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TIORIDAZINA PARA O TRATAMENTO DA ESQUIZOFRENIA

MEDICAMENTO (PRINCÍPIO ATIVO)

Tioridazina, cloridrato de
.....................................................................................................................................................................................
MARCAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Melleril® - drágea de 10mg; 25mg; 50mg;100mg e 200mg (caixa com 20)
Melleril® - solução oral 30mg/ml (frasco c/ 50ml)
Unitidazin® - drágea de 25mg; 50mg e 100 mg (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

Indicado para ser usado apenas em pacientes adultos com esquizofrenia aguda e crônica.
.....................................................................................................................................................................................
DISPONÍVEL NO SUS PARA O TRATAMENTO DA ESQUIZOFRENIA ☐sim
☒não
.....................................................................................................................................................................................
☐sim ☒não
.....................................................................................................................................................................................
RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME)

OUTROS MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS NO SUS PARA A MESMA INDICAÇÃO
Medicamento
Risperidona
Quetiapina
Ziprasidona
Olanzapina
Clozapina
Clorpromazina

Forma farmacêutica
comprimidos
comprimidos
cápsulas
comprimidos
comprimidos
Comprimidos

Concentração
1mg, 2mg e 3 mg
25mg, 100mg, 200mg e 300 mg
40mg e 80 mg
5mg e 10 mg
25mg e 100 mg
25mg e 100mg

Haloperidol
Decanoato de haloperidal

solução oral
comprimidos
solução oral
Solução injetável

40 mg/mL
1mg e 5 mg
40mg/ml
50mg/ml

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

Valor (em Reais)

Melleril – drágea de 10mg (caixa com 20)

R$ 4,78

Melleril – drágea de 25mg (caixa com 20)

R$ 8,58

Melleril - drágea de 50mg (caixa com 20)

R$ 10,33

Melleril – drágea de 200mg retard (caixa com 20)

R$ 34,62

Melleril – solução oral 30mg/ml (frasco com 50ml)

R$ 15,92

Melleril – drágea de 100mg (caixa com 20)

R$ 18,82

Unitidazin - drágea de 25mg (caixa com 20)

R$ 6,86

Unitidazin – drágea de 50mg (caixa com 20)

R$ 8,25

Unitidazin - drágea de 100mg (caixa com 20)

R$ 15,05

................................................................................................................................................................................
OBSERVAÇÕES

No PCDT para tratamento de Esquizofrenia, considerou-se que esse fármaco não apresentou vantagens
em relação aos demais, motivo pelo qual não foi incluso.
“As evidências não demonstraram superioridade, no tratamento da esquizofrenia de levomepromazina, pimozida,
tioridazina, trifluoperazina, zuclopentixol, amisulprida, paliperidona, penfluridol e sulpirida. A pipotiazina pertence
ao mesmo grupo farmacológico do haloperidol, não se evidenciando vantagem de sua utilização em relação ao
haloperidol. Como medicamento depot, a flufenazina surge apenas como alternativa à utilização do haloperidol por
pertencer a um grupo farmacológico diferente. A risperidona depot também não tem evidências que justifiquem sua
inclusão neste Protocolo. O aripiprazol é muito semelhante em eficácia aos demais antipsicóticos em estudos de
esquizofrenia em geral e, nos casos de esquizofrenia refratária, também não demonstrou superioridade em relação
aos demais para justificar aqui sua inclusão (73,74,126).”
Mais detalhes: http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2014/abril/02/pcdt-esquizofrenia-livro-2013.pdf

