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1) Da solicitação

Trata-se de solicitação de parecer acerca de prescrição de medicamentos e
emolientes (cremes) de uso tópico para tratamento de doenças dermatológicas
crônicas (dermatite seborreica, dermatite atópica, dermatite alérgica de contato).

2) Tema

Tratamento  de  doenças  dermatológicas  crônicas  (dermatite  seborreica,
dermatite atópica, dermatite alérgica de contato) com ADVANTAN CREME, KLAVIÊ
CLININAL  LOÇÃO  OU  FISIOGEL  AI  LOÇÃO,  NODÉ  DS  SHAMPOO  OU  INTENSIVO
PROFUSE ZETAR SHAMPOO. 

3) Considerações iniciais

As  doenças  dermatológicas  que  acometem  a  parte  demandante  são
relativamente comuns e possuem evolução imprevisível. A maioria dos pacientes
portadores de dermatite seborreica evoluem com quadro crônico, com períodos
de  agudização,  podendo  obter remissão  com  o  tratamento  adequado.  Já  os
quadros  de  dermatite  atópica  e  dermatite  alérgica  de  contato  são  quadros
alérgicos  cujo  controle  depende  de  medidas  preventivas,  além  de  tratamento
específico.

4) Considerações teóricas e eficácia do tratamento

Emolientes são cremes destinados a tratamento de pele seca resultante da
atividade de diferentes  doenças. Existem vários tipos de emolientes.  Petrolato,
óleo mineral, Aquaphor, CeraVe, Cetaphil e Eucerin são alguns muito utilizados e
com eficácia conhecida. Uso concomitante de ceratolíticos como ureia, ácido lático
e  produtos  contendo  ácido  glicolico  pode  melhorar  o  quadro.  Tacrolimus  ou
pimecrolimus  são  efetivos  para  tratamento  de  dermatite  atópica.  Shampoo
contendo zinco  ou  selênio  são efetivos para dermatite  seborreica,  assim como
shampoo com cetoconazol (1 a 2%). Cremes a base de corticosteroide também
são efetivos para dermatite seborreica e dermatite atópica, principalmente para
controle inicial do processo inflamatório.



5) Sobre o registro pela ANVISA

Produto: ADVANTAN CREME 
Área: MEDICAMENTOS
Registro: 1705600850014
Classe Terapêutica
GLICOCORTICOIDES TOP. SIMP. EXC. USO OFTALM.
Autorização:1070568
Processo: 25351.013858/2011-39

Produto: KLAVIÊ CLINICAL LOÇÃO HIDRATANTE
Área:  cosméticos
Registro: 2370800410018
Categoria: hidratante para pele infantil - grau 2
Autorização: 2037083
Processo: 25351.384708/2016-07

Produto: FISIOGEL A.I. LOÇÃO CREMOSA
Área: COSMÉTICOS
Registro: 201900090
Categoria:LOÇÃO PARA O CORPO SEM AÇÃO FOTOPROTETORA DA PELE E COM FINALIDADE
EXCLUSIVA DE HIDRATAÇÃO E/OU REFRESCÂNCIA (ALCOÓLICAS OU NÃO, EMULSIONADAS
OU NÃO, INCLUINDO OS "LEITES")
Autorização: 2001903
Processo: 25351.111311/2008-18

Produto: NODE DS +
Área: COSMÉTICOS
Registro: 237200007

Categoria: xampu anticaspa / antiqueda e/ou outros benefícios específicos que justifiquem a
comprovação prévia (líquido, gel, creme, pó ou sólido)
Autorização: 2037203
Processo: 25351.634327/2007-13



6) Sobre a incorporação pela CONITEC

Segundo  informações  da  CONITEC,  no  endereço  eletrônico
http://conitec.gov.br, não  consta  até  o  presente  momento,  recomendação  de
incorporação dos medicamentos e dermocosméticos pleiteados para tratamento
da  enfermidade  que  acomete  a  parte  autora  no  âmbito  do  Sistema  Único  de
Saúde.

7) Sobre a  presença  de Protocolo  Clínico  e  Diretrizes  Terapêuticas  (PCDT)  do
Ministério da Saúde ou de órgão público

Conforme  informações  disponíveis  no  sítio  eletrônico  do  Ministério  da
Saúde,  não  consta  até  o  presente  momento,  publicação  de  PCDT  sobre  a
enfermidade que acomete a parte autora no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Consenso  sobre  Dermatite  Atópica  publicado  em  2017  pela  Associação
Brasileira de Alergia e Imunopatologia (ASBAI) e Sociedade Brasileira de Pediatria
(SBP) recomenda evitar agentes desencadeantes e/ou irritantes (tais como: poeira
domiciliar, vestuário de lã e tecidos sintéticos, tapetes, colchões e travesseiros de
pena,  contatos  com  animais  e  brinquedos  de  pelo),  o  uso  de  hidratantes
específicos,  etapa  fundamental  na  prevenção  de  surtos  agudos,  e  a  utilização
correta de corticosteroides tópicos. O documento acrescenta ainda que, embora
tenham  uso  mais  restrito,  os  imunomoduladores  tópicos  (inibidores  da
calcineurina: pimecrolimo e o tacrolimo) também são utilizados nos surtos para o
controle da inflamação na dermatite atópica, porém não são a primeira escolha.

8) Dos tratamentos disponibilizados pelo SUS

Os medicamentos e dermocosméticos demandados pela  ação não fazem
parte  da  Relação  Nacional  de  Medicamentos  Essenciais  (RENAME)  e  não  são
disponibilizados  pelo  Sistema  Único  de  Saúde  - SUS.  O  SUS  disponibiliza
procedimento para tratamento deste tipo específico de enfermidade, por meio de
APAC, conforme código presente na tabela de Procedimentos, Medicamentos e
OPM do SUS – SIGTAP:03.03.08.005-1 - TRATAMENTO DE DERMATITES E ECZEMAS

http://conitec.gov.br/


9) Custo do tratamento

Em  virtude  da  incompletude  de  informações  de  preços  na  base  de  dados  do
Ministério  da  Saúde  (Banco  de  Preços  em  Saúde),  na  Agência  Nacional  de
Vigilância Sanitária (Painel  de preços de produtos para a  saúde) e no Portal  de
Compras  doGoverno Federal  (Comprasnet)  dos  dermocosméticos  pleiteados  na
ação,  foi  realizado levantamento de preços  em sites  de empresas  de produtos
farmacêuticos, conforme dados a seguir. 

Advantan 0,1% Creme Dermatológico 15g – PREÇO POR UNIDADE 

R$ 57,15 PAGUE MENOS 
R$ 67,40 EXTRAFARMA 
R$ 57,59 DROGASIL 

Klavie Clinical Loçao Hidratante 390ml – PREÇO POR UNIDADE

R$ 99,90 PAGUE MENOS 
R$ 99,90 EXTRAFARMA 
R$ 99,99 DROGASIL 

Hidratante Loção Cremosa Fisiogel A.I. 100ml – PREÇO POR UNIDADE
R$ 90,99 EXTRAFARMA 

Fisiogel Ai Loção Cremosa 400ml– PREÇO POR UNIDADE

R$192,99 PAGUE MENOS

Bioderma Nodé DS+ Intense - Shampoo Anticaspa 125ml

R$ 65,45 AMERICANAS 
R$70,00 MAGALU
R$ 89,90 BELEZA NA WEB 



10) Sobre as perguntas formuladas

1) O(s) medicamento(s) solicitado(s) foi(ram) aprovado(s) pela ANVISA? Em caso
afirmativo, qual(is) o(s) nº(s) do(s) registro(s)?
Resposta: Sim, ver tópico 5.

2) O(s)  medicamento(s)  solicitado(s)  está(ão)  incluído(s)  na  lista  da  RENAME
dentre os componentes básicos da assistência farmacêutica e é(são) fornecido(s)
pelo SUS? Resposta: Os medicamentos e dermocosméticos demandados pela ação
não fazem parte da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e não
são disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

3) Em caso negativo, há protocolo para inclusão na lista de medicamentos de alto
custo para o tratamento da moléstia do(a) requerente?
Resposta: Conforme informações disponíveis no sítio eletrônico do Ministério da
Saúde,  não  consta  até  o  presente  momento,  publicação  de  PCDT  sobre  a
enfermidade que acomete a parte autora no âmbito do Sistema Único de Saúde.

4) O(s) medicamento(s) é(são) produzido(s)/fornecido(s) por empresa(s) sediada(s)
no país ou depende(m) de importação?
Resposta: São produzidos no Brasil.

5) Qual o prazo necessário para o seu fornecimento?

Resposta:  Os  medicamentos  e  dermocosméticos  demandados  constam  nas
principais  farmácias  e  distribuidoras  de  medicamentos  do  Estado,  sendo  seu
fornecimento

disponível de forma imediata. O prazo de compra e aquisição pelo poder público
dependerá  de  orçamento  e  processo  de  compra  do  órgão  responsável  pelo
processo.  No  estado  do  Ceará  é  a  COASF  -  Coordenadoria  de  Assistência
Farmacêutica.

6) Qual  o  custo  médio  do(s)  fármaco(s)
solicitado(s)?



 Resposta: Ver tópico 9.

7) Existem medicamentos similares fornecidos pela rede pública? Quais são eles?
Resposta: O SUS disponibiliza medicamentos que ajudam no controle da Dermatite
Atópica,  por  exemplo,  pomadas ou  cremes  de cortisona (cortisona  tópica).  No
entanto,  devem  ser  indicadas  e  usadas  corretamente  para  se  evitar  efeitos
colaterais a longo prazo, tais como: atrofia (ou afinamento) da pele e as estrias.
Óleo mineral também é disponível no SUS para tratamento de ressecamento da
pele. Também são disponibilizados tratamentos para dermatoses inflamatórias e
pruriginosas  do  couro  cabeludo  (por  exemplo,  dermatite  atópica,  eczema
seborreico, eczema de contato), conforme abaixo.

Propionato de clobetasol 
Acetato de hidrocortisona 10 mg 1% creme 
Dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme 
Cetoconazol 20 mg/g 2% xampu

8) O(s) fármaco(s) fornecido(s) pelo SUS é(são) eficaz(es)  para o tratamento da

moléstia do(a) requerente?

Resposta:  Sim.  Todavia,  em casos mais  graves  ou  refratários,  faz-se  necessário

medicamentos como tacrolimus (Protopic ou Tarfic) que não está disponível no

SUS.

9) Existem  outros  esclarecimentos/observações  que  o  corpo  técnico  julgue

necessários para balizar a decisão judicial?

Resposta:  Os  medicamentos  solicitados  direcionam  para  marcas  e  produtos

específicos.  Há  no  mercado  várias  marcas  diferentes  para  cada  produto

demandado. 
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