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BAMIFILINA PARA O TRATAMENTO
DA ASMA
MEDICAMENTO (PRINCÍPIO ATIVO)

Bamifilina, cloridrato de
.....................................................................................................................................................................................
MARCAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Bamifix® – drágea 300mg e 600mg caixa com 20
....................................................................................................................................................................................
POSSUI GENÉRICO ☐sim
☒não
.........................................................................................................................................................................................
RECOMENDAÇÃO DA CONITEC ☒não avaliado* ☐em análise ☐incorporar ☐não incorporar ☐exclusão
*Até a presente data, não foi protocolada na CONITEC demanda para analisar a incorporação do medicamento para nenhuma indicação clínica, nem do
laboratório fabricante, nem de qualquer outro demandante. Ressaltamos que qualquer pessoa física ou jurídica, seja paciente, profissional de saúde,
sociedade de especialidade ou a empresa produtora do medicamento/equipamento, pode solicitar a avaliação da incorporação de tecnologias à CONITEC,
desde que cumpra as exigências legais.

........................................................................................................................................................................................
INDICAÇÃO DE USO NA BULA
Este medicamento é indicado para bronquite asmática, doença pulmonar obstrutiva crônica com um componente
espástico e para bronquites asmatiformes.
Para conhecer as outras indicações da tecnologia acesse a bula na página da Anvisa em: http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/index.asp

.......................................................................................................................................................................................
DISPONÍVEL NO SUS PARA O TRATAMENTO DA ASMA ☐sim
☒não
........................................................................................................................................................................................
OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO

Medicamento
Beclometasona

Budesonida

Forma farmacêutica
cápsula inalante ou
inalante
aerossol ou spray
cápsula inalante

Concentração
pó 200 mcg, 400 mcg
50 mcg, 250 mcg
200 mcg, 400 mcg

Fenoterol
Formoterol
Formoterol+budesonida

pó inalante ou aerossol
bucal
aerossol
cápsula ou pó inalante
cápsula ou pó inalante

Salbutamol

200mcg
100mcg
12mcg
12 mcg/400 mcg
6mcg/200mcg
100 mcg
5 mg/ml
pó 50mcg

Aerossol
solução inalante
Salmeterol
aerossol bucal ou
inalante
Prednisona
comprimidos
5 mg, 20 mg
Prednisolona
solução oral
1mg/ml, 3mg/ml
.....................................................................................................................................................................................
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DA DOENÇA ☒sim

☐não

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/julho/22/PT-SAS-N---1317-alterado-pela-603-de-21de-julho-de-2014.pdf
..........................................................................................................................................................................................
PREÇOS (PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG - ICMS 0%)
Medicamento
Valor
Bamifix® - drágea 300 mg (caixa com 20)

R$ 14,91

Bamifix® - drágea 600mg (caixa com 20)
R$ 23,78
.............................................................................................................................................................................
OBSERVAÇÕES

