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Órgão: Ministério da Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária/2ª Diretoria 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 19, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2023 

A Diretora da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto no art. 203, VIII do Regimento Interno aprovado pela Resolução de 
Diretoria Colegiada - RDC nº 585, de 10 de dezembro de 2021, resolve tornar público o presente 
Edital de chamamento público para requerimento de informações de registro e situação 
regulatória mundial de medicamentos similares sem medicamento de referência, inclusive 
similares únicos de mercado, que não tiveram adequação à Resolução da Diretoria Colegiada - 
RDC nº 134, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a adequação de medicamentos já 
registrados, republicada como RDC n° 675, de 30 de março de 2022, e medicamentos de 
referência em avaliação, conforme informações detalhadas em Anexo. 

MEIRUZE SOUSA 
FRITAS 

ANEXO 

1. OBJETO 

Edital de chamamento público para requerimento de informações de registro e 
situação regulatória mundial de similares sem medicamento de referência, inclusive similares 
únicos de mercado, que ainda não tiveram a adequação à Resolução de Diretoria Colegiada - 
RDC nº 134, de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre a adequação de medicamentos já 
registrados, republicada como RDC n° 675, de 30 de março de 2022 avaliada pela Anvisa e 
medicamentos de referência em avaliação, que foram retirados da lista de medicamentos de 
referência. Trata-se de etapa preparatória com o propósito de atender os termos do Voto n° 
275/2022/SEI/DIRE2/Anvisa. 

2. PÚBLICO-ALVO 

O presente Edital destina-se a todas as empresas titulares de registro de 
medicamentos sintéticos que cumpram com uma das condições descritas abaixo: 

I- Sejam enquadrados como similares únicos de mercado (SUM) e ainda não 
tenham sido considerados adequados à RDC n° 134, de 29 de maio de 2003 ou à RDC n° 675, de 
30 de março de 2022; 

II - Sejam enquadrados como similares, ainda não tenham sido considerados 
adequados à RDC n° 134, de 29 de maio de 2003 ou RDC n° 675, de 30 de março de 2022 e não 
tenham, até o momento, medicamento de referência indicado na Lista de Medicamentos de 
Referência publicada pela ANVISA; 
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III - Sejam enquadrados como similares, novos ou genéricos e tenham estado, em 
algum momento, listados na Lista de Medicamentos de Referência publicada pela ANVISA, mas 
tenham sido retirados para avaliação e não tenham retornado até o momento. 

Os medicamentos que foram identificados previamente como enquadrados nesses 
quesitos estão listados abaixo, no item 5 deste Anexo. 

Caso algum medicamento se enquadre nos quesitos deste Edital e não esteja 
listado abaixo, ou que a informação sobre seus medicamentos constantes na tabela não esteja 
atualizada, a empresas titular do produto também fará parte do público-alvo e deverá 
igualmente proceder conforme descrito no item 4 deste anexo. 

Também podem responder a este Edital as empresas que desejem registrar 
medicamentos genéricos e similares de determinado medicamento e que tenham tido o pedido 
de inclusão na lista de medicamentos de referência negado, ter devido a pendências na análise 
de eficácia, segurança e qualidade, ainda que o produto não esteja listado na tabela. 

Empresas que pretendam registrar medicamentos genéricos e similares de 
medicamentos que não estão na lista de referência também podem preencher o formulário 
indicando seu interesse. 

3. OBJETIVOS DO EDITAL 

Coletar informações sobre os medicamentos de empresas conforme descrito em 
"PÚBLICO-ALVO", para subsidiar a decisão da Gerência-Geral de Medicamentos - GGMED sobre 
a manutenção do registro destes medicamentos, assim como sobre a possibilidade de inclusão 
ou retorno dos mesmos para a lista de medicamentos de referência. 

As informações a serem coletadas dizem respeito à presença ou não dos produtos 
em outros mercados regulados, à possibilidade de provas alternativas a estudos clínicos de fase 
III (por exemplo, estudos de bioequivalência) e à racionalidade clínica das associações, quando 
for o caso. 

4. PRAZO E FORMA DE PARTICIPAÇÃO 

Para os casos enquadrados nos requisitos do Item 2 (público-alvo), a empresa 
deverá responder, em até 90 (noventa) dias, contados a partir da publicação deste Edital, ao 
formulário cujo link está disponibilizado abaixo: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_J6tvPDNU2Ax7cIX17dg
cXZCqFQkkJJoJXdRIfdcGlUMVc5VTNTQldUVEg3V0Y2SkwxRlUxVVhDQy4u 

A resposta ao formulário é obrigatória para os produtos listados no item 5 deste 
Edital. No entanto, o formulário pode ser também respondido por qualquer empresa ou por 
pessoa interessada. As respostas ao formulário poderão ser publicizadas, a critério da Agência, 
resguardando o sigilo de informações nos termos da Lei, em especial informações sigilosas 
informadas pela detentora do registro do medicamento e informações sobre projetos em 
desenvolvimento das empresas que pretendem registrar medicamentos. 
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5. LISTA DE MEDICAMENTOS ENVOLVIDOS 

Nome Comercial Princípio Ativo Forma Farmacêutica 

ACERATUM peróxido de uréia 
SOLUÇÃO 
OTOLÓGICA 

ACNASE peroxido de benzoila + enxofre 
CREME 
DERMATOLÓGICO 

ALGY-FLANDERIL ibuprofeno 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

ALICURA ácido acetilsalicílico + cafeína 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

ALPHACAINE cloridrato de lidocaina + epinefrina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

AMIDALIN tirotricina+benzocaína PASTILHA SIMPLES 

AMPLATIL ampicilina sódica PÓ INJETÁVEL 

ANDANTOL cloridrato de isotipendil GEL 

ANDRIODERMOL 
ácido undecilênico + propionato de cálcio + 
hexilresorcinol + undecilenato de zinco 

PÓ TÓPICO 

ANDRIODERMOL 
ácido undecilênico + undecilenato de sódio + 
ácido propiônico 
+ propionato de sódio + hexilresorcinol 

SOLUÇÃO TÓPICA 

ANESTALCON cloridrato de proximetacaína SOLUÇAO OFTÁLMICA 

ANFORICIN B anfotericina b PÓ LIÓFILO INJETÁVEL 

ANSITEC cloridrato de buspirona 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

ANTUX levodropropizina SOLUÇÃO ORAL 

ANTUX levodropropizina XAROPE 

ARTICAINE cloridrato de articaína + epinefrina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

ATROVERAN 
COMPOSTO 

dipirona + cloridrato de papaverina + extrato de 
atropa belladonna 

COMPRIMIDO 
SIMPLES 

ATROVERAN 
COMPOSTO 

dipirona + cloridrato de papaverina + extrato de 
atropa belladonna + extrato de hyoscyamus 
niger linné + extrato peumus boldus 

SOLUÇÃO ORAL 

AZULFIN sulfassalazina 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

BAC-SULFITRIN sulfametoxazol + trimetoprima SOLUÇÃO INJETÁVEL 
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BAMIFIX cloridrato de bamifilina 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

BENATUX 
cloridrato de difenidramina + cloreto de amônio 
+ citrato de sódio 

XAROPE 

BENZEVIT óxido de zinco + nistatina 
CREME 
DERMATOLÓGICO 

BENZOCID benzoato de benzila EMULSÃO TÓPICA 

BENZODERM benzoato de benzila EMULSÃO TÓPICA 

BENZOTOP benzocaína GEL 

BERITIN BC 

cloridrato de ciproeptadina + cloridrato de 
tiamina + riboflavina-5-fosfato de sódio + 
cloridrato de piridoxina + nicotinamida + ácido 
ascórbico 

XAROPE 

BIALERGE 
maleato de bronfeniramina + cloridrato de 
fenilefrina 

ELIXIR 

BISMU-JET 
procaína(cloridrato)+neomicina(sulfato)bismuto 
de 
sódio(tartarato) 

SUSPENSÃO ORAL 

BREVIBLOC cloridrato de esmolol SOLUÇÃO INJETÁVEL 

BREXIN piroxicam beta-ciclodextrina 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

CALTREN nitrendipino 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

CANDICORT cetoconazol + dipropionato de betametasona 

CREME 
DERMATOLÓGICO e 
POMADA 
DERMATOLÓGICA 

CASPACIL sulfeto de selênio XAMPU 

CECLOR cefaclor monoidratado SUSPENSÃO ORAL 

CECLOR cefaclor monoidratado 

COMPRIMIDO 
REVESTIDO DE 
LIBERAÇÃO 
PROLONGADA 

CEFALIUM 
mesilato de di-hidroergotamina + paracetamol+ 
cloridrato de 
metoclopramida 

COMPRIMIDO 
SIMPLES 
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CEFALIV 
mesilato de di-hidroergotamina + dipirona + 
cafeína 

COMPRIMIDO 
SIMPLES 

CERUMIN hidroxiquinolina+trolamina 
SOLUÇÃO 
OTOLOGICA 

CICLADOL piroxicam beta-ciclodextrina 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

CILINON ampicilina sódica PÓ INJETÁVEL 

CILODEX 
cloridrato de ciprofloxacino monoidratado + 
dexametasona 

POMADA OFTÁLMICA 

CINATREX cloridrato de tetraciclina POMADA OFTÁLMICA 

CINETOL lactato de biperideno SOLUÇÃO INJETÁVEL 

CLENIL dipropionato de beclometasona SUSPENSÃO NASAL 

CLENIL 
COMPOSITUM A 

dipropionato de beclometasona + sulfato de 
salbutamol 

SUSPENSÃO 
INALATÓRIA 

CLOMID clomifeno (citrato) 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

CLOROQUINA(LQFEX) cloroquina(difosfato) 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

COBAPETIT (cloridrato de ciproeptadina) + (cobamamida) 
XAROPE + PO 
P/RECONSTITUIÇÃO 

COBAVITAL cobamamida + cloridrato de ciproeptadina 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

COLPISTAR 
metronidazol + nistatina + cloreto de 
benzalcônio + lisozima 

CREME VAGINAL 

Cristacilina benzilpenicilina potássica 
PÓ P/ SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

Cristacilina benzilpenicilina potássica 
PÓ P/ SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

CYMEVIR ganciclovir sódico SOLUÇÃO INJETÁVEL 

CYSTEX 
cloridrato de acriflavina + metenamina + cloreto 
de metiltionínio + beladona pó 

DRÁGEA 

DAFORIN cloridrato de fluoxetina CÁPSULA DURA 

DALMADORM flurazepam 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

DAPSONA(FURP) dapsona 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 
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DECADRON NASAL dexametasona + neomicina + fenilefrina SOLUÇÃO NASAL 

DECADRONAL acetato de dexametasona 
SUSPENSÃO 
INJETÁVEL 

DEFLAIMMUN deflazacorte 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

DELTALAB deltametrina XAMPU 

DELTALAB deltametrina EMULSÃO 

DERMAZINE sulfadiazina de prata CREME VAGINAL 

DEXADOR 
cianocobalamina + piridoxina + tiamina + 
dexametasona 

COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

DEXADOR 
cianocobalamina + piridoxina + tiamina + 
dexametasona 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

DEXANEURIN 
(cianocobalamina + cloridrato de piridoxina + 
cloridrato de tiamina + cloridrato de lidocaina) + 
(fosfato dissódico de dexametasona) 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

DIFENIDRIN difenidramina(cloridrato) SOLUÇÃO INJETAVEL 

DIMORF sulfato de morfina 
CÁPSULA DURA DE 
LIBERAÇÃO 
MODIFICADA 

DIMORF sulfato de morfina 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

DISPLATA carboplatina PÓ LIOFILO INJETÁVEL 

DISPLATA carboplatina PÓ LIOFILO INJETÁVEL 

DORILAX paracetamol + carisoprodol + cafeína 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

DORILESS 
dipirona + cloridrato de prometazina + 
cloridrato de adifenina 

SOLUÇÃO ORAL 

DORMIRE midazolam SOLUÇÃO ORAL 

DRENISON fludroxicortida 
CREME 
DERMATOLÓGICO 

DRENISON fludroxicortida CURATIVO OCLUSIVO 

DRENISON N fludroxicortida + sulfato de neomicina 

CREME 
DERMATOLÓGICO e 
POMADA 
DERMATOLÓGICA 
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EFURIX fluoruracila 
CREME 
DERMATOLÓGICO 

ELOTIN 
fluocinolona acetonida + sulfato de neomicina + 
sulfato de polimixina b + cloridrato de lidocaina 

SOLUÇÃO 
OTOLÓGICA 

ENXAK 
mesilato de di-hidroergotamina + dipirona + 
cafeína 

1MG+350MG+100MG 

ESPASMO DIMETILIV dimeticona + metilbrometo de homatropina EMULSÃO ORAL 

ESPASMO FLATOL dimeticona + metilbrometo de homatropina EMULSÃO ORAL 

ETILEFRIL cloridrato de etilefrina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

ETNA 
Acetato de hidroxocobalamina + citina 5'-
monofosfato dissódica + uridina 5'- trissódica 

CÁPSULA 
GELATINOSA DURA 

ETOXIN etossuximida XAROPE 

EXELMIN cambendazol + mebendazol 
SUSPENSÃO ORAL e 
COMPRIMIDO 

EXIT piracetam + cinarizina 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

FAMOX famotidina 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

FANCLOMAX fanciclovir 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

FAULDLEUCO folinato de cálico SOLUÇÃO INJETAVEL 

FENILEFRIN cloridrato de fenilefrina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FENOCRIS fenobarbital SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FLOGIRAX ofloxacino 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

FLOGO-ROSA cloridrato de benzidamina 
PO PARA 
PREPARAÇOES 
EXTEMPORANEA 

FLOXINA ofloxacino 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

FLUFENAN dicloridrato de flufenazina 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

FLUFENAN DEPOT enantato de flufenazina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

FLUIBRON cloridrato de ambroxol 
SOLUÇÃO 
INALATÓRIA 
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FLUITOSS carbocisteína XAROPE 

FLUITOSS carbocisteína XAROPE 

FLUNARIN diclorirato de flunarizina 
CÁPSULA DURA 
MICROGRÂNULOS 

FLUVIRAL 
paracetamol + maleato de clorfeniramina + 
cloridrato de fenilefrina 

COMPRIMIDO 
SIMPLES 

FOLINAC folinato de cálcio 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

FOLINATO DE 
CÁLCIO (EUROFARM) 

folinato de cálcio SOLUÇAO INJETAVEL 

FURP-ETAMBUTOL etambutol(cloridrato) 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

FURP-PIRAZINAMINA pirazinamina 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

GANVIRAX ganciclovir CÁPSULA DURA 

GENUXAL ciclofosfamida monoidratada 

COMPRIMIDO 
REVESTIDO 
LIBERAÇÃO 
RETARDADA 

GENUXAL ciclofosfamida monoidratada 
PÓ P/ SOLUÇÃO 
INJETÁVEL 

GINGILONE 
acetato de hidrocortisona + sulfato de 
neomicina 

POMADA BUCAL 

GLYQUIN XM hidroquinona + ácido glicólico 
CREME 
DERMATOLÓGICO 

HIDRION furosemida + cloreto de potássio 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

HIDROCORTE hidrocortisona + clioquinol 
CREME 
DERMATOLÓGICO 

HISTADIN D loratadina + sulfato de pseudoefedrina 

COMPRIMIDO 
REVESTIDO DE 
LIBERAÇÃO 
PROLONGADA 

HOLOXANE ifosfamida 
PÓ PARA 
PREPARAÇÕES 
EXTEMPORÂNEA 

HOMATROPIN metilbrometo de homatropina SOLUÇÃO ORAL 
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HYPOVERIN cloridrato de papaverina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

IBUFRAN ibuprofeno 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

IBUPRIL ibuprofeno 
COMPRIMIDO 
SIMPLES 

IBUPRIL ibuprofeno 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

IBUVIX ibuprofeno 
COMPRIMIDO 
REVESTIDO 

ILOSONE eritromicina SOLUÇÃO TÓPICA 

ILOSONE estolato de eritromicina DRÁGEA 

INDUX citrato de clomifeno COMPRIMIDO SIMPLES 

INIBINA cloridrato de isoxsuprina COMPRIMIDO SIMPLES 

INIBINA cloridrato de isoxsuprina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

ISORDIL dinitrato de isossorbida COMPRIMIDO SUBLINGUAL 

ISORDIL dinitrato de isossorbida COMPRIMIDO SIMPLES 

JUMEXIL seleglina (cloridrato) COMPRIMIDO SIMPLES 

LEVORDIOL 
levonorgestrel + etinilestradiol + 
cloridrato de piridoxina 

COMPRIMIDO AMARELO + 
COMPRIMIDO BRANCO + 
COMPRIMIDO ROSA + 
COMPRIMIDO SALMÃO 

LIMBITROL 
cloridrato de amitriptilina + 
clordiazepóxido 

CÁPSULA DURA 

LOMICINA sulfato de neomicina POMADA DERMATOLÓGICA 

LORATAMED loratadina SOLUÇÃO ORAL 

MALVATRICIN 
Tirotricina + quinosol + cloridrato de 
lidocaína 

SOLUÇÃO TOPICA 

MAXIFLOX D 
dexametasona + cloridrato de 
ciprofloxacino 

SUSPENSÃO OFTÁLMICA 

MAXIFLOX D 
dexametasona + cloridrato de 
ciprofloxacino 

POMADA OFTÁLMICA 

MAXSULID nimesulida betaciclodextrina COMPRIMIDO SIMPLES 

MELHORAL ácido acetilsalicílico COMPRIMIDO SIMPLES 

MENOPRIN estrogênios conjugados COMPRIMIDO REVESTIDO 
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MEPIADRE cloridrato de mepivacaína + epinefrina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

MEPINOR 
cloridrato de mepivacaína + 
norepinefrina 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

MERACILINA fenoximetilpenicilina potássica COMPRIMIDO 

MESTINON brometo de piridostigmina COMPRIMIDO SIMPLES 

METREXATO metotrexato COMPRIMIDO SIMPLES 

MICOPLEX tiabendazol + neomicina POMADA 

MICOTIAZOL 
ácido salicílico + ácido benzóico + iodo 
metalóide 

SOLUÇÃO TÓPICA 

MINUSORB alendronato sódico COMPRIMIDO SIMPLES 

MIOCARDIL nimodipino COMPRIMIDO REVESTIDO 

MIONEVRIX 
Carisoprodol + cloridrato de piridoxina + 
cloridrato de tiamina + cianocobalamina 
+ dipirona monoidratada 

COMPRIMIDO REVESTIDO 

MITEXAN mesna COMPRIMIDO REVESTIDO 

MONOCORDIL isossorbida(mononitrato) 
COMPRIMIDO SIMPLES E 
SUB-LINGUAL 

MONOCORDIL isossorbida(mononitrato) SOLUÇAO ORAL 

MONOCORDIL isossorbida(mononitrato) 
CÁPSULA GELATINOSA 
DURA 

NARCARICINA benzbromarona COMPRIMIDO SIMPLES 

NARIDRIN 
clridrato de nafazolina + maleato de 
mepiramina + 
dexpantenol 

SOLUÇAO NASAL 

NASOFELIN cloridrato de fenoxazolina SOLUÇÃO NASAL 

NEMICINA sulfato de neomicina POMADA DERMATOLÓGICA 

NENE DENT N 
lidocaína(cloridrato)+matricaria 
chamomilla l+polidocanol 

GEL E SOLUÇÃO TÓPICA 

NEO FEDIPINA nifedipino COMPRIMIDO SIMPLES 

NEOCAÍNA 0,25% 
COM 
VASOCONSTRITOR 

cloridrato de bupivacaína + epinefrina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

NEOCAÍNA 0,25% 
COM 
VASOCONSTRITOR 

cloridrato de bupivacaína + epinefrina SOLUÇÃO INJETÁVEL 
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NEOCAINA PESADA cloridrato de bupivacaína + glicose anidra SOLUÇÃO INJETÁVEL 

NEOLEFRIN BABY 
paracetamol + maleato de 
carbinoxamina 

SOLUÇÃO ORAL 

NEOPRAZOL omeprazol 
CÁPSULA GELATINOSA 
DURA 

NEPRESOL cloridrato de hidralazina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

NILPERIDOL citrato de fentanila + droperidol SOLUÇÃO INJETÁVEL 

NITRAPAN nitrazepam COMPRIMIDO 

NITRENCORD nitrendipino COMPRIMIDO REVESTIDO 

NITROP nitroprusseto de sódio SOLUÇÃO INJETÁVEL 

NOEX budesonida micronizada SUSPENSÃO NASAL 

NOEX budesonida micronizada SUSPENSÃO NASAL 

OMOPREL omeprazol CÁPSULA DURA 

OPHTCOL cloreto de carbacol SOLUÇÃO INJETÁVEL 

OXINEST cloridrato de oxibuprocaína SOLUÇÃO OFTÁLMICA 

OXSORALEN metoxisaleno CÁPSULA MOLE 

PARARTRIN ibuprofeno COMPRIMIDO SIMPLES 

PASSAJÁ 
cloridrato de procaína + timol + mentol + 
cânfora 

SOLUÇÃO TÓPICA 

PENKARON 
benzilpenicilina procaína + 
benzilpenicilina potássica 

PÓ INJETÁVEL 

PEN-VE-ORAL fenoximetilpenicilina potássica COMPRIMIDO 

PEN-VE-ORAL fenoximetilpenicilina potássica PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL 

PENVIR fanciclovir COMPRIMIDO REVESTIDO 

PLAMET bromoprida COMPRIMIDO SIMPLES 

POMICINA sulfato de neomicina POMADA DERMATOLÓGICA 

PRESS PLUS 
besilato de anlodipino + cloridrato de 
benazepril 

CÁPSULA DURA 

PRIMID primidona COMPRIMIDO SIMPLES 

PROPESS dinoprostona PESSÁRIO 

PROTAMINA cloridrato de protamina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

PYR-PAM pamoato de pirvínio DRÁGEA 

PYR-PAM pamoato de pirvínio SUSPENSÃO ORAL 
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QUEIMALIVE sulfacetamida sódica + trietanolamina POMADA DERMATOLOGICA 

RIBAVIRIN ribavirina 
CÁPSULA GELATINOSA 
DURA 

ROCALTROL calcitriol CÁPSULA MOLE 

SANTIAZEPAM diazepam SOLUÇÃO INJETÁVEL 

SECFAR secnidazol PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 

SEDADOR 
dipirona + cloridrato de prometazina + 
cloridrato de adifenina 

SOLUÇÃO ORAL 

SEPURIN metenamina + cloreto de metiltioninio DRÁGEA 

SOMALGIN CARDIO 
ácido acetilsalicílico + carbonato de 
magnésio + glicinato de alumínio 

COMPRIMIDO CAMADA 
DUPL 

STELAZINE dicloridrato de trifluoperazina COMPRIMIDO REVESTIDO 

SUCRAFILM sucralfato COMPRIMIDO MASTIGAVEL 

SUCRAFILM sucralfato SUSPENSÃO ORAL 

SULADRIN sulfadiazina COMPRIMIDO SIMPLES 

SVUDIN estavudina PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL 

SVUDIN estavudina CÁPSULA DURA 

TALCO ALÍVIO 
salicilato de fenila + óxido de zinco + 
ácido bórico + enxofre + mentol + 
cânfora 

PO TOPICO 

TECNOMET metotrexato COMPRIMIDO SIMPLES 

TENADREN 
cloridrato de propranolol + 
hidroclorotiazida 

COMPRIMIDO SIMPLES 

TENSURIL diazóxido SOLUÇÃO INJETÁVEL 

THIABEN tiabendazol SUSPENSÃO ORAL 

THIABEN tiabendazol COMPRIMIDO 

TILUGEN fendizoato de cloperastina SUSPENSÃO ORAL 

TIMASEN SR cloridrato de tramadol 
CÁPSULA DURA DE 
LIBERAÇÃO PROLONGADA 

TIMEOLATE 
cloridrato de lidocaina + cloreto de 
benzetônio 

SOLUÇÃO TÓPICA 

TRIVAGEL N 
dexametasona + nistatina + sulfato de 
neomicina + tirotricina 

CREME VAGINAL 
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TROK 
cetoconazol + dipropionato de 
betametasona 

CREME DERMATOLÓGICO e 
POMADA DERMATOLÓGICA 

UROCTRIN 
sulfametoxazol + trimetoprima + 
cloridrato de fenazopiridina 

COMPRIMIDO REVESTIDO 

VASCER pentoxifilina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

VERTIGIUM dicloridrato de flunarizina COMPRIMIDO SIMPLES 

VERTIX dicloridrato de flunarizina COMPRIMIDO SIMPLES 

VERTIZINE D 
dicloridrato de flunarizina + mesilato de 
diidroergocristina 

COMPRIMIDO SIMPLES 

WONILIN 
benzilpenicilina procaína + 
benzilpenicilina potássica 

PO LIOFILO PARA 
SUSPENSÃO INJETAVEL 

XAROPE 44 E 
bromidrato de dextrometorfano + 
guaifenesina 

XAROPE 

XYLESTESIN COM 
NOREPINEFRINA 

cloridrato de lidocaina + hemitartarato 
de norepinefrina 

SOLUÇÃO INJETÁVEL 

XYLESTESIN PESADA cloridrato de lidocaina + glicose SOLUÇÃO INJETÁVEL 

YOMAX cloridrato de ioimbina COMPRIMIDO SIMPLES 

ZIDOVIR zidovudina SOLUÇÃO INJETÁVEL 

 


