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DISPÕE SOBRE NORMAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS
RELACIONADAS À PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
E A INSTITUIÇÃO DA RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS
ESSENCIAIS (REMUME) NA REDE DE SAÚDE MUNICIPAL.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO FIDELIS, no uso de suas atribuições legais,
normatizar as diretrizes do atendimento, dispensação e prescrição dos medicamentos padronizados no
município, e com o objetivo de fornecer medicamentos básicos e essenciais, medicamentos sujeitos a
processo administrativo, de forma a viabilizar o tratamento instituído, e ainda, tendo em vista a
necessidade de melhorar a resolutividade da assistência à saúde;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº. 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as
condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes e dá outras providências;
CONSIDERANDO que, de acordo com a Política Nacional de Medicamentos, oficializada pela
Portaria n.º 3916, de 30/10/1998, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) deve ser a
base para a organização de listas estaduais e municipais, visando o processo de descentralização da
gestão, tornando-se, portanto, meio fundamental para orientar a prescrição, a dispensação e o
abastecimento de medicamentos, particularmente no âmbito do Sistema Único de Saúde — SUS;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos e seu regulamento,
o Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974;
CONSIDERANDO a Lei Federal 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que estabelece o medicamento
genérico, dispondo sobre a utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras
providências;
CONSIDERANDO a Resolução RDC nº. 84, de 19 de março de 2002 - ANVISA, que estabelece
critérios para a prescrição e dispensação de medicamentos genéricos;
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº. 3.916/GM/MS, de 30 de outubro de 1998,
que aprova a Política Nacional de Medicamentos;
CONSIDERANDO a Portaria do Ministério da Saúde nº. 4.217/GM/MS, de 29 de Dezembro de
2010, que aprova as normas de execução e de financiamento da assistência farmacêutica na atenção
básica;
CONSIDERANDO a Lei nº. 11.347, de 27 de setembro de 2006, que dispõe sobre o fornecimento
de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e o monitoramento da glicemia capilar;
CONSIDERANDO a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite-CIB/RJ nº. 1281/2011, que
aprova as normas de execução e de financiamento da assistência farmacêutica na atenção básica em
saúde no estado do Rio de Janeiro - 2011;
CONSIDERANDO que a lista de medicamentos constante no ANEXO I desta Portaria foi aprovada
pelo Conselho Municipal de Saúde em reunião realizada no dia ..... (aguardando aprovação do Conselho)
Considerando a necessidade de estabelecer normas relativas ao fornecimento dos medicamentos
e a necessidade de garantir maior segurança aos profissionais e aos pacientes quanto aos processos de
prescrição e dispensação de medicamentos;
CONSIDERANDO os códigos de ética que regulamentam o exercício profissional de Enfermagem,
Farmácia, Medicina e Odontologia;
CONSIDERANDO o perfil nosológico da população de São Fidelis.
CONSIDERANDO a necessidade de se promover o uso racional de medicamentos junto à
população, aos prescritores e aos dispensadores; CONSIDERANDO a necessidade de selecionar
medicamentos essenciais, capazes de solucionar a maioria dos agravos à saúde da população mediante
uma terapia medicamentosa avaliada quanto a sua eficácia, segurança, efetividade e custos;
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CONSIDERANDO a necessidade de seguir rotinas de diagnóstico e de tratamento, estabelecidas
conforme a legislação e as normas nacionais vigentes, para uma assistência à saúde de forma integral e
equânime;
RESOLVE:
CAPITULO I
DA PRESCRIÇÃO
Art. 1º - Aprovar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 2017 (REMUME-SÃO FIDÉLIS
2017), Anexo I desta Resolução, como instrumento técnico-normativo que reúne todo o elenco de
medicamentos, vacinas e insumos padronizados para uso nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde
E no âmbito das unidades integrantes do Sistema Único de Saúde sob gestão da Prefeitura Municipal de
São Fidelis.
Parágrafo Único – O Anexo I lista os medicamentos constantes da REMUME-SÃO FIDÉLIS 2017 em
ordem alfabética, de acordo com a descrição do produto e concentração, apresentação, classe
farmacológica, observação.
Art. 2.º – Para efeitos desta Portaria, são empregadas as seguintes convenções/siglas, utilizadas
na coluna Obs. do Anexo I.
I.
(E) ― aqueles medicamentos de uso predominantemente voltados para o atendimento na
atenção primária, dispensados na Farmácia Municipal;
II.
(E-UBS) ― aqueles medicamentos de uso predominantemente voltados para o
atendimento na atenção primária, encontrados nas Unidades Básicas de Saúde, para
necessidades imediatas;
III.
(PA) — aqueles medicamentos que necessitam da abertura de um processo
administrativo com necessidade de renovação a cada 6 meses, sendo estes, segunda
opção, e utilizada após tentativa sem sucesso de medicamentos presentes na atenção
básica;
 INDICAÇÕES ESPECÍFICAS QUE NECESSITEM DE SUPERVISÃO DE PRESCRITORES COM
FORMAÇÃO ESPECIALISTA DE ACORDO COM A PATOLOGIA;
 CUSTO UNITÁRIO ELEVADO (EX.: INSULINA LANTUS)
 QUEIMADOS, SOLUÇÃO NUTRITIVAS PARENTERAL).
IV.
(PE) ― aqueles medicamentos destinados doenças acompanhadas por programas
especiais ou estratégicos, com a exigência da participação e acompanhamento
continuo do programa;
V.
(ME) – medicamentos excepcionais, de competência do Estado e União, sendo necessário
o cadastramento através de um processo, seguindo protocolos clínicos estabelecidos, e
com renovação exigida a cada três meses;
Parágrafo Único – representadas entre parênteses após a descrição de cada item o sinal (**)
indica que esses medicamentos são sujeitos a controle especial conforme a Portaria MS/SVS
344/1998, cuja dispensação está sujeita a notificação de receita ou receituário específico,
conforme os regulamentos sanitários pertinentes.
Art. 3º - Determinar que as prescrições da rede de serviços municipal do SUS para serem
atendidas deverão:
§ 1º - Ser emitidas em duas vias, salvo em condições excepcionais;
§ 2º - Ser individualizadas, salvo quando objetivarem tratamento/prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis em casais, ou tratamento familiar para Escabiose, Oxiuríase ou Pediculose,
devendo ser especificado pelo prescritor ou pelo dispensador no verso da receita os nomes dos
familiares;
§ 3º - No caso de instituição conveniada com o SUS, utilizar receituário próprio com identificação
do símbolo do SUS;
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§ 4º - Apresentar:
a) redação em letra legível, à tinta ou impressa. A utilização de carimbos somente será permitida
quando o mesmo for único por medicamento e a descrição da posologia permitir a individualização do
tratamento;
b) identificação da unidade de atendimento;
c) nome completo do usuário;
d) concentração, forma farmacêutica, quantidade a ser dispensada e posologia (dose, freqüência
e duração do tratamento) dos medicamentos;
e) data de emissão;
f) assinatura e carimbo de identificação. Na ausência de carimbo, o prescritor deverá apor seu
nome completo e em letra legível, assinatura e número de registro no respectivo Conselho Profissional.
Parágrafo único. O preenchimento dos itens c, d, e, f, deste artigo é de responsabilidade do
prescritor, sob pena das sanções previstas em lei.
Art. 4 º Estabelecer que as prescrições de medicamentos terão validade por 30 (trinta) dias para
efeito de dispensação na rede municipal, a partir da data de sua emissão, exceto prescrições de:
§ 1º - Medicamentos pertencentes à classe terapêutica dos antibióticos ou anti-infecciosos,
utilizados no tratamento de doenças agudas, terão validade de 10 (dez) dias a partir da data de sua
emissão;
§ 2º - Medicamentos utilizados no tratamento de doenças crônicas e aqueles de uso contínuo
terão validade de 06 (seis) meses, sê prescrito por um médico especialista e 03 (três) se prescrito por
clínico geral, contados à partir da data de sua emissão;
§ 3º - Antibióticos e antianemicos utilizados em tratamento prolongado terão validade de no
máximo 03 (três) meses a partir da data de sua emissão.
Art. 5º Estabelecer que as prescrições médicas elaboradas para um período de tratamento
superior a 30 (trinta) dias, deverão apresentar, de maneira explícita e pelo Médico, a identificação do
referido período de tratamento (até o limite de seis meses) por meio da posologia e quantidade total de
unidades farmacêuticas a serem utilizadas e/ou por meio da descrição do tempo de tratamento, e/ou
pela informação de “uso continuo”.
Art. 6º Estabelecer que as prescrições de medicamentos emitidas por Cirurgiões-Dentistas devem
ater-se aos eventos que acometem sua área de atuação clínica e:
§ 1º - Conter, no nível básico de atenção à saúde, medicamentos analgésicos não-opióides,
antiinflamatórios, anti-infecciosos (antibacterianos, antifúngicos, antivirais, anti-sépticos e o
metronidazol, pela sua ação contra agentes anaeróbios);
Art. 7º - Estabelecer que as prescrições de medicamentos emitidas por Enfermeiros devem:
§ 1º - medicamentos padronizados antifúngicos e antibacterianos, sendo prescrito
necessariamente pelo enfermeiro (a) que realizou a coleta do preventivo da paciente.
§ 2º - Medicamentos de uso oral, padronizado para suplementação de ferro na prevenção de
anemias, em gestantes, puerpéras e lactentes; a prescrição e exclusiva do enfermeiro pertencente que
necessariamente realize a consulta de enfermagem deste grupo de pacientes.
§ 3º - medicamentos padronizados para a prevenção de Defeitos de formação do Tubo Neural na
periconcepção, realizada pelo enfermeiro que realiza a consulta de enfermagem da obstetrícia.
§ 4º - medicamentos indicados para o tratamento de feridas;
CAPÍTULO II
DA DISPENSAÇÃO
Art. 8º Vetar a dispensação/fornecimento de medicamentos de prescrições que contenham
rasuras ou que estejam ilegíveis.
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Art. 9º Determinar que só será dispensado/fornecido medicamento mediante apresentação de
prescrição do SUS.
Art. 10º Determinar que os medicamentos só serão dispensados ao próprio usuário ou pessoa
devidamente munida de documento de identidade e cartão nacional do sus. Cada pessoa terá direito a
retirar medicamentos para, no máximo, três diferentes usuários, revendo-se esta norma nos casos
extraordinários. Os boletins de ocorrência de furto/extravio de documentos têm validade de sete dias.
Após este período não poderão ser aceitos para dispensação de medicamentos. Somente serão aceitos
documentos com foto.
Art. 11º Estabelecer que as prescrições de medicamentos utilizados no tratamento de doenças
agudas serão dispensadas/fornecidas para um prazo máximo de 07 dias de tratamento, obedecendo-se a
posologia especificada na prescrição, salvo em situações justificadas clinicamente pelo prescritor no verso
da receita a ser retida na farmácia (2ª via da receita) e avaliadas pelo farmacêutico, exceto:
§ 1º - As prescrições de antibióticos utilizados no tratamento de doenças agudas serão
dispensadas/fornecidas para um prazo máximo de 14 dias de tratamento, salvo em situações justificadas
clinicamente pelo prescritor no verso da receita a ser retida na farmácia (2ª via da receita) e avaliada pelo
farmacêutico;
§ 2º - As prescrições de analgésicos, antipiréticos e antiinflamatórios quando não identificada à
duração do tratamento ou quando identificado “se necessário”, “se dor”, “se febre”, serão
dispensadas/fornecidas em 01 (um) frasco ou 20 (vinte) comprimidos.
Art. 12º. Estabelecer que as prescrições de medicamentos utilizados no tratamento de doenças
crônicas e medicamentos de uso contínuo serão:
§ 1º - A dispensação/fornecimento será restrita a prescrições originadas de consultas realizadas
na própria Unidade de Atendimento no horário de permanência do profissional dispensador.
§ 2º - A dispensação/fornecimento de prescrições contendo antibióticos injetáveis deverá ser de
forma gradual no momento da administração do medicamento. Em nenhuma hipótese será dispensada
diretamente para o paciente.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 13º Vetar a dispensação/fornecimento de prescrição para menores de 12 anos
desacompanhados. Parágrafo único: Para a dispensação/fornecimento de prescrição de psicotrópicos e
medicamentos sujeitos a controle especial, a idade mínima de 18 anos será exigida, conforme a legislação
federal.
Art. 14º Vetar a dispensação/fornecimento de medicamentos contrariando as normas legais e
técnicas estabelecidas.
Art. 15º Estabelecer que a unidade de saúde, na figura de seu Diretor e Farmacêutico, é
responsável pelo cumprimento das normalizações dispostas nesta Portaria.
Art. 16º Determinar que os casos omissos no presente documento sejam resolvidos pelo
Departamento de Assistência Farmacêutica do Município, observando os princípios e normas do SUS e da
Política de Saúde vigentes, uma vez que cabe a este o direcionamento de qualquer procedimento
realizado dentro das diretrizes de dispensação de medicamentos.
Art. 17º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em
contrário.

Bruna Araujo Siqueira
Secretaria Municipal de Saúde
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ANEXO I
Elenco de Medicamentos de Atenção Primária à Saúde - Farmácia Básica
Item Medicamentos

Apresentação

Classe Farmacológica

Observação

1

Aciclovir, 200mg

comprimido

antiviral

E

2

Ácido Acetilsalicílico, 100mg

comprimido

antiagregante plaquetário

E

3

Ácido Ascórbico, 200mg/ml, solução oral

fraco 30ml

vitaminas e sais minerais

E

4

Ácido fólico, 5mg

comprimido

antianêmicos

E

5

Albendazol, 400mg

comprimido

antiparasitários

E

6

Albendazol, 40mg/ml, suspensão oral

frasco 10ml

E

7

Alendronato sódico, 70mg

comprimido

antiparasitários
medicamentos utilizados no
tratamento/prevenção da
osteoporose

8

Alopurinol, 100mg

comprimido

9

Alprazolam, 0,5mg

comprimido

10

Alprazolam, 1mg

comprimido

11

Ambroxol, sal cloridrato, 3mg/ml, xarope
pediátrico

frasco 120ml

12

Amiodarona, 200mg

comprimido

13

Amitriptilina cloridrato, 25mg

comprimido

14

Amoxicilina, 500mg

15

Amoxicilina, 50mg/ml, pó para suspensão oral
Amoxicilina, associada com clavulanato de
potássio, 50mg+12,5mg/ml, suspensão

16

medicamentos utilizados no
tratamento da gota

E
E

cápsula

medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema respiratório
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
antibacterianos

E-UBS

frasco 60ml

antibacterianos

E-UBS

frasco 75ml

antibacterianos

E-UBS

E

E
E
E

E

17

Anlodipina besilato, 10mg

comprimido

18

Anlodipina besilato, 5mg

comprimido

19

Atenolol, 50mg

comprimido

20

Azitromicina, 40mg/ml, pó para suspensão oral

frasco 600mg

medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
antibacterianos

21

Azitromicina, 500mg
Beclometasona dipropionato, spray nasal,
250mcg/dose, frasco doseador com aerogador
nasal
Beclometasona dipropionato, spray nasal,
50mcg/dose, frasco doseador com aerogador
nasal
Benzilpenicilina, benzatina, 1.200.000ui,
injetável

comprimido

antibacterianos

E-UBS

frasco 200
doses

anti-inflamatórios esteróides

E

frasco 200
doses

anti-inflamatórios esteróides

E

frasco-ampola

antibacterianos

E-UBS

22

23
24

E

E

E
E-UBS
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25

Benzilpenicilina, potássica, associada à
penicilina procaína, 100.000ui+300.000ui,
injetável

26

Biperideno cloridrato, 2mg

comprimido

27

Bromazepam, 3mg

comprimido

28

Bromoprida 4mg/ml solução oral

frasco 20ml

29

Bromoprida, 10mg

comprimido

30

Captopril, 25mg

comprimido

31

Carbamazepina, 20 mg/ mL xarope, frasco c/
100ml

32

Carbamazepina, 200mg

comprimido

33

Carbonato de cálcio, 1250 mg (equivalente a
500 mg Ca+2)

comprimido

34

Carbonato de cálcio, associado com vitamina
D3, 500mg de cálcio+400ui

comprimido

35

Carbonato de Lítio, 300mg

comprimido

36

Carvedilol, 25mg

comprimido

37

Carvedilol, 6,25mg

comprimido

38

cápsula
frasco 100ml

antibacterianos

E-UBS

40

Cefalexina, 500mg
Cefalexina, 50mg/ml, pó para suspensão oral +
copo medidor
Cetocanazol, 20mg/g, creme tópico

medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema digestivo
medicamentos que atuam
sobre o sistema digestivo
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos utilizados no
tratamento/prevenção da
osteoporose
medicamentos utilizados no
tratamento/prevenção da
osteoporose
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
antibacterianos

bisnaga 30g

antifúngicos

E

41

Ciprofloxacino cloridrato, 500mg

comprimido

antibacterianos

E-UBS

42

Clindamicina, cloridrato 300mg

cáspula

E

43

Clomipramina 10mg

comprimido

44

Clomipramina 25mg

comprimido

45

Clonazepam, 0,5mg

comprimido

46

Clonazepam, 2,5mg/ml, solução oral- gotas

frasco 20ml

antibacterianos
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central

39

frasco-ampola

frasco c/
100ml

antibacterianos

E-UBS

E

E
E-UBS
E-UBS
E

E

E

E

E

E

E

E
E-UBS

E

E

E

E

Prefeitura Municipal de São Fidélis
Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS
Superintendência de Assistência Farmacêutica
Gestão 2017 / 2020

47

Clonazepam, 2mg

comprimido

48

Cloreto de sódio 0,9%, solução nasal

frasco 30ml

49

Clorpromazina, 100mg

comprimido

50

Clorpromazina, 40 mg/ mL solução oral

frasco, 20ml

medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema respiratório
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central

E
E
E

E

54

Colagenase, associada com cloranfenicol,
0,6ui+1% pomada
Complexo B (CLORIDRATO DE TIAMINA;
NICOTINAMIDA; PANTOTENATO DE CÁLCIO;
PIRIDOXINA; RIBOFLAVINA), comprimido
Complexo B (CLORIDRATO DE TIAMINA;
NICOTINAMIDA; PANTOTENATO DE CÁLCIO;
PIRIDOXINA; RIBOFLAVINA), solução oral
Dexametasona, 0,1%, colírio

55

Dexametasona, 0,1%, creme

bisnaga 10g

anti-inflamatórios esteróides

E

56

Dexametasona, 4mg

comprimido

anti-inflamatórios esteróides

E

57

Dexclorfeniramina 0,4mg/mL, solução oral

frasco 100ml

E

58

Diazepam, 10mg

comprimido

59

Diazepam, 5mg

comprimido

60

Diclofenaco, sal potássico, 50mg

comprimido

61

Diclofenaco, sal sódico, 50mg

comprimido

62

Digoxina, 0,25mg

comprimido

63

Diltiazem cloridrato, 30mg

comprimido

64

Diltiazem cloridrato, 90mg, ação prolongada

65

Dipirona sódica, 500mg
Dipirona sódica, 500mg/ml, solução oral
(gotas)

comprimido

anti-histamínicos
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
anti-inflamatórios não
hormonais
anti-inflamatórios não
hormonais
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
analgésicos e antipiréticos

frasco 20ml

analgésicos e antipiréticos

67

Enalapril maleato, 10mg

comprimido

68

Enalapril maleato, 5mg

comprimido

69

Espiramicina 500mg

comprimido

70

Espironolactona, 25mg

comprimido

51
52

53

66

bisnaga 30g

cicatrizantes

E

comprimido

vitaminas e sais minerais

E

frasco 100mL

vitaminas e sais minerais

E

frasco, 5ml

anti-inflamatórios esteróides

E

cápsula

medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular
antibióticos
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal

E

E
E-UBS
E-UBS
E

E

E
E
E
E

E
E
E
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71

Fenitoína sódica, 100mg

comprimido

72

Fenobarbital sódico, 100mg

comprimido

73

Fenobarbital sódico, 40mg/ml, solução oral gotas

frasco 20ml

74

Fenoterol, bromidrato 5mg/ml, solução oral

frasco c/20ml

75

Fluconazol, 150mg

cápsula

76

Fluoxetina, 20mg

cápsula

77

Folinato de cálcio (ácido folínico), 15mg

comprimido

78

Furosemida, 40mg

comprimido

79

Glibenclamida 5 mg

comprimido

80

Gliclazida, 60mg, liberação controlada

comprimido

81

Haloperidol 2mg/mL, solução oral frasco com
20ml (gotas)

frasco 20ml

82

Haloperidol, 1mg

comprimido

83

Haloperidol, 5mg

comprimido

84

Haloperidol, Decanoato, 50 mg/ mL solução
injetável ( Lista C1 )

ampola

85

Hidralazina, cloridrato, 25mg

drágea

86

Hidroclorotiazida, 25mg

comprimido

87

Hidróxido de alumínio 61,5mg, suspensão oral,
frasco 100mL

frasco 100mL

88

Ibuprofeno, 300mg

89

Ibuprofeno, 50mg/ml, suspensão oral

90

Imipramina, cloridrato, 25mg

comprimido

91

Insulinas de ação intermediária (NPH humana)

frasco 10ml
(100UI/ml)

91

Ipratrópio, brometo 0,25mg/ml, solução para
inalação

frasco 20ml

92

Isossorbida, sal mononitrato, 20mg

comprimido

medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema respiratório

E

E

E
E-UBS

Antifúngicos
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
vitaminas e sais minerais
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
insulinas e antidiabéticos
orais
insulinas e antidiabéticos
orais
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema digestivo

E

comprimido

Analgésico e Antipirético

E-UBS

frasco 30 ml

Analgésico e Antipirético
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
insulinas e antidiabéticos
orais
medicamentos que atuam
sobre o sistema respiratório
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal

E-UBS

E
E
E
E
E
E

E

E

E

E

E
E

E
E
E-UBS
E
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93

Ivermectina, 6mg

comprimido

100 Levotiroxina sódica, 100mcg

comprimido

antiparasitários
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
antibacterianos
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
terapia tireoidiana

94

Levodopa, associado à benserazida,
100mg+25mg

comprimido

95

Levodopa, associado à benserazida,
200mg+50mg

comprimido

96

Levofloxacino 500mg

comprimido

97

Levomepromazina, 100mg

comprimido

98

Levomepromazina, 25mg

comprimido

99

Levomepromazina, 40mg/ml, solução oral

frasco 20ml

101 Levotiroxina sódica, 25mcg

comprimido

terapia tireoidiana

E

102 Levotiroxina sódica, 50mcg

comprimido

terapia tireoidiana

E

103 Lidocaína cloridrato, 2%, geléia

bisnaga 30g

anestésicos locais

E

104 Loratadina, 10mg
Loratadina, 1mg/ml, xarope, frasco 100ml c/
105
copo medidor

comprimido

anti-histamínicos

E

frasco 100ml

anti-histamínicos

E

106 Losartana potássica, 50mg

comprimido

107 Mebendazol, 100mg

comprimido

108 Mebendazol, 20mg/ml, suspensão oral

frasco 30ml

109 Metformina cloridrato, 500mg

comprimido

110 Metformina cloridrato, 850mg

comprimido

111 Metildopa, 250mg

comprimido

112 Metoclopramida cloridrato, 10mg

comprimido

113

Metoclopramida cloridrato, 4mg/ml, solução
oral

frasco 10ml

114

Metoprolol, sal succinato, 50mg, liberação
controlada

comprimido

medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
antiparasitários

E
E

E
E
E

E

E
E

E
E

antiparasitários
insulinas e antidiabéticos
orais
insulinas e antidiabéticos
orais
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema digestivo
medicamentos que atuam
sobre o sistema digestivo
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal

E
E
E
E
E
E
E

Metronidazol, 100mg/g, gel vaginal, c/ 07
aplicadores
116 Metronidazol, 250mg

bisnaga 50g

antibacterianos

E

comprimido

E

117 Nifedipino, 20mg, liberação retardada

comprimido

antibacterianos
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal

frasco 50ml

antifúngicos

E

bisnaga 60g

antifúngicos

E

115

Nistatina, 100.000ui/ml, suspensão oral, frasco
50ml c/ conta gotas
Nistatina, 25.000ui/g, creme vaginal, bisnaga
119
60g, com (no mínimo) 7 aplicadores
118

E
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120 Nortriptilina cloridrato, 25mg
121 Omeprazol, 20mg

comprimido
cápsula

medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema digestivo

E
E

122 Paracetamol, 200mg/ml, solução oral

frasco 15ml

analgésicos e antipiréticos

E-UBS

123 Paracetamol, 500mg

comprimido

E-UBS

124 Pentoxifilina, 400mg

comprimido

analgésicos e antipiréticos
Medicamentos para
tratamento da Hanseníase e
adjuvantes
Medicametnos para
tratamento da Hanseníase e
adjuvantes
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
antiparasitários
anti-infectantes para
tratamento de infecções
oportunistas e/ou doenças
sexualmente transmissíveis
de pacientes hiv/aids

E

anti-inflamatórios esteróides

E

anti-inflamatórios esteróides

E

125 Periciazina 10mg/ml (1%) gotas

frasco c/20ml

126 Periciazina 40mg/ml (4%) gotas

frasco com
20ml

127 Periciazina, 10mg

comprimido

128 Permetrina, 10mg/ml, loção

frasco 60ml

129 Pirimetamina 25mg

comprimido

E

E
E
E

E

131 Prednisona, 20mg

frasco 60ml c/
pipeta
dosadora
comprimido

132 Prednisona, 5mg

comprimido

anti-inflamatórios esteróides

E

133 Prometazina cloridrato, 25mg

comprimido

E

134 Propafenona cloridrato, 300mg

comprimido

135 Propiltiouracil, 100mg

comprimido

136 Propranolol cloridrato, 40mg

comprimido

137 Ranitidina cloridrato, 150mg

comprimido

anti-histamínicos
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
terapia tireoidiana
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema digestivo

138 Risperidona 1mg

comprimido

antipsicóticos

E

139 Risperidona 2mg
Sais para reidratação oral, pó, composto por:
cloreto de sódio 3,5g + glicose 20g + citrato de
140 sódio 2,9g + cloreto de potássio 1,5g, para
1000ml de solução pronta, segundo padrão
OMS, envelope contendo 27,9g
Salbutamol , sulfato 120,5mg/mL (equivalente
141
100mcg/mL de salbutamol)

comprimido

antipsicóticos

E

envelope

vitaminas e sais minerais

E-UBS

142 Simeticona 75mg/ml, suspensão oral - gotas

frasco 10ml

143 Sinvastatina, 20mg

comprimido

130 Prednisolona, 3mg/ml, solução oral

aerossol

medicamentos que atuam
sobre o sistema respiratório
medicamentos que atuam
sobre o sistema digestivo
antilipêmicos

E
E
E
E

E
E
E
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pote 400g

anti-infectantes para
tratamento de infecções
oportunistas e/ou doenças
sexualmente transmissíveis
de pacientes hiv/aids
cicatrizante

comprimido

antibacterianos

E

frasco 50ml

antibacterianos

E

frasco c/100ml

vitaminas e sais minerais

E

frasco c/ 30ml

vitaminas e sais minerais

E

comprimido

vitaminas e sais minerais

E

151 Timolol, 0,5%, solução oftálmica

frasco 5ml

antiglaucomatosos

E

152 Timolol, maleato 2,5mg/mL, solução oftálmica
Valproato de sódio ou ácido valpróico
153 57,624mg/ml (equivalente a 50mg ácido
valpróico/ml), xarope

frasco 5ml

E

E

144 sulfadiazina, 500mg

comprimido

145 Sulfadiazina, de prata, 1%, creme
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima,
146
400mg + 80mg
Sulfametoxazol, associado à trimetoprima,
147
40mg + 8mg/ml, suspensão oral
148 Sulfato ferroso 5mg/mL, xarope frasco 100ml
Sulfato ferroso, 25 mg/ mL Fe+2 solução oral,
149
frasco ambar 30ml
150 Tiamina, 300mg

154 Valproato de sódio, 250mg

cápsula

155 Valproato de sódio, 500mg

comprimido

156 Varfarina Sódica, 1mg

comprimido

antiglaucomatosos
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
medicamentos que atuam
sobre o sistema nervoso
central
anticoagulantes

157 Varfarina Sódica, 5mg

comprimido

anticoagulantes

158 Verapamil cloridrato, 120mg

comprimido

159 Verapamil cloridrato, 80mg

comprimido

xarope frasco
100ml

medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal
medicamentos que atuam
sobre o sistema
cardiovascular e renal

E

E

E

E

E
E

E

E

MEDICAMENTOS SUJEITOS A PROCESSO ADMINISTRATIVO
Item

Medicamentos

Apresentação

1

Ácido acetilsalicílico, 100mg, liberação entérica

comprimido

Classe Farmacologica

OBS

antiagregante plaquetário

PA

medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema respiratório

Baclofeno, 10mg

comprimido

Bamifilina cloridrato, 300mg

comprimido

4

Betaistina dicloridrato, 16mg

comprimido

PA

5

Betaistina dicloridrato, 8mg

comprimido

PA

6

Bimatoprosta 0,3mg/ml, solução oftálmica

frasco 5ml

Antiglaucomatoso

PA

Bisoprolol fumarato, 2,5mg

comprimido

medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular

PA

8

Brimonidina tartarato, 2mg/ml, colírio

frasco 5ml

Antiglaucomatoso

PA

9

Brinzolamida 10mg/ml, suspensão oftálmica

frasco 5ml

Antiglaucomatoso

PA

10

Bupropiona cloridrato 150mg

comprimido

medicamentos que atuam no

PA

2
3

7

PA
PA
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sistema nervoso central
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Carbamazepina cr 400mg, liberação
controlada
Carbonato de lítio, 450mg, liberação
controlada

comprimido
comprimido

34

35

36
37

PA
PA

Cilostazol, 100mg

comprimido

Cilostazol, 50mg

comprimido

Ciprofibrato, 100mg

comprimido

Citalopram, 20mg

comprimido

Clobazam, 10mg

comprimido

Clopidogrel ,75mg

comprimido

Cloxazolam, 2mg

comprimido

Dabigatrana etexilato, 110mg

cápsula

Dabigatrana etexilato, 150mg

cápsula

Diltiazem cloridrato, 120mg, ação prolongada

cápsula

Diosmina, associada à hesperidina, 450mg +
50mg

comprimido

Divalproato de sódio, 250mg

comprimido

Divalproato de sódio, 500mg

comprimido

Domperidona 10mg

comprimido

Domperidona, 1mg/ml, suspensão oral

frasco 100ml

Dorzolamida cloridrato, 2%

frasco 5ml

Antiglaucomatoso

PA

frasco 5ml

Antiglaucomatoso

PA

Dorzolamida cloridrato, associada com timolol,
2% + 0,5%, solução oftálmica
Enoxaparina, 40mg/0,4ml, injetável, seringa
pré-enchida

seringa

Escitalopram oxalato, 10mg

comprimido

Finasterida, 5mg

comprimido

Flurazepam, 30mg

comprimido

Ginkgo biloba, 80mg, estrato de plantas

comprimido

Glicosamina, associada com condroitina, em
sais sulfatos, 1,5g + 1,2g

sachê

Glicosamina, associada com condroitina, em
sais sulfatos, 500mg + 400mg

cápsula

Glimepirida, 4mg

comprimido

32
33

medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
antilipêmicos
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema vascular
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
fármacos que atuam sobre o
sistema digestivo
fármacos que atuam sobre o
sistema digestivo

medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
Medicamentos utilizados no
tratamento da
hiperplasia prostática benigna

medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
Medicamentos que atuam no
sistema circulatório e no SNC
medicamentos utilizados no
tratamento/prevenção da
osteoporose
medicamentos utilizados no
tratamento/prevenção da
osteoporose
medicamentos que atuam no

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA

PA
PA
PA
PA
PA
PA

PA
PA
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sistema endócrino
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

Hipromelose, associada ao dextrano 70,
3mg+1mg, solução oftálmica (lacrima plus)

frasco 15ml

Indapamida, 1,5mg liberação prolongada

comprimido

Insulina glargina, 100ui/ml, injetável (lantus)
Insulina glulisina100ui/ml, injetável, ação
rápida (apidra)
Insulina lispro 100ui/ml
Latanoprosta, 50mcg/ ml, solução oftálmica

refil p/ caneta
3ml
refil p/ caneta
3ml
refil p/ caneta
3ml
frasco 2,5ml

Linagliptina, 5mg

comprimido

Meloxicam, 7,5,mg

comprimido

Memantina, sal cloridrato, 10mg

comprimido

Metformina cloridrato,associado à vidagliptina
850mg + 50mg

comprimido

Metilfenidato cloridrato, 10mg

comprimido

Metilfenidato cloridrato, 18mg, liberação
controlada
Metilfenidato cloridrato, 36mg, liberação
controlada
Metilfenidato cloridrato, 40mg, liberação
controlada

comprimido
comprimido
comprimido

Midazolam, 15mg

comprimido

Mirtazapina, 15mg, orodispersível

comprimido

Montelucaste sódico, 4mg, granulado

sachê

Oxcarbazepina, 300mg

comprimido

Oxcarbazepina, 60mg/ml, suspensão oral

frasco 100ml

Pantoprazol, 20mg

comprimido

Paracetamol, associado com codeína, 500mg+
30mg

comprimido

Paroxetina cloridrato, 20mg

comprimido

Pioglitazona cloridrato, 30mg

comprimido

Pregabalina, 75mg

comprimido

Propatilnitrato, 10mg

comprimido

Protetor solar, fps 60

frasco 120ml

Quetiapina,25mg

comprimido

Ranitidina 15mg/ml, suspensão oral

frasco 120ml

lubrificnte ocular
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema endócrino
medicamentos que atuam no
sistema endócrino
medicamentos que atuam no
sistema endócrino
Antiglaucomatoso
medicamentos que atuam no
sistema endócrino
anti-inflamatórios não
hormanais
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema endócrino
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema respiratório
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
fármacos que atuam sobre o
sistema digestivo
analgésico
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema endócrino
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
outros
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
fármacos que atuam sobre o
sistema digestivo

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
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66

Risperidona 1mg/ml, solução oral, com pipeta
dosadora

frasco 30ml

medicamentos que atuam no
sistema nervoso central

PA

67

Rivaroxabana 10mg

comprimido

Anticoagulante

PA

68

Rivaroxabana 15mg

comprimido

Anticoagulante

PA

69

Rosuvastatina 10mg

Comprimido

antilipêmicos

PA

70
71
72
73
74
75

Salmeterol 25μg + fluticasona 125μg
Salmeterol 50μg + fluticasona 500μg
Sertralina cloridrato, 50mg
Tansulosina, 0,4mg, liberação prolongada
Telmisartana 40mg
Telmisartana, 80mg

medicamentos que atuam no
sistema respiratório
medicamentos que atuam no
cápsula
sistema respiratório
medicamentos que atuam no
comprimido
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
cápsula
sistema urinário
medicamentos que atuam no
comprimido
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
comprimido
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
frasco 60 doses
sistema respiratório
cápsula

76

Tiotrópio, brometo, 2,5mcg/dose, solução p/
inalação, com inalador

77

Tramadol cloridrato, 50mg

cápsula

78

Travoprosta, 0,04mg/ml, solução oftálmica

79
80
81
82
83
84
85
86

PA
PA
PA
PA

PA
PA

analgésico

PA

frasco 2,5ml

antiglaucomatoso

PA

Trimetazidina dicloridrato, 35mg

comprimido

medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular

PA

Trometamol, sal cetorolaco, 10mg, sub-lingual

comprimido

analgésico

PA

Valsartana, 160mg

comprimido

Valsartana,80mg

comprimido

Venlafaxina, sal cloridrato, 150mg, liberação
controlada

cápsula

Venlafaxina, sal cloridrato, 75mg

comprimido

Vildagliptina, 50mg

comprimido

Zolpidem, 10mg

comprimido

medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema cardiovascular
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central
medicamentos que atuam no
sistema endócrino
medicamentos que atuam no
sistema nervoso central

PA
PA
PA
PA
PA
PA

MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ESTRATÉGICOS
Item

Medicamentos

Apresentação

Tratamentos

Observação

1

Acetato de Medroxiprogesterona 150mg/ml

ampola

ANTICONCEPCIONAL

PE

2

Clofazimina 100mg

cápsula

HANSENIASE

PE

3

cápsula

HANSENIASE

PE

ampola

ANTICONCEPCIONAL

PE

5

Clofazimina 50mg
Enantato de Noretisterona 50mg + Valerato de
Estradiol 5mg 2%
Etambutol 400mg

comprimido

TUBERCULOSE

PE

6

Etinilestradiol 0,03mg + Levonorgestrel 0,15mg

comprimido

ANTICONCEPCIONAL

PE

4
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7

Fenoximetilpenicilina Potássica 400.000UI/5mL

frasco 5ml

ANEMIA FALCIFORME

PE

8

Imunoglobulina Anti-Rh (D)

ALOIMUNIZAÇÃO Rh (D)

PE

DIABETES

PE

DIABETES

PE

Isoniazida 100mg

ampola
frasco/ampola
10ml
frasco/ampola
10ml
cápsula

9

Insulina NPH Humana 100 UI/ML

10

Insulina Regular Humana 100 UI/ML

11

TUBERCULOSE

PE

12

Isoniazida 100mg

cápsula

TUBERCULOSE

PE

13

Levonorgestrel 0,75mg

comprimido

ANTICONCEPCIONAL

PE

14

comprimido

HANSENIASE

PE

blister

HANSENIASE

PE

blister

HANSENIASE

PE

17

Minociclina 100mg
Multibacilar Adulto (Rifampicina 300mg +
Clofazimina 100mg + Dapsona 100mg)
Multibacilar Criança (Rifampicina 150mg +
Clofazimina 50mg + Dapsona 50mg)
Noretisterona 0,35mg

comprimido

ANTICONCEPCIONAL

PE

18

Ofloxacino 400mg

comprimido

HANSENIASE

PE

19

Oseltamivir 30 mg

cápsula

INFLUENZA

PE

20

Oseltamivir 45 mg

cápsula

INFLUENZA

PE

21

cápsula

INFLUENZA

PE

blister

HANSENIASE

PE

blister

HANSENIASE

PE

24

Oseltamivir 75 mg
Paucibacilar Adulto (Rifampicina 300mg +
Dapsona 100mg)
Paucibacilar Criança (Rifampicina 150mg +
Dapsona 50mg)
Penicilina Benzatina 1.200.000UI

25

Pentoxifilina 400 mg

26

Pirazinamida 3%

27

15
16

22
23

frasco

DST/SIFILIS

PE

comprimido

HANSENIASE

PE

suspensão oral

TUBERCULOSE

PE

Pirazinamida 500mg

comprimido

TUBERCULOSE

PE

28

Prednisona 20mg

comprimido

HANSENIASE

PE

29

Prednisona 5mg

comprimido

HANSENIASE

PE

30

Repelente para Insetos Expert

frasco 200ml

----------

PE

31

Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida +
Etambutol (150+75+400+275) mg

cápsula

TUBERCULOSE

PE

32

Rifampicina 150mg + Isoniazida 75mg

cápsula

TUBERCULOSE

PE

33

Rifampicina 2%

suspensão oral

TUBERCULOSE

PE

34

Rifampicina 300 mg

comprimido

HANSENIASE

PE

35

Rifampicina 300mg

cápsula

TUBERCULOSE

PE

36

Talidomida 100mg

HANSENIASE

PE

37

Teste Tuberculínico (PPD) 1,5mL

comprimido
frasco-ampola
1,5ml

TUBERCULOSE

PE

MEDICAMENTOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - ESPECIALIZADOS
Item

Medicamentos

1

Abatacepte 250 mg injetável

2

Acitretina 10 mg

3

Adalimumabe 40 mg injetavel

Apresentação

Observação

pó para solução injetável

ME

cápsula

ME

solução injetável

ME
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4

Adefovir 10 mg

comprimido

ME

5

Alfadornase 2,5 mg

ampola

ME

6

Alfaepoetina 10.000 ui injetavel

solução injetável

ME

7

Alfaepoetina 4.000 ui injetavel

solução injetável

ME

8

Alfainterferona 2b 10.000.000 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

9

Alfainterferona 2b 3.000.000 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

10

Alfainterferona 2b 5.000.000 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

11

Alfapeginterferona 2a 180mcg

solução injetável

ME

12

Alfapeginterferona 2b 100mcg

pó para solução injetável

ME

13

Alfapeginterferona 2b 120mcg

pó para solução injetável

ME

14

Alfapeginterferona 2b 80mcg

pó para solução injetável

ME

15

Amantadina 100 mg

comprimido

ME

16

Ambrisentana 10mg

comprimido revestido

ME

17

Ambrisentana 5mg

comprimido revestido

ME

18

Atorvastatina 10 mg

comprimido

ME

19

Atorvastatina 20 mg

comprimido

ME

20

Azatioprina 50 mg

comprimido

ME

Betainterferona 1a 12.000.000 ui (44 mcg) injetavel

solução injetável

ME

Betainterferona 1a 6.000.000 ui (22 mcg) injetavel

solução injetável

ME

Betainterferona 1a 6.000.000 ui (30 mcg) injetavel

solução injetável

ME

Betainterferona 1b 9.600.000 ui (300mcg) injetavel

pó para solução injetável

ME

21
22
23
24
25

Bezafibrato 200 mg

comprimido

ME

26

Bosentana 125mg

comprimido

ME

27

Bosentana 62,5mg

comprimido

ME

28

Bromocriptina 2,5 mg

comprimido

ME

29

Budesonida 200 mcg

cápsula inalante

ME

30

Cabergolina 0,5 mg

comprimido

ME

31

Calcipotriol 50 mcg/g pomada

bisnaga 30g

ME

32

Calcitonina 200 ui/dose spray nasal

solução spray nasal 2ml

ME

33

Calcitriol 0,25 mcg

cápsula

ME

34

Calcitriol 1,0 mcg injetavel

solução injetável

ME

35

Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável

solução injetável

ME

36

Ciclosporina 100 mg

cápsula

ME

37

Ciclosporina 100 mg/ml solucao oral

solução oral frasco 50ml

ME

38

Ciclosporina 25 mg

cápsula

ME

39

Ciclosporina 50 mg

cápsula

ME

40

Ciproterona 50 mg

comprimido

ME

41

Clopidogrel 75 mg

comprimido

ME

42

Clozapina 100 mg

comprimido

ME

pó

ME

43

Complemento alimentar p/ paciente fenilcetonurico maior de 1
ano - formula de aminoácidos isenta de fenilalanina
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44

Complemento alimentar p/ paciente fenilcetonurico menor de 1
ano - formula de aminoácidos isenta de fenilalanina

pó

ME

comprimido

ME

cápsula

ME

45

Daclatasvir 60 mg

46

Danazol 100 mg

47

Deferasirox 125 mg

comprimido para suspensão

ME

48

Deferasirox 250 mg

comprimido para suspensão

ME

49

Deferasirox 500 mg

comprimido para suspensão

ME

50

Desferroxamina 500 mg injetavel

solução injetável

ME

51

Desmopressina 0,1 mg/ml aplicacao nasal

frasco 2,5ml

ME

52

Donepezila 10 mg

comprimido

ME

53

Donepezila 5 mg

comprimido

ME

54

Entacapona 200 mg

comprimido

ME

55

Entecavir 0,5 mg

comprimido

ME

56

Entecavir 1,0 mg

comprimido

ME

57

Etanercepte 25 mg injetavel

solução injetável

ME

58

Etanercepte 50 mg injetavel

solução injetável

ME

59

Everolimo 0,5 mg

comprimido

ME

60

Everolimo 0,75 mg

comprimido

ME

61

Everolimo 1 mg

62

Filgrastim 300 mcg injetavel

63

Fingolimode 0,5 mg

64

Fludrocortisona 0,1 mg

65
66

comprimido

ME

solução injetável

ME

cápsula

ME

comprimido

ME

Formoterol 12 mcg

cápsula inalante

ME

Formoterol 12 mcg + budesonida 400 mcg

cápsula inalante

ME

Formoterol 6 mcg + budesonida 200 mcg po inalante

pó para inalação

ME

68

Formoterol 6mcg + budesonida 200 mcg

cápsula inalante

ME

69

Gabapentina 300 mg

cápsula

ME

70

Gabapentina 400 mg

ME

67

74

Glatiramer 20 mg injetavel

cápsula
capsula de liberação
prolongada
capsula de liberação
prolongada
capsula de liberação
prolongada
solução injetável

75

Golimumabe 50 mg injetável

seringa-preenchida

ME

76

Gosserrelina 10,80 mg injetavel

seringa-preenchida

ME

77

Gosserrelina 3,60 mg injetavel

seringa-preenchida

ME

78

Hidroxicloroquina 400 mg

comprimido

ME

79

Hidroxiureia 500 mg

cápsula

ME

80

Imiglucerase 200 ui injetavel

solução injetável

ME

81

Imunoglobulina anti-hepatite b 100 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

82

Imunoglobulina anti-hepatite b 600 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

83

Imunoglobulina humana 5,0 g injetavel

pó para solução injetável

ME

84

Infliximabe 10 mg/ml injetavel

pó para solução injetável

ME

71
72
73

Galantamina 16 mg
Galantamina 24 mg
Galantamina 8 mg

ME
ME
ME
ME
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85

Infliximabe 10 mg/ml injetavel

pó para solução injetável

ME

86

Isotretinoina 10 mg

cápsula

ME

87

Lamivudina 10 mg/ml solucao oral

88

Lamivudina 150 mg

solução oral frasco 240ml

ME

comprimido

ME

89

Lamotrigina 100 mg

comprimido

ME

90

Lanreotida 120 mg injetável

solução injetável

ME

91

Lanreotida 60 mg injetável

solução injetável

ME

92

Lanreotida 90 mg injetável

solução injetável

ME

93

Leflunomida 20 mg

comprimido

ME

94

Leuprorrelina 3,75 mg injetavel

solução injetável

ME

95

Mesalazina 1000 mg

supositório retal

ME

96

Mesalazina 250 mg

supositório retal

ME

97

Mesalazina 3 g + diluente 100 ml - por dose

enema retal frasco 100ml

ME

98

Mesalazina 400 mg

comprimido
comprimido de liberação
prolongada
comprimido

ME

99

Mesalazina 500 mg

ME

100

Metotrexato 2,5 mg

ME

101

Metotrexato 25 mg/ml injetavel

solução injetável frasco 2ml

ME

102

Micofenolato de mofetila 500 mg

comprimido

ME

103

Micofenolato de sodio 180 mg

comprimido

ME

104

Micofenolato de sodio 360 mg

comprimido

ME

105

Morfina 10 mg/ml

solução injetável ampola 1ml

ME

106

Natalizumabe 300mg

solução injetável

ME

107

Octreotida lar 30 mg injetavel

solução injetável

ME

108

Octreotida lar 20 mg injetavel

solução injetável

ME

109

Olanzapina 10 mg

comprimido

ME

110

Olanzapina 5 mg

comprimido

ME

111

Pancreatina 10.000 ui

cápsula

ME

112

Pancreatina 25000 ui

cápsula

ME

113

Penicilamina 250 mg

cápsula

ME

114

Pramipexol 0,125 mg

comprimido

ME

115

Pramipexol 0,25 mg

comprimido

ME

116

Pramipexol 1 mg

comprimido

ME

117

Quetiapina 100 mg

comprimido

ME

118

Quetiapina 200 mg

comprimido

ME

119

Quetiapina 25 mg

comprimido

ME

120

Raloxifeno 60 mg

comprimido

ME

121

Ribavirina 250 mg

cápsula

ME

122

Riluzol 50 mg

comprimido

ME

123

Risperidona 1 mg

comprimido

ME

124

Risperidona 2 mg

comprimido

ME

125

Rituximabe 500 mg injetável

solução injetável frasco 50ml

ME

126

Rivastigmina 1,5 mg

cápsula

ME

127

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral

solução oral frasco 120ml

ME

128

Rivastigmina 3 mg

cápsula

ME
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129

Rivastigmina 4,5 mg

cápsula

ME

130

Rivastigmina 6 mg

cápsula

ME

131

Sacarato de hidroxido ferrico 100 mg injetavel

frasco 5ml

ME

132

Selegilina 5 mg

comprimido

ME

133

Sevelamer 800 mg

comprimido

ME

134

Sildenafila 20 mg

comprimido

ME

135

Sirolimo 1 mg

comprimido

ME

136

Sirolimo 2 mg

comprimido

ME

137

Sofosbuvir 400 mg

comprimido

ME

138

Somatropina 12 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

139

Somatropina 4 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

140

Sulfassalazina 500 mg

comprimido

ME

141

Tacrolimo 1 mg

cápsula

ME

142

Tacrolimo 5 mg

cápsula

ME

143

Taliglucerase alfa 200 ui injetável

solução injetável

ME

144

Tenofovir 300 mg

comprimido

ME

145

Tocilizumabe 20 mg/ml injetavel

solução injetável frasco 4ml

ME

146

Tolcapona 100 mg

comprimido

ME

147

Topiramato 100 mg

comprimido

ME

148

Topiramato 25 mg

comprimido

ME

149

Topiramato 50 mg

comprimido

ME

150

Toxina botulinica tipo a 100 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

151

Toxina botulinica tipo a 500 ui injetavel

pó para solução injetável

ME

152

Vigabatrina 500 mg

comprimido

ME

153

Ziprasidona 40 mg

cápsula

ME

154

Ziprasidona 80 mg

cápsula

ME

