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CLONAZEPAM PARA O TRATAMENTO DA EPILEPSIA

MEDICAMENTO (PRINCÍPIO ATIVO)

Clonazepam
.....................................................................................................................................................................................
MARCAS DISPONÍVEIS NO MERCADO
Clonazepam (genérico) – comprimido revestido 0,5 mg - cx c/ 20, 30 e 60 comp.
Clonazepam (genérico) – comprimido revestido 2,0 mg - cx c/ 20, 30, 40, 60comp.
Clonazepam (genérico) – comprimido revestido 2,5 mg - cx c/ 20 comp.
Clonazepam (genérico) – solução oral – 2,5 mg/ml – (frasco c/ 20 ml)
Clonasun® - comprimido revestido 0,5 mg/2 mg - cx c/ 30
Clonotril® - comprimido revestido 0,5mg/2mg - cx c/ 20 comp.
Clopam® - comprimido revestido 0,5mg/2mg - cx c/ 10 comp.
Clopam® - solução oral 2,5mg/ml – frasco c/ 20 ml
Navotrax® - comprimido revestido 0,5mg/2mg - cx c/ 20 comp.
Rivotril® - comprimido revestido 0,25mg - cx c/ 30 comp.
Rivotril® - comprimido revestido 0,5mg - cx c/ 20 e 30 comp.
Rivotril® - comprimido revestido 2,0mg - cx c/ 20 e 30 comp.
Rivotril® - solução oral 2,5mg/ml - (frasco c/ 20 ml)
Uni Clonazepax® - comprimido revestido 0,5 mg/2mg - cx c/ 20
Uni Clonazepax® - solução oral 2,5 mg/ml - (frasco c/ 20 ml)
Zilepam® - comprimido revestido 0,5 mg - cx c/ 10, 20, 30 e 60 comp.
Zilepam® - comprimido revestido 2,0 mg - cx c/ 10, 20, 30 e 60 comp.
.....................................................................................................................................................................................
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.
Atenção: não houve demanda para analisar a apresentação em comprimidos.

.....................................................................................................................................................................................
INDICAÇÃO DE USO NO SUS

Indicado para tratamento da epilepsia.

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 EPILEPSIA ☒sim* ☐não
*disponível somente a apresentação da solução oral de 2,5 mg/mL

.....................................................................................................................................................................................
RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME)

☒sim* ☐não

*disponível somente a apresentação da solução oral de 2,5 mg/mL

.....................................................................................................................................................................................
OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO
Medicamento
Carbamazepina
Clobazam
Etossuximida
Fenitoína
Fenobarbital
Primidona
Ácido Valproico
Topiramato
Lamotrigina
Vigabatrina

Forma farmacêutica
Comprimido
Suspensão oral
Comprimido
Xarope
Comprimido
Comprimido
Solução oral
Comprimido
Cápsula ou comprimido
Comprimido
Comprimido
Comprimido

Concentração
200mg e 400mg
20mg/ml
10mg e 20mg
50mg/ml
100mg
100mg
40mg/ml
100mg e 250mg
250mg e 500mg
25mg, 50mg e 100mg
25mg, 50mg e 100mg
500mg

.....................................................................................................................................................................................
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS (PCDT) DA DOENÇA ☒sim ☐não
http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-epilepsia-livro-2013.pdf
.....................................................................................................................................................................................
PREÇOS (PREÇO MÁXIMO DE VENDA AO GOVERNO - PMVG - ICMS 0%)
Medicamento

Valor (em Reais)
R$ 8,61

Clopam® – solução oral 2,5 mg/ml (frasco c/ 20 ml)
R$ 3,00
Rivotril® – comprimido 0,25 mg (caixa com 30)
R$ 5,94
Rivotril® – comprimido 0,5 mg (caixa com 30)
R$ 10,40
Rivotril® – comprimido 2 mg (caixa com 30)
R$ 9,36
Rivotril® – solução oral 2,5 mg/ml (frasco c/ 20 ml)

R$ 8,92
Uni Clonazepak® – solução oral 2,5 mg/ml (frasco c/ 20 ml)
R$ 5,76
Zilepam®- comprimido 0,5 mg (caixa com 30)
R$ 9,41
Zilepam®- comprimido 2 mg (caixa com 30)
..............................................................................................................................................................................
OBSERVAÇÕES
Ressaltamos que o Sistema Único de Saúde (SUS) dispõe do medicamento clonazepam na apresentação da solução oral
de 2,5 mg/mL, disponível no Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF. O SUS não disponibiliza a
apresentação em comprimidos.
Acesse a Relação Nacional de Medicamentos – RENAME para obter a apresentação farmacêutica disponível no SUS:
http://conitec.gov.br/images/Artigos_Publicacoes/Rename/Rename-2014-Julho2015.pdf

