
 
 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES DO SITE/APLICATIVO 

 

AQUI TEM REMÉDIO 

- 

MAIS SAÚDE NA CIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

A Secretaria Municipal da Saúde lançou, em 14 de dezembro de 2015, o Aqui Tem Remédio. 

Uma ferramenta digital desenvolvida para auxiliar a população a encontrar em quais unidades do 

serviço público municipal de saúde da cidade de São Paulo se encontram os medicamentos por ela 

buscados. A partir de agora, os usuários da rede de atenção básica e especialidades do SUS municipal 

poderão encontrar, com praticidade, informações rápidas sobre a disponibilidade e a localização dos 

fármacos. 

A criação do Aqui Tem Remédio objetiva também ser um instrumento de apoio aos 

profissionais das farmácias na prestação de serviço à população, que poderão indicar aos usuários 

onde encontrar medicamentos em outras unidades da rede. 

  Este manual contem orientações sobre como acessar o Aqui Tem Remédio, tanto pela página 

na rede mundial de computadores, quanto pelo aplicativo para celular. O manual traz, também, 

informações específicas sobre os diferentes grupos de medicamentos, separados de acordo com o tipo 

de restrição que porventura exista para prescrição e dispensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A - Utilizando o navegador de internet: 

 

1- Clique em aquitemremedio.prefeitura.sp.gov.br ou digite o endereço do 

Aqui Tem Remédio na barra de endereço do seu navegador. 

 

2- Localização e endereço. 
O site deverá oferecer para utilizar sua localização automaticamente. Veja na imagem abaixo: 

 

 

 

Caso a mensagem do site não apareça, você deve inserir selecionar o endereço de acordo com os 

seguintes passos: 

http://www.aquitemremedio.prefeitura.sp.gov.br/


 
 

 

 

É importante escolher um dos endereços sugeridos na lista do Aqui Tem Remédio, pois o sistema pode 

não reconhecer o endereço buscado. Veja a seguir: 



 
 

 

 

Nesse caso, ao escrever “Rua Treze de Maio” e apertar o “ENTER”, o sistema apresenta a seguinte 

mensagem, informando que o endereço não é válido: 

 



 
 

O Aqui Tem Remédio é limitado ao uso dos usuários do SUS municipal da Cidade de São Paulo. Assim, 

endereços fora do Município não serão apresentados no mapa. Veja abaixo: 

 

 

Após selecionado o endereço, você pode aumentar ou diminuir a proximidade do mapa, assim: 



 
 

 

 

3 – Busca por medicamentos.  

Seguem instruções que podem auxiliar o pessoal das unidades a mexer no Aqui Tem Remédio, 

assim como orientar os usuários das suas unidades que tenham dúvidas ou dificuldades: 



 
 

 

 

 



 
 

 

Após selecionado o nome correto do medicamento disponibilizado, o item deve ser 

adicionado à Lista de Pesquisa: 

 

Para iniciar a pesquisa, basta seguir os passos abaixo: 



 
 

 

 

 

 

É possível inserir, no máximo, 5 medicamentos por pesquisa. Veja as imagens a seguir: 



 
 

 

 

Alguns medicamentos dispensados pela Secretaria Municipal da Saúde possuem restrições 

específicas para serem disponibilizados às pessoas. O Aqui Tem Remédio mostra essas restrições: 



 
 

 

Nos casos de alguns medicamentos, assim que você clicar no botão “PESQUISAR”, o sistema avisará 

quando as informações ou a pesquisa for restrita ou bloqueada ao público em geral: 

 



 
 

 

 

 

Para os medicamentos com restrição e bloqueio no sistema, aparecerá a seguinte tela: 

 

 

Quando a pesquisa for realizada para mais de um medicamento, as restrições continuam válidas, e 

o sistema do Aqui Tem Remédio informa aos usuários assim: 



 
 

 

4 – Orientações sobre como chegar às unidades: 

O Aqui Tem Remédio mostra aos usuários os caminhos e direções para se chegar à unidade 

buscada. Abaixo veja as imagens que mostram essa funcionalidade: 

 



 
 

 

 

 

5 – Exclusão de medicamentos da lista de pesquisa: 

O Aqui Tem Remédio permite que sejam excluídos medicamentos um a um, ou todos de uma vez. 



 
 

Para excluir apenas um medicamento: 

 

 

 

 

 



 
 

Para excluir mais de um medicamento: 

 

 

 



 
 

 

6- Suporte exclusivo para dúvidas sobre o uso do Aqui Tem Remédio: 

Foi disponibilizado canal de dúvidas no correio eletrônico: aquitemremedio@prefeitura.sp.gov.br. 
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B - Utilizando o aplicativo para celular: 

 

 

1. Encontre	e	baixe	o	aplica vo	
Aqui	Tem	Remédio	da	loja	de	
aplica vos	do	seu	celular.	

2. Ao	abrir	o	aplica vo,	selecione		
“Buscar	Medicamento”	

3. Digite	o(s)	nome(s)	
do(s)	medicamento(s)	
buscado(s)	e	selecione	
“Buscar	

4. Ao	digitar,	o	aplica vo	já	
sugere	as	opções	de	
medicamentos	disponíveis.	
Selecione	a	opção	desejada	

5. Você	pode	inserir	mais	
medicamentos	para	a	busca	
(máx.	5)	ou	selecionar	“Buscar”.	



 
 

 

 

6. Caso	o	medicamento	apresente	alguma	
restrição	para	ser	visualizado,	será	
apresentada	uma	mensagem	resumida.	

7. O	sistema	mostra	então	a	
seguinte	mensagem	de	
bloqueio:		

8. Ao	selecionar	a	busca,	o	sistema	
lista	as	unidades	que	possuem	
estoque	dos	medicamentos.	

9. Selecione	a	unidade	que	deseja	
consultar	e	o	sistema	mostra	
dados	sobre	a	unidade	e	dois		



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Ao	selecionar	“Transporte	
Público”,	o	sistema	apresenta	
orientações	sobre	como	chegar:		

11. Ao	selecionar	“Mapa”,	o	sistema	
mostra	o	trajeto	a	ser	percorrido	
para	chegar	à	unidade.	



 
 

 

C - Prescrição e dispensa dos medicamentos 

disponibilizados pela Secretaria Municipal da Saúde, 

pelo Aqui Tem Remédio: 

 

A prescrição e a dispensa de todos os medicamentos na rede pública municipal de 

saúde de São Paulo devem ser seguir as regras contidas na Portaria 82/2015-SMS.G [1], 

publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo em 05 de dezembro de 2015. 

 

Para alguns grupos de medicamentos, há outras regras que precisam ser obedecidas, 

de acordo com características específicas dos programas especializados, das 

enfermidades ou dos próprios medicamentos. 

 

A seguir, são apresentados, a todos os profissionais da rede municipal de saúde, os 

grupos de medicamentos do Aqui Tem Remédio, separados a partir das normas para 

prescrição e dispensa. Há também orientações sobre documentos de referência e 

contatos para obtenção de maiores informações a respeito de programas, 

especialidades e medicamentos. 

 

As Coordenadorias Regionais de Saúde e as Supervisões Técnicas Regionais, 

estabeleceram uma lista de unidades de referência para reabastecimento,[2] de 

acordo com critérios como o localização estratégica, volume de atendimento, 

quantidade de programas atendidos entre outros. Essas unidades serão priorizadas no 

reabastecimento de itens com grande demanda ou com estoque mais baixo na rede.  

 

Para informações gerais sobre a Área Técnica de Assistência Farmacêutica, visite a 

página da Secretaria Municipal da Saúde 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/assist_farmaceutica/] ou entre 

em contato com as interlocuções de Assistência Farmacêutica da sua Supervisão 

Técnica de Saúde. 

 

 

Para dúvidas, sugestões ou problemas relativos ao Aqui Tem Remédio, por favor 

encaminhe um e-mail a aquitemremedio@prefeitura.sp.gov.br. 

 

O índice de medicamentos usado no Aqui Tem Remédio compreende todos os 

medicamentos dispensados aos usuários da rede municipal de saúde, sendo que há 

diferentes grupos de medicamentos de acordo com especificações de técnicas ou de 

programas específicos. Veja a seguir. 
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ÍNDICE DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM REMÉDIO 
(última atualização, dezembro/2015). 

 

1 – Medicamentos do Programa Municipal DST/AIDS: 

Os medicamentos listados abaixo são disponibilizados a pacientes em tratamento de 

HIV/AIDS e fornecidos por meio do SICLON (Sistema de Informação de Logística de 

Medicamentos do Ministério da Saúde).  

Abacavir sulfato (ABC) 20 mg/mL solução oral frasco 240 mL 

Abacavir sulfato (ABC) 300 mg comprimido 

Aciclovir 400 mg comprimido* 

Atazanavir sulfato (ATV) 200 mg cápsula 

Atazanavir sulfato (ATV) 300 mg cápsula 

Atorvastatina 10 mg comprimido* 

Cabergolina 0,5 mg comprimido* 

Dapsona 100 mg comprimido** 

Darunavir (DRV) 150 mg comprimido 

Darunavir (DRV) 600 mg comprimido 

Darunavir (DRV) 75 mg comprimido 

Didanosina (DDI) 10 mg/mL após reconstituição pó para solução oral frasco 4 g 

Didanosina (DDI) 250 mg cápsula de liberação entérica (EC) 

Didanosina (DDI) 400 mg cápsula de liberação entérica (EC) 

Efavirenz (EFZ) 200 mg comprimido 

Efavirenz (EFZ) 30 mg/mL solução oral fr 180 mL 

Efavirenz (EFZ) 600 mg comprimido 

Enfuvirtida (T-20) 90 mg/mL após reconstituição pó para solução injetável fam 108 

mg + fam com diluente 

Estavudina (D4T) 1 mg/mL pó para solução oral fr 200 mL 

Etravirina (ETR) 100 mg comprimido 

Fluconazol 100 mg cápsula* 

Fosamprenavir (FPV) 50 mg/mL suspensão oral frasco fr 225 mL 

Fosamprenavir (FPV) 700 mg comprimido 

Gabapentina 300 mg comprimido* 

Imiquimode 50 mg/g (5%) creme sachê 250 mg* 

Lamivudina (3TC) 10 mg/mL solução oral frasco 240 mL 

Lamivudina (3TC) 150 mg comprimido 

Loperamida 2 mg comprimido* 

Lopinavir (LPV) 100 mg + ritonavir (r) 25 mg comprimido 

Lopinavir (LPV) 200 mg + ritonavir (r) 50 mg comprimido 

Lopinavir (LPV) 80 mg/mL + ritonavir (r) 20 mg/mL solução oral frasco 160 mL 

Maraviroque (MVQ) 150 mg comprimido 

Nevirapina (NVP) 10 mg/mL suspensão oral frasco 100 mL 

Nevirapina (NVP) 10 mg/mL suspensão oral frasco 240 mL 

Nevirapina (NVP) 200 mg comprimido 

Podofilotoxina 1,5 mg/g creme bisnaga 5 g 

Pravastatina 20 mg comprimido* 



 
 

Primaquina 15 mg comprimido 

Raltegravir (RAL) 100 mg comprimido 

Raltegravir (RAL) 400 mg comprimido 

Rifabutina 150 mg cápsula*** 

Ritonavir (RTV) 100 mg comprimido 

Ritonavir (RTV) 80 mg/mL solução oral frasco 240 mL 

Saquinavir (SQV) 200 mg cápsula gel mole 

Talidomida 100 mg comprimido** 

Tenofovir (TDF) 300 mg + lamivudina (3TC) 300 mg + efavirenz (EFZ) 600 mg 

comprimido 

Tenofovir (TDF) 300 mg + lamivudina (3TC) 300 mg comprimido 

Tenofovir desoproxila fumarato (TDF) 300 mg comprimido 

Tipranavir (TPV) 100 mg/mL solução oral frasco 95 mL 

Tipranavir (TPV) 250 mg cápsula 

Valaciclovir 500 mg comprimido* 

Zidovudina (AZT) 10 mg/mL solução injetável fam 20 mL 

Zidovudina (AZT) 10 mg/mL soluçâo oral frasco 200 mL 

Zidovudina (AZT) 100 mg cápsula 

Zidovudina (AZT) 300 mg + lamivudina (3TC) 150 mg comprimido 

 

(*) Medicamentos com regras específicas para dispensa, ver Portaria 2.190/2015-SMS.G [3] 

(pág. 27 do DOCSP, em 11 de dezembro de 2015). 

(**) Medicamentos também dispensados a pacientes em tratamento de hanseníase. 

(***) Medicamento exclusivo a pacientes com coinfecção de HIV/AIDS e tuberculose ou 

micobactérias não tuberculosas (MNT), em uso de antirretrovirais da classe dos Inibidores de 

Protease. 

 

Informações adicionais:  

- Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Manejo da Infecção pelo HIV em 

Adultos. [4] 

 

Contatos em casos de dúvidas específicas: 

- Unidades da Rede Especializada de DST/AIDS; [5] 

- Programa Municipal de DST/AIDS: dstaids@prefeitura.sp.gov.br. 

 

2 - Medicamentos exclusivos para tratamento na rede municipal 

Os medicamentos listados a seguir são disponibilizados exclusivamente a pacientes em 

tratamento nas unidades da Secretaria Municipal da Saúde. 

Regras específicas para dispensa e prescrição:  

Portaria 2.190/2015-SMS.G (pág. 27 do DOCSP em 11 de dezembro de 2015). [3] 

Aciclovir 30 mg/g (3%) pomada oftálmica bisnaga 4,5 g 

Aciclovir 50 mg/g (5%) creme bisnaga 10 g 

Harpagophytum procumbens (garra-do-diabo) harpagosídeo 5 mg a 50 mg 

comprimido* 
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Maytenus ilicifolia (espinheira-santa) taninos totais 13 mg a 20 mg comprimido* 

Morfina sulfato 30 mg comprimido de liberação modificada 

Mupirocina 20 mg/g pomada bisnaga 

Oximetazolina cloridrato 0,5 mg/mL (0,05%) solução nasal frasco 30 mL 

Oximetazolina cloridrato 0,25 mg/mL (0,025%) solução nasal frasco 20 mL 

Tramadol 50 mg comprimido 

Valeriana officinalis sesquiterpenos 0,8 mg a 3,5 mg comprimido* 

(*) Ver o Memento de Fitoterapia – Relação Municipal dos Medicamentos - Fito. [6] 

 

3 - Programa de Controle de Sobrepeso e Obesidade 

Regras específicas para dispensa e prescrição: 

Portaria 2.190/2015-SMS.G (pág. 27 do DOCSP em 11 de dezembro de 2015). [3] 

 

Colecalciferol (vitamina D3) 200 UI a 220 UI/gota solução oral fr 20 mL 

Polivitamínico (vitaminas A, C, D, E e do complexo B) comprimido 

Ranitidina cloridrato 15 mg/mL solução oral frasco 120 mL  

 

Informações adicionais: 

- Linha de Cuidado do Sobrepeso e Obesidade da Rede de Atenção à Saúde das Pessoas 

com Doenças Crônicas. [7] 

Contatos em caso de dúvidas: 

- Interlocuções das Supervisões Técnicas de Saúde; 

- Área Técnica de Doenças Crônicas: atdoencascronicasnt@prefeitura.sp.gov.br. 

 

4 - Programa de Controle do Tabagismo 

Os medicamentos listados a seguir são disponibilizados exclusivamente a pacientes 

cadastrados pela Secretaria Municipal da Saúde no Programa de Controle do 

Tabagismo do SUS. 

Bupropiona cloridrato 150 mg comprimido 

Nicotina 14 mg adesivo transdérmico 

Nicotina 2 mg goma de mascar 

Nicotina 21 mg adesivo transdérmico 

Nicotina 7 mg adesivo transdérmico 

 

Informações adicionais: 

- Abordagem e Tratamento do Fumante – Consenso 2001. [8] 

- Anexo II – Protocolo Clínico Tabagismo. [9] 

 

Contatos em caso de dúvidas: 

mailto:atdoencascronicasnt@prefeitura.sp.gov.br


 
 

- Unidades de Referência do Programa de Tabagismo. [10] 

 

 

5 - Programa de Saúde Integral  para a População LGBT 

Os medicamentos listados a seguir são disponibilizados exclusivamente a pacientes 

cadastrados pela Secretaria Municipal da Saúde no Programa de Saúde Integral para a 

População LGBT e que estejam em tratamento de hormonioterapia, na AMA Dr. 

Humberto Pascale – Santa Cecília. 

 

Regras específicas para dispensa e prescrição:  

Portaria 2.190/2015-SMS.G (pág. 27 do DOCSP em 11/12/2015). [3] 

 

Ciproterona 50 mg comprimido 

Estradiol valerato 2 mg comprimido 

Testosterona undecanoato 250 mg/mL solução injetável amp 4 mL 

 

Informações adicionais: 

Entre em contato com as unidades da Coordenadoria Regional de Saúde Centro. 

 

6 – Esquistossomose, hanseníase ou tuberculose 

a) Esquistossomose 

Praziquantel 600 mg comprimido* 

 

 (*) Dispensação exclusiva a casos confirmados de esquistossomose, mediante notificação de 

caso. 

Informações adicionais: 

Manual do Programa de Esquistossomose – Ministério da Saúde/2014. [11] 

 

b) Hanseníase 

Clofaz 100 mg + clofaz 50 mg + rifamp 300 mg + dapsona 100 mg (multibacilar) adulto 

comprimidos em blister 

Clofaz 150 mg + clofaz 50 mg + rifamp 300 mg + rifamp 150 mg + dapsona 50 mg 

(multibacilar) ped comprimidos em blister 

Dapsona 100 mg comprimido* 

Hipromelose 3 mg/mL (0,3%) + dextrana 1 mg/mL solução oftálmica frasco 15 mL 

Talidomida 100 mg comprimido* 

Ureia 100 mg/g (10%) creme bisnaga 60 g 

(*) Medicamentos também dispensados a pacientes em tratamento de HIV/AIDS. 

Informações adicionais: 

- Portaria 3.125, de 7 de outubro de 2010 – Ministério da Saúde; [12] 



 
 

- Página sobre hanseníase da Coordenadoria de Vigilância em Saúde; 

[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doe

ncas_e_agravos/hanseniase/index.php?p=6199] 

Contatos em caso de dúvidas:  

- Unidades de referência em hanseníase. [???13] 

 

c) Tuberculose 

Estreptomicina sulfato 1 g pó para solução injetável + diluente fam* 

Etambutol cloridrato 400 mg comprimido * 

Etionamida 250 mg comprimido* 

Isoniazida 100 mg comprimido 

Isoniazida 75 mg + rifampicina 150 mg comprimido 

Levofloxacino 500 mg comprimido* 

Ofloxacino 200 mg comprimido* 

Pirazinamida 30 mg/mL (3%) solução oral frasco 150 mL** 

Pirazinamida 500 mg comprimido 

Rifabutina 150 mg cápsula*** 

Rifampicina 150 mg + isoniazida 75 mg + pirazinamida 400 mg + etambutol cloridrato 

275 mg comprimido 

Rifampicina 20 mg/mL (2%) suspensão oral frasco 20 mL**** 

Rifampicina 300 mg cápsula****  

 

(*) Medicamentos exclusivos a pacientes de tuberculose em esquema especial ou de 

micobactérias não tuberculosas (MNT). 

(**) Medicamento exclusivo a pacientes de tuberculose infantil. 

(***) Medicamento exclusivo a pacientes com coinfecção de HIV/AIDS e tuberculose ou 

micobactérias não tuberculosas (MNT), em uso de antirretrovirais da classe dos Inibidores de 

Protease. 

(****) Medicamentos disponibilizados exclusivamente a pacientes em tratamento de 

tuberculose em esquema especial, micobacterias não tuberculosas (MNT), meningites 

bacterianas e doença meningocócica. 

 

Informações adicionais: 

Página sobre tuberculose da Coordenadoria de Vigilância em Saúde. 

[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doe

ncas_e_agravos/tuberculose/index.php?p=6316] 

 

7 - Medicamentos que possuem portarias e formulários específicos: 

Alendronato de sódio 10 mg comprimido 

Formulário dispensa_Doença de Paget. [14] 

Portaria 2.190/2015-SMS.G. [3] 

 

Alendronato de sódio 70 mg comprimido 

Formulário dispensa_Densitometria Óssea. [15] 



 
 

Portaria 2.190/2015-SMS.G. [3] 

 

Brimonidina 2 mg/mL (0,2%) solução oftálmica frasco 5 mL  

Portaria 2.190/2015-SMS.G. [3] 

 

Carbonato de cálcio 1.250 mg (equivalente a 500 mg de Ca++) comprimido  

Portaria 2.085/2015-SMS.G (pág. 22 do DOCSP, em 05 de dezembro de 2015). [16] 

Formulário Dispensa Carbonato de Cálcio. [17] 

 

Dexametasona 1 mg/mL (0,1%) solução oftálmica frasco 5 mL 

Portaria 2.190/2015-SMS.G. [3] 

 

Doxazosina 2mg comprimido 

Portaria 2.087/2015-SMS.G (pág. 22 do DOCSP, em 05 de dezembro de 2015). [18] 

 

Enoxaparina sódica, comprimidos de 20 mg , 40 mg e 60 mg (equivalente a 100 

mg/mL)  

Portaria 2.190/2015-SMS.G. [3] 

Portaria 2.086/2015-SMS.G (pág. 30 do DOCSP em 05 de dezembro de 2015). [19] 

Formulário Dispensa Enoxaparina Sódica. [20] 

 

Finasterida 5 mg comprimido 

Portaria 2.087/2015-SMS.G (pág. 22 do DOCSP, em 05 de dezembro de 2015). [18] 

Portaria 2.190/2015-SMS.G. [3] 

 

Formoterol + budesonida pó em cápsula para inalação 

Portaria 2.190/2015-SMS.G. [3] 

 

Metilfenidato 10 mg comprimido 

Portaria 2.190/2015-SMS.G [3] 

Portaria 986/2014-SMS.G. [21] 

 

Este medicamento é disponibilizado exclusivamente a crianças e adolescentes em tratamento 

de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Para mais informações, veja aqui a lista 

das unidades de referência. [22] 

 

Pilocarpina cloridrato 20 mg/mL (2%) solução oftálmica frasco 10 mL 

Portaria 2.190/2015-SMS.G. [3] 

 

Sinvastatina comprimidos de 10 mg, 20 mg e 40 mg 

Portaria 250/2007-SMS.G. [23] 

Formulário Dispensa Sinvastatina. [24] 

 

Timolol maleato solução oftálmica frasco 5 mL 

Portaria 2.190/2015 SMS.G. [3] 

8 – Medicamentos sem restrição específica 

 



 
 

Relação dos medicamentos sem restrições específicas para prescrição e dispensa, que 

devem apenas seguir as regras da Portaria 82/2015-SMS.G [1], publicada na página 29 

do DOCSP. 

 

Aciclovir 200 mg comprimido 

Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido 

Ácido fólico 0,2 mg/ml solução oral (gotas) frasco 30 ml 

Ácido fólico 5 mg comprimido 

Albendazol 40 mg/mL suspensão oral frasco 10 mL 

Albendazol 400 mg comprimido mastigável 

Alopurinol 100 mg comprimido 

Amiodarona cloridrato 200 mg comprimido 

Amitriptilina cloridrato 25 mg comprimido 

Amitriptilina cloridrato 75 mg comprimido 

Amoxicilina 50 mg/ml pó para suspensão oral frasco 150 ml 

Amoxicilina 500 mg comprimido 

Anlodipino besilato 10 mg comprimido 

Anlodipino besilato 5 mg comprimido 

Atenolol 50 mg comprimido 

Azitromicina 40 mg/ml suspensão oral frasco 

Azitromicina 500 mg comprimido 

Beclometasona dipropionato 250 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol oral 

frasco 200 doses 

Beclometasona dipropionato 50 mcg/dose aerossol nasal frasco 100 mL 200 doses 

Beclometasona dipropionato 50 mcg/dose pó, solução inalante ou aerossol oral 

frasco 200 doses 

Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI pó para suspensão injetável fam 

Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI pó para suspensão injetável fam 

Benzilpenicilina procaína 300.000 UI + benzilpenicilina potássica 100.000 UI 

suspensão injetável fam 

Benzoilmetronidazol 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) suspensão 

oral frasco 100 mL 

Biperideno cloridrato 2 mg comprimido 

Captopril 25 mg comprimido 

Carbamazepina 20 mg/mL (2%) suspensão oral frasco 100 mL 

Carbamazepina 200 mg comprimido 

Carbamazepina 400 mg comprimido 

Carbonato de lítio 300 mg comprimido 

Carvedilol 12,5 mg comprimido 

Carvedilol 6,25 mg comprimido 

Cefalexina 50 mg/mL suspensão oral frasco 60 mL 

Cefalexina comprimido 500 mg 

Cetoconazol 20 mg/g (2%) creme bisnaga 30 mg 

Cianocobalamina (vit. B12) 2,5 mg/mL (2.500 mcg) solução injetável amp 2 mL 

Ciprofloxacino cloridrato 500 mg comprimido 

Claritromicina 50 mg/mL pó para suspensão oral frasco 60 mL 

Claritromicina 500 mg comprimido 



 
 

Claritromicina 500 mg comprimido de ação prolongada 

Clindamicina cloridrato 300 mg cápsula 

Clomipramina cloridrato 25 mg comprimido 

Clonazepam 0,5 mg comprimido 

Clonazepam 2 mg comprimido 

Clonazepam 2,5 mg/mL (0,25%) solução oral gotas frasco 20 mL 

Cloranfenicol 5 mg/g + retinol acetato 10.000 UI/g + aminoácidos 25 mg/g + 

metionina 5 mg/g pomada oftálmica bisnaga 3,5 g 

Cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL) solução injetável amp 10 mL 

Cloreto de sódio 9 mg/mL (0,9%) solução nasal gotas frasco 30 mL 

Clorpromazina cloridrato 100 mg comprimido 

Clorpromazina cloridrato 25 mg comprimido 

Clorpromazina cloridrato 40 mg/mL (4%) solução oral (gotas) frasco 20 mL 

Dexametasona 0,1 mg/mL solução oral frasco 120 mL 

Dexametasona 1 mg/g (0,1%) creme bisnaga 10 gramas 

Dexclorfeniramina maleato 0,4 mg/mL solução oral frasco 100 mL 

Diazepam 5 mg comprimido 

Diclofenaco 50 mg comprimido 

Digoxina 0,25 mg comprimido 

Dimenidrinato 25 mg/mL + piridoxina cloridrato (vit. B6) 5 mg/mL solução oral gotas 

frasco 20 mL 

Dipirona sódica 500 mg comprimido 

Dipirona sódica 500 mg/mL solução oral gotas frasco 10 mL 

Doxazosina 2 mg comprimido 

Doxiciclina cloridrato 100 mg comprimido 

Enalapril maleato 20 mg comprimido 

Enalapril maleato 5 mg comprimido 

Escopolamina 10 mg/mL solução oral gotas frasco 20 mL 

Escopolamina 6,67 mg/mL + dipirona sódica 333,4 mg/mL solução oral gotas frasco 

20 mL 

Espiramicina 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI) comprimido 

Espironolactona 100 mg comprimido 

Espironolactona 25 mg comprimido 

Estriol 1 mg/g (0,1%) creme vaginal bisnaga 50 g 

Estrogênios conjugados 0,3 mg comprimido 

Fenitoina 100 mg comprimido 

Fenobarbital 100 mg comprimido 

Fenobarbital 40 mg/mL (4%) solução oral gotas frasco 20 mL 

Fenoterol 5 mg/mL solução inalante gotas frasco 20 mL 

Fluconazol 150 mg cápsula 

Fluoxetina cloridrato 20 mg comprimido 

Folinato de cálcio 15 mg comprimido 

Glibenclamida 5 mg comprimido 

Gliclazida 30 mg comprimido de liberação controlada 

Gliclazida 60 mg comprimido de liberação controlada 

Haloperidol 1 mg comprimido 

Haloperidol 2 mg/mL (0,2%) solução oral gotas frasco 20 mL 



 
 

Haloperidol 5 mg comprimido 

Haloperidol decanoato 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de haloperidol) 

solução injetável amp 1 mL 

Hidroclorotiazida 25 mg comprimido 

Hidrocortisona acetato 10 mg/g (1%) creme bisnaga 30 g 

Hidroxido de alumínio 60 mg/mL a 63 mg/mL suspensão oral frasco 150 mL 

Hipoclorito de sódio 25 mg/mL de cloro ativo (2,5 %) solução frasco 50 mL 

Ibuprofeno 300 mg comprimido 

Ibuprofeno 50 mg/mL suspensão oral gotas frasco 30 mL 

Imipramina cloridrato 25 mg comprimido 

Insulina humana NPH 100 UI/mL suspensão injetável fam 10 mL 

Insulina humana regular 100 UI/mL suspensão injetável fam 10 mL 

Ipratropio brometo 0,25 mg/mL (0,025%) solução inalante gotas frasco 20 mL 

Isossorbida dinitrato 5 mg comprimido sublingual 

Isossorbida mononitrato 20 mg comprimido 

Itraconazol 100 mg cápsula 

Ivermectina 6 mg comprimido 

Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg cápsula de liberação prolongada (HBS) 

Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido 

Levodopa 100 mg + benserazida 25 mg comprimido dispersível 

Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg comprimido 

Levodopa 250 mg + carbidopa 25 mg comprimido 

Levonorgestrel 0,15 mg + etinilestradiol 0,03 mg comprimido cartela 

Levonorgestrel 0,75 mg comprimido 

Levotiroxina sódica 100 mcg comprimido 

Levotiroxina sódica 25 mcg comprimido 

Levotiroxina sódica 50 mcg comprimido 

Loratadina 1 mg/mL solução oral frasco 100 mL 

Loratadina 10 mg comprimido 

Losartana potássica 50 mg comprimido 

Mebendazol 20 mg/mL suspensão oral frasco 30 mL 

Medroxiprogesterona acetato 10 mg comprimido 

Medroxiprogesterona acetato 150 mg/mL suspensão injetável amp 1 mL 

Metformina cloridrato 500 mg comprimido 

Metformina cloridrato 850 mg comprimido 

Metildopa 250 mg comprimido 

Metoclopramida cloridrato 10 mg comprimido 

Metronidazol 100 mg/g (10%) creme ou gel vaginal bisnaga 50 g 

Metronidazol 250 mg comprimido 

Miconazol nitrato 20 mg/g (2%) creme vaginal bisnaga 80 g 

Nifedipino 20 mg comprimido liberação prolongada 

Nistatina 100.000 UI/mL suspensão oral frasco 50 mL 

Noretisterona 0,35 mg comprimido cartela 

Noretisterona enantato 50 mg/mL + estradiol valerato 5 mg/mL solução injetável 

seringa 1 mL 

Norfloxacino 400 mg comprimido 

Nortriptilina cloridrato 25 mg comprimido 



 
 

Óleo mineral frasco 100 mL 

Omeprazol 20 mg cápsula 

Oseltamivir 30 mg cápsula 

Oseltamivir 45 mg cápsula 

Oseltamivir 75 mg cápsula 

Óxido de zinco 150 a 250 mg/g + retinol (vit.A) + colecalciferol pomada bisnaga 45 g 

Paracetamol 200 mg/mL solução oral gotas frasco 15 mL 

Paracetamol 500 mg comprimido 

Periciazina 40 mg/mL (4%) solução oral gotas frasco 20 mL 

Permetrina 10 mg/mL (1%) loção capilar frasco 60 mL 

Permetrina 50 mg/mL (5%) creme ou loção frasco 60 mL 

Piridoxina cloridrato (vit. B6) 40 mg comprimido 

Pirimetamina 25 mg comprimido 

Prednisolona fosfato sódico 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) 

solução oral frasco 60 mL 

Prednisona 20 mg comprimido 

Prednisona 5 mg comprimido 

Prometazina cloridrato 25 mg comprimido 

Propatilnitrato 10 mg comprimido 

Propiltiuracila 100 mg comprimido 

Propranolol cloridrato 40 mg comprimido 

Retinol acetato (vit A) 50.000 UI/mL + colecalciferol (vit D) 10.000 UI/mL solução oral 

gotas frasco 10 mL 

Risperidona 2 mg comprimido 

Sais para reidratação oral pó para solução oral 

Salbutamol sulfato 100 mcg/dose aerossol oral frasco 

Sertralina 50 mg comprimido 

Sulfadiazina 500 mg comprimido 

Sulfametoxazol 40 mg/mL + trimetoprima 8 mg/mL suspensão oral frasco 100 mL 

Sulfametoxazol 800 mg + trimetoprima 160 mg comprimido 

Sulfato ferroso heptahidratado 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe++) solução 

oral gotas frasco 30 mL 

Sulfato ferroso heptahidratado equivalente a 40 mg de Fe++ comprimido 

Teofilina 100 mg cápsula de liberação prolongada 

Tiamazol 5 mg comprimido 

Tiamina cloridrato (vit B1) 300 mg comprimido 

Tinidazol 500 mg comprimido 

Tobramicina 3 mg/mL (0,3%) solução oftálmica frasco 5 mL 

Valproato de sódio 57, 624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido valproico) solução 

oral ou xarope frasco 100 mL 

Valproato de sódio 576 mg (equivalente a 500 mg de acido valproico) comprimido 

revestido ou cápsula 

Varfarina sódica 2,5 mg comprimido 

Varfarina sódica 5 mg comprimido 


