
 

 

 

RESPOSTA RÁPIDA  15/2014 

SOLICITANTE Daniele Viana da Silva 
Juíza de Direito da comarca de Ervália 

NÚMERO DO 
PROCESSO 

 0028923-07.2013.8.13.0240 

DATA 13/01/2014 

SOLICITAÇÃO 

Recebi um pedido de antecipação de tutela no processo 0028923-
07.2013.8.13.0240, da comarca de Ervália, no qual a autora relata ser portadora 
de ALERGIA RESPIRATÓRIA (CID J-30-4 e J-45), necessitando fazer uso 
contínuo de VACINA DE DESSENSIBILIZAÇÃO, de 21/21 dias, por tempo 
indeterminado. 
 
Pergunta-se: 
 
1 - Os medicamentos prescritos são mesmo indicados para o tratamento da 
enfermidade do paciente? 
2 - Os medicamentos estão incluídos na lista do SUS? 
3 - Há algum medicamento da lista do SUS que possa substituir os 
medicamentos prescritos? 
4 - Qual o protocolo recomendado pelo SUS para o tratamento da enfermidade? 
5 - Outros esclarecimentos que julgar pertinentes. 

Resposta 
 

A imunoterapia alérgeno-específica (IT) é definida como a terapêutica 
com doses crescentes de alérgenos-específicos, para os quais o 
paciente apresente reação de hipersensibilidade mediada por IgE, 
causando sintomas alérgicos. A IT pode ser realizada por diversas vias 
de administração e para diferentes situações clínicas, especialmente, 
asma, rinoconjuntivite e alergia à picada de insetos. 
 

1. Os medicamentos prescritos são mesmo indicados para o tratamento da 
enfermidade do paciente? 
 
A vacina de dessensibilização está indicada se: 

 Os sintomas aparecem após exposição natural ao alergeno 

 

 presença de IgE especifica, demonstrada por teste alérgico cutâneo ou 

dosagem  de IgE especifica no sangue. 

 As medidas de controle ambiental e medicamentosas foram otimizadas 

sem reposta. 

                                                           
 NATS_GL 



 

2 - Os medicamentos estão incluídos na lista do SUS? 

Não. A vacina desensinsibilizante não é oferecida pelo SUS em Minas Gerais. 

 

3 - Há algum medicamento da lista do SUS que possa substituir os 

medicamentos prescritos? 

O SUS oferece para rinite o anti-histamínico oral ( dextroclorfeniramina, 

loratadina) e o corticoide tópico nasal ( budesonida). 

Para a asma, o SUS oferece salbutamol, beclometasona,  

budesonida, fenoterol, formoterol, salmeterol,prednisolona. 

 

 

4 - Qual o protocolo recomendado pelo SUS para o tratamento da enfermidade?  

O protocolo do SUS para Doenças Respiratórias Crônicas (asma e rinite)  - 

Caderno de Atenção Básica do  Ministério da Saúde recomenda diversas ações 

não medicamentosas (ambientais) e apresenta um amplo arsenal terapêutico. A 

imunoterapia alérgeno-específica é indicada no protocolo para pacientes que 

não respondem ao tratamento. 

Rinite – antihistamínico oral e corticoide nasal. Se não houver resposta, 

encaminhar o paciente para centro especializado. 

Asma – o protocolo de asma explica o tratamento conforme a gravidade da 

doença. 4 

 

5 - Outros esclarecimentos que julgar pertinentes. 

Para saber com certeza se o paciente  necessita do tratamento indicado, seria 

importante verificar os tratamentos já realizados e o resultado dos exames de 

sangue ( dosagem de IgE). 

 

 

1.http://www.asbai.org.br/revistas/vol352/vol352-guia-pratico-para-o-manejo-da-anafilaxia-

2012.pdf 

2.http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/anafilaxia_tratamento.pdf 

3.http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/imunoterapia_alergeno_especifica.pdf 

http://www.projetodiretrizes.org.br/diretrizes11/imunoterapia_alergeno_especifica.pdf


4.Caderno de Atenção Básica – Doenças Crônicas respiratórias – Ministério da Saude 

4.http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/11/2013&jornal=1&pagi

na=132&totalArquivos=204 

 


