
n° Empresa Expediente Data da 

Solicitação 

Ativo Forma Farmacêutica Concentração Via de 

Administra

ção 

Indicação proposta para inclusão na LMIP (Lista de Medicamentos 

Isentos de Prescrição) 

Situação do 

pedido 

1 GALDERMA BRASIL LTDA 

- 00.317.372/0001-46 

0260531/17-7 15/02/2017 Alfaestradiol Solução capilar 0,25 mg/mL Via tópica Alopecia androgenética em homens e mulheres Aguardando 

análise 

2 GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA S/A - 

03.485.572/0001-04 

0280694/17-4 17/02/2017 Dicloridrato de 

hidroxizina 

Solução oral 2 mg/mL Via oral Alívio do prurido causado por condições alérgicas da pele, tais como 

urticária, dermatite atópica e de contato, e do prurido decorrente de 

outras doenças sistêmicas. 

Aguardando 

análise 

GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA S/A - 

03.485.572/0001-04 

0280766/17-8 17/02/2017 Dicloridrato de 

hidroxizina 

Solução oral 2 mg/mL Via oral Alívio do prurido causado por condições alérgicas da pele, tais como 

urticária, dermatite atópica e de contato, e do prurido decorrente de 

outras doenças sistêmicas. 

Aguardando 

análise 

3 GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA S/A - 

03.485.572/0001-04 

0280818/17-2 17/02/2017 Nistatina Creme vaginal 25.000 U.I. Via 

ginecológic

a 

Tratamento de candidíase vaginal (monilíase) Aguardando 

análise 

GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA S/A - 

03.485.572/0001-04 

0280845/17-4 17/02/2017 Nistatina Creme vaginal 25.000 U.I. Via 

ginecológic

a 

Tratamento de candidíase vaginal  Aguardando 

análise 

4 GEOLAB INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA S/A - 

03.485.572/0001-04 

0280871/17-9 17/02/2017 Cloridrato de tiamina Comprimido revestido 300 mg Via oral Deficiência de vitamina B1 (beribéri); 

Profilaxia da síndrome de Wernicke Korsakoff (frequentemente 

relacionada ao alcoolismo); 

Para pessoas com necessidades aumentadas de tiamina (que fazem 

uso abusivo de álcool ou que passaram por cirurgia de redução de 

estômago) 

Aguardando 

análise 

5 BIOLAB SANUS 

FARMACÊUTICA LTDA - 

49.475.833/0001-06 

0292966/17-2 21/02/2017 Queratina + Cistina + 

associações 

Cápsula dura 20 mg + 20 mg + 

240 mg 

Via oral Perda difusa de cabelos; 

Alterações degenerativas na estrutura do cabelo, cabelos danificados 

pela luz do sol e radiação UV, prevenção do  aparecimento de fios 

brancos; 

Desordens no crescimento das unhas. 

Aguardando 

análise 

6 SILVESTRE LABS 

QUÍMICA E 

FARMACÊUTICA LTDA - 

33.019.548/0001-32 

0330646/17-5 24/02/2017 Sulfadiazina de prata Creme 1% Via tópica Prevenção e tratamento de feridas com grande potencial de infecção 

e risco de evolução para sepse (queimaduras, úlceras de membros 

inferiores, úlceras de pressão e feridas cirúrgicas). 

Aguardando 

análise 

7 EMS S/A - 

57.507.378/0003-65 

0493484/17-0 27/03/2017 Desloratadina Comprimido revestido 

 

Xarope 

5 mg 

 

0,5 mg/mL 

Via oral Alívio rápido dos sintomas associados à rinite alérgica (incluindo 

intermitente e persistente); 

Alívio dos sintomas associados à urticária como o prurido e redução 

do tamanho e número das erupções cutâneas. 

Aguardando 

análise 

8 CHIESI FARMACÊUTICA 

LTDA - 61.363.032/0001-

46 

0962995/17-5 19/05/2017 Dicloridrato de 

levocetirizina 

Comprimido revestido 

 

Solução oral 

5 mg 

 

5,0 mg/mL 

Via oral Tratamento dos sintomas associados a enfermidades alérgicas, como 

a rinite alérgica sazonal (incluindo sintomas oculares), rinite alérgica 

perene e urticária crônica idiopática. 

Aguardando 

análise 

9 EMS SIGMA PHARMA 

LTDA - 00.923.140/0001-

31 

1174739/17-1 12/06/2017 Nitrato de butoconazol Creme vaginal 20 mg/g Vaginal Tratamento de infecções vaginais causadas pelo fungo Candida 

albicans. 

Aguardando 

análise 



 
 
 
 

10 EMS SIGMA PHARMA 

LTDA - 00.923.140/0001-

31 

1174690/17-4 12/06/2017 Penciclovir Creme 10 mg/g Via tópica Tratamento tópico de Herpes simplex (herpes labial). Aguardando 

análise 

11 ASTRAZENECA DO 

BRASIL LTDA - 

60.318.797/0001-00 

1234900/17-3 19/06/2017 Esomeprazol Comprimido revestido 

de liberação 

retardada 

20 mg Oral Tratamento e prevenção dos sintomas de refluxo e sintomas de 

gastrite, incluindo azia frequente (dois ou mais dias por semana), 

queimação e regurgitação ácida com alívio duradouro de 24 h. 

Aguardando 

análise 

12 

BIOSINTÉTICA 

FARMACÊUTICA LTDA - 

53.162.095/0001-06 

1362053/17-3 03/07/2017 Ácido mefenâmico Comprimido 500 mg Via oral  

Alívio sintomático de artrite reumatoide, osteoartrite e dor 

(muscular, traumática, dentária, cefaleia, pós-operatória e pós-

parto); 

Alívio sintomático de dismenorreia primária; 

Menorragia por causas disfuncionais ou por uso do DIU, afastadas 

demais causas de doença pélvica; 

Síndrome pré-menstrual. 

Aguardando 

análise 

13 ACHÉ LABORATÓRIOS 

FARMACÊUTICOS S.A - 

60.659.463/0029-92 

1362031/17-2 03/07/2017 Cordia verbenacea DC 

Creme 

 

Aerossol 

5 mg/g Via tópica  

Tratamento local de processos inflamatórios, tais como tendinites e 

dores musculares, e em quadros inflamatórios dolorosos associados 

a traumas de membros, entorses e contusões. 

Aguardando 

análise 


