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Anexo B 

Histórico de Alteração da Bula 
 

Dados da submissão eletrônica Dados da petição/notificação que altera bula Dados das alterações de bulas 
Data do 

expediente Nº expediente Assunto Data do 
expediente Nº expediente Assunto Data da 

aprovação Itens de bula Versões 
(VP/VPS) 

Apresentações 
relacionadas 

03/02/2017 
Gerado no 

momento do 
peticionamento 

10450 – SIMILAR 
– Notificação de 

Alteração de 
Texto de Bula – 

RDC 60/12 

07/11/2016 
e 

22/12/2016 
 

2462864/16-6 
e 

2637432/16-3 
ZOLOFT 

10451 - 
MEDICAMENTO 

NOVO - 
Notificação de 

Alteração de Texto 
de Bula – RDC 

60/12  

07/11/2016 
e 

22/12/2016 

3. QUANDO NÃO 
DEVO USAR ESTE 
MEDICAMENTO? 

8. QUAIS OS MALES 
QUE ESTE 

MEDICAMENTO 
PODE ME CAUSAR? 

VP 

50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 15 
50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 30 
100 MG COM REV 

CT BL AL PLAS 
INC X 30 

11/05/2016 1725725/16-5 

10450 – SIMILAR 
– Notificação de 

Alteração de 
Texto de Bula – 

RDC 60/12 

- - - - DIZERES LEGAIS VP 

50 mg com rev ct bl 
al plas inc x 15 

50 mg com rev ct bl 
al plas inc x 30 

100 mg com rev ct bl 
al plas inc x 30 

10/11/2015 0977309/15-6 

10756 - SIMILAR 
- Notificação de 

alteração de texto 
de bula para 
adequação à 

intercambialidade 

10/11/2015 0977309/15-6 

10756 - SIMILAR - 
Notificação de 

alteração de texto de 
bula para adequação 
à intercambialidade 

10/11/2015 
IDENTIFICAÇÃO DO 

MEDICAMENTO 
VP 

50 mg com rev ct bl 
al plas inc x 15 

50 mg com rev ct bl 
al plas inc x 30 

100 mg com rev ct bl 
al plas inc x 30 



06/11/2015 0972467/15-2 

10457 - SIMILAR 
- Inclusão Inicial 

de Texto de Bula – 
RDC 60/12 (como 

Medley 
Farmacêutica 

Ltda.) 

30/10/2014 0977212/ 14-0 

1995 - SIMILAR - 
Solicitação de 

Transferência de 
Titularidade de 

Registro 
(Incorporação de 

Empresa) 

11/05/2015 DIZERES LEGAIS VP 

50 mg com rev ct bl 
al plas inc x 15 

50 mg com rev ct bl 
al plas inc x 30 

100 mg com rev ct bl 
al plas inc x 30 

15/04/2015 0326903/15-5 

10450 – SIMILAR 
– Notificação de 

Alteração de 
Texto de Bula – 

RDC 60/12 

20/03/2015 0247987/15-7 

10451 - 
MEDICAMENTO 

NOVO - 
Notificação de 

Alteração de Texto 
de Bula – RDC 

60/12  

20/03/2015 

3. QUANDO NÃO 
DEVO USAR 

ESTE 
MEDICAMENTO? 
4. O QUE DEVO 
SABER ANTES 
DE USAR ESTE 

MEDICAMENTO? 
8. QUAIS OS MALES 

QUE ESTE 
MEDICAMENTO 

PODE ME CAUSAR? 

VP 

50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 15 
50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 30 
100 MG COM REV 

CT BL AL PLAS 
INC X 30 

12/06/2014 0468991/14-7 

10450 – SIMILAR 
– Notificação de 

Alteração de 
Texto de Bula – 

RDC 60/12 

14/03/2014 0186401/14-7 

10451 - 
MEDICAMENTO 

NOVO - 
Notificação de 

Alteração de Texto 
de Bula – RDC 

60/12  

14/03/2014 

APRESENTAÇÕES 
3. QUANDO NÃO 

DEVO USAR ESTE 
MEDICAMENTO? 

8. QUAIS OS MALES 
QUE ESTE 

MEDICAMENTO 
PODE ME CAUSAR? 

VP 

50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 15 
50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 30 
100 MG COM REV 

CT BL AL PLAS 
INC X 30 



 

18/12/2013 1065783/13-5 

10450 – SIMILAR 
– Notificação de 

Alteração de 
Texto de Bula – 

RDC 60/12 

20/09/2013 0798457/13-0 

10451 - 
MEDICAMENTO 

NOVO - 
Notificação de 

Alteração de Texto 
de Bula – RDC 

60/12  

20/09/2013 

APRESENTAÇÕES 
3. QUANDO NÃO 

DEVO USAR ESTE 
MEDICAMENTO? 
4. O QUE DEVO 

SABER ANTES DE 
USAR ESTE 

MEDICAMENTO? 
8. QUAIS OS MALES 

QUE ESTE 
MEDICAMENTO 

PODE ME CAUSAR? 
DIZERES LEGAIS 

VP 

50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 15 
50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 30 
100 MG COM REV 

CT BL AL PLAS 
INC X 15 

100 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 30 

02/09/2013 0733690/13-0 

10450 – SIMILAR 
– Notificação de 

Alteração de 
Texto de Bula – 

RDC 60/12 

02/09/2013 0733690/13-0 

10450 – SIMILAR 
– Notificação de 

Alteração de Texto 
de Bula – RDC 

60/12 

02/09/2013 APRESENTAÇÕES VP 

50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 14 
50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 15 
50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 30 
100 MG COM REV 

CT BL AL PLAS 
INC X 15 

100 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 30 

05/07/2013 0544958/13-8 

10457 – SIMILAR 
– Inclusão Inicial 

de Texto de Bula – 
RDC 60/12 

11/04/2013 0274586/13-1 

10458 - 
MEDICAMENTO 
NOVO - Inclusão 
Inicial de Texto de 
Bula – RDC 60/12  

11/04/2013 VERSÃO INICIAL VP 

50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 15 
50 MG COM REV 
CT BL AL PLAS 

INC X 30 
100 MG COM REV 

CT BL AL PLAS 
INC X 30 



 


