
 
 
 

NOTA TÉCNICA DE MEDICAMENTO 
19/11/2021 

 
Tarfic 0,1%, Advantan Creme, Clobetasol/Diprosalic, durante o período prescrito para o 

tratamento de dermatite de contato (CID10 L25) e líquen  plano (CID10 L43) 
 

I. ANÁLISE FARMACÊUTICA PARA TARFIC 0,1%  
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não ( X ) Sim 
Registro MS nº 1.0033.0160 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na bula? 
 
O princípio ativo de Tarfic®, tacrolimo monoidratado, é um agente imunomodulador, indicado 
para: 

• tratamento de dermatite atópica (também chamada de eczema) em pacientes (com 
dois anos de idade ou mais) que não possuem uma boa resposta ou são intolerantes 
aos tratamentos convencionais. 

• tratamento de dermatite atópica para prevenção de surtos dos sintomas e para 
prolongar os intervalos livres de surtos em pacientes que possuem alta frequência de 
exacerbação da doença (isto é, 4 ou mais vezes por ano) que tiveram uma resposta 
inicial a um tratamento máximo de 6 semanas, 2 vezes 

 
Data de publicação da bula profissional na página do fabricante: 23/04/2021. 
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com as indicações 
da bula? ( ) Não ( X ) Sim 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em caso 
positivo, qual(is)? (  ) Não (  X ) Sim, ____________________________________ 
Existem diversos medicamentos registrados na concentração solicitada (0,1% ou 1 mg/g) 
contendo 10 g ou 30 g por unidade: 

Protopic (Leopharma);  Tacrolimo - medicamento genérico (diversos laboratórios); 

Coproc (Legrand); Atobach (Germed); Tarfic (Libbs). 
  
5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Na RENAME, bem como a lista estadual da Assistência Farmacêutica, consta o tacrolimo em 
cápsulas de 1 mg e 5 mg para Profilaxia de rejeição de transplante hepático, conforme 
Relatório nº 422, Portaria SCTIE/MS Nº 80, de 14/12/2018.  Não foi localizada a REMUME do 
município réu desta ação (Santa Tereza do Oeste). 
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6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) ou Diretrizes Diagnósticas e 
Terapêuticas (DDT), no âmbito do SUS, para a doença que acomete o paciente? Em caso 
positivo, especificar qual é. 
( X ) Não  (  ) Sim, ____________________________________ 

Não há PCDT para Dermatite de contato, nem para Líquen plano. Também não estão 
em elaboração no momento, segundo a página eletrônica da Conitec (Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias no SUS). 
 
7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento da doença que 
acomete o paciente? 

Entre os medicamentos dermatológicos previstos na RENAME são disponibilizados, para 

este caso, os medicamentos hidrocortisona e dexametasona creme dermatológico, por meio 

do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF).  

Está previsto o procedimento 03.03.08.005-1 - TRATAMENTO DE DERMATITES E 

ECZEMAS na tabela SIGTAP do SUS, para os CID-10 L25, entre outros (mas não para o CID-10 

L.43). 

No âmbito do SUS, os medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de 

agravos são aqueles padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME). As responsabilidades das instâncias gestoras do SUS (Federal, Estadual e 

Municipal), em relação aos medicamentos, estão definidas em 3 Componentes: Básico, 

Estratégico e Especializado (quadro 1). 

Quadro 1 Componentes da Assistência Farmacêutica e responsabilidades das instâncias gestoras 

 Componente  

Básico da AF (CBAF) 

PRC nº 2, de 28 de setembro de 

2017, Capítulos I, II e III, Título III e  

PRC nº 6, de 28 de setembro de 

2017, Capítulo I, Título V 

Componente 

Estratégico da AF 

(CESAF) 

Componente 

Especializado da AF (CEAF) 

PRC nº 2, de 28 de setembro de 

2017, Capítulos I, II, III e IV, Título 

IV e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

PRC nº 6, de 28 de setembro de 

2017, capítulo II, Título V 

Finalidade 

Medicamentos e insumos no âmbito 

da Atenção Primária em Saúde 

 

Ex.: Hipertensão, Diabetes 

Medicamentos para 

tratamento de 

doenças de perfil 

endêmico 

Ex.: Tuberculose, 

Hanseníase, AIDS 

Medicamentos para tratamento de 

doenças e agravos menos 

prevalentes e com alto impacto 

financeiro 

 

Ex.: Artrite Reumatoide, Alzheimer, 

Esclerose Múltipla, Hepatites B e C 

Financiamento 

Federal - R$5,58/hab/ano* 

Estadual – R$2,36/hab/ano* 

Municipal – R$2,36/hab/ano* 

Federal 

Federal: Grupos 1A e 1B 

Estadual: Grupo 2 

Municipal: Grupo 3 

Gerenciamento 

 

Federal: aquisição e distribuição aos 

Estados de medicamentos 

contraceptivos e insumos do 

Programa Saúde da Mulher e de 

Insulinas Humanas NPH e Regular  

Estadual: recebimento, 

armazenamento e distribuição aos 

municípios dos produtos adquiridos 

pelo Ministério da Saúde 

Federal: aquisição e 

distribuição aos 

Estados  

Estadual: 

recebimento, 

armazenamento e 

distribuição aos 

municípios 

Municipal: 

recebimento, 

Federal: aquisição e distribuição 

aos Estados dos medicamentos do 

Grupo 1A e financiamento do 

Grupo 1B  

Estadual: aquisição dos 

medicamentos dos Grupos 1B e 2; 

armazenamento, distribuição e 

dispensação aos usuários dos 

medicamentos dos grupos 1A, 1B e 

2 



Municipal: aquisição dos 

medicamentos do elenco do CBAF; 

recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação de todos 

os medicamentos aos usuários - 

quer sejam aqueles adquiridos pelo 

município quer sejam os adquiridos 

pelo Ministério da Saúde 

armazenamento e 

dispensação aos 

usuários 

Municipal: aquisição, recebimento, 

armazenamento e dispensação aos 

usuários dos medicamentos do 

Grupo 3 (previstos no CBAF). Os 

medicamentos dos demais grupos 

(1 e 2) podem ser dispensados 

pelos municípios, conforme 

pactuação regional. 

Locais de 

acesso 

Municipal: Unidades Básicas de 

Saúde 

Municipal: 

Unidades Básicas de 

Saúde 

Estadual: Farmácias das Regionais 

de Saúde para medicamentos dos 

grupos 1A, 1B e 2 

Municipal: Unidades Básicas de 

Saúde para medicamentos do 

Grupo 3 

 
Sobre a política de incorporação de medicamentos no SUS 
Com relação aos medicamentos não contemplados pelos Componentes da Assistência 

Farmacêutica salientamos que a legislação regente da matéria, a Lei n° 12.401/2011, no seu artigo 

19Q, estabelece que “a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, 

produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clinico ou de 

diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional 

de Incorporação de Tecnologias no SUS”.  

O Decreto n°7.508/2011, no artigo 26, dispõe que “o Ministério da Saúde é o órgão 

competente para dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em 

âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela CIT”. 

Portanto, é competência do Ministério da Saúde atualizar a RENAME e os PCDT, inserir ou 

padronizar medicamentos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, os quais, 

obrigatoriamente devem ser fornecidos de acordo com os critérios estabelecidos pelo mesmo.   

 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso positivo, qual 
foi o parecer daquele órgão? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Até o momento não há solicitação de avaliação por parte do fabricante ou outras instituições para o 
tratamento de dermatite de contato, nem para líquen plano. Também não foram encaminhadas 
solicitações de avaliação de outros medicamentos para estas condições de saúde. 

 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Apresentação PF         
(ICMS 18%) 

PMVG (*)  
(ICMS 18%) 

PROTOPIC (LEO PHARMA) 1,0 MG/G POM DER 10 G R$ 
71,29 

R$ 
55,94 

PROTOPIC (LEO PHARMA) 1,0 MG/G POM DER 30 G R$ 
123,28 

R$ 
96,15 

TACROZ (GLENMARK) 1,0 MG/G POM DERM 10 G R$ 
65,68 

R$ 
51,54 

TACROLIMO (LEGRAND PHARMA) 1 MG/G POM DERM 10 G R$ 
46,34 

R$ 
36,36 

TACROLIMO (GERMED) 1 MG/G POM DERM 10 G R$ 
46,34 

R$ 
36,36 

CROPOC (LEGRAND PHARMA) 1 MG/G POM DERM 30 G R$ 
123,28 

R$ 
96,74 

ATOBACH (GERMED) 1 MG/G POM DERM 30 G R$ R$ 



123,28 96,74 

TACROLIMO (LEGRAND PHARMA) 1 MG/G POM DERM 30 G R$ 
80,15 

R$ 
62,89 

TARFIC (LIBBS) 1 MG/G POM DERM 30 G R$ 
171,83 

R$ 
134,84 

Listas atualizadas em 07/11/2021. Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/medicamentos/cmed/precos/arquivos/lista_conformidade_gov_2021_11_v2.pdf. 
Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMVG = Preço Máximo de Venda ao Governo 

com alíquota de ICMS para o Paraná. NC = não consta na lista CMED. 
(*) Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de 

Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP, regulamentado pela Resolução nº.3, de 2 de março 

de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos 

constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para atender ordem judicial. Conforme o Comunicado nº 

15/2018 o CAP é de 20,16%. 

 
 

II. ANÁLISE FARMACÊUTICA PARA ADVANTAN CREME 
 
1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não ( X ) Sim 
Registro MS nº  1.8569.0010 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na bula? 
 
O aceponato de metilprednisolona (corticóide tópico) - Advantan® creme - é indicado para o 
tratamento de dermatite atópica (eczema endógeno, neurodermatite), eczema e contato, 
eczema vulgar, eczema degenerativo, eczema disidrótico, eczema em crianças.  

Data de publicação da bula profissional no bulário da Anvisa: 19/04/2021. 
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com as indicações 
da bula? ( ) Não ( X ) Sim 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em caso 
positivo, qual(is)? ( X ) Não (  ) Sim, ____________________________________ 
Trata-se de fabricante exclusivo: LEO Pharma Ltda. 
 
5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Não há nenhuma forma farmacêutica contendo aceponato de metilprednisolona creme 
disponível nas listas do SUS. 
 
Os itens 6 e 7 estão respondidos na análise I. 
 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso positivo, qual 
foi o parecer daquele órgão? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Até o momento não há solicitação de avaliação por parte do fabricante ou outras instituições para o 
tratamento de dermatite de contato, nem para líquen plano. Também não foram encaminhadas 
solicitações de avaliação de outros medicamentos para estas condições de saúde. 

 



9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED)? 

Apresentação PF         
(ICMS 18%) 

PMVG (*)  
(ICMS 18%) 

ADVANTAN (LEO PHARMA) 1 MG/G CREM DERM 15 G R$ 
52,15 

R$ 
40,92 

ADVANTAN (LEO PHARMA) 1 MG/G EMU DERM 20 G R$ 
66,80 

R$ 
52,42 

Listas atualizadas em 07/11/2021. Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/medicamentos/cmed/precos/arquivos/lista_conformidade_gov_2021_11_v2.pdf. 
Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMVG = Preço Máximo de Venda ao Governo 

com alíquota de ICMS para o Paraná. NC = não consta na lista CMED. 
(*) Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de 

Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP, regulamentado pela Resolução nº.3, de 2 de março 

de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos 

constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para atender ordem judicial. Conforme o Comunicado nº 

15/2018 o CAP é de 20,16%. 

 
 

III. ANÁLISE FARMACÊUTICA PARA CLOBETASOL/DIPROSALIC 
 

Não há registro de medicamento contendo em associação os princípios ativos do Diprosalic 
(ÁCIDO SALICÍLICO;DIPROPIONATO DE BETAMETASONA) e o Clobetasol (propionato de 
clobetasol), conforme solicitado na prescrição médica. 
 
CLOBETASOL 

1. O medicamento está registrado na ANVISA? ( ) Não ( X ) Sim 
Registro MS nº 1.8326.0004. 
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na bula? 
 
“O propionato de clobetasol creme é um corticosteroide tópico ..........indicado para adultos, 
idosos e crianças a partir de 1 ano de idade para o alívio das manifestações inflamatórias e 
pruriginosas de dermatites responsivas a esteroides. Estas incluem: o tratamento tópico da 
psoríase (excluindo-se a forma disseminada da doença), eczemas recalcitrantes, líquen plano, 
lúpus eritematoso discoide e outras dermatites que não respondam satisfatoriamente a 
esteroides menos potentes.” 
 
Data de publicação da bula profissional na página do fabricante: 12/08/2021. 
 
3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com as indicações 
da bula? ( ) Não ( X ) Sim 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em caso 
positivo, qual(is)? (  ) Não (  X ) Sim, ____________________________________ 
Existem diversos medicamentos registrados como pomadas dermatológicas contendo 
clobetasol 0,5 mg/g. 
  
5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)? 



( ) Não ( X ) Sim, ____________________________________ 
Fornecido pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica para Psoríase (CID10 
L400; L401; L404 e L408). 
 
Itens 6 e 7 estão respondidos na análise I. 
 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso positivo, qual 
foi o parecer daquele órgão? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Até o momento não há solicitação de avaliação por parte do fabricante ou outras instituições para o 
tratamento de dermatite de contato, nem para líquen plano. Também não foram encaminhadas 
solicitações de avaliação de outros medicamentos para estas condições de saúde. 

 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED)? 
Foram selecionados os medicamentos de maior e menor preço. 

Apresentação PF         
(ICMS 18%) 

PMVG (*)  
(ICMS 18%) 

CLOB-X (GALDERMA BRASIL) 0,5 MG/G POM DERM 30 G R$ 
30,85 

R$ 
24,21 

PROPIONATO DE CLOBETASOL (GERMED) 0,5 MG/G POM 
DERM 30 G 

R$ 
15,35 

R$ 
12,04 

Listas atualizadas em 07/11/2021. Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/medicamentos/cmed/precos/arquivos/lista_conformidade_gov_2021_11_v2.pdf. 
Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMVG = Preço Máximo de Venda ao Governo 

com alíquota de ICMS para o Paraná. NC = não consta na lista CMED. 
(*) Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de 

Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP, regulamentado pela Resolução nº.3, de 2 de março 

de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos 

constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para atender ordem judicial. Conforme o Comunicado nº 

15/2018 o CAP é de 20,16%. 

 
 

DIPROSALIC 
1. O medicamento está registado na ANVISA? ( ) Não ( X ) Sim 
Registro MS nº 1.7817.0793. 

O medicamento contém associação de ácido salicílico 30mg/g e dipropionato de 
betametasona 0,64mg/g (corticosteróide tópico).  
 
2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas na bula? 
 
Diprosalic® pomada é indicado para o tratamento de dermatoses inflamatórias 
hiperquerostáticas ou hiperceratóticas responsivas aos corticosteroides, tais como: psoríase, 
dermatite atópica crônica, neurodermatite, líquen plano, eczema numular, eczema da mão e 
dermatite eczematosa, disidrose, dermatite seborreica do couro cabeludo, ictiose vulgar, 
condições ictióticas em geral, para o alívio da inflamação e do prurido nas doenças de pele 
crônicas que respondem ao tratamento com corticoides de uso dermatológico, e em outras 
condições que apresentam ressecamento e espessamento importantes da pele.  
 
Data de publicação da bula profissional na página do fabricante: 26/04/2021. 
 



3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo com as indicações 
da bula? ( ) Não ( X ) Sim 
 
4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da enfermidade? Em caso 
positivo, qual(is)? (  ) Não (  X ) Sim, ____________________________________ 
Existem diversos medicamentos registrados como pomadas dermatológicas contendo ácido 
salicílico com dipropionato de betametasona.  
  
5. O medicamento está incluído na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME), 
Relação Estadual de Medicamentos (RESME) ou na Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME)? Se sim, qual(is)? 
( ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
O Componente Básico da Assistência Farmacêutica fornece pomada contendo ácido salicílico 
50 mg/g (5%). 
 
Itens 6 e 7 estão respondidos na análise I. 
 
8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em caso positivo, qual 
foi o parecer daquele órgão? 
( X ) Não ( ) Sim, ____________________________________ 
Até o momento não há solicitação de avaliação por parte do fabricante ou outras instituições para o 
tratamento de dermatite de contato, nem para líquen plano. Também não foram encaminhadas 
solicitações de avaliação de outros medicamentos para estas condições de saúde. 

 
9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de Regulação do 
Mercado de Medicamentos (CMED)? 
Foram selecionados os medicamentos de maior e menor preço. 

Apresentação PF 
(ICMS 18%) 

PMVG (*)  
(ICMS 18%) 

DIPROSALIC 0,64 MG/G + 30 MG/G POM 30 G (COSMED 
INDUSTRIA DE COSMETICOS E MEDICAMENTOS) 

R$ 
27,29 

R$ 
21,41 

DIPROPIONATO DE BETAMETASONA + ÁCIDO SALICÍLICO 
(TEUTO BRASILEIRO) 0,5 MG/G + 30 MG/G POM DERM 30 G 

R$ 
17,45 

R$ 
13,69 

Listas atualizadas em 07/11/2021. Fonte: https://www.gov.br/anvisa/pt-

br/assuntos/medicamentos/cmed/precos/arquivos/lista_conformidade_gov_2021_11_v2.pdf. 
Nota: PF = preço de fábrica com alíquota de ICMS para o Paraná. PMVG = Preço Máximo de Venda ao Governo 

com alíquota de ICMS para o Paraná. NC = não consta na lista CMED. 
(*) Preço Máximo de Venda ao Governo – PMVG é o resultado da aplicação do Coeficiente de Adequação de 

Preços (CAP) sobre o Preço Fábrica – PF [PF* (1-CAP)]. O CAP, regulamentado pela Resolução nº.3, de 2 de março 

de 2011, é um desconto mínimo obrigatório a ser aplicado sempre que forem realizadas vendas de medicamentos 

constantes do rol anexo ao Comunicado 6/2013 ou para atender ordem judicial. Conforme o Comunicado nº 

15/2018 o CAP é de 20,16%. 
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