Nota Técnica 12413
Data de criação: 17/08/2020 18:02:55
Data de conclusão: 15/03/2021 21:44:36

Paciente
Idade:
37 anos
Sexo:
Masculino
Cidade:
Itapetinga/BA

Dados do Processo
Vara/Serventia:
1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS REL. DE CONSUMO CÍVEIS E COM. DA COMARCA DE
ITAPETINGA

Diagnóstico
Diagnóstico:
Transtorno de pânico (CID10 – F41) e Personalidade paranóica (CID10 – F60).
CID:
Meio(s) confirmatório(s) do diagnóstico já realizado(s):
Relatório médico e/ou exames anexados aos autos do processo judicial

Descrição da Tecnologia
Tipo da Tecnologia:
Medicamento
Princípio Ativo:
Escitalopram (Exodus). OXALATO DE ESCITALOPRAM
Via de administração:
NÃO INFORMADO
Posologia:
NÃO INFORMADO
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Uso contínuo?
Sim
Duração do tratamento:
dia(s)
Registro na ANVISA?
Sim
Situação do registro:
Desconhecido
Indicação em conformidade com a aprovada no registro?
Não informado
Oncológico?
Não
Previsto em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para a
situação clínica do demandante?
Não informado
O medicamento está disponível no SUS?
Não

Outras Tecnologias Disponíveis
Tecnologia:
Escitalopram (Exodus). OXALATO DE ESCITALOPRAM
Descrever as opções disponíveis no SUS/Saúde Suplementar:
Várias classes de medicamentos mostraram eficácia para os sintomas de transtorno do pânico
(frequência de ataque, ansiedade antecipatória e evitação fóbica): inibidores seletivos da
recaptação da serotonina (ISRSs), inibidores seletivos da recaptação de serotoninanoradrenalina (ISRNs), antidepressivos tricíclicos (TCADs), inibidores da monoaminaoxidase
(IMAOs) e benzodiazepínicos. Essas drogas diferem na extensão da evidência de suporte,
perfil de efeitos colaterais e, no caso de benzodiazepínicos, seu potencial para abuso.
[Uptodate, 2018]
Em caso de medicamento, descrever se existe Genérico ou Similar:
NÃO INFORMADO

Custo da Tecnologia
Tecnologia:
Escitalopram (Exodus). OXALATO DE ESCITALOPRAM
Laboratório:
Marca Comercial:
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Apresentação:
Preço de Fábrica:
Preço Máximo de Venda ao Governo:
Preço Máximo ao Consumidor:
-

Custo da Tecnologia - Tratamento Mensal
Tecnologia:
Escitalopram (Exodus). OXALATO DE ESCITALOPRAM
Dose Diária Recomendada:
Preço Máximo de Venda ao Governo:
Preço Máximo ao Consumidor:
Fonte do custo da tecnologia:
-

Evidências e resultados esperados
Tecnologia:
Escitalopram (Exodus). OXALATO DE ESCITALOPRAM
Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
Como primeira linha de tratamento para o transtorno do pânico, o SUS disponibiliza, por meio
do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, a Fluoxetina que representa
antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS), mesma
classe terapêutica do escitalopram. Assim, em princípio, o escitalopram é passível de
substituição pela fluoxetina.
Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:
GANHO DE SOBREVIDA GLOBAL
QUALIDADE DE VIDA

Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:
Não avaliado

Conclusão
Página 3 de 6

Conclusão Justificada:
Não favorável
Conclusão:
0501401-45.2018.8.05.0126
Exmo(a). Sr(a). Juiz(a),
Paciente portador de Transtorno de pânico (CID10 – F41) e Personalidade paranóica (CID10 –
F60). Médico assistente prescreve Escitalopram (Exodus).
O transtorno do pânico é caracterizado pela presença de ataques súbitos de ansiedade,
recorrentes, acompanhados de sintomas físicos e afetivos. É uma doença crônica que afeta
3,5% da população ao longo da vida. Ambas as abordagens farmacológicas e
psicoterapêuticas são eficazes para o transtorno do pânico.
Respondendo aos vossos quesitos:
1- “Se manifeste acerca do medicamento prescrito”:
Nome comercial: EXODUS
Princípio ativo: OXALATO DE ESCITALOPRAM
Classe Terapêutica: ANTIDEPRESSIVOS
O escitalopram é um medicamento antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da
receptação de serotonina (ISRS). O fármaco Escitalopram apresenta aprovação na ANVISA
para:
- Tratamento e prevenção da recaída ou recorrência da depressão;
- Tratamento do transtorno do pânico, com ou sem agorafobia;
- Tratamento do transtorno de ansiedade generalizada (TAG);
- Tratamento do transtorno de ansiedade social (fobia social);
- Tratamento do transtorno obsessivo compulsivo (TOC).
Assim, há pertinência técnica entre a prescrição do medicamento escitalopram e o quadro
clínico apresentado pelo autor.
2- “A possibilidade de substituição por outro medicamento de dispensação gratuita pelo
SUS”:
Várias classes de medicamentos mostraram eficácia para os sintomas de transtorno do pânico
(frequência de ataque, ansiedade antecipatória e evitação fóbica): inibidores seletivos da
recaptação da serotonina (ISRSs), inibidores seletivos da recaptação de serotoninanoradrenalina (ISRNs), antidepressivos tricíclicos (TCADs), inibidores da monoaminaoxidase
(IMAOs) e benzodiazepínicos. Essas drogas diferem na extensão da evidência de suporte,
perfil de efeitos colaterais e, no caso de benzodiazepínicos, seu potencial para abuso.
[Uptodate, 2018]
A hierarquização das opções se dá em função de segurança e tolerabilidade, sendo
consideradas:
1ª linha: ISRS (fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, citalopram, escitalopram) e IRSN
(venlafaxina).
2ª linha: Antidepressivos tricíclicos (imipramina, clomipramina), benzodiazepínicos (alprazolam,
clonazepam, diazepam, lorazepam), inibidores da monoaminaoxidase (fenelzina,
tranilcipromina).
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O medicamento ESCITALOPRAM não consta na RENAME e não é disponibilizado pelo
SUS.
O SUS fornece as seguintes opções terapêuticas para o tratamento da patologia do
autor:
Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina : Fluoxetina;
Antidepressivos Tricíclicos: cloridrato de amitriptilina, cloridrato de clomipramina, cloridrato de
nortriptilina;
Benzodiazepínicos:clonazepam e diazepam.
Como primeira linha de tratamento para o transtorno do pânico, o SUS disponibiliza, por
meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, a Fluoxetina que representa
antidepressivo da classe dos inibidores seletivos da receptação de serotonina (ISRS),
mesma classe terapêutica do escitalopram. Assim, em princípio, o escitalopram é
passível de substituição pela fluoxetina. Não foram identificados elementos técnicos que
justifiquem a imprescindibilidade do uso específico da medicação requerida em
detrimento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
3- “Se é preciso disponibilizá-lo com urgência ao paciente”:
Uma vez que existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS, cabe ao médico assistente
avaliar a possibilidade de adequação da prescrição. Não configura urgência médica. Contudo,
independente da substância selecionada para a terapia, tratam-se de medicações das quais
dependem a compensação da patologia do autor e, por isso, a disponibilização do tratamento
requer brevidade.
Fontes:
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/Telecondutas_Ansiedade_2017033
1.pdf
Peter P Roy-Byrne MD. Pharmacotherapy for panic disorder with or without agoraphobia in
adults. Disponível em www.uptodate.com. Acesso em 15/08/2018.
RENAME, 2017.
À disposição,
NAT JUS – TJ BA
Há evidências científicas?
Não se aplica
Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do
CFM?
Não
Referências bibliográficas:
https://www.ufrgs.br/telessauders/documentos/telecondutas/Telecondutas_Ansiedade_2017033
1.pdf
Peter P Roy-Byrne MD. Pharmacotherapy for panic disorder with or without agoraphobia in
adults. Disponível em www.uptodate.com. Acesso em 15/08/2018.
NATS/NAT-Jus Responsável:
NAT-JUS TJBA
Instituição Responsável:
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TJBA
Nota técnica elaborada com apoio de tutoria?
Não
Outras Informações:
Nota técnica migrada manualmente do sistema NAT-JUS local para o e- NAT-JUS a fim de atender o
Provimento CNJ n. 84/2019.
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