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COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE SAÚDE 
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE 

 
Deliberação CIB – 4, de 23-2-2011 

 
Considerando a Portaria GM/MS - 4.217, de 28.12.2010, publicada no DOU de 29.12.2010, a Comissão 
Intergestores Bipartite do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, em reunião realizada em 17 de 
fevereiro, de 2011, aprova a pactuação do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Estado 
de São Paulo, conforme Anexos I, II e III.  
A vigência desta Deliberação será a partir da data de sua publicação, exceto do anexo II, que será a partir de 
28/06/2011. 
 
Anexo I 
1. Dos Recursos Financeiros para aquisições de medicamentos 
1.1. Municípios com mais de 250 mil habitantes: 
Para os 26 municípios (Barueri, Bauru, Campinas, Carapicuíba, Diadema, Franca, Guarujá, Guarulhos, 
Itaquaquecetuba, Jundiaí, Limeira, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André, 
Santos, São Bernardo do Campo, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, São Vicente, 
Sorocaba, Suzano e Taubaté). 
 
Termos da Pactuação 
Receberão em financeiro o total da contrapartida do Ministério da Saúde-MS (R$5,10 hab/ano) e o total da 
contrapartida da Secretaria de Estado de Saúde de São Paulo - SES-SP (R$ 1,86 hab/ano) 
1.2. Municípios com menos de 250 mil habitantes e que, na Deliberação CIB - 16, de 23.03.2010, publicado no 
D.O. de 24.03.2010, retificada conforme publicação no D.O. de 20.04.2010, optaram em não receberem o 
Programa Dose Certa: 
Para os 12 municípios: Votorantim, Guapiara, Itapeva (DRS Sorocaba), Araraquara (DRS Araraquara), 
Pederneiras (DRS Bauru), Várzea Paulista (DRS Campinas), Presidente Prudente (DRS Presidente Prudente), 
Itapira (DRS São João da Boa Vista), Catanduva ( DRS São José do Rio Preto), Jacareí, Ilhabela e 
Pindamonhangaba (DRS Taubaté). 
 
Termos da Pactuação 
Receberão em financeiro o total da contrapartida do MS (R$5,10 hab/ano) e o total da contrapartida da SES-SP 
(R$ 1,86 hab/ano) 
1.3. Municípios com menos de 250 mil habitantes e que, na Deliberação CIB - 16, de 23.03.2010, publicado no 
D.O. de 24.03.2010, retificada conforme publicação no D.O. de 20.04.2010, optaram em receberem o Programa 
Dose Certa: 
Para os 607 municípios, do total de 645 municípios paulistas, e que não estão relacionados nos itens 1.1 e 1.2, e 
que optaram em receberem o Programa Dose Certa 
 
Termo da Pactuação 
Receberão em financeiro parte da contrapartida do MS (R$3,05 hab/ano, do total de R$ 5,10 hab/ano) e em 
medicamentos, pelo Programa Dose Certa (medicamentos produzidos pela Fundação para o Remédio Popular 
“Chopin Tavares de Lima” - Furp e os adquiridos no mercado pela SES/SP). 
O Programa Dose Certa, nos seus itens que constam da Rename e dos Anexos I,II e II da Portaria GM/MS - 
4.217/2010, será financiado com parte da contrapartida do MS (R$2,05 hab/ano, do total de R$5,10 hab/ano) e 
com a contrapartida da SES/SP (mínimo de R$1,86 hab/ano), totalizando o mínimo de R$3,91 hab/ano. 
Será mantido o financiamento diferenciado de grupos específicos de municípios, de acordo com a situação sócio-
econômica de cada grupo, com recursos da SES/SP (municípios com assentamentos rurais ou com IPVS-Índice 
Paulista de Vulnerabilidade Social com parcelas da sua população, de alta e muito alta vulnerabilidade igual ou 
superior a 50%). 



Os itens do Programa Dose Certa, que não constam da Rename e dos Anexos I, II e III da Portaria GM/MS - 
4.217/2010, terão financiamentos com recursos próprios da SES/SP, distintos do mínimo de R$1,86 hab/ano. 
2. Dos Recursos Financeiros para aquisições dos insumos para pacientes diabéticos insulino-dependentes 
Termo de Pactuação 
Todos os 645 municípios paulistas receberão recursos financeiros de R$ 0,50 hab/ano da SES/SP que, somado 
ao recurso mínimo de R$0,50 hab/ano do Município, serão destinados às aquisições, pelos municípios, de 
insumos complementares para pacientes diabéticos insulino-dependentes (insumos definidos na Port.GM/MS 
n°4217:tiras reagentes para medida de glicemia capilar, lancetas para punção digital e seringas com agulha 
acoplada para aplicação da insulina). 
De acordo com a Portaria GM/MS - 4.217/2010, esses recursos deverão ser movimentados em contas distintas à 
do Componente Básico da Assistência Farmacêutica. 
3. Municípios com até 250 mil habitantes e que queiram optar pela volta (item 1.2 deste Anexo) ou saída (item 1.3 
deste Anexo) do Programa Dose Certa: devem manifestar-se formalmente à Coordenadoria de Ciência, 
Tecnologia e Insumos Estratégicos de Saúde – CCTIES, da SES/SP, até 31/03/2011, que apresentará à CIB-SP 
para conhecimento e encaminhamento ao MS, para providências no que se refere aos recursos financeiros 
da contrapartida do MS, bem como à Coordenadoria Geral de Administração – CGA, da SES/SP, no que se refere 
aos recursos financeiros da contrapartida da SES/SP 
4. Repasse dos recursos da contrapartida da SES/SP, para aquisições dos medicamentos e dos insumos 
complementares para pacientes diabéticos insulino-dependentes: os repasses da SES/SP serão trimestrais, 
previstos para o mês subseqüente a cada trimestre (março, julho, outubro e janeiro). 
5. Reprogramação da previsão das necessidades anuais de medicamentos do Programa Dose Certa pelos 
municípios: será disponibilizado no sistema de informações - Farmanet, no mês de abril de 2011. 
6. Atualização dos valores financeiros: terá como base a população IBGE, que será atualizada por meio de 
Portaria do MS. 
7. Sistema de acompanhamento da utilização dos recursos financeiros- Recfarma, pactuados na CIB-SP, para 
Assistência Farmacêutica na Atenção Básica (medicamentos e insumos): 
O sistema, pactuado conforme Deliberação CIB-SP - 16/2010, testado com dados de 2009, deverá ser alimentado 
com os dados constantes do Relatório de Gestão do exercício de 2010, com início em 01/06/2011 e término em 
30/06/2011. 
 
Anexo II 
1 – Elenco de Referência Estadual 
O Elenco de Referência Estadual do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, no SUS-SP, fica definido 
conforme os Elencos I, II e III desta Deliberação. 
 
2. Elenco de Referência Municipal 
Com base no Elenco de Referência Estadual, cabe a cada município definir o Elenco de Referência Municipal. 
§ 1º Os municípios poderão definir e adquirir outros medicamentos além daqueles previstos no Elenco de 
Referência Estadual, desde que contemplados na Rename vigente, de uso ambulatorial e no âmbito da Atenção 
Básica. 
§ 2º Os municípios não poderão adquirir com os recursos previstos na Portaria GM/MS n°4.217 os medicamentos 
que não constarem do Elenco de Referência Estadual ou da Rename vigente, e não sendo de uso ambulatorial e 
no âmbito da Atenção Básica. 
 
3 – Itens incluídos e excluídos 
Em relação a Deliberação CIB - 21/2010, seguem os itens incluídos e excluídos nesta Deliberação. 
3.1. Itens Incluídos: 
Budenosida aerossol nasal 50 mcg (equivale a 32 mcg) 
Ibuprofeno suspensão oral 50 mg/ml 
Teclozana suspensão oral 10 mg/ml 
Teclozana comprimido 500 mg 
Metoclopramida comprimido 10 mg 
3.2. Itens Excluídos: 
Ibuprofeno suspensão oral 20 mg/ml 
Loperamida comprimido 2 mg 
Mebendazol comprimido 100 mg 
Mebendazol suspensão oral 20 mg/ml 
Piridostigmina, brometo de comprimido 60 mg 
Tiabendazol comprimido 500 mg 
Tiabendazol suspensão oral 50 mg/ml 
 
Elenco I 
Fármacos com aquisição pelos municípios, e/ou estados, e financiamento tripartite. 



 
Fármaco  Apresentação  

Acetazolamida  comprimido 
250 mg  

Aciclovir  comprimido 
200 mg  

Ácido acetilsalicílico  comprimido 
500 mg  

Ácido acetilsalicílico  comprimido 
100 mg  

Ácido fólico  comprimido 5 
mg  

Ácido fólico  solução oral 
0,2 mg/mL  

Ácido salicílico  pomada 5% 
(F.N.)  

Albendazol  
comprimido 
mastigável 
400 mg  

Albendazol  
suspensão 
oral 40 
mg/mL  

Alcatrão mineral  pomada 1% 
(F.N.)  

Alendronato de sódio  comprimido 
70 mg  

Alopurinol  comprimido 
100 mg  

Alopurinol  comprimido 
300 mg  

Amiodarona, cloridrato de  comprimido 
200 mg  

Amitriptilina, cloridrato de  comprimido 
25 mg  

Amoxicilina  
cápsula ou 
comprimido 
500 mg  

Amoxicilina  

pó para 
suspensão 
oral 50 
mg/mL  

  
Amoxicilina + clavulanato 
de potássio  

comprimido 
500 mg + 125 
mg  

  
Amoxicilina + clavulanato 
de potássio  

suspensão 
oral 50 mg + 
12,5 mg/mL  

   
Anlodipino, besilato 

de  
comprimido 
de 5 mg  

   
Anlodipino, besilato 

de  
comprimido 
de 10 mg  

   
Atenolol   comprimido 

50 mg  
   
Atenolol   comprimido 

100 mg  
  
Azitromicina  pó para 

suspensão 
oral 40 
mg/mL  

  
Azitromicina  comprimido 

500 mg  
  
Beclometasona, 
dipropionato de  

aerossol 
nasal 50 mcg 
(equivalente a 
42 mcg)  

  
Beclometasona, 
dipropionato de  

pó, solução 
inalante ou 



aerossol 200 
µg dose  

  
Beclometasona, 
dipropionato de  

pó, solução 
inalante ou 
aerossol 250 
µg dose  

  
Benzilpenicilina benzatina  pó para 

suspensão 
injetável 
600.000 UI  

  
Benzilpenicilina benzatina  pó para 

suspensão 
injetável 
1.200.000 UI  

  
Benzilpenicilina procaína + 
Benzilpenicilina- 

suspensão 
injetável 
300.000 UI + 
100.000 UI  

potássica   

Biperideno, cloridrato 
de  

comprimido 2 
mg  

Budesonida  

aerossol 
nasal 50 mcg 
(equivale a 32 
mcg)  

Captopril  comprimido 
25 mg  

Carbamazepina  comprimido 
200 mg  

Carbamazepina  xarope 20 
mg/mL  

  
Carbonato de cálcio  comprimido 

1250 mg 
(equivalente a 
500mg  

 Ca++)  
  
Carbonato de cálcio + 
colecalciferol  

comprimido 
500 mg 
CaCO3 + 400 
UI  

Carbonato de lítio  comprimido 
300 mg  

Carvedilol  comprimido 
3,125 mg  

Carvedilol  comprimido 
6,25 mg  

Carvedilol  comprimido 
12,5 mg  

Carvedilol  comprimido 
25 mg  

Cefalexina (sódica ou 
cloridrato)  

cápsula 500 
mg  

Cefalexina (sódica ou 
cloridrato)  

suspensão 
oral 50 
mg/mL  

Cetoconazol  xampu 2%  

Ciprofloxacino, cloridrato 
de  

comprimido 
500 mg  

Claritromicina  
 cápsula ou 

comprimido 
250 mg  

Clindamicina, cloridrato de  cápsula 150 
mg  

Clindamicina, cloridrato de  cápsula 300 
mg  

Clomipramina, cloridrato de  comprimido 
10 mg  

Clomipramina, cloridrato de  comprimido 
25 mg  

Clonazepam  solução oral 
2,5 mg/mL  

Cloranfenicol  cápsula ou 



comprimido 
250 mg  

Cloranfenicol, palmitato de  xarope 54,4 
mg/mL  

Cloreto de sódio  solução nasal 
0,9%  

Clorpromazina, cloridrato 
de  

comprimido 
25 mg  

Clorpromazina, cloridrato 
de  

comprimido 
100 mg  

Clorpromazina, cloridrato 
de  

solução oral 
40 mg/mL  

Dexametasona  comprimido 4 
mg  

Dexametasona  creme 0,1%  
Dexametasona  colírio 0,1%  
Dexclorfeniramina, maleato 
de  

comprimido 2 
mg  

Dexclorfeniramina, maleato 
de  

solução oral 
0,4 mg/mL  

Dexclorfeniramina, maleato 
de  

xarope 0,4 
mg/mL  

Diazepam  comprimido 5 
mg  

Digoxina  comprimido 
0,25 mg  

Digoxina  elixir 0,05 
mg/mL  

Dipirona sódica  
solução 
injetável 500 
mg/mL  

Enalapril, maleato de  comprimido 5 
mg  

Enalapril, maleato de  comprimido 
10 mg  

Enalapril, maleato de  comprimido 
20 mg  

Eritromicina, estearato de  
cápsula ou 
comprimido 
500 mg  

Eritromicina, estearato de  
suspensão 
oral 50 
mg/mL  

Espiramicina  comprimido 
500 mg  

Espironolactona  comprimido 
25 mg  

Espironolactona  comprimido 
100 mg  

Estriol  creme vaginal 
1 mg/g  

Estrogênios conjugados  comprimido 
0,3 mg  

 
 
Estrogênios 
conjugados  

creme vaginal 
0,625 mg/g  

Etinilestradiol + 
levonorgestrel  

comprimido 0,03 
mg + 0,15 mg  

Fenitoína sódica  comprimido 100 
mg  

Fenitoína sódica  suspensão oral 
20 mg/mL  

Fenobarbital  comprimido 100 
mg  

Fenobarbital  solução oral 40 
mg/mL  

Fluconazol  cápsula 100 mg  
Fluconazol  cápsula 150 mg  

Fluoxetina, cloridrato 
de  

cápsula ou 
comprimido 20 
mg  

Furosemida  comprimido 40 
mg  

Gentamicina, sulfato de  colírio 5mg/mL  

Gentamicina, sulfato de  pomada oftámica 
5 mg/g  



Glibenclamida  comprimido 5 mg  

Glicerol  enema 120 
mg/mL  

Glicerol  supositório 72 mg  

Gliclazida  

comprimido de 
liberação 
controlada de 30 
mg  

Gliclazida  comprimido de 80 
mg  

Haloperidol  comprimido 1 mg  
Haloperidol  comprimido 5 mg  

Haloperidol  solução oral 2 
mg/mL  

Haloperidol, decanoato 
de  

solução injetável 
50 mg/mL  

Hidralazina, cloridrato 
de  

comprimido 25 
mg  

Hidroclorotiazida  comprimido 12,5 
mg  

Hidroclorotiazida  comprimido 25 
mg  

Hidrocortisona, acetato 
de  creme 1%  

Hidróxido de alumínio + 
hidróxido de magnésio  

suspensão oral 
(60mg + 
40mg)/mL  

Hidróxido de alumínio + 
hidróxido de magnésio  

comprimido 
mastigável (200 
mg + 200 mg)  

Hidroxocobalamina, 
cloridrato de  

solução injetável 
1 mg/mL  

Hipromelose  colírio 0,2%  
Hipromelose  colírio 0,3%  

Ibuprofeno  solução oral 50 
mg/mL  

Ibuprofeno  comprimido 200 
mg  

Ibuprofeno  comprimido 300 
mg  

Ibuprofeno  comprimido 600 
mg  

Ipratrópio, brometo 
de  

aerossol oral 0,02 
mg/dose  

Ipratrópio,  brometo 
de  

solução inalante 
0,25 mg/mL 
(equivalente a  

  0,202 
mgipratrópio/mL)  

Isossorbida, dinitrato 
de  

comprimido 
sublingual 5 mg  

Isossorbida, 
mononitrato de  

comprimido 40 
mg  

Itraconazol  cápsula 100 mg  

Itraconazol  solução oral 10 
mg/mL  

Ivermectina  comprimido 6 mg  
Levodopa + 
benserazida  

comprimido 50 
mg + 12,5mg  

Levodopa + 
benserazida  

comprimido 100 
mg + 25 mg  

Levodopa + carbidopa  comprimido 100 
mg + 10 mg  

Levodopa + carbidopa  comprimido 100 
mg + 25 mg  

Levodopa + carbidopa  comprimido 250 
mg + 25 mg  

Levonorgestrel  comprimido 1,5 
mg  

Levotiroxina sódica  comprimido 25 µg  
Levotiroxina sódica  comprimido 50 µg  

Levotiroxina sódica  comprimido 100 
µg  

Lidocaína, cloridrato de  gel 2%  

Lidocaína, cloridrato de  aerossol 100 
mg/mL  



Loratadina  comprimido 10 
mg  

Loratadina  xarope 1 mg/mL  

Losartana potássica  comprimido 50 
mg  

Medroxiprogesterona, 
acetato de  

comprimidos 2,5 
mg  

Medroxiprogesterona, 
acetato de  

comprimidos 10 
mg  

Medroxiprogesterona, 
acetato de  

suspensão 
injetável 150 
mg/mL  

Metformina, cloridrato 
de  

comprimido 500 
mg  

Metformina, cloridrato 
de  

comprimido 850 
mg  

Metildopa  comprimido 250 
mg  

Metoclopramida, 
cloridrato de  

comprimido 10 
mg  

Metoclopramida, 
cloridrato de  

solução injetável 
5 mg/mL  

Metoclopramida, 
cloridrato de  

solução oral 4 
mg/mL  

Metoprolol, succinato 
de  

comprimido de 
liberação 
controlada 25 mg  

Metoprolol, succinato 
de  

comprimido de 
liberação 
controlada 50 mg  

Metoprolol, succinato 
de  

comprimido de 
liberação 
controlada 100 
mg  

Metronidazol  comprimido 250 
mg  

Metronidazol  comprimido 400 
mg  

Metronidazol  gel vaginal 
100mg/g  

Metronidazol 
(benzoilmetronidazol)  

suspensão oral 
40 mg/mL  

 
 
Miconazol, nitrato de  creme 2%  
Miconazol, nitrato de  creme vaginal 2%  
Miconazol, nitrato de  loção 2%  
Miconazol, nitrato de  gel oral 2%  
Miconazol, nitrato de  pó 2%  

Nistatina  suspensão oral 
100.000 UI/mL  

Nitrofurantoína  cápsula 100 mg  

Nitrofurantoína  suspensão oral 5 
mg/mL  

Noretisterona  comprimido 0,35 mg  
Noretisterona, 
enantato de + 
estradiol, valerato de  

solução injetável 50 
mg + 5 mg  

Nortriptilina, 
cloridrato de  cápsula 10 mg  

Nortriptilina, 
cloridrato de  cápsula 25 mg  

Nortriptilina, 
cloridrato de  cápsula 50 mg  

Nortriptilina, 
cloridrato de  cápsula 75 mg  

Óleo mineral  frasco 100 mL  
Omeprazol  cápsula 10 mg  
Omeprazol  cápsula 20 mg  
Paracetamol  comprimido 500 mg  

Paracetamol  solução oral 200 
mg/mL  

Pasta d’ água  pasta (F.N.)  
Permanganato de 
potássio  

pó ou comprimido 
100 mg  

Permetrina  loção 1%  



Permetrina  loção 5%  
Peróxido de 
benzoíla  gel 2,5%  

Peróxido de 
benzoíla  gel 5%  

Pilocarpina, 
cloridrato de  colírio 2%  

Piridoxina, cloridrato 
de  comprimido 50 mg  

Prednisolona, 
fosfato sódico de  

solução oral 4,02 
(equivalente a 3 mg 
de  

 prednisolona/mL)  
  
Prednisona  comprimido 5 mg  
  
Prednisona  comprimido 20 mg  
  
Prometazina, 
cloridrato de  

solução injetável 25 
mg/mL  

  
Propafenona, 
cloridrato de  

comprimido 150 mg  

  
Propafenona, 
cloridrato de  

comprimido 300 mg  

  
Propiltiouracila  comprimido 50 mg  
  
Propiltiouracila  comprimido 100 mg  
Propranolol, 
cloridrato de  comprimido 10 mg  

Propranolol, 
cloridrato de  comprimido 40 mg  

Ranitidina, cloridrato 
de  comprimido 150 mg  

Retinol, palmitato de  cápsula 200.000 UI  

Retinol, palmitato de  solução oleosa 
150.000 UI/mL  

Sais para 
reidratação oral  pó para solução oral  

Salbutamol, sulfato 
de  

aerossol oral 100 µg 
dose  

Salbutamol, sulfato 
de  

solução inalante 6 
mg/mL (equivalente 
a 5mg  

 de salbutamol/mL)  
  
Sinvastatina  comprimido 10 mg  
  
Sinvastatina  comprimido 20 mg  
  
Sinvastatina  comprimido 40 mg  
  
Sulfadiazina  comprimido 500 mg  
  
Sulfadiazina de 
prata  

pasta 1%  

  
Sulfametoxazol + 
trimetoprima  

comprimido 400 mg 
+ 80 mg  

  
Sulfametoxazol + 
trimetoprima  

suspensão oral 40 
mg + 8 mg/mL  

  
Sulfato de magnésio  pó para solução oral 

30 g  
  
Sulfato de zinco  comprimido 

dispersível 10 mg  
  
Sulfato de zinco  xarope 4 mg/mL  
  
Sulfato ferroso  comprimido 40 mg 

Fe++  
  
Sulfato ferroso  solução oral 25 



mg/mL Fe++  
  
Teclozana  comprimido 500 mg  
  
Teclozana  suspensão oral 10 

mg/mL  
  
Tetraciclina, 
cloridrato de  

pomada oftálmica 
1%  

  
Tiamina, cloridrato 
de  

comprimido 300 mg  

  
Timolol, maleato de  colírio 0,25%  
  
Timolol, maleato de  colírio 0,5%  
  
Valproato de sódio 
ou ácido valpróico  

Cápsula ou 
comprimido 288 mg 
(equivalente a  

 250 mg ácido 
valpróico)  

Valproato de sódio 
ou ácido valpróico  

solução oral ou 
xarope 57,624 
mg/mL (equiva- 

 lente a 50 mg ácido 
valpróico/mL)  

Valproato de sódio 
ou ácido valpróico  

comprimido 576 mg 
(equivalente a 500 
mg  

 ácido valpróico)  
Varfarina sódica  comprimido 1 mg  
Varfarina sódica  comprimido 5 mg  
Verapamil, cloridrato 
de  comprimido 80 mg  

Verapamil, cloridrato 
de  comprimido 120 mg  

 
 

Elenco II 
Medicamentos fitoterápicos e homeopáticos com aquisição pelos municípios, e/ou Estados e financiamento 
tripartite. 

 
 

 
Elenco III 
Fármacos a serem disponibilizados pelos municípios, para 
atendimento das linhas de cuidado do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica, e outras doenças no âmbito 
da atenção básica. 
 
Fármaco  Apresentação  

Ácido acetilsalicílico  comprimido 500 
mg  

Ácido acetilsalicílico  comprimido 100 
mg  

Ácido fólico  comprimido 5mg  

Ácido fólico  solução oral 0,2 
mg/mL  



Alendronato de sódio  comprimido 10 
mg  

Alendronato de sódio  comprimido 70 
mg  

Anlodipino, besilato 
de  

comprimido de 5 
mg  

Anlodipino, besilato 
de  

comprimido de 
10 mg  

Atenolol   comprimido 50 
mg  

Atenolol   comprimido 100 
mg  

Biperideno, cloridrato 
de  comprimido 2 mg  

Biperideno, cloridrato 
de  

comprimido de 
liberação 
controlada 4 mg  

Captopril   comprimido 25 
mg  

Carbamazepina  comprimido 200 
mg  

Carbamazepina  xarope 20 mg/mL  

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

 
 

Carbonato de cálcio + 
colecalciferol  

comprimido 
500 mg Ca++ 
+ 400 UI  

Carbonato de cálcio + 
colecalciferol  

comprimido 
600 mg Ca++ 
+ 400 UI  

Ciprofloxacino, cloridrato 
de  

comprimido 
500 mg  

Clorpromazina, cloridrato 
de  

comprimido 
25 mg  

Clorpromazina, cloridrato 
de  

comprimido 
100 mg  

Clorpromazina, cloridrato 
de  

solução oral 
40 mg/mL  

Dexametasona  comprimido 4 
mg  

Dexametasona  elixir 0,1 
mg/mL  

  
Digoxina  comprimido 

0,25 mg  
  
Digoxina  elixir 0,05 

mg/mL  

Dipirona sódica  solução oral 
500 mg/mL  

Enalapril, maleato de  comprimido 5 
mg  

Enalapril, maleato de  comprimido 
10 mg  

Enalapril, maleato de  comprimido 
20 mg  

Eritromicina, estearato de  
cápsula ou 
comprimido 
500 mg  

Eritromicina, estearato de  suspensão 
oral 50 mg/mL  

Espironolactona  comprimido 
25 mg  

Espironolactona  comprimido 
100 mg  

Etinilestradiol + 
levonorgestrel  

comprimido 
0,03 mg + 
0,15 mg  

Fenitoína sódica  comprimido 
100 mg  

Fenitoína sódica  suspensão 
oral 25 mg/mL  

 
 



Fenobarbital  comprimido 100 mg  

Fenobarbital  solução oral 40 
mg/mL  

Haloperidol  comprimido 1 mg  
Haloperidol  comprimido 5 mg  
Haloperidol, 
decanoato de  

solução injetável 50 
mg/mL  

Hidroclorotiazida  comprimido 25 mg  

Ibuprofeno  suspensão oral 50 
mg/mL  

Ibuprofeno  comprimido 200 mg  
Ibuprofeno  comprimido 300 mg  
Ibuprofeno  comprimido 600 mg  

Levodopa + 
benserazida  

comprimido ou 
cápsula 100 mg + 
25 mg  

Levodopa + 
benserazida  

comprimido 200 mg 
+ 50 mg  

Levodopa + 
carbidopa  

comprimido 200 mg 
+ 50 mg  

Levodopa + 
carbidopa  

comprimido 250 mg 
+ 25 mg  

Levotiroxina sódica  comprimido 25 µg  
Levotiroxina sódica  comprimido 50 µg  
  
Levotiroxina sódica  comprimido 100 µg  
Medroxiprogesterona, 
acetato de  

comprimidos 2,5 
mg  

Medroxiprogesterona, 
acetato de  comprimidos 10 mg  

Medroxiprogesterona, 
acetato de  

solução injetável 50 
mg/mL  

Metildopa  comprimido 250 mg  
Metoclopramida  comprimido 10 mg  
Paracetamol  comprimido 500 mg  
 
 
Paracetamol  solução oral 200 mg/mL  
Prednisolona, 
fostato sódico 
de  

solução oral 1,34 mg/mL 
(equivalente a 1 mg 
depred- 

 nisolona base)  
  
Prednisona  comprimido 5 mg  
  
Prednisona  comprimido 20 mg  
  
Ranitidina, 
cloridrato de  

comprimido 150 mg  

  
Sinvastatina  comprimido 10 mg  
  
Sinvastatina  comprimido 20 mg  
  
Sinvastatina  comprimido 40 mg  
  
Sulfametoxazol 
+ trimetoprima  

comprimido 400 mg + 80 
mg  

  
Sulfametoxazol 
+ trimetoprima  

suspensão oral 40 mg + 
8 mg/mL  

  
Sulfato ferroso  comprimido 40 mg Fe++  
  
Sulfato ferroso  solução oral 25 mg/mL 

Fe++  
  
Valproato de 
sódio ou ácido 
valpróico  

cápsula ou comprimido 
288 mg (equivalente a 
250  

 mg ácido valpróico)  
Valproato de 
sódio ou ácido 
valpróico  

solução oral ou xarope 
57,624 mg/mL 
(equivalente a50  

 mg ácido valpróico/mL)  



Valproato de 
sódio ou ácido 
valpróico  

comprimido 576 mg 
(equivalente a 500 mg 
áci- 

 dovalpróico)  
Varfarina sódica  comprimido 1 mg  
Varfarina sódica  comprimido 5 mg  
Verapamil, 
cloridrato de  comprimido 80 mg  

Verapamil, 
cloridrato de  comprimido 120 mg  

 
4. Vigência do novo elenco será a partir de 28/06/2011 
 
Anexo III 
Secretaria de Estado da Saúde 
Fundação para o Remédio Popular “Chopin Tavares de Lima” - Furp 
Cronograma de Entrega do Programa Dose Certa 
01/2011 A 12/2011 
 
As entregas dos medicamentos para cada município obedecerá ao cronograma estabelecido, descrito abaixo, 
referenciado pelo DRS de vinculação do município, e serão realizadas durante a semana, com início nas datas 
indicadas. 

 

 
 
 


