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PARECER CREMEB Nº 04/09 
(Aprovado em Sessão da 2ª Câmara de 05/03/2009) 

 

 

EXPEDIENTE CONSULTA Nº 159.473 /08 

ASSUNTO: Glosas de antiinflamatórios em pronto socorro e ambulatório. 

RELATOR: Cons. Rita Virginia Marques Ribeiro 
 
 

Ementa: As indicações do uso de antiinflamatórios em pronto socorro e 
ambulatório são de exclusiva responsabilidade e determinação do médico 
assistente. A sua prescrição deve estar fundamentada no quadro clínico e 
anamnese, que deverão estar adequadamente descritos em prontuário 
médico. 

 
 
DA CONSULTA 

 

Unidade que presta atendimento em ortopedia “solicita parecer ao CREMEB referente a glosas que alguns 
convênios vêm praticando em antiinflamatórios como exemplo: Diprospan (dipropionato de betametasona 
e fosfato dissódico de betametasona) e Dexador Cianocobalamina/Pridoxina/Tiamina/Dexametasona) 
administrados sobre prescrição médica em Pronto Socorro e ambulatório mediante quadro clinico 
apresentado pelos pacientes, sob alegação de medicamento sem cobertura para atendimento ambulatorial 
e medicamento de uso domiciliar”.  
                           .                                                
 
FUNDAMENTAÇÃO  
 
Existe o conhecimento pelos planos de saúde de que os medicamentos mais rotineiramente utilizados em 
quadros agudos em Ponto Socorro são os de rápida absorção, de ação imediata. Os de uso 
especificamente ambulatoriais, sem a indicação de uso na unidade de emergência, com prescrição para 
residência, que não necessitem de administração assistida, ou seja, não necessitam de intervenção ou 
supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é exclusivamente hospitalar, não tem 
a obrigatoriedade de cobertura, conforme regulamentação da ANS. 
 
A RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN Nº 167, DE 9 DE JANEIRO DE 2007, que atualiza o Rol de 
Procedimentos e Eventos em saúde, que constitui a referência básica para cobertura assistencial nos 
planos privados de assistência à saúde, contratados a partir de 1º de janeiro de 1999, fixa as diretrizes de 
Atenção à Saúde, no CAPÍTULO III- DAS COBERTURAS ASSISTENCIAIS, Seção I, Do Plano- 
Referência, define: 
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Parágrafo único. “ São permitidas as exclusões assistenciais previstas no artigo 10 da Lei nº 9.656, de 
1998, observando-se as seguintes definições:  

 
VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar:  
medicamentos para tratamento domiciliar são aqueles que não requerem administração assistida, ou seja, 
não necessitam de intervenção ou supervisão direta de profissional de saúde habilitado ou cujo uso não é 
exclusivamente hospitalar, podendo ser adquiridos por pessoas físicas em farmácias de acesso ao público 
e administrados em ambiente externo ao de unidade de saúde (hospitais, clínicas, ambulatórios e urgência 
e emergência);” 
 
Apesar da HIDROCORTISONA (SUCCINATO SÓDICO-SOLUCORTEF®) ser  medicação usualmente 
utilizada na emergência em quadros alérgicos agudizados, o  
DIPROSPAN® é uma associação de ésteres de betametasona que produz efeitos antiinflamatórios, 
antialérgicos e anti-reumáticos e está indicado para o tratamento de doenças agudas e crônicas 
responsivas aos corticóides, tais como: Alterações osteomusculares e de tecidos moles; condições 
alérgicas - asma brônquica crônica; condições dermatológicas e colagenoses. DIPROSPAN® Injetável 
também é recomendado para:  
 
1) injeções intramusculares em doenças que respondem aos corticóides sistêmicos;  
2) injeções diretamente nos tecidos moles afetados, quando indicado;  
3) injeções intra-articulares e periarticulares em distúrbios (afecções articulares);  
4) injeção intralesional em várias condições dermatológicas;  
5) injeção local em certas alterações inflamatórias e císticas do pé.  
 
A atividade terapêutica imediata é fornecida pelo éster solúvel fosfato dissódico de betametasona, o qual é 
rapidamente absorvido após a injeção. A atividade prolongada é promovida pelo dipropionato de 
betametasona, que por ser de absorção lenta, controla os sintomas durante um longo período.  
 
Dexador® (Cianocobalamina/Piridoxina/Tiamina / Dexametasona) é um composto de substâncias que 
atuam de forma sinérgica nos processos inflamatórios de origem neurogênica ou de natureza músculo – 
esquelética, possui potente ação antiinflamatória e analgésica, devido a inibição dos processos 
inflamatórios. Cianocobalamina- precursora da Coenzima B12- atua nos processos degenerativos 
inflamatórios causados por desmielinização. 
Tiamina-vitamina que atua nos processos de regeneração das terminações nervosas e de restauração da 
força muscular. 
 
Apesar da associação com a Cianocobalamina e a Tiamina parecer descaracterizar a indicação do 
medicamento na emergência, a associação com a Dexametasona, fundamenta e justifica a sua indicação 
para os casos emergenciais em:  
 
Neurologia: Nevralgias, Neurites, Polineurites, Nevralgia intercostal, Nevralgia ciática e Nevralgias de 
outros nervos periféricos, Paresia facial, Poliradiculoneurite, Hérnia de disco intervertebral, Lombalgias e 
Neuropatias diabéticas. 
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Reumatologia: Crises agudas de processos reumáticos : Artrite reumatóide, Bursite, Capsulite, 
Espondilite e Reumatismo poliarticular agudo. Outros processos: Lombalgias e Tendinites, Síndrome 
Escápulo - Umeral. 
Ortopedia e traumatologia: Contusões agudas com comprometimento osteoarticular ou osteomuscular. 
Espasmos musculares agudos. 

A indicação e prescrição dos medicamentos é da responsabilidade e determinação do médico assistente, 
conforme Código de Ética Médica: 

• Art. 8° - “O médico não pode, em qualquer circunstância, ou sob qualquer pretexto, renunciar à 
sua liberdade profissional, devendo evitar que quaisquer restrições ou imposições possam 
prejudicar a eficácia e correção de seu trabalho.”  

• Art. 21 – É direito do médico “Indicar o procedimento adequado ao paciente, observadas as 
práticas reconhecidamente aceitas e respeitando as normas legais vigentes no País”. 

 CONCLUSÃO 

 

Os produtos citados possuem indicações específicas e cuidados a serem observados na área de 
ortopedia, em situações ambulatoriais e de emergência, pois são medicamentos utilizados em fase aguda 
ou crônica agudizada de determinadas patologias, na dependência do quadro clínico, devendo o seu uso 
ser criterioso, a fim de evitar os efeitos colaterais pelo uso excessivo, pelas hipersensibilidades e contra 
indicações específicas. A indicação de qualquer terapêutica é de exclusiva responsabilidade e 
determinação do médico assistente, conforme preconiza o Código de Ética Médica, devendo constar em 
prontuários ou fichas clínicas os registros adequados de anamnese e exame físico, que fundamentarão as 
prescrições realizadas e evitarão possíveis glosas pelos convênios de saúde. 
 
 
É o parecer. SMJ 
 
 
Salvador, 01 de fevereiro de 2009. 
 
 
Cons. Rita Virginia Marques Ribeiro. 
Relatora 
  


