
manifestar em qualquer período etário, 60% dos casos de DA ocorrem no 
primeiro ano de vida. A DA assume forma leve em 80% das crianças 
acometidas, e em 70% dos casos há melhora gradual até o final da infância. 
No primeiro ano de vida, a prevalência de diagnóstico médico de DA, em 
países da Europa e América Central, foi avaliada como parte do International 
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Study of Wheezing in Infants (Estudio Internacional de Sibilancia en el 
Lactente, EISL).  

Observou-se variação ampla das taxas encontradas: 10,6% (Valência, 
Espanha) a 28,2% (San Pedro Sula, Honduras). Os valores médios obtidos na 
América Central foram significantemente mais elevados quando comparados 
aos da Europa: 18,2% e 14,2%, respectivamente. A história familiar de DA foi 
o principal fator associado à expressão da doença. Dados mundiais sobre a 
prevalência da DA foram obtidos pela primeira vez pelo International Study 
of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC). Neste estudo foram avaliados 
escolares (6 e 7 anos de idade) e adolescentes (13 e 14 anos) de 153 centros 
localizados em 56 países. A resposta afirmativa à questão sobre presença de 
lesões eczematosas, pruriginosas e que acometiam áreas específicas do 
corpo caracterizou o diagnóstico de eczema flexural, quesito com elevada 
especificidade para o diagnóstico de DA. Os resultados observados 
mostraram-se variáveis, oscilando entre 1,5% (Irã) e 20,9% (Suécia) para os 
escolares, e entre 1,3% (China) e 19,4% (Etiópia) para os adolescentes. Na 
América Latina e no Brasil, os valores foram intermediários. No Brasil, a 
prevalência média de eczema flexural foi 6,8% para os escolares, e 4,7% para 
os adolescentes. Em todas as localidades a prevalência de DA foi maior entre 
os escolares.  

Houve aumento da prevalência de eczema flexural na reavaliação nove anos 
após a fase 3 do ISAAC, em alguns centros nacionais, tanto para os escolares 
quanto para os adolescentes, apesar de o relato de problemas cutâneos ter 
se mantido estável. Em adultos, estudos recentes estimaram prevalência de 
DA ao redor de 10%15, e persistência da doença cujo início ocorreu na idade 
adulta, maior do que se supunha. 

Etiopatogenia  

Na etiopatogenia da DA, duas hipóteses vêm sendo discutidas 
sistematicamente. Na primeira, de fora para dentro (outside-inside), a DA 
seria produzida primariamente por uma disfunção de barreira, e na segunda, 
de dentro para fora (inside-outside), seria produzida primariamente por uma 
alteração imune que desencadearia uma resposta inflamatória a irritantes e 
alérgenos ambientais. É provável que todos os pacientes apresentem uma 
combinação de desregulação imunológica e disfunção da barreira da pele e 
que ambas as hipóteses de fora para dentro e de dentro para fora sejam 
relevantes em diferentes subgrupos de pacientes. 
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Diagnóstico  

O diagnóstico de DA é essencialmente clínico. O principal sintoma da doença 
é o prurido que associado às características clínicas, determinam o 
diagnóstico. A cronicidade, as recidivas, o aspecto de distribuição das lesões 
conforme a idade e o comprometimento da qualidade de vida do paciente 
são importantes tanto para o diagnóstico quanto para a classificação da 
gravidade da doença, que apresenta vários métodos de classificação, sendo 
um dos mais representativos. O prurido causa distúrbios de sono e 
irritabilidade, e pode ser agravado por vários fatores, como calor, suor, 
banhos, atividades físicas, mudanças de temperatura ambiente, alterações de 
humor ou atividades que ocasionem estresse na criança, e uso de roupas de 
lã ou sintéticas. O diagnóstico de DA é clínico e baseado na história completa 
e detalhada e nos sinais observados no exame físico. A biópsia cutânea é de 
pouca utilidade, e realizada eventualmente se houver dúvida diagnóstica. As 
caraterísticas observadas são espongiose, formação de vesículas, exocitose 
de linfócitos, paraceratose, e, eventualmente, acantose. A derme apresenta 
infiltrado linfocitário, e a eosinofilia tissular é variável. 

 

3) Eficácia do medicamento, evidências científicas e riscos 

O avanço nos conhecimentos sobre a etiopatogenia da dermatite atópica 
(DA) proporcionou a aquisição de novos compostos, assim como o 
fortalecimento de outros mais antigos usados na abordagem terapêutica de 
pacientes com DA. Revisão sobre os procedimentos empregados no 
tratamento básico e avançado de pacientes com DA, baseados em evidências 
científicas que os recomendam ou contraindicam, foram os objetivos da 
elaboração desse guia. O tratamento da DA requer educar os pais e os 
pacientes em seus três aspectos: hidratação da pele, evitar os 
desencadeantes alergênicos, e o uso correto de medicações anti-
inflamatórias.  

A azatioprina (AZA) bloqueia a síntese de RNA e DNA e inibe assim a 
proliferação de células T e B. Tem sido utilizada no tratamento de DA grave. 
Há evidências de sua eficácia na redução dos sintomas cutâneos, redução do 
prurido e perda de sono, diminuindo a colonização por estafilococos. Foi 
recomendada como opção terapêutica de segunda linha para DA moderada 
a grave. A AZA pode causar efeitos colaterais graves, incluindo distúrbios 
gastrintestinais, disfunção hepática e leucopenia. Os efeitos 
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mielossupressores da AZA aparecem por deficiência parcial ou total da 
atividade da tiopurina metiltransferase (TPMT). Antes da introdução da AZA 
é importante aferir a concentração de TPMT e/ou genotipagem. A dose 
recomendada de AZA para indicações dermatológicas é de 1 a 3 mg/kg/ dia, 
mas o benefício pode não ser aparente até dois a três meses após o início de 
tratamento. Monitoramento laboratorial é imperioso durante o tratamento 
com AZA. Em crianças com DA grave e níveis normais de TPMT antes do início 
do tratamento, não observouse mielossupressão empregando-se a dose de 
2,5- 3,5 mg/kg. Pacientes adultos com DA, nos quais a dose de AZA foi 
adaptada à atividade de TPMT, mostraram melhora semelhante em relação 
aos pacientes com atividade normal de TPMT recebendo 2,5 mg/kg de 
azatioprina. 

Tratamento básico da DA 

Hidratação  

A hidratação da pele pode ser preservada e a integridade da barreira cutânea 
restaurada com a aplicação de hidratantes, que são a primeira linha de 
tratamento, recomendados para todas as formas da doença. Os hidratantes 
são compostos por combinações variáveis de emolientes, umectantes e 
substâncias oclusivas. Os emolientes preenchem os espaços entre os 
corneócitos, mantendo a hidratação; os umectantes aumentam a hidratação 
da camada córnea, preservando a sua estrutura; e as substâncias oclusivas 
formam um filme hidrofóbico sobre a epiderme que retarda a evaporação da 
água e a penetração de agentes irritantes, como alérgenos e toxinas. 

A escolha do hidratante deve ser individualizada. Existem diversos produtos 
comerciais com características diferentes, e sua aplicação deve ser realizada 
em quantidades suficientes, em toda a pele, todos os dias e nos períodos de 
crise deve ser associado ao tratamento anti-inflamatório tópico, seja de 
corticosteroides ou imunomoduladores, nas áreas com lesões. 

Controle da inflamação  

O controle das crises de DA é essencial no tratamento da doença, atualmente 
os medicamentos mais utilizados são os corticosteroides e os inibidores da 
calcineurina, ambos de uso tópico e têm papel importante no controle das 
crises da doença. Os corticosteroides apresentam custo mais baixo, mas estão 
associados a maior número de eventos adversos quando comparados com os 
inibidores de calcineurina, principalmente quando utilizados durante longos 
períodos. 
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Controle do prurido  

Prurido crônico é definido como a persistência deste sintoma por mais de seis 
semanas, sendo considerado comum nos pacientes com DA. O sintoma de 
prurido é associado a redução da qualidade de vida. Foi demonstrado que o 
prurido crônico é mais debilitante que a dor, levando a alteração do sono e 
humor. A ansiedade e depressão podem exacerbar o prurido. Na DA, o 
prurido é considerado critério diagnóstico maior nos guias de abordagem da 
doença. É com certeza o sintoma mais referido pelos pacientes e que mais 
interfere com as atividades diárias. A coçadura induzida pelo prurido 
exacerba as lesões de pele na prática clínica, e em modelos experimentais. 

Tratamento da dermatite atópica grave e refratária  

Imunossupressão sistêmica  

A imunossupressão sistêmica é recurso adotado em pacientes com DA grave 
e refratária à terapêutica habitual. Até o momento, entre as drogas 
habitualmente prescritas para este fim, apenas a ciclosporina é aprovada 
no Brasil. Na faixa etária pediátrica com tendência evolutiva de melhora, é 
importante avaliar riscos e benefícios desses medicamentos, que por vezes 
podem apresentar efeitos colaterais irreversíveis. 

 

4) Sobre a liberação pela ANVISA e custo da medicação/material (parecer 
farmacêutico) 

Registro- 1376401280017 
Produto - IMURAN 
Classe Terapêutica -ANTIMETABOLICOS ANALOGOS DA PURINA 
Autorização-1037648 
Processo- 25351.191232/2010-14 
 

Imuran® é usado como um antimetabólito imunossupressor isolado ou, mais 
comumente, em combinação com outros agentes (normalmente corticoste-
róides) e em procedimentos que influenciam a resposta imunológica. O 
efeito terapêutico pode ser evidente apenas após semanas ou meses, assim 
como pode incluir um efeito poupador de esteróide, reduzindo, desta forma, 
a toxicidade associada com altas doses e o uso prolongado de corticosterói-
des. 
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Imuran®, em combinação com corticosteróides e/ou outros agentes e/ou 
procedimentos imunossupressores, é indicado no controle de pacientes sub-
metidos a transplantes de órgãos, como transplante renal, cardíaco, hepá-
tico, e para reduzir a quantidade de corticosteróides requerida por pacientes 
que receberam transplante renal. Imuran® isolado ou, mais comumente, e 
combinação com corticosteróides e/ou outros procedimentos, tem sido 
usado com benefício clínico, (o qual pode incluir redução de dose e/ou des-
continuação de corticosteróides) em certo número de pacientes com as se-
guintes patologias: 
- artrite reumatóide grave; 
- lupus eritematoso sistêmico; 
- dermatomiosite/ polimiosite; 
- hepatite crônica ativa auto-imune; 
- pênfigo vulgar; 
- poliarterite nodosa; 
- anemia hemolítica auto-imune; 
- púrpura trombocitopênica idiopática (PTI) refratária crônica. 
Não há aprovação da ANVISA específica para dermatite atópica. 
 

 
 
 
Medicamento 
IMURAN (ASPEN PHARMA) 50 MG 
COM REV CT BL AL PLAS BR OPC X 50 

Tabela de preços da medicação (preço por)  
PF PMVG ICMS 

0% 
PMGV 
18% 

Custo médio 
estimado do 
tratamento a 

cada 4 
semanas 

Custo global médio 
estimado do 

tratamento (1 ano) 

 

 
 

122,33 

 
 

97,75 
 

 
 

149,18 
 
 

 
 

117,3 
 
 

 
 

1.407,60 
 

 

PF: Preço de fábrica 
PMC: preço máximo ao consumidor 
PMG: preço máximo ao governo 

 

 

5) Sobre o fornecimento da medicação/material pelo SUS (parecer 
farmacêutico): 

A azatioprina é disponibilizada pelo SUS, porém para outras doenças. 
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Algumas destas classes terapêuticas são utilizadas no tratamento da derma-
tite atópica grave e são disponibilizados no SUS mas em alguns casos como 
ciclosporina e metotrexato, Micofenolato de mofetil, azatioprina. A libera-
ção deverá estar de acordo com os protocolos clínicos e diretrizes terapêu-
ticas: 
·Antibioticos 
·Anti-histaminicos 
·Corticoides 
·Imunossupressores: Micofenolato de Mofetil, ciclosporina, azatioprina, me-
totrexato. 

 

6) Sobre a presença de diretriz clínica do Ministério da Saúde ou de órgão 
público e a incorporação pela CONITEC: 

 

Não há registro de pedido de incorporacão na CONITEC do medicamento 
azatioprina para Dermatite Atópica. 

 

7) Conclusões 

O tratamento da DA requer educar os pais e os pacientes em seus três 
aspectos: hidratação da pele, evitar os desencadeantes alergênicos, e o uso 
correto de medicações anti-inflamatórias. A imunossupressão sistêmica é 
recurso adotado em pacientes com DA grave e refratária à terapêutica 
habitual. Até o momento, entre as drogas habitualmente prescritas para 
este fim, apenas a ciclosporina é aprovada no Brasil. A azatioprina não é 
aprovada para a moléstia relatada para o paciente em questão. Na faixa 
etária pediátrica é importante avaliar riscos e benefícios desses 
medicamentos, que por vezes podem apresentar efeitos colaterais 
irreversíveis. 

 
8) Respostas aos Questionamentos 

 
a) Há evidências científicas de eficácia e custo-efetividade do fármaco 

apontado para o caso em exame? 
Resposta: Não. 
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b) Há possibilidade de sua substituição por outro fármaco que produza efeitos 
similares do fármaco prescrito? 
Resposta: Sim 

 
c) Existem outras informações relevantes a fornecer para a solução do caso em 

exame? 
Resposta: Ver acima 
 

d) O fármaco prescrito tem registro na ANVISA e é disponibilizado pelo SUS? 
Não para a doença em questão. A azatioprina está na RENAME e é 
disponibilizado pelo SUS, porém sua liberação está vinculada ao programa 
do componente especializado da assistência farmacêutica segundo portaria 
1554/MS de 30 de julho de 2013. 

 
e) Em caso negativo a uma das perguntas acima, há tratamento alternativo 

eficaz disponibilizado pelo sistema público? 
Resposta Sim 
 

f) Havendo tratamento oficial alternativo disponibilizado, esse possui eficácia 
similar daquele realizado a partir do uso do fármaco cuja disponibilização foi 
requerida nos autos? 
Resposta Sim 

 
g) Considerando as respostas aos itens anteriores, pode-se dizer, a partir 

do quadro apresentado pela parte autora citada, que o fármaco prescrito e 
requerido judicialmente é imprescindível ao tratamento da enfermidade que 
lhe acomete e à preservação ou restauração de sua saúde em detrimento a 
outros disponibilizados, se for o caso? 
Resposta Não 
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