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Informações encaminhadas 

Apreciação de pedido de liminar de fornecimento dos medicamentos 

Venvanse® 30 mg (3 comp. ao dia) e Luvox®  100mg (1comp. ao dia), para 

tratamento de transtorno obsessivo compulsivo e depressão. O paciente já 

utilizou os seguintes medicamentos: Rivotril, Anafranil, Haldol, Citalopram, 

Frontal e outros. 

 

1. RESUMO EXECUTIVO 

1.1.  CONTEXTUALIZAÇÃO 

O transtorno obsessivo compulsivo (TOC) é um transtorno de ansiedade 

caracterizado por pensamentos obsessivos. Estes pensamentos são ideias 

persistentes, impulsos ou imagens que ocorrem de forma invasiva na mente da 

pessoa, gerando muita ansiedade e angústia. 

A pessoa portadora de TOC tenta ignorá-los ou eliminá-los através de ações 

que são intencionais e repetitivas. Geralmente reconhece que seu 

comportamento é excessivo ou que não há muita razão para fazê-lo. 

As obsessões ou compulsões acarretam grande estresse, consomem tempo 

(mais de uma hora por dia) ou interferem bastante na rotina normal, no trabalho 

ou nas atividades sociais e relacionamentos interpessoais. 

1.2. CONSIDERAÇÕES 

VENVANSE® é um medicamento indicado para Transtorno do Déficit de 

Atenção / Hiperatividade. O diagnóstico de deficit de atenção não consta dos 

laudos. 

Luvox® - Este medicamento é destinado ao tratamento de episódios 

depressivos, do transtorno depressivo maior e do Transtorno Obsessivo 

Compulsivo (TOC). O medicamento alternativo fornecido pelo SUS é a 

clomipramina, que tem o mesmo resultado clínico segundo estudos realizados. 
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1.3. CONCLUSÃO 

Com os dados fornecidos, não há justificativa para utilizar Venvanse®, a não 

ser que o paciente seja portador também de déficit de atenção. O medicamento 

pode estar contraindicado se o paciente apresentar muita agitação. 

Cabe ao médico justificar a necessidade do uso do Luvox®, em detrimento da 

clomipramina prevista no protocolo de fornecimento da Secretaria Municipal de 

Saúde. 

 

2. ANÁLISE CLÍNICA DA SOLICITAÇÃO 

2.1. PERGUNTA ESTRUTURADA 

População: paciente com diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo 

Intervenção: Luvox® e Venvase® 

Comparação: Clomipramina  

Desfecho: Melhor qualidade de vida, melhor controle da doença. 

2.2. CONTEXTUALIZAÇÃO
1 

O TOC abrange um amplo espectro de sintomas que representam múltiplos 

domínios psicopatológicos, incluindo percepções, cognições, emoções, 

relacionamentos sociais e diversos comportamentos motores.1 

As obsessões são definidas como ideias, pensamentos, impulsos ou imagens 

que são vivenciados como intrusivos e inadequados e causam acentuada 

ansiedade ou sofrimento; enquanto as compulsões são comportamentos 

repetitivos ou atos mentais cujo objetivo é prevenir ou reduzir a ansiedade ou 

sofrimento, ao invés de oferecer prazer ou gratificação; geralmente ou são 

excessivas ou não têm conexão realista com aquilo a que visam neutralizar ou 

evitar3. Os conteúdos das obsessões são vários, como por exemplo: 

obsessões de contaminação, dúvidas repetidas, necessidade de organização, 

impulsos agressivos ou horrorizantes e imagens sexuais. Exemplos de 

compulsões são: lavagem/limpeza, verificação, contagem, colecionismo, 

simetria, entre outros.1 

A prevalência na população em geral tem revelado valores em torno de 2%.1 
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2.3. DESCRIÇÃO DA TECNOLOGIA A SER AVALIADA 
 

2.3.1. VENVANSE® 

Fabricante: Shire do Brasil 

Princípio ativo: dimesilato de lisdexanfetamina 

Indicação de bula: tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção / 

Hiperatividade 

Atenção: este produto é um medicamento novo e, embora as pesquisas 

tenham indicado eficácia e segurança aceitáveis mesmo que indicado e 

utilizado corretamente, podem ocorrer eventos adversos imprevisíveis ou 

desconhecidos. 2 

 
Preço: R$ 218,51/mês3 
 

Disponibilidade no SUS:  

Não.  

Para tratamento do déficit de atenção, o SUS fornece os medicamentos 

cloridrato de amitriptilina, cloridrato de clomipramina, cloridrato de nortriptilina e 

cloridrato de fluoxetina  (antidepressivos); haloperidol e clorpromazina  

(antipsicóticos); clonazepam e diazepam  (benzodiazepínicos ansiolíticos), por 

meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, que é a primeira 

linha de cuidado medicamentoso do sistema.4 

 

2.3.2. LUVOX® 

Fabricante: SOLVAY FARMA  

Princípio ativo:  Maleato de fluvoxamina 

Indicação de bula: tratamento da depressão e dos sintomas do transtorno 

obsessivo compulsivo.5 

 
Preço: R$ 128,97/mês3 
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3. RESULTADO DA REVISÃO DA LITERATURA 

Os tratamentos farmacológicos de primeira linha para o TOC são os inibidores 

de receptação de serotonina (IRS), classe de medicamentos antidepressivos 

que incluem os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) e a 

clomipramina (tricíclico). Metanálises demonstram que a clomipramina é mais 

efetiva que os IRS. 

Um estudo randomizado controlado comparou clomipramina e 

fluvoxamina no tratamento do TOC e não houve diferença significativa entre os 

dois tratamentos.6 

 

4.  CONSIDERAÇÕES 

Considerando que VENVANSE® é um medicamento indicado para Transtorno 

do Déficit de Atenção / Hiperatividade e não para TOC e o diagnóstico de 

déficit de atenção não consta dos laudos; 

 Considerando que o paciente tem diagnóstico de Transtorno obsessivo 

compulsivo e ainda não utilizou clomipramina, oferecido pelo SUS; 

Considerando que estudos mostram a mesma eficácia de Luvox®  

(fluvoxamina) e clomipramina; 

 

5. CONCLUSÃO 

Com os dados fornecidos, não há justificativa para utilizar Venvanse®, a não 

ser que o paciente seja portador também de déficit de atenção. O medicamento 

inclusive pode estar contraindicado se o paciente apresentar muita agitação. 

Cabe ao médico justificar a necessidade do uso do Luvox®, em detrimento da 

clomipramina prevista no protocolo de fornecimento da Secretaria Municipal de 

Saúde. 
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