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IDENTIFICAÇÃO DA ANÁLISE FARMACOLÓGICA 

Número do processo: nº 5014456-97.2019.4.04.7001 

Medicamento solicitado: Voriconazol 200mg 

Autora da ação: Defensoria Pública da União 

Réu da ação: Estado do Paraná e União 

Farmacêutico responsável pela análise: Camilo Molino Guidoni (CRF: 26232) 

Estagiário farmácia: Otavio Augusto Evangelista 

 

ANÁLISE FARMACÊUTICA 

1. O medicamento está registrado na ANVISA?  ( ) Não     (X) Sim 

Sim, a medicação em questão tem registro na ANVISA.1 

2. Em caso de haver registro na ANVISA, quais são as indicações previstas 

na bula? 

De acordo com a bula2, a medicação Voriconazol tem indicações para tratamento 

de: 

● Aspergilose invasiva; 

● Infecções invasivas graves por Candida, incluindo candidemia e 

candidíase esofágica; 

● Infecções fúngicas graves causadas por Scedosporium spp. e Fusarium 

spp; 

● O voriconazol deve ser administrado principalmente a pacientes com 

infecções progressivas e passíveis de causar a morte. 

3. Ainda em caso de haver registro na ANVISA, a prescrição está de acordo 

com as indicações da bula?    (X) Não     ( ) Sim 

Não encontrado na bula indicação do voriconazol para o tratamento da meningite 

criptocóccica. 

4. Existe medicamento genérico ou similar para o tratamento da 

enfermidade? Em caso positivo, qual(is)? ( ) Não     (X) Sim 

 
1 https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=9422&situacaoRegistro=V 
2 http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp 

https://consultas.anvisa.gov.br/#/medicamentos/q/?substancia=9422&situacaoRegistro=V
http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp
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O Voriconazol possui genéricos3 da empresa Vfend; 

O Voriconazol possui os seguintes similares4: 

● Venac 200mg da Eurofarma; 

● Velenaxol 200mg da Sandoz. 

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 

6. Há Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), no âmbito do SUS, 

para a doença que acomete o paciente? Em caso positivo, especificar qual 

é.  

(X) Não     ( ) Sim 

7. Quais são os medicamentos disponibilizados pelo SUS para o tratamento 

da doença que acomete o paciente? 

De acordo com a RENAME5: 

● Anfotericina B; 

● Fluconazol; 

● Itraconazol; 

8. O medicamento postulado foi submetido à análise da CONITEC? Em 

caso positivo, qual foi o parecer daquele órgão?  

(X) Não     ( ) Sim 

9. Qual o preço máximo do medicamento estabelecido pela Câmara de 

Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED)? 

De acordo com a CMED, os preços máximos ao consumidor, com ICMS 20%6: 

● Voriconazol (Wyeth) 200mg, com 14, R$4.863,86; 

● Voriconazol (Glenmark) 200mg, com 10, R$3.474,19; 

● Voriconazol (Accord) 200mg, com 10, R$3.474,19; 

● Voriconazol (Cristália Químico) 200mg, com 10, R$3.474,21; 

● Vori (Cristália Químico) 200mg, com 10, R$3.787,20; 

● Voriconazol (Cristália Químico) 200mg, com 14, R$4.863,86; 

 
3 http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Gen%C3%A9ricos+registrados+-

+por+nome+do+gen%C3%A9rico+27-08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f 
4 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352782/Lista+de+medicamentos+similares+intercambi%
C3%A1veis/27d0f06c-5082-4a92-a667-08b4763a498f 
5 http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf 
6 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/5777008/LISTA_CONFORMIDADE_2020_02_v6.pdf/c30
2feed-c6bf-46ea-bdd8-166e2e105420 páginas 592-593 

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Gen%C3%A9ricos+registrados+-+por+nome+do+gen%C3%A9rico+27-08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352400/1.1+Gen%C3%A9ricos+registrados+-+por+nome+do+gen%C3%A9rico+27-08-2019/9e4ce425-7915-4cc1-b870-05ee305c1a8f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352782/Lista+de+medicamentos+similares+intercambi%C3%A1veis/27d0f06c-5082-4a92-a667-08b4763a498f
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/352782/Lista+de+medicamentos+similares+intercambi%C3%A1veis/27d0f06c-5082-4a92-a667-08b4763a498f
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_medicamentos_rename_2020.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/5777008/LISTA_CONFORMIDADE_2020_02_v6.pdf/c302feed-c6bf-46ea-bdd8-166e2e105420
http://portal.anvisa.gov.br/documents/374947/5777008/LISTA_CONFORMIDADE_2020_02_v6.pdf/c302feed-c6bf-46ea-bdd8-166e2e105420
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● Voriconazol (Accord) 200mg, com 14, R$4.863,86; 

● Voriconazol (Wyeth) 200mg, com 14, R$4.863,86; 

● Vori (Cristália Químico) 200mg, com 14, R$4.863,88; 

● Vfend (SPfizer) 200mg, com 14, R$7.172,33; 

● Vfend (Wyeth) 200mg, com 14, R$7.482,89; 

● Veac (eurofarma S) 200mg, com 14, R$7.482,89; 

● Voriconazol (Sandoz do Brasil) 200mg, com 14, R$4.863,83. 

 

10.  Outras informações relevantes, a critério do órgão consultado (aqui, se 

isso for possível diante do volume de trabalho, acho que poderiam ser 

tecidas considerações sobre eventuais registros em agências 

internacionais, como o FDA, e análises de órgãos técnicos de outros países 

que sejam abalizados, como o NICE e outros congêneres) 

Não foram encontradas informações complementares na Food and Drug 

Administration (FDA). No NICE, a bula traz as mesmas informações e indicações 

da bula da ANVISA7. 

 

ANÁLISE MÉDICA 

A nota técnica começou a ser elaborada, porém a médica que colabora conosco 

na sua elaboração declarou impedimento, pois durante esse processo o paciente 

que pediu a nota acabou passando por seu ambulatório. Dessa forma, o 

NATJUS-Lodnrina tornou-se impedido de dar continuidade de elaboração da 

nota técnica. 

 
7 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/021266s039,021267s050,021630s029lbl.
pdf 

https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/021266s039,021267s050,021630s029lbl.pdf
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/021266s039,021267s050,021630s029lbl.pdf

