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Apresentação
A Secretaria Municipal da Saúde, em cumprimento da Política Municipal de Assis-
tência Farmacêutica, apresenta a 3ª edição da Relação Municipal de Medicamentos 
– Remume - SP, conforme recomenda a Política Nacional de Medicamentos, tendo 
em conta a constante renovação de informações técnico-científicas propiciada pela 
prática de saúde com base em provas. Embora se trate de terceira versão impressa, 
a Remume-SP está continuamente renovada na página eletrônica da Secretaria, 
desde há uma década, particularmente com relação aos itens que podem ser dis-
pensados aos usuários do Sistema Único de Saúde atendidos em unidades básicas 
de saúde e ambulatórios de especialidades. 
Segundo a Organização Mundial da Saúde, o acesso a medicamentos indispensá-
veis é considerado, depois da promoção de hábitos sadios de vida e da aplicação 
de vacinas, a estratégia de melhor resultado, sob os aspectos de custo e efetivida-
de, na saúde pública.
A existência da Remume-SP significa que o município de São Paulo garante o aces-
so efetivo aos medicamentos de mais relevância, em observância às metas propos-
tas no Plano Municipal de Saúde.
Esta terceira edição reúne as relações de medicamentos para distintas unidades de 
atendimento – hospitais e prontos-socorros, unidades da Rede de Atenção Básica 
e de Especialidades, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e serviços 
de odontologia, estabelecidas para a cobertura de ações de saúde que requerem 
intervenções farmacológicas, num total de 692 apresentações farmacêuticas, imu-
noterápicos e produtos relacionados a fármacos.
Nas unidades de saúde da Rede de Atenção Básica e de Especialidades encontram-
-se disponíveis para dispensa aos cidadãos paulistanos, e de outros municípios que 
as procuram, 192 fármacos e produtos relacionados em 280 apresentações farma-
cêuticas, o que assegura o tratamento necessário às doenças mais prevalentes.
A Relação de Medicamentos -SP deve ser efetivamente adotada pelos profissio-
nais de saúde, uma vez que ela abrange as recomendações do Ministério da Saúde 
em grande parte existentes nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas e nos 
programas de atenção básica e estratégicos, e em outras decisões de incorporação 
terapêuticas, incluindo as da melhor literatura internacional, cujo resultado favore-
ce os usuários ao acesso de produtos farmacêuticos e seu uso racional.

Alexandre Rocha Santos Padilha
Secretário Municipal da Saúde
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Introdução
 A Comissão Farmacoterapêutica da SMS – CFT/SMS, sob coordenação da Área 
Técnica de Assistência Farmacêutica, iniciou o processo de revisão para elaboração 
da 3ª edição da Remume com o recebimento de propostas de alteração dos profis-
sionais da SMS e da sociedade, bem como identificou as necessidades de revisão de 
grupos farmacológicos segundo a ampliação da rede de serviços e o planejamento 
de recursos financeiros.
 A Saúde Baseada em Evidências, ou saúde com base em provas, foi o princi-
pal instrumento da revisão, aperfeiçoada pela adoção de método de trabalho para 
garantir a hierarquia dos critérios de seleção primordiais: eficácia e segurança, co-
modidade e custo. Serviu de base também a Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais (Rename).  
 Cada lista classifica os fármacos considerando grupos farmacológicos, doen-
ças, classificação Anatômico-Terapêutica e Química (ATC) de modo a propiciar fácil 
consulta. A Denominação Comum Brasileira (DCB) de fármacos foi a nomenclatura 
empregada; as tabelas compreendem o nome do fármaco, a forma farmacêutica e 
concentração, a apresentação do produto farmacêutico e sua condição de uso (ponto 
de atenção e orientações terapêuticas). Além disso, na Relação de Medicamentos 
para a Rede Básica e de Especialidades estão definidas as orientações quanto à dis-
pensa de fármacos e a composição de caixas de emergência.
 Assim estão definidas as diretrizes para aquisição, distribuição, prescrição e uso 
de medicamentos na SMS-SP.
 O trabalho da CFT/SMS não se interrompe com a revisão, pois acompanha o 
desenvolvimento do conhecimento científico. Nesse sentido, a contribuição perma-
nente dos profissionais é indispensável para o aperfeiçoamento da Remume.

 Área Técnica de Assistência Farmacêutica e Comissão Farmacoterapêutica da SMS
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RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A REDE DE ATENÇÃO 
BÁSICA E DE ESPECIALIDAES

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE 
DOENÇAS

1 ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1 Anestésicos gerais

1.1.1 Agentes de inalação 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

isoflurano líquido volátil frasco 100 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

óxido nitroso gás inalante exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

sevoflurano   líquido volátil frasco 100 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

1.1.2 Agentes intravenosos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

alfentanila solução injetável 0,544 mg/mL (equivalente a 0,5 mg 
de alfentanila/mL) amp. 5 mL 

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

cetamina, cloridrato solução injetável 57,67 mg/mL(equivalente a 50 mg/
mL de cetamina) fr-amp. 

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

droperidol solução injetável 2,5 mg/mL amp.1 mL (sem 
conservante) 

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa
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etomidato solução injetável 2 mg/mL amp.10 mL  exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

propofol

emulsão injetável 10 mg/mL amp. 20 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

emulsão injetável 10 mg/mL fr-amp. ou seringa  50 
mL

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

1.1.3 Medicamentos adjuvantes usados em procedimentos anestésicos de curta duração

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp.1 mL
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

diazepam

solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

comprimido 5 mg item para dispensa

midazolam, cloridrato

solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL

exclusivo para procedimento 
CAPS adulto, CAPS 

AD ( uso é restrito em 
agitação psicomotora na 
esquizofrenia); auxiliar 

de diagnóstico e caixa de 
emergência de todas as 

unidades

solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

fentanila, citrato

solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 
mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)

exclusivo para procedimento 
em unidades definidas pela 

CRS 

solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 
mg/mL de fentanila) fr-amp. 10 mL

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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morfina, sulfato solução injetável 0,2 mg/mL amp. 1 mL    exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

1.2 Anestésicos locais  

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

bupivacaína, cloridrato solução injetável 5 mg/mL (0,5%) fr-amp. ou amp. 20 
mL     

exclusivo para  procedimento 
cirúrgico AMA, AMA-E, AE, 

Rede Hora Certa

bupivacaína, cloridrato solução injetável 5 mg/mL (0,5%)  amp. 4 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

bupivacaína, cloridrato + 
epinefrina, hemitartarato 

solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 0,0091 mg/
mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 

1:200.000) fr-amp. 20 mL 

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

bupivacaína, cloridrato + glicose solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 80 mg/mL (8%) 
amp. 4 mL 

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

lidocaína, cloridrato

solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL   
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

solução injetável 20 mg/mL (2%) amp. 5 mL  
exclusivo para procedimento 
Casa do Parto e Rede Hora 

Certa

pomada 50 mg/g (5%) bisnaga  exclusivo para procedimento

gel 20 mg/g (2%) bisnaga 
exclusivo para procedimento; 

dispensa exclusiva para o 
Programa Melhor em Casa

aerossol 100 mg/mL (10%) frasco exclusivo para procedimento

lidocaína, cloridrato + glicose solução injetável 50 mg/mL (5%) + 75 mg/mL (7,5%) 
amp. 2 mL

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

lidocaína, cloridrato + epinefrina, 
hemitartarato

solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0091 mg/
mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 

1:200.000)  fr-amp. 20 mL  

exclusivo para procedimento 
AMA e Rede Hora Certa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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prilocaína, cloridrato + felipressina solução injetável 30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL tubete 
1,8 mL

uso restrito para pacientes 
que não podem utilizar 

vasoconstritor adrenérgico 
associado ao anestésico 

local; exclusivo para 
procedimento Rede Hora 

Certa

1.3 Bloqueador neuromuscular periférico e anticolinesterásicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

atracúrio, besilato  solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

dantroleno  pó para solução injetável 20 mg fr-amp. exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

neostigmina, metilsulfato  solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

rocurônio solução injetável 10 mg/mL fr-amp. 5 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

suxametônio, cloreto pó para solução injetável 100 mg fr-amp. 

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa e 

caixa de emergência de todas 
as unidades

2 ANALGÉSICOS, ANTIPIRÉTICOS E MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA ENXAQUECA

2.1 Analgésicos e antipiréticos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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dipirona sódica

comprimido 500 mg  
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

solução oral gotas 500 mg/mL frasco                      
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL                       
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

ibuprofeno

comprimido 300 mg  item para dispensa

suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco      item para dispensa

paracetamol

comprimido 500 mg  
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

solução oral gotas 200 mg/mL frasco                     
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

2.2 Analgésicos opioides* e antagonista 

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

fentanila, citrato

solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 
mg/mL de fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)

exclusivo para procedimento 
em unidades definidas pela 

CRS 

solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 
mg/mL de fentanila) fr-amp. 10 mL

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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morfina, sulfato

solução injetável 1 mg/mL amp. 2 mL exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa e 

caixa de emergencia UBS, 
UBS I, AMA, AMA-E, AE, 

DST/Aids, Rede Hora Certa

solução oral 10 mg/mL frasco exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

comprimido 30 mg
exclusivo para procedimento 
e dispensa para usuarios da 

Rede Hora Certa

nalbufina, cloridrato solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

naloxona, cloridrato solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa e 

caixa de emergência de todas 
as unidades

tramadol

solução injetável  50 mg/mL amp. 2 mL
exclusivo para procedimento 
AMA, UBS I, DST/ Aids, Rede 

Hora Certa

comprimido 50 mg
exclusivo para procedimento 
e dispensa para usuarios da 

Rede Hora Certa

2.3 Medicamentos para alívio da enxaqueca

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

amitriptilina, cloridrato comprimido 25 mg  item para dispensa

metoclopramida, cloridrato

comprimido 10 mg item para dispensa

solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL 

não indicado para crianças 
pela possibilidade de indução 

de reação extrapiramidal; 
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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paracetamol

comprimido 500 mg  
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

solução oral gotas 200 mg/mL frasco 
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

propranolol, cloridrato comprimido 40 mg  item para dispensa

3 MEDICAMENTOS PARA O ALÍVIO DA DOR CRÔNICA*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

amitriptilina, cloridrato comprimido 25 mg  item para dispensa

gabapentina comprimido 300 mg   exclusivo para dispensa DST/
Aids

4 ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA GOTA

4.1 Anti-inflamatórios não-esteroides*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade



          18
SECRETAR IA  MUNIC IPAL  DE  SAÚDE  -  SÃO  PAULO

cetoprofeno

solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL IM            exclusivo para procedimento

pó para solução injetável 100 mg fr-amp. IV   exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

diclofenaco 

comprimido 50 mg  
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL                     exclusivo para procedimento

ibuprofeno

comprimido 300 mg  item para dispensa

suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco      item para dispensa

4.2 Anti-inflamatórios esteroides*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

beclometasona, dipropionato 

aerossol nasal 50 μg/dose frasco   item para dispensa

pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg /dose 
frasco item para dispensa

pó, solução inalante ou aerossol oral 250 µg /dose 
frasco item para dispensa

betametasona, acetato + 
betametasona, fosfato dissódico suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL exclusivo para procedimento 

Rede Hora Certa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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dexametasona

solução oral 0,1 mg/mL frasco       item para dispensa

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

exclusivo para prescrição 
de oftalmologista; ítem 

para dispensa em unidades 
definidas pela CRS

creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga    item para dispensa

dexametasona, fosfato dissódico solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp 2,5 mL               
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

hidrocortisona, succinato sódico

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.                   exclusivo para procedimento

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.                  
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

hidrocortisona, acetato creme 10 mg/g (1%) bisnaga  item para dispensa

metilprednisolona, succinato 
sódico pó para solução injetável 500 mg fr-amp. exclusivo para procedimento 

Rede Hora Certa

prednisolona, fosfato sódico solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de 
prednisolona) frasco                      item para dispensa

prednisona

comprimido 5 mg  item para dispensa

comprimido 20 mg  item para dispensa

triancinolona solução injetável 40mg/mL fr-amp.1 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

4.3 Medicamentos para o tratamento da gota

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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alopurinol comprimido 100 mg item para dispensa

Ibuprofeno comprimido 300 mg  item para dispensa

5 ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

dexclorfeniramina, maleato solução oral 0,4 mg/mL  frasco  item para dispensa

epinefrina, cloridrato ou 
hemitartarato solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL

exclusivo para procedimento 
e caixa de emergência de 

todas as unidades

hidrocortisona, succinato sódico

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.                   exclusivo para procedimento

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.                  
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

loratadina

comprimido 10 mg  item para dispensa

solução oral 1 mg/mL frasco       item para dispensa

prednisona

comprimido 5 mg item para dispensa

comprimido 20 mg  item para dispensa

prednisolona, fosfato sódico solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de 
prednisolona) frasco                      item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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prometazina, cloridrato

comprimido 25 mg  item para dispensa

solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL      
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

6 ANTI-INFECTANTES

6.1 Antibacterianos

6.1.1 Penicilinas

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

amoxicilina

comprimido 500 mg                                 item para dispensa

pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco               item para dispensa

benzilpenicilina benzatina

pó para suspensão injetável ou suspensão pronta 
para uso 600.000 UI fr-amp.          item para dispensa

pó para suspensão injetável ou suspensão pronta 
para uso 1.200.000 UI fr-amp. item para dispensa

6.1.2 Cefalosporinas

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

cefalexina

comprimido 500 mg item para dispensa

suspensão oral 50 mg/mL frasco  item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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cefazolina pó para solução injetável 1 g fr-amp. exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

ceftriaxona sódica

pó para solução injetável 250 mg c/ diluente 
lidocaína 10 mg/mL (1%) fr-amp. IM ou pó para 

solução injetável 500 mg c/ diluente lidocaína 10 mg/
mL (1%) fr-amp. IM

restrito para tratamento em 
dose única de infecção por 

N. gonorrhoeae, inclusive 
abordagem sindrômica; 

exclusivo para procedimento 
DST/Aids 

6.1.3 Aminoglicosídeos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

amicacina, sulfato

solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

solução injetável 250 mg/mL amp. 2 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

6.1.4 Sulfonamídeos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

sulfadiazina comprimido 500 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

sulfametoxazol + trimetoprima

comprimido 800 mg + 160 mg            item para dispensa

suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco               item para dispensa

6.1.5 Macrolídeos 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade



REMUME  -  SP

23

azitromicina

comprimido 500 mg 
uso preferente para 

tratamento de tracoma e 
para tratamento em dose 

única de infecção genital por 
Chlamydia trachomatis; 

item para dispensa
suspensão oral 40 mg/mL frasco   

claritromicina 

comprimido  ou comp de liberação prolongada 500 
mg

uso preferente contra 
micobacterioses 

atípicas; erradicação de 
Helicobacter pylori; 
em casos de resistência 
à amoxicilina; item para 

dispensa
pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco               

pó para solução injetável 500 mg fr-amp. exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

6.1.6 Fluorquinolonas 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

ciprofloxacino, cloridrato
comprimido 500 mg  

uso restrito em infecções 
complicadas do trato urinário; 

item para dispensa

solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 100 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

norfloxacino comprimido 400 mg  
uso em infecções do trato 
urinário não complicadas; 

item para dispensa

6.1.7 Lincosamida 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

clindamicina, cloridrato cápsula 300 mg 

uso em infecções 
estafilocócicas e outras por 

gram-positivos em pacientes 
com antecedentes de alergia 
aos betalactâmicos; item para 

dispensa

clindamicina, fosfato solução injetável 150 mg/mL amp. 4 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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6.1.8 Tetraciclina

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

doxiciclina, cloridrato comprimido 100 mg  item para dispensa

6.1.9 Imidazólicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de 
metronidazol) frasco  item para dispensa

metronidazol

comprimido 250 mg  item para dispensa

solução injetável 5 mg/mL frasco 100 mL IV exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

6.1.10 Medicamentos para o tratamento da tuberculose

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

estreptomicina, sulfato** pó para solução injetável  1 g + diluente fr-amp.          

restrito para o tratamento de 
TB em casos de resistência 

ou intolerância grave; 
medicamento para prescrição 
autorizada pelo CVE/SES/SP; 
exclusivo para procedimento 
em unidades de referência 

secundária e terciária 
definidas pela CRS**
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etambutol, cloridrato comprimido 400 mg  

restrito para o tratamento de 
TB em casos de resistência 

ou intolerância grave; 
medicamento para prescrição 

autorizada pelo CVE/SES/
SP; exclusivo para unidades 
de referência secundárias e 

terciárias definidas pela CRS; 
item para dispensa

etionamida comprimido 250 mg  

restrito para o tratamento de 
TB em casos de resistência; 

medicamento para prescrição 
autorizada pelo CVE/SES/
SP; exclusivo para unidade 

de referência terciária definida 
pela CRS; item para dispensa

isoniazida comprimido 100 mg 

restrito para o tratamento de 
TB em casos de resistência 

ou intolerância para 
prescrição autorizada pelo 

CVE/SES/SP; tratamento de 
TB latente (quimioprofilaxia) e 
tratamento de crianças; item 

para dispensa

isoniazida + rifampicina* comprimido 75 mg + 150 mg item para dispensa

levofloxacino comprimido 500 mg 

restrito para o tratamento de 
TB em casos de resistência 

ou intolerância grave; 
medicamento para prescrição 

autorizada pelo CVE/SES/
SP; exclusivo para unidades 
de referência secundárias e 

terciárias definidas pela CRS; 
item para dispensa

ofloxacino comprimido 200 mg 

restrito para o tratamento de 
TB em casos de resistência 

ou intolerância grave; 
medicamento para prescrição 

autorizada pelo CVE/SES/
SP; exclusivo para unidades 
de referência secundárias e 

terciárias definidas pela CRS; 
item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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pirazinamida

comprimido 500 mg  

restrito para o tratamento de 
TB em casos de resistência 

ou intolerância grave; 
medicamento para prescrição 

autorizada pelo CVE/SES/
SP; exclusivo para unidades 
de referência secundárias e 

terciárias definidas pela CRS; 
item para dispensa

solução oral 30 mg/mL (3%) frasco*    exclusivo para crianças; item 
para dispensa

rifampicina

cápsula 300 mg

uso no tratamento de TB 
em casos de resistência 

ou intolerância grave; 
medicamento para prescrição 

autorizada pelo CVE/SES/
SP; exclusivo para unidades 
de referência secundárias e 

terciárias definidas pela CRS; 
item para dispensa

suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco*

uso no tratamento de 
tuberculose em crianças; item 
para dispensa em unidades 

definidas pela CRS 

rifampicina + isoniazida + 
pirazinamida + etambutol, 

cloridrato*
comprimido 150 mg + 75 mg + 400 mg + 275 mg item para dispensa

*Tratamento convencional

** Nos casos de tratamento supervisionado, poderá ser dispensado ao paciente para administração na sua UBS de 
origem

6.1.11 Antimicrobianos e outros medicamentos para o tratamento da hanseníase

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

dapsona comprimido 100 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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clofazimina + rifampicina + 
dapsona (multibacilar) pediátrico comprimido – blíster*

exclusivo para dispensa em 
unidade de referência de 

hanseníase definidas pela 
CRS

clofazimina + rifampicina + 
dapsona (multibacilar) adulto comprimido – blíster* 

exclusivo para dispensa em 
unidade de referência de 

hanseníase definidas pela 
CRS

dapsona + rifampicina 
(paucibacilar) pediátrico comprimido – blíster* 

exclusivo para dispensa em 
unidade de referência de 

hanseníase definidas pela 
CRS

dapsona + rifampicina 
(paucibacilar) adulto comprimido – blíster* 

exclusivo para dispensa em 
unidade de referência de 

hanseníase definidas pela 
CRS

prednisona

comprimido 5 mg item para dispensa

comprimido 20 mg item para dispensa

talidomida comprimido 100 mg  

restrito para prescrição 
de médicos cadastrados 
na Covisa; dispensa em 

unidades definidas pela CRS 
e DST/Aids

uréia creme 100 mg/g (10%) pote

exclusivo para pacientes 
com hanseníase; item para 

dispensa em unidades 
definidas pela CRS

* as concentrações dos comprimidos que constituem os blisteres estão definidas no Guia para Utilização de 
Medicamentos e Imunobiológicos no Programa de Hanseníase do Ministério da Saúde

6.2 Medicamentos para tratamento de endemias focais

6.2.1 Medicamentos para o tratamento de tracoma

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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azitromicina

comprimido 500 mg item para dispensa

suspensão oral  40 mg/mL frasco   item para dispensa

6.2.2 Medicamentos para prevenção de meningite em comunicantes

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

rifampicina

cápsula 300 mg

uso para cobertura de foco 
de meningites bacterianas e 
doenca miningococcica; item 
para dispensa em unidades 

definidas pela CRS 

suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco  

uso para cobertura de foco 
de meningites bacterianas e 
doenca miningococcica; item 
para dispensa em unidades 

definidas pela CRS 

6.2.3 Desinfetante para tratamento da água e alimentos no controle do cólera

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

hipoclorito de sódio solução 25 mg/mL de cloro ativo (2,5%) frasco  item para dispensa

6.2.4 Medicamentos para o tratamento da esquistossomose

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

praziquantel comprimido 600 mg  

restrito para o tratamento 
de esquistossomose; item 

para dispensa em unidades 
definidas pela CRS

6.3 Antifúngicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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6.3.1 Antifúngicos sistêmicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

fluconazol

cápsula 100 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

cápsula 150 mg item para dispensa

itraconazol cápsula 100 mg       item para dispensa

6.3.2 Antifúngicos tópicos 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

cetoconazol creme 20 mg/g (2%) bisnaga  item para dispensa

nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL frasco item para dispensa

miconazol, nitrato creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga item para dispensa

6.3.3 Antimicrobianos e outros medicamentos para o tratamento da pneumocistose 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

clindamicina, cloridrato cápsula 300 mg  item para dispensa

dapsona comprimido 100 mg  exclusivo DST/Aids; item para 
dispensa

primaquina comprimido 15 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids
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prednisolona, fosfato sódico solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de 
prednisolona) frasco                      item para dispensa

prednisona

comprimido 5 mg item para dispensa

comprimido 20 mg item para dispensa

sulfametoxazol + trimetoprima

comprimido 800 mg + 160 mg            item para dispensa

suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco               item para dispensa

6.4 Antivirais

6.4.1 Inibidores da polimerase viral

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

aciclovir 

creme 50 mg/g (5%) bisnaga

exclusivo para dispensa  
DST/Aids, Centro 
de Especialidades 

Odontológicas, Rede Hora 
Certa

comprimido 200 mg item para dispensa

comprimido 400 mg  exclusivo para dispensa  DST/
Aids

ganciclovir sódico 
pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 
mg de ganciclovir) fr-amp 10 mL ou sistema fechado 

500 mL

exclusivo para procedimento 
DST/Aids

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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6.4.2 Antirretrovirais

6.4.2.1 Inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosídeo

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

abacavir, sulfato (ABC)

comprimido 300 mg  exclusivo para dispensa  DST/
Aids

solução oral 20 mg/mL frasco                  exclusivo para dispensa  DST/
Aids

didanosina (DDI)

cápsula de liberação entérica (EC) 250 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

cápsula de liberação entérica (EC) 400 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

pó para solução oral 10 mg/mL após reconstituição 
frasco 4 g   

exclusivo para dispensa DST/
Aids

estavudina (d4T) pó para solução oral 1 mg/mL fr 200 mL        exclusivo para dispensa DST/
Aids

lamivudina (3TC)

comprimido 150 mg
exclusivo para dispensa 
DST/Aids e prolilaxia pós 
exposição ocupacional

solução oral 10 mg/mL frasco 240 mL   
exclusivo para dispensa 

DST/Aids e prevenção da 
Transmissão Vertical
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zidovudina (AZT)

cápsula 100 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

solução oral 10 mg/mL frasco 200 mL    
exclusivo para dispensa 

DST/Aids e prevenção da 
Transmissão Vertical

solução injetável 10 mg/mL fr-amp. 20 mL  
exclusivo para dispensa 

DST/Aids e prevenção da 
Transmissão Vertical

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

exclusivo para dispensa 
DST/Aids, prevenção da 
Transmissão Vertical e 

quimioprofilaxia na violência 
sexual

6.4.2.2 Inibidores de transcriptase reversa não-análogos de nucleosídeo 

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

efavirenz (EFZ)

comprimido 200 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

comprimido 600 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

solução oral 30 mg/mL fr 180 mL   exclusivo para dispensa DST/
Aids

etravirina (ETR) comprimido 100 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

nevirapina (NVP)

comprimido 200 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

suspensão oral 10 mg/mL frasco 100 mL e 240 mL   
exclusivo para dispensa 

DST/Aids e prevenção da 
transmissão vertical

6.4.2.3 Inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleotídeo 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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tenofovir desoproxila, fumarato 
(TDF) comprimido 300 mg  

exclusivo para dispensa 
DST/Aids e prolilaxia pós 
exposição ocupacional

6.4.2.4 Inibidores de protease 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

atazanavir, sulfato (ATV)

cápsula 200 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

cápsula 300 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

darunavir (DRV)

comprimido 75 mg   exclusivo para dispensa DST/
Aids

comprimido 150 mg   exclusivo para dispensa DST/
Aids

comprimido 600 mg   exclusivo para dispensa DST/
Aids

fosamprenavir (FPV)

comprimido 700 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

solução oral frasco 50 mg/mL fr 225 mL exclusivo para dispensa DST/
Aids

lopinavir (LPV) + ritonavir (r)

cápsula 100 mg + 25 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

cápsula  200 mg + 50 mg       exclusivo para dispensa DST/
Aids

solução oral 80 mg/mL + 20 mg/mL frasco 160 mL 

exclusivo para dispensa 
DST/Aids, prevenção da 

transmissão vertical e 
quimioprofilaxia

ritonavir (RTV)

cápsula 100 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

solução oral 80 mg/mL frasco 240 mL exclusivo para dispensa DST/
Aids

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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saquinavir (SQV) cápsula gel mole 200 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

tipranavir (TPV)

cápsula 250 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

solução oral 100 mg/mL frasco 95 mL exclusivo para dispensa DST/
Aids

6.4.2.5 Inibidores de fusão 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

enfuvirtida (T-20) pó para solução injetável 90 mg/mL após 
reconstituição  fr-amp. 108 mg + fr-amp. diluente 

exclusivo para procedimento 
DST/Aids

6.4.2.6 Inibidor de CCR5 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

maraviroque (MVQ) comprimido 150 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

6.4.2.7 Inibidor de integrase

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

raltegravir (RAL)

comprimido 100 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

comprimido 400 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

6.4.2.8 Combinação de inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleotídeo e  inibidor 
de transcriptase reversa análogo de nucleosídeo

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

tenofovir (TDF) + lamivudina (3TC) comprimido 300 mg + 300 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

6.4.2.9 Combinação de inibidor de transcriptase reversa análogo de nucleotídeo, inibidor 
de transcriptase reversa análogo de nucleosídeo e  inibidor de transcriptase reversa não-

análogo de nucleosídeo

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

tenofovir (TDF) + lamivudina (3TC) 
+ efavirenz (EFZ)  comprimido 300 mg + 300 mg + 600 mg exclusivo para dispensa DST/

Aids

6.4.3 Imunomodulador

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

imiquimode creme 50 mg/g (5%) sachê 250 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

6.4.4 Inibidor da neuraminidase

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

oseltamivir

cápsula 30 mg item para dispensa

cápsula 45 mg item para dispensa

cápsula 75 mg item para dispensa

6.4.5 Outros antivirais
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Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

valaciclovir comprimido 500 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

podofilina solução alcoólica 100 mg/mL (10%) frasco 20 mL exclusivo para procedimento

podofilotoxina creme 1,5 mg/g bisnaga 5 g  exclusivo para dispensa DST/
Aids

6.5 Antiparasitários

6.5.1 Anti-helmínticos 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

albendazol

comprimido mastigável 400 mg item para dispensa

suspensão oral 40 mg/mL frasco                                                                                                                                           
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

item para dispensa

ivermectina comprimido 6 mg 

tratamento de 
Strongyiloides 

stercoralis, Wuchereria 
bancrofti e Ancylostoma 

caninum. O uso de 
ivermectina em pediculose e 
escabiose é recomendado na 
impossibilidade de tratamento 

tópico; item para dispensa

mebendazol suspensão oral 20 mg/mL frasco item para dispensa

6.5.2 Antiprotozoários
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6.5.2.1 Amebicida, giardicida e tricomonicida

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de 
metronidazol) frasco  item para dispensa

metronidazol comprimido 250 mg  item para dispensa

tinidazol comprimido 500 mg  item para dispensa

6.5.2.2 Medicamentos para o tratamento da toxoplasmose e adjuvantes

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

folinato de cálcio comprimido 15 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

clindamicina, cloridrato cápsula 300 mg item para dispensa

espiramicina comprimido 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI)  

exclusivo no primeiro 
trimestre da gravidez; item 
para dispensa em unidades 

definidas pela CRS

pirimetamina comprimido 25 mg 
contra-indicado no primeiro 
trimestre da gravidez; item 

para dispensa

sulfadiazina comprimido 500 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS
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6.6 Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

ácido peracético solução 2 mg/mL (0,2%) a 3,5 mg/mL (0,35%) frasco  exclusivo para procedimento

álcool etílico 

solução 70% (p/p) frasco 1 L           exclusivo para procedimento

solução 70% (p/p) almotolia 100 mL    exclusivo para procedimento

gel 70% (p/p) frasco com bomba doseadora 500 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

gel 70% (p/p) refil 800 mL exclusivo para procedimento

clorexidina, digliconato 

solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia               exclusivo para  procedimento

solução alcoólica 5 mg/mL (0,5%) almotolia

exclusivo para procedimento - 
marcação de campo cirúrgico 

AMA, AMA-E, Rede Hora 
Certa

solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

solução degermante 20 mg/mL (2%) frasco com 
bomba doseadora 500 mL exclusivo para procedimento 

Rede Hora Certa

hipoclorito de sódio solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco           exclusivo para procedimento; 
Laboratório de Saúde Pública

iodopovidona

solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) 
almotolia  exclusivo para procedimento

solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de iodo 
ativo) almotolia          exclusivo para procedimento

solução alcoólica 100 mg/mL (10% - 1% de iodo 
ativo) almotolia

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa
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7 IMUNOSSUPRESSORES E IMUNOTERÁPICOS

7.1 Imunossupressores*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

betametasona, acetato + 
betametasona, fostato dissódico suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL exclusivo para procedimento 

Rede Hora Certa

dexametasona, fosfato dissódico solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

hidrocortisona, succinato sódico

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.                  exclusivo para procedimento

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.                  
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

metilprednisolona, succinato 
sódico pó para solução injetável 500 mg fr-amp. exclusivo para procedimento 

Rede Hora Certa

prednisolona, fosfato sódico solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de 
prednisolona) frasco                      item para dispensa

prednisona
comprimido 5 mg item para dispensa

comprimido 20 mg item para dispensa

rifabutina cápsula 150 mg

restrito para o tratamento de 
TB para pacientes em uso 
de inibidores de protease; 

medicamento para prescricao 
autorizada pelo CVE/SES/

SP e Programa de DST/Aids; 
exclusivo para unidades de 

referencia secundarias e 
terciarias definidas pela CRS; 

item para dispensa
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talidomida comprimido 100 mg 

restrito para prescrição de 
médicos cadastrados na 

Covisa; item para dispensa 
em unidades definidas pela 

CRS e DST/Aids

triancinolona solução injetável 40mg/mL fr-amp.1 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

7.2 Imunoglobulina*

* Outros imunoterápicos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/
SP

Denominação Forma Farmacêutica/Apresentação          Condição de uso/
disponibilidade

imunoglobulina anti-Rho (D) solução injetável 250 µg a 300 µg   seringa/amp./
fr-amp.   

exclusivo para procedimento 
em unidades definidas pela 

CRS e casa de parto

8 MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

8.1 Não-específicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

bicarbonato de sódio solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL ) amp. 
10mL 

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

furosemida solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL caixa de emergência de todas 
as unidades 

8.2 Específicos

Denominação Forma Farmacêutica/Apresentação          Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL 
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

biperideno, lactato solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL exclusivo para procedimento 

flumazenil solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5 mL  
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

folinato de cálcio comprimido 15 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

gliconato de cálcio solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,45 mEq/mL 
Ca++) amp. 10 mL                       

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa e 
casa de parto e caixa de 

emergência AMA e Rede Hora 
Certa 

naloxona, cloridrato solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL           

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa e 

caixa de emergência de todas 
as unidades

tiamina, cloridrato (vit. B1) solução injetável 100 mg/mL amp. 1 mL  exclusivo para procedimento

sulfato de magnésio solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL 
Mg++) amp. 10 mL

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

9 SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

água para injeção

amp. 10 mL   
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

sistema fechado 500mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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bicarbonato de sódio

solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 
10mL 

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) 
sistema fechado 250 mL 

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

cloreto de potássio solução injetável 191 mg/mL (19,1% - 2,56 mEq/mL 
K+) amp. de 10 mL

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

cloreto de sódio 

solução injetável 200 mg/mL (20% -  3,4 mEq/mL 
Na+) amp. 10 mL  

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL 
Na+) amp. 10 mL 

caixa de emergência de 
todas as unidades; item para 

dispensa

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL 
Na+) sistema fechado 100 mL exclusivo para procedimento

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL 
Na+) sistema fechado 250 mL 

exclusivo para procedimento 
de todas as unidades, 

casa de parto e caixa de 
emergencia de todas as 

unidades

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL 
Na+)  sistema fechado 500 mL   

exclusivo para procedimento 
de todas as unidades, 

casa de parto e caixa de 
emergencia de todas as 

unidades

gliconato de cálcio solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,45 mEq/mL 
Ca++) amp. 10 mL                       

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa, 
casa de parto e caixa de 

emergencia AMA, Rede Hora 
Certa

sais para reidratação oral

pó para solução oral (composição por litro após 
preparo: sódio 90 mEq, potássio 20 mEq, cloreto 

80 mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 111 mMol. (*) O 
citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato 

ou acetato

item para dispensa

sulfato de magnésio

solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL de 
Mg++) amp. 10 mL                       

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL 
Mg++) amp.10 mL    

restrito para casos de pré-
eclampsia e eclampsia; 
exclusivo procedimento 
casa de parto e caixa de 
emergencia UBS, UBS I, 

AMA, AMA-E, AE, DST/Aids e 
Rede Hora Certa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade



REMUME  -  SP

43

ringer + lactato

solução injetável sistema fechado (composição por 
litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 
mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 mEq) sistema 

fechado 500 mL

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa e 
casa de parto e caixa de 

emergência AMA e Rede Hora 
Certa 

10 AGENTES EMPREGADOS NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

glicose 

solução injetável 500 mg/mL (50%) amp. 10 mL     
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

solução injetável 250 mg/mL (25%) amp. 10 mL                                    exclusivo para procedimento

solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 
100 mL          

exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 
250 mL                                  exclusivo para procedimento

solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 
500 mL                               

exclusivo para procedimento 
de todas as unidades, 

casa de parto e caixa de 
emergencia de todas as 

unidades

11 VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

ácido fólico
comprimido 5 mg  item para dispensa

solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco item para dispensa

ácido ascórbico (vit. C) solução injetável 100 mg/mL amp.  exclusivo para procedimento 
AMA, DST/Aids

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

medicamento sob protocolo; 
o uso do carbonato de 
cálcio isolado não está 

recomendado na prevenção 
de fraturas decorrentes 

da osteoporose; item para 
dispensa. 

cianocobalamina (vit. B12) solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL item para dispensa

colecalciferol (vit. D3) solução oral 200 a 220 UI/gota frasco

exclusivo no pós-operatório 
de cirurgia bariátrica; item 

para dispensa em unidades 
definidas pela CRS

piridoxina, cloridrato (vit. B6) comprimido 40 mg  item para dispensa

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

exclusivo no pós-operatório 
de cirurgia bariátrica; item 

para dispensa em unidades 
definidas pela CRS

sais para reidratação oral

pó para solução oral (composição por litro após 
preparo: sódio 90 mEq, potássio 20 mEq, cloreto 

80 mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 111 mMol. (*) O 
citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato 

ou acetato

item para dispensa

sulfato ferroso heptahidratado

comprimido equivalente a 40 mg de Fe++    
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg 
de Fe++) frasco item para dispensa
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tiamina, cloridrato (vit. B1)

comprimido 300 mg item para dispensa

solução injetável 100 mg/mL amp. 1 mL  exclusivo para procedimento

retinol, acetato (vit. A) + 
colecalciferol (vit. D)

solução oral gotas 50.000 UI/mL + 10.000 UI/mL 
frasco  item para dispensa

retinol, acetato (vit. A) cápsula gelatinosa 100.000 UI

restrito para crianças incluidas 
no Programa Nacional de 

Suplementação de vitamina A; 
exclusivo para procedimento 

retinol, acetato (vit. A) cápsula gelatinosa 200.000 UI

restrito para crianças incluidas 
no Programa Nacional de 

Suplementação de vitamina A; 
exclusivo para procedimento 

vitaminas do complexo B (tiamina, 
riboflavina, nicotinamida, ácido 

pantotênico)
solução injetável amp. 2 mL exclusivo para procedimento 

AMA, DST/Aids

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS 
ORGÂNICOS

12.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

12.1 Anticonvulsivantes*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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valproato de sódio

comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido 
valpróico)  item para dispensa

solução oral/xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 
mg de ácido valpróico/mL) frasco  item para dispensa

carbamazepina

comprimido 200 mg  item para dispensa

suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco  item para dispensa

clonazepam

comprimido 0,5 mg  item para dispensa

comprimido 2 mg  item para dispensa

solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco  item para dispensa

diazepam solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL                             
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

fenitoína ou fenitoína sódica

comprimido 100 mg  item para dispensa

solução injetável 50 mg/mL amp. 5 mL                               
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

fenobarbital 

comprimido 100 mg  item para dispensa

solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco            item para dispensa

fenobarbital sódico solução injetável 100 mg/mL  amp. 2 mL                        
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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sulfato de magnésio solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL 
Mg++) amp. 10 mL    

restrito para casos de pré-
eclampsia e eclampsia; 
exclusivo procedimento 
casa de parto e caixa de 
emergencia UBS, UBS I, 

AMA, AMA-E, AE, DST/Aids e 
Rede Hora Certa

12.2 Antidepressivos e estabilizadores de humor

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

valproato de sódio

comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido 
valpróico)  item para dispensa

solução oral/ xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 
mg de ácido valpróico/mL) frasco  item para dispensa

amitriptilina, cloridrato comprimido 25 mg  item para dispensa

carbamazepina

comprimido 200 mg  item para dispensa

suspensão oral 20 mg/mL (2%) frasco  item para dispensa

clomipramina, cloridrato comprimido 25 mg  item para dispensa

carbonato de lítio comprimido 300 mg  item para dispensa

fluoxetina, cloridrato comprimido 20 mg  item para dispensa

imipramina, cloridrato comprimido 25 mg item para dispensa

nortriptilina, cloridrato comprimido 25 mg  item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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sertralina comprimido 50 mg  item para dispensa

12.3 Medicamentos utilizados na doença de parkinson*  

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

levodopa + benserazida

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

item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

comprimido dispersível 100 mg + 25 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

comprimido  100 mg + 25 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

comprimido 200 mg + 50 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

levodopa+carbidopa comprimido 250 mg + 25 mg item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

12.4 Antipsicóticos* e adjuvantes

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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clorpromazina, cloridrato

comprimido 25 mg item para dispensa

comprimido 100 mg item para dispensa

solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco  item para dispensa

solução injetável 5 mg/mL amp. 5 mL                        exclusivo para procedimento

haloperidol

comprimido 1 mg  item para dispensa

comprimido 5 mg item para dispensa

solução oral gotas 2 mg/mL (0,2%) frasco item para dispensa

solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL                 
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

haloperidol, decanoato solução injetável 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/
mL de haloperidol) amp. 1 mL  item para dispensa

periciazina solução oral gotas 40 mg/mL (4%) frasco item para dispensa

risperidona comprimido 2 mg   
item para dispensa; 

Medicamento do Componente 
Especializado da AF

biperideno, cloridrato comprimido 2 mg  item para dispensa

biperideno, lactato solução injetável 5 mg/mL amp. 1mL  exclusivo para procedimento 

12.5 Ansiolíticos e hipnossedativos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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clonazepam

comprimido 0,5 mg item para dispensa

comprimido 2 mg item para dispensa

solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco item para dispensa

diazepam

comprimido 5 mg  item para dispensa

solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

hidrato de cloral solução oral 100 mg/mL (10%) frasco
exclusivo para procedimento 

diagnostico em unidades 
definidas pela CRS 

midazolam, cloridrato solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL 

exclusivo para procedimento 
CAPS adulto, CAPS 

AD ( uso é restrito em 
agitação psicomotora na 
esquizofrenia); auxiliar 

de diagnóstico e caixa de 
emergência de todas as 

unidades

12.6 Medicamento para o tratamento do déficit de atenção e hiperatividade

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

metilfenidato comprimido 10 mg  
medicamento sob protocolo; 

item para dispensa  em 
unidades definidas pela CRS

12.7 Produtos para o tratamento do tabagismo

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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bupropiona, cloridrato comprimido 150 mg

exclusivo para dispensa em 
unidades definidas pela CRS 
para pacientes cadastrados 
no Programa de Tabagismo

nicotina 

goma de mascar  2 mg

exclusivo para dispensa em 
unidades definidas pela CRS 
para pacientes cadastrados 
no Programa de Tabagismo

adesivo transdérmico 7 mg

exclusivo para dispensa em 
unidades definidas pela CRS 
para pacientes cadastrados 
no Programa de Tabagismo

adesivo transdérmico 14 mg

exclusivo para dispensa em 
unidades definidas pela CRS 
para pacientes cadastrados 
no Programa de Tabagismo

adesivo transdérmico 21 mg

exclusivo para dispensa em 
unidades definidas pela CRS 
para pacientes cadastrados 
no Programa de Tabagismo

13 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

13.1 Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca e choque cardiovascular  

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

captopril comprimido 25 mg   
caixa de emergência de 

todas as unidades; item para 
dispensa

carvedilol comprimido 6,25 mg item para dispensa

carvedilol comprimido 12,5 mg  item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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digoxina comprimido 0,25 mg  item para dispensa

dobutamina, cloridrato¹ ou 
milrinona, lactato²

solução injetável 12,5 mg/mL amp. 20 mL¹; solução 
injetável 1 mg/mL amp. 10 mL²     

exclusivo para caixa de 
emergência AMA, Rede Hora 

Certa 

dopamina, cloridrato solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL   

recomendado nos casos de 
hipotensão grave; exclusivo 
para caixa de emergência 

AMA, Rede Hora Certa

enalapril, maleato
comprimido 5 mg  item para dispensa

comprimido 20 mg  item para dispensa

epinefrina, cloridrato ou 
hemitartarato solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL

exclusivo para procedimento 
e caixa de emergência de 

todas as unidades

espironolactona
comprimido 25 mg  item para dispensa

comprimido 100 mg  item para dispensa

furosemida 

comprimido 40 mg  item para dispensa

solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

uso restrito para o tratamento 
de edema agudo de pulmão; 
exclusivo para procedimento 

AMA, Rede Hora Certa e 
caixa de emergência de todas 

as unidades 

hidroclorotiazida comprimido 25 mg item para dispensa

lanatosideo C  solução injetável 0,2 mg/mL amp. 2mL  

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa e 

caixa de emergência AMA, 
Rede Hora Certa

losartana potássica comprimido 50 mg 

indicado para tratamento de 
segunda linha nos casos de 
intolerância ao IECA; item 

para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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nitroglicerina solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

nitroprusseto de sódio pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp + diluente

necessidade de monitoria 
contínua da pressão arterial; 

exclusivo para caixa de 
emergência AMA, Rede Hora 

Certa

norepinefrina, hemitartarato solução injetável 2 mg/mL (equivalente a 1mg/mL de 
norepinefrina) amp. 4 mL

exclusivo para caixa de 
emergência AMA, Rede Hora 

Certa

vasopressina solução injetável 20 UI/mL amp. 1 mL

exclusivo para caixa de 
emergencia UBS, UBS I, 

AMA, AMA-E, AE, DST/Aids, 
Rede Hora Certa 

13.2 Medicamentos antiarrítmicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

adenosina solução injetável 3 mg/mL amp. 

restrito para o tratamento de 
taquicardia supraventricular; 

exclusivo para caixa de 
emergência UBS, UBS I, 
AMA, AMA-E, Rede Hora 

Certa, AE, DST/Aids

amiodarona, cloridrato

comprimido 200 mg  item para dispensa

solução injetável 50 mg/mL amp. 3mL                          

recomendado para o 
tratamento de arritmia aguda; 
exclusivo para procedimento 

AMA, Rede Hora Certa e 
caixa de emergência de todas 

as unidades

atenolol comprimido 50 mg item para dispensa

digoxina comprimido 0,25 mg  item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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epinefrina, cloridrato ou 
hemitartarato solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL

exclusivo para procedimento; 
caixa de emergência de todas 

as unidades

lidocaína, cloridrato solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL  

uso cardiológico - restrito para 
o tratamento de taquicardia 
ventricular aguda; exclusivo 
para procedimento e caixa 
de emergência de todas as 

unidades

metoprolol, tartarato solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL  

recomendado em urgência 
hipertensiva, nas fases 

iniciais do infarto do miocárdio 
e taquiarritmias; exclusivo 
para procedimento AMA, 
Rede Hora Certa e caixa 

de emergência UBS, AMA, 
AMA-E, AE, DST/Aids, Rede 

Hora Certa

propranolol, cloridrato comprimido 40 mg  item para dispensa

13.3 Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica 

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg  
caixa de emergência de 

todas as unidades; item para 
dispensa

anlodipino, besilato
comprimido 5 mg item para dispensa

comprimido 10 mg item para dispensa

atenolol comprimido 50 mg  item para dispensa

atorvastatina comprimido 10 mg

exclusivo para dispensa 
DST/Aids. Medicamento do 
Componente Especializado 

da AF

captopril comprimido 25 mg   
caixa de emergência de 

todas as unidades; item para 
dispensa 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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clopidogrel comprimido 75 mg

restrito na síndrome 
coronariana aguda como 

atendimento pré-hospitalar; 
caixa de emergência UBS, 
UBS I, AMA, AMA-E, AE, 

Rede Hora Certa, DST/Aids. 
Não pode ser dispensado. 

A dispensa é realizada 
por meio do Componente 

Especializado da AF

enoxaparina sódica

solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) 
seringa  0,2 mL SC

medicamento sob protocolo; 
exclusivo para prescrição de 

profissionais médicos da rede 
de SMS; item para dispensa 
em unidades definidas pela 

CRS.

solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) 
seringa  0,4 mL SC

medicamento sob protocolo; 
exclusivo para prescrição de 

profissionais médicos da rede 
de SMS; item para dispensa 
em unidades definidas pela 

CRS

solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) 
seringa  0,6 mL SC

medicamento sob protocolo; 
exclusivo para prescrição de 

profissionais médicos da rede 
de SMS; item para dispensa 
em unidades definidas pela 

CRS

enalapril, maleato
comprimido 5 mg  item para dispensa

comprimido 20 mg item para dispensa

heparina sódica

solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL exclusivo para procedimento

solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0,25 mL SC exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

isossorbida, dinitrato1 ou 
propatilnitrato2 comprimido sublingual 5 mg1, comprimido 10 mg2

caixa de emergência de 
todas as unidades; item para 

dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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isossorbida, mononitrato

comprimido 20 mg  item para dispensa

solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL  exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

metoprolol, tartarato solução injetável 1 mg/mL amp. 5mL 

recomendado em urgência 
hipertensiva, nas fases 

iniciais do infarto do miocárdio 
e taquiarritmias; exclusivo 
para procedimento AMA, 
Rede Hora Certa e caixa 

de emergência UBS, AMA, 
AMA-E, AE, DST/Aids, Rede 

Hora Certa

morfina, sulfato solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL             

uso restrito quando a dor 
não for aliviada com o nitrato 
sublingual ou nos casos de 
recorrência da dor apesar 
da adequada terapêutica 
anti-isquêmica; exclusivo 
para procedimento AMA, 
Rede Hora Certa e caixa 

de emergencia UBS, UBS I, 
AMA, AMA-E, AE, DST/Aids, 

Rede Hora Certa

nifedipino comprimido liberação prolongada 20 mg  item para dispensa

propranolol, cloridrato comprimido 40 mg  item para dispensa

pravastatina comprimido 20 mg

exclusivo para dispensa 
DST/Aids. Medicamento do 
Componente Especializado 

da AF

sinvastatina 

comprimido 10 mg medicamento sob protocolo; 
item para dispensa

comprimido 20 mg  medicamento sob protocolo; 
item para dispensa

comprimido 40 mg  medicamento sob protocolo; 
item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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13.4 Anti-hipertensivos

13.4.1 Diuréticos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

espironolactona comprimido 25 mg  item para dispensa

hidroclorotiazida comprimido 25 mg  item para dispensa

13.4.2 Bloqueadores adrenérgicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

atenolol comprimido 50 mg  item para dispensa

metildopa comprimido 250 mg  item para dispensa

metoprolol, tartarato solução injetável 1 mg/mL amp. 5mL 

recomendado em urgência 
hipertensiva, nas fases 

iniciais do infarto do miocárdio 
e taquiarritmias; exclusivo 
para procedimento AMA, 
Rede Hora Certa e caixa 

de emergência UBS, AMA, 
AMA-E, AE, DST/Aids, Rede 

Hora Certa

propranolol, cloridrato comprimido 40 mg  item para dispensa
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13.4.3 Bloqueadores de canal de cálcio

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

anlodipino, besilato

comprimido 5 mg item para dispensa

comprimido 10 mg item para dispensa

nifedipino comprimido liberação prolongada 20 mg  item para dispensa

13.4.4 Vasodilatadores diretos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

hidralazina, cloridrato solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

nitroprusseto de sódio pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp + diluente

necessidade de monitoria 
contínua da pressão arterial; 

exclusivo para caixa de 
emergência AMA, Rede Hora 

Certa

13.4.5 Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

captopril comprimido 25 mg   
caixa de emergência de 

todas as unidades; item para 
dispensa
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enalapril, maleato

comprimido 5 mg  item para dispensa

comprimido 20 mg  item para dispensa

13.4.6 Bloqueador de receptor da angiotensina

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

losartana potássica comprimido 50 mg 

indicado para tratamento de 
segunda linha nos casos de 
intolerância ao IECA; item 

para dispensa

13.5 Diuréticos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

espironolactona

comprimido 25 mg item para dispensa

comprimido 100mg  item para dispensa

furosemida

comprimido 40 mg  item para dispensa

solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

uso restrito para o tratamento 
de edema agudo de pulmão; 
exclusivo para procedimento 

AMA, Rede Hora Certa e 
caixa de emergência de todas 

as unidades 

hidroclorotiazida comprimido 25 mg item para dispensa

13.6.Hipolipemiantes*

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

atorvastatina comprimido 10 mg

exclusivo para dispensa 
DST/Aids. Medicamento do 
Componente Especializado 

da AF

pravastatina comprimido 20 mg

exclusivo para dispensa 
DST/Aids. Medicamento do 
Componente Especializado 

da AF

sinvastatina 

comprimido 10 mg medicamento sob protocolo; 
item para dispensa

comprimido 20 mg  medicamento sob protocolo; 
item para dispensa

comprimido 40 mg  medicamento sob protocolo; 
item para dispensa

14 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

14.1 Antianêmicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

ácido fólico

comprimido 5 mg item para dispensa

solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco  item para dispensa
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cianocobalamina (vit. B12) solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL item para dispensa

sulfato ferroso heptahidratado 

comprimido equivalente a 40 mg de Fe++  
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg 
de Fe++) frasco item para dispensa

14.2 Anticoagulantes e antagonista

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

enoxaparina sódica

solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) 
seringa  0,2 mL

medicamento sob protocolo; 
item para dispensa em 

unidades definidas pela CRS. 

vsolução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) 
seringa  0,4 mL

medicamento sob protocolo; 
item para dispensa em 

unidades definidas pela CRS. 

solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) 
seringa  0,6 mL

medicamento sob protocolo; 
item para dispensa em 

unidades definidas pela CRS. 

fitomenadiona (vit. K) solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL  IM
exclusivo para procedimento 

AMA, Rede Hora Certa e casa 
de parto

heparina sódica 

solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL                            exclusivo para procedimento

solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0.25 mL SC                   exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

varfarina sódica 

comprimido 2,5 mg item para dispensa

comprimido 5 mg  item para dispensa

14.3 Antiagregantes plaquetários

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg
caixa de emergência de 

todas as unidades; item para 
dispensa 

clopidogrel comprimido 75 mg

restrito na síndrome 
coronariana aguda como 

atendimento pré-hospitalar; 
caixa de emergência UBS, 
UBS I, AMA, AMA-E, AE, 

Rede Hora Certa, DST/Aids. 
Não pode ser dispensado. 

A dispensa é realizada 
por meio do Componente 

Especializado da AF

14.4 Agentes esclerosantes

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

glicose solução injetável 750 mg/mL (75%) amp.     exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

polidocanol 

solução injetável 5mg/mL (0,5%) amp. exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

solução injetável 10 mg/mL (1%) amp. exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

monoetanolamina, oleato solução injetável 50 mg/mL (5%) amp. 2 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

15 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

15.1 Antiácidos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

hidróxido de alumínio suspensão oral 60 mg/mL a 63 mg/mL frasco  item para dispensa
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15.2 Auxiliares de dignóstico

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

bisacodil comprimido 5 mg  
exclusivo para procedimento 

diagnóstico em unidades 
definidas pela CRS

simeticona emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco  
exclusivo para procedimento 

diagnóstico em unidades 
definidas pela CRS 

fosfato de sódio dibásico+ fosfato 
de sódio monobásico enema 0,06 g/mL + 0,16 g/mL frasco exclusivo para procedimento 

Rede Hora Certa

15.3 Antissecretores

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

ranitidina, cloridrato

solução oral 15 mg/mL frasco 

exclusivo no pós-operatório 
de cirurgia bariátrica; item 

para dispensa em unidades 
definidas pela CRS

solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL  

exclusivo para procedimento 
AMA, DST/Aids, Rede Hora 
Certa e caixa de emergência 

de todas as unidades 

omeprazol cápsula 20 mg item para dispensa

omeprazol sódico pó para solução injetável 40 mg fr-amp + diluente exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

15.4 Antimicrobianos (erradicação de Helicobacter pylori)

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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amoxicilina 

comprimido 500 mg     item para dispensa

pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco               item para dispensa

claritromicina 

comprimido ou comprimido de liberação prolongada  
500 mg item para dispensa

pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco               item para dispensa

metronidazol comprimido 250 mg  item para dispensa

benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de 
metronidazol) frasco  item para dispensa

15.5 Antieméticos e agente procinético

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

dimenidrinato + piridoxina, 
cloridrato (vit. B6) 

solução oral gotas 25 mg/mL + 5 mg/mL frasco  
exclusivo para procedimento 

casa de parto; item para 
dispensa

solução injetável 50 mg/mL + 50 mg/mL  amp. 1 mL 
IM  

exclusivo para procedimento 
de todas as unidades e casa 

de parto

dimenidrinato + piridoxina, 
cloridrato (vit. B6) + glicose + 

frutose

solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL+ 
100 mg/mL amp. 10 mL   IV 

exclusivo para procedimento 
de todas as unidades, 

casa de parto e caixa de 
emergencia de todas as 

unidades

metoclopramida, cloridrato

comprimido 10 mg item para dispensa

solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL 

não indicado para crianças 
pela possibilidade de indução 

de reação extrapiramidal; 
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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ondansetrona, cloridrato solução injetável 2 mg/mL amp. 2mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

15.6 Antiespasmódicos e antidiarreico sintomático 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL 
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

escopolamina

solução injetável 20 mg/mL amp. 1 mL  exclusivo para procedimento

solução oral gotas 10 mg/mL frasco ou comprimido 
10 mg item para dispensa

escopolamina + dipirona sódica

solução oral gotas 6,67 mg/mL + 333,4 mg/mL frasco    item para dispensa

solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL amp. 5 mL exclusivo para procedimento

loperamida comprimido 2 mg exclusivo para dispensa DST/
Aids

15.7 Laxativos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

glicerol enema 120 mg/mL (12%) frasco 500 mL  exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

manitol solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 
250 mL exclusivo para procedimento

óleo mineral frasco 100 mL item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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16 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

16.1 Antiasmáticos* e fármaco para o alívio dos sintomas de rinite

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

aminofilina solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL     exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

beclometasona, dipropionato 

aerossol nasal 50 μg/dose  frasco   item para dispensa

pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg /dose 
frasco item para dispensa

pó, solução inalante ou aerossol oral 250 µg /dose 
frasco item para dispensa

efedrina, sulfato solução injetável 50 mg /mL amp. 1mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

fenoterol solução inalante gotas 5 mg/mL frasco    

a dispensa deve ser criteriosa 
para evitar erros de utilização; 

caixa de emergência de 
todas as unidades; item para 

dispensa 
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formoterol + budesonida

6 μg + 200 μg pó em cápsula para inalação

exclusivo para o tratamento 
de asma; item para dispensa 
de prescrição de profissional 

médico da rede de SMS. 
Medicamento do Componente 

Especializado da AF para 
asma e DPOC

12 μg + 400 μg pó em cápsula para inalação

exclusivo para o tratamento 
de asma; item para dispensa 
de prescrição de profissional 

médico da rede de SMS. 
Medicamento do Componente 

Especializado da AF para 
asma e DPOC

hidrocortisona, succinato sódico

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.                   exclusivo para procedimento

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.                  
exclusivo para procedimento 

e caixa de emergência de 
todas as unidades

ipratrópio, brometo solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco        item para dispensa

prednisolona, fosfato sódico solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de 
prednisolona) frasco                      item para dispensa

prednisona 

comprimido 5 mg item para dispensa

comprimido 20 mg item para dispensa

salbutamol, sulfato aerossol oral 100 μg/dose frasco
caixa de emergência de 

todas as unidades; ítem para 
dispensa

teofilina cápsula de liberação prolongada 100 mg  item para dispensa

terbutalina solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL

exclusivo para procedimento 
casa de parto e caixa de 

emergência AMA e Rede Hora 
Certa 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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16.2 Descongestionante nasal para uso tópico

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

oximetazolina, cloridrato

solução nasal 0,5 mg/mL (0,05%) frasco exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

solução nasal 0,25 mg/mL (0,025%) frasco exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

16.3 Medicamentos para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

aminofilina solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL     exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

fenoterol solução inalante gotas 5 mg/mL frasco    

a dispensa deve ser criteriosa 
para evitar erros de utilização; 
caixa de emergência de todas 

as unidades 

ipratrópio, brometo solução inalante gotas 0,25 mg/mL (0,025%) frasco        item para dispensa

prednisona 

comprimido 5 mg item para dispensa

comprimido 20 mg item para dispensa

teofilina cápsula de liberação prolongada 100 mg  item para dispensa
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oxigênio gás inalante medicamento sob protocolo; 
exclusivo para procedimento; 

16.4 Fluidificante das vias aéreas

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

cloreto de sódio

solução nasal gotas 9 mg/mL (0,9%) frasco item para dispensa

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL 
Na+) amp. 10 mL item para dispensa

16.5 Mucolítico

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

acetilcisteína solução injetável* 100 mg/mL amp. exclusivo para procedimento 
AMA/UBS I

* A solução injetável também pode ser usada para nebulização

17 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE OS SISTEMAS ENDÓCRINO, REPRODUTOR E 
URINÁRIO

17.1 Hormônio tireoidiano, medicamentos antitireoidianos e adjuvante

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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levotiroxina sódica

comprimido 25 µg  item para dispensa

comprimido 50 µg   item para dispensa

comprimido 100 µg   item para dispensa

propiltiuracila comprimido 100 mg  item para dispensa

propranolol, cloridrato comprimido 40mg  item para dispensa

tiamazol comprimido 5 mg  item para dispensa

17.2 Insulinas e hipoglicemiantes orais

Denominação Forma Farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

glibenclamida comprimido 5 mg  item para dispensa

gliclazida

comprimido de liberação prolongada 30 mg 

recomendado em pacientes 
idosos pelo menor potencial 
de hipoglicemia; item para 

dispensa

comprimido de liberação prolongada 60 mg 

recomendado em pacientes 
idosos pelo menor potencial 
de hipoglicemia; item para 

dispensa

insulina humana NPH suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp. item para dispensa

insulina humana regular suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.  item para dispensa

metformina, cloridrato

comprimido 500 mg item para dispensa

comprimido 850 mg  item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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17.3 Hormônios sexuais*, antagonistas e medicamentos relacionados                                    

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

17.3.1 Estrógenos

Denominação Forma Farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

estrogênios conjugados comprimido 0,3 mg  

não recomendado 
para mulheres com 

risco aumentado para 
tromboembolismo venoso; 

item para dispensa

estriol creme vaginal 1 mg/g (0,1%) bisnaga item para dispensa

estradiol, valerato comprimido 2 mg

medicamento sob protocolo; 
exclusivo para prescrição do 

programa de transexualização 
da SMS; item para dispensa 
em unidades definidas pela 

CRS

17.3.2 Progestógeno

Denominação Forma Farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

medroxiprogesterona, acetato 

comprimido 10 mg item para dispensa 

suspensão injetável 150 mg/mL amp./fr-amp. 1 mL   item para dispensa

17.3.3 Andrógeno

Denominação Forma Farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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testosterona undecilato solução injetável 250 mg/mL amp. 4 mL

medicamento sob protocolo; 
exclusivo para prescrição do 

programa de transexualização 
da SMS; item para dispensa 
em unidades definidas pela 

CRS

17.3.4 Antiandrógeno

Denominação Forma Farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

ciproterona comprimido 50 mg

medicamento sob protocolo; 
exclusivo para prescrição do 

programa de transexualização 
da SMS; item para dispensa 
em unidades definidas pela 

CRS

17.3.5 Contraceptivos hormonais orais

Denominação Forma Farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

levonorgestrel + etinilestradiol comprimido 0,15 mg + 0,03 mg cartela item para dispensa

levonorgestrel comprimido 0,75 mg ou 1,5 mg
uso restrito para contracepção 

de emergência; item para 
dispensa

noretisterona comprimido 0,35 mg cartela  item para dispensa

17.3.6 Contraceptivos hormonais injetáveis e implante subdérmico

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

etonogestrel implante subdérmico 68 mg cartucho

medicamento sob protocolo; 
exclusivo para procedimento 
em unidades definidas pela 

CRS 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade



REMUME  -  SP

73

medroxiprogesterona, acetato suspensão injetável 150 mg/mL amp./fr-amp. 1 mL   item para dispensa

noretisterona, enantato + estradiol, 
valerato solução injetável 50 mg/mL + 5 mg/mL seringa 1 mL item para dispensa

17.4 Fármacos que atuam na contratilidade uterina 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

ocitocina solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL 
exclusivo para procedimento 

casa de parto e caixa de 
emergencia AMA 

metilergometrina, maleato solução injetável 0,2 mg/mL amp.1 mL exclusivo procedimento casa 
de parto 

17.5 Fármaco usado para bloqueio da lactação

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

cabergolina comprimido 0,5 mg  

exclusivo para dispensa 
DST/Aids. Medicamento do 
Componente Especializado 

da AF para hiperprolactinemia 
e acromegalia.

17.6 Fármaco para alívio da retenção urinária

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

doxazosina comprimido 2 mg item para dispensa

17.7 Fármaco utilizado no tratamento da hiperplasia benigna da próstata

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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finasterida comprimido 5 mg  

exclusivo para prescrição de 
urologista; item para dispensa 

em unidades definidas pela 
CRS

18 MEDICAMENTOS UTILIZADOS NO TRATAMENTO /PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

alendronato de sódio comprimido 70 mg medicamento sob protocolo; 
item para dispensa

19 MEDICAMENTO UTILIZADO NO TRATAMENTO DA DOENÇA DE PAGET

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

alendronato de sódio comprimido 10 mg
medicamento sob protocolo; 

item para dispensa  em 
unidades definidas pela CRS

20 FÁRMACOS USADOS EM PELE, MUCOSAS E FÂNEROS

20.1 Anestésico local

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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lidocaína, cloridrato + epinefrina, 
hemitartarato

solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0091 mg/
mL (equivalente a 0,005 mg/mL de epinefrina - 

1:200.000) fr-amp. 20 mL

exclusivo para procedimento 
AMA, Rede Hora Certa

lidocaína, cloridrato 

gel 20 mg/g (2%) bisnaga  
exclusivo para procedimento; 

dispensa exclusiva para o 
Programa Melhor em Casa

aerossol 100 mg/mL (10%) frasco  exclusivo para procedimento

pomada 50 mg/g (5%) bisnaga  exclusivo para procedimento

20.2 Anti-infectantes 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

aciclovir creme 50 mg/g (5%) bisnaga

exclusivo para dispensa 
DST/Aids, Centro 
de Especialidades 

Odontológicas, Rede Hora 
Certa

cetoconazol creme 20 mg/g (2%) bisnaga  item para dispensa

metronidazol creme ou gel vaginal 100 mg/g (10%) bisnaga     item para dispensa

miconazol, nitrato creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga  item para dispensa

mupirocina pomada 20 mg/g bisnaga
exclusivo para procedimento 
e dispensa para usuarios da 

Rede Hora Certa

nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL frasco  item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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20.3 Antipruriginosos e anti-inflamatórios 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

dexametasona creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga  item para dispensa

hidrocortisona, acetato creme 10 mg/g (1%) bisnaga  item para dispensa

20.4 Imunomodulador

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

imiquimode creme 50 mg/g (5%) sachê 250 mg  exclusivo para dispensa DST/
Aids

20.5 Agentes ceratolíticos, ceratoplásticos, emolioentes, protetores e de limpeza

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

ácido nítrico fumegante solução 660 mg/ml (66%) frasco

exclusivo para procedimento 
dermatológico em unidades 
definidas pela CRS, Rede 

Hora Certa

ácido tricloroacético

solução 500 mg/mL (50%) frasco                      exclusivo para procedimento

solução 900 mg/mL (90%) frasco exclusivo para  procedimento

solução 350 mg/mL (35%) frasco 

exclusivo para procedimento 
dermatológico em unidades 
definidas pela CRS, Rede 

Hora Certa



REMUME  -  SP

77

fenol solução 880 mg/mL (88%) frasco

exclusivo para procedimento 
dermatológico em unidades 
definidas pela CRS; Rede 

Hora Certa

óleo mineral frasco 100 mL  item para dispensa

óxido de zinco + retinol (vit. A) + 
colecalciferol (vit. D) pomada 150 a 250 mg/g de óxido de zinco bisnaga item para dispensa

policresuleno solução 360 mg/mL (36%) frasco      exclusivo para procedimento

uréia creme 100 mg/g (10%) pote

exclusivo para pacientes 
com hanseníase; item para 

dispensa em unidades 
definidas pela CRS

vaselina 

líquido almotolia 100 mL exclusivo para  procedimento

líquido estéril amp. 10 mL exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

20.6 Escabicida e pediculicida

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

permetrina 

creme/loção 50 mg/mL (5%) frasco item para dispensa

loção capilar 10 mg/mL (1%) frasco item para dispensa

21 MEDICAMENTOS TÓPICOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

21.1 Anestésico local

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade
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Denominação Forma farmacêutica /Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

proximetacaína, cloridrato solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco       

exclusivo para procedimento 
oftalmológico em unidades 
definidas pela CRS e Rede 

Hora Certa

21.2 Anti-infectantes

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

aciclovir pomada oftálmica 30 mg/g (3%) bisnaga

exclusivo para procedimento 
e dispensa para usuários da 
Rede Hora Certa e unidade 

com oftalmologia

cloranfenicol + retinol, acetato + 
aminoácidos + metionina  

pomada oftálmica 5 mg/g + 10.000 UI/g + 25 mg/g + 
5 mg/g  bisnaga item para dispensa

iodopovidona colírio solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

nitrato de prata solução oftámica 10 mg/mL (1%) frasco exclusivo para procedimento 
casa de parto

tobramicina

solução oftálmica 3mg/mL (0,3%) frasco item para dispensa

pomada oftálmica 3 mg/g (0,3%) bisnaga exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

21.3 Anti-inflamatórios e antialérgicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

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

exclusivo para prescrição 
de oftalmologista; item para 

dispensa em unidades 
definidas pela CRS

21.4 Midriáticos, cicloplégicos e de diagnóstico
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Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

atropina, sulfato solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco 
exclusivo para procedimento 
oftalmológico em unidades 

definidas pela CRS

ciclopentolato solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco  
exclusivo para procedimento 
oftalmológico em unidades 

definidas pela CRS

fenilefrina solução oftálmica 100 mg/mL (10%) frasco           
exclusivo para procedimento 
oftalmológico em unidades 

definidas pela CRS

fluoresceína sódica solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco  
exclusivo para procedimento 
oftalmológico em unidades 

definidas pela CRS

tropicamida solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco  
exclusivo para procedimento 
oftalmológico em unidades 

definidas pela CRS

21.5 Medicamentos para o tratamento do glaucoma*

* Outros fármacos estão disponíveis sob protocolo no Componente Especializado de responsabilidade da SES/SP

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

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

exclusivo para prescrição 
de oftalmologista da rede de 
SMS; ítem para dispensa em 
unidades definidas pela CRS. 
Medicamento do Componente 
Especializado da AF

pilocarpina, cloridrato solução oftálmica 20 mg/mL (2%) frasco          

exclusivo para prescrição 
de oftalmologista da rede de 
SMS; ítem para dispensa em 
unidades definidas pela CRS. 
Medicamento do Componente 
Especializado da AF
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timolol, maleato

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

exclusivo para prescrição 
de oftalmologista da rede de 
SMS; ítem para dispensa em 
unidades definidas pela CRS. 
Medicamento do Componente 
Especializado da AF

solução oftálmica 2,5 mg/mL (0,25%) frasco        

exclusivo para prescrição 
de oftalmologista da rede de 
SMS; ítem para dispensa em 
unidades definidas pela CRS. 
Medicamento do Componente 
Especializado da AF

21.6 Substituto da lágrima

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

dextrana + hipromelose solução oftálmica 1 mg/mL + 3 mg/mL frasco

exclusivo para prescrição 
de oftalmologista e para 
prescrição em unidades de 
atendimento de hanseníase; 
item para dispensa em 
unidades definidas pela CRS

SEÇÃO C. OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

22 DISPOSITIVO INTRA-UTERINO

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

dispositivo intra-uterino modelo T 380 mm2 de cobre exclusivo para procedimento

23 MÉTODOS DE BARREIRA
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Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso/
disponibilidade

diafragma

65 mm de diâmetro item para dispensa

70 mm de diâmetro item para dispensa

75 mm de diâmetro item para dispensa

80 mm de diâmetro item para dispensa

preservativo feminino borracha nitrílica item para dispensa

preservativo masculino

borracha de látex 170 mm x 49 mm item para dispensa

borracha de látex 180 mm x 52 mm item para dispensa

borracha de látex 180 mm x 53 mm item para dispensa

24 AGENTES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

ácido acético 

solução 20 mg/mL (2%) frasco exclusivo para procedimento

solução 50 mg/mL (5%) frasco exclusivo para procedimento

azul de toluidina solução 10 mg/mL (1%) frasco exclusivo para procedimento

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade
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bisacodil comprimido 5 mg  
exclusivo para procedimento 

diagnóstico em unidades 
definidas pela CRS

cloreto de metiltionínio (azul de 
metileno) solução injetável 20 mg/mL (2%) amp. 5 mL exclusivo para procedimento 

Rede Hora Certa

simeticona emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco  
exclusivo para procedimento 

diagnóstico em unidades 
definidas pela CRS 

formaldeído solução 100 mg/mL (10%) frasco 1 L exclusivo para procedimento

glicina solução 1,5 g/100 mL (1,5%) sistema fechado exclusivo para procedimento 
Rede Hora Certa

hidróxido de potássio solução 100 mg/mL (10%) frasco  exclusivo para procedimento

hipossulfito de sódio solução 50 mg/mL (5%) frasco 

item para colposcopia; 
exclusivo para procedimento 

diagnóstico em unidades 
definidas pela CRS

iodo + iodeto de potássio (iodo 
composto para teste de Schiller, 

lugol forte)
solução 50 mg/mL (5%) + 100 mg/mL (10%) frasco exclusivo para procedimento

manitol solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 
250 mL exclusivo para procedimento

vaselina  sólida bisnaga exclusivo para  toque retal; 
exclusivo para procedimento 

25 AGENTE HEMOSTÁTICO

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

cloreto férrico gel 500 mg/g (50%) bisnaga

restrito para cirurgia de alta 
frequencia para remocão 
de lesão do colo uterino; 

exclusivo para procedimento

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso/
disponibilidade
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CAIXA DE EMERGÊNCIA UBS / AE / CR DST AIDS /  SAE DST AIDS / 
CAPS /  CRST

SEÇÃO A.  MEDICAMENTOS USADOS EM 
MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS 

1.ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1.Anestésicos gerais

1.1.1.Medicamentos adjuvantes usados em procedimentos anestésicos de 
curta duração

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL 
amp.1 mL 20

diazepam solução injetável 5 mg/mL 
amp. 2 mL  2

midazolam, cloridrato solução injetável 5 mg/mL 
amp. 3 mL 2

1.1.2.Anestésico local

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

lidocaína, cloridrato

solução injetável 20 mg/mL 
(2%) fr-amp. 20 mL  2

aerossol 100 mg/mL (10%) 
frasco   1

2.ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO

2.1.Analgésico e antipirético

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

dipirona sódica solução injetável 500 mg/mL 
amp. 2 mL 4
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CAIXA DE EMERGÊNCIA UBS / AE / CR DST AIDS /  SAE DST AIDS / 
CAPS /  CRST

SEÇÃO A.  MEDICAMENTOS USADOS EM 
MANIFESTAÇÕES GERAIS DE DOENÇAS 

1.ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1.Anestésicos gerais

1.1.1.Medicamentos adjuvantes usados em procedimentos anestésicos de 
curta duração

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL 
amp.1 mL 20

diazepam solução injetável 5 mg/mL 
amp. 2 mL  2

midazolam, cloridrato solução injetável 5 mg/mL 
amp. 3 mL 2

1.1.2.Anestésico local

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

lidocaína, cloridrato

solução injetável 20 mg/mL 
(2%) fr-amp. 20 mL  2

aerossol 100 mg/mL (10%) 
frasco   1

2.ANALGÉSICO, ANTIPIRÉTICO

2.1.Analgésico e antipirético

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

dipirona sódica solução injetável 500 mg/mL 
amp. 2 mL 4

2.2.Analgésico opióide e antagonista

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

naloxona, cloridrato solução injetável 0,4 mg/mL 
amp. 1 mL 2,00

2.3 Medicamentos para alívio 
da enxaqueca

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

metoclopramida,cloridrato solução injetável 2 mg/mL 
amp. 2mL 2

3.ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS 
UTILIZADOS NO TRATAMENTO DA GOTA

3.1.Anti-inflamatórios 
esteroides

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

dexametasona, fosfato dissódico solução injetável 4 mg/mL 
amp. ou fr-amp. 2,5 mL 1

hidrocortisona, succinato sódico pó para solução injetável 500 
mg fr-amp. 2

4.ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM 
ANAFILAXIA

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

epinefrina, cloridrato ou hemitartarato solução injetável 1mg/mL 
(1:1.000) amp.1 mL 20

hidrocortisona, succinato sódico pó para solução injetável 500 
mg fr-amp. *

prometazina, cloridrato solução injetável 25 mg/mL 
amp. 2 mL 3
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5.IMUNOSSUPRESSORES 

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

dexametasona, fosfato dissódico solução injetável 4 mg/mL fr-
amp. 2,5 mL *

hidrocortisona, succinato sódico pó para solução injetável 500 
mg fr-amp. *

6.MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM 
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

6.1.Não-específicos

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

furosemida solução injetável 10 mg/mL 
amp. 2mL 4

6.2.Específicos

Denominação Forma farmacêutica/ 
Apresentação Quantidade

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL 
amp. 1 mL *

flumazenil solução injetável 0,1 mg/mL 
amp. 5 mL 2
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RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

SEÇÃO A.  MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE 
DOENÇAS 

1 ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1 Anestésicos gerais

1.1.1 Agentes de inalação 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

isoflurano  líquido volátil frasco 100 mL

óxido nitroso gás inalante 

sevoflurano   líquido volátil frasco 100 mL ou frasco 250 mL

1.1.2 Agentes intravenosos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

alfentanila solução injetável 0,544 mg/mL (equivalente a 0,5 mg de alfentanila/
mL) amp. 5 mL 

cetamina, cloridrato solução injetável 57,67 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de 
cetamina) fr-amp.

droperidol solução injetável 2,5 mg/mL amp.1 mL (sem conservante) 
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etomidato solução injetável 2 mg/mL amp.10 mL  

propofol

emulsão injetável 10 mg/mL amp. 20 mL 

emulsão injetável 10 mg/mL fr-amp. ou seringa  50 mL

tiopental sódico pó para solução injetável 1 g fr-amp. 

1.1.3 Medicamentos adjuvantes da anestesia geral e em procedimentos anestésicos de 
curta duração

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL

diazepam

solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL  

comprimido 10 mg

fentanila, citrato 

solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de 
fentanila) fr-amp. 10 mL

solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de 
fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)

remifentanila, cloridrato pó para solução injetável 2 mg fr-amp.

midazolam, cloridrato 

solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL 

solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL 

morfina, sulfato solução injetável 0,2 mg/mL amp. 1mL    

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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sufentanila, citrato

solução injetável 5 µg/mL amp. 2mL

solução injetável 50 mcg/mL amp. 2 mL

nitrazepam comprimido 5 mg

1.2 Anestésicos locais

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

bupivacaína, cloridrato 

solução injetável 5 mg/mL (0,5%)  fr-amp. ou amp. 20 mL 

solução injetável 5 mg/mL (0,5%)  amp. 4 mL 

bupivacaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 
0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000) fr-amp. 20 mL 

bupivacaína, cloridrato + glicose solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 80 mg/mL (8%) amp. 4 mL 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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lidocaína, cloridrato

solução injetável 20 mg/mL (2%) amp. 5 mL  

solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL  

solução injetável 20 mg/mL (2%) tubete 1,8 mL

pomada 50 mg/g (5%)  bisnaga  

gel 20 mg/g (2%) bisnaga  

aerossol 100 mg/mL (10%) frasco 

lidocaína, cloridrato + glicose solução injetável  50 mg/mL (5%) + 75 mg/mL (7,5%) amp. 2 mL

lidocaína, cloridrato + epinefrina , hemitartarato solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0091 mg/mL (equivalente a 
0,005 mg/mL de epinefrina - 1:200.000)  fr-amp. 20 mL  

lidocaína, cloridrato + epinefrina, hemitartarato1 ou 
norepinefrina, hemitartarato2

solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,036 mg/mL (equivalente a 
0,02 mg /mL de epinefrina - 1:50.000)1 ou solução injetável 20 mg/

mL (2%) +  0,04 mg/mL (equivalente a 0,02 mg/mL de norepinefrina 
-1:50.000) tubete 1,8 mL2 tubete 1,8 mL 

prilocaína, cloridrato + felipressina solução injetável 30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL tubete 1,8 mL

1.3 Bloqueadores neuromusculares periféricos e anticolinesterásicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

atracúrio, besilato  solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação



REMUME  -  SP

90

baclofeno comprimido 10mg

dantroleno  pó para solução injetável 20 mg fr-amp.

neostigmina, metilsulfato  solução injetável 0,5 mg/mL amp. 2 mL 

pancurônio, brometo  solução injetável 2 mg/mL amp. 2 mL  

rocurônio solução injetável 10 mg/mL fr-amp. 5 mL

suxametônio, cloreto pó para solução injetável 100 mg fr-amp. 

vecurônio, brometo  pó para solução injetável fr-amp. 4 mg

neostigmina, metilsulfato  solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL 

2 ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS

2.1 Analgésicos e antipiréticos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

dipirona sódica

comprimido 500 mg  

solução oral gotas 500 mg/mL frasco

solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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dipirona sódica + prometazina + adifenina solução injetável 750 mg + 25 mg + 25 mg amp. 2 mL

ibuprofeno

comprimido 300 mg  

suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco

paracetamol

comprimido 500 mg  

solução oral gotas 200 mg/mL frasco  

2.2 Analgésicos opióides e antagonista

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

codeína, fosfato

comprimido 30 mg

solução oral 3 mg/mL frasco

fentanila, citrato

solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de 
fentanila) fr-amp. 10 mL

solução injetável 0,0785 mg/mL (equivalente 0,05 mg/mL de 
fentanila) amp. 2 mL (sem conservante)

sufentanila, citrato

solução injetável 50 µg/mL amp. 2 mL

solução injetável 5 µg/mL amp. 2mL

remifentanila, cloridrato pó para solução injetável 2 mg fr-amp.

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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morfina, sulfato

solução injetável 1 mg/mL amp. 2 mL

solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL

solução oral 10 mg/mL frasco

comprimido 10 mg

comprimido 30 mg

nalbufina, cloridrato solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL 

naloxona, cloridrato solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL

petidina, cloridrato solução injetável 50 mg/mL  amp. 2mL

tramadol

solução oral 100 mg/mL frasco

comprimido 50 mg

solução injetável  50 mg/mL amp. 2 mL

3 ANTI-INFLAMATÓRIOS E MEDICAMENTOS PARA O TRATAMENTO DA GOTA

3.1 Anti-inflamatórios não-esteroides

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

cetoprofeno pó para solução injetável 100 mg fr-amp. IV

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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diclofenaco

comprimido 50 mg

solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL

ibuprofeno

comprimido 300 mg

suspensão oral gotas 50 mg/mL frasco

3.2 Anti-inflamatórios esteroides

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

beclometasona, dipropionato

pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg/dose frasco

pó, solução inalante ou aerossol oral 250 µg /dose frasco

suspensão para inalação 400 µg/mL flaconete 2 mL

betametasona, acetato + betametasona, fosfato 
dissódico suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL

dexametasona

solução oral 0,1 mg/mL frasco

comprimido 4 mg  

dexametasona, fosfato dissódico solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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hidrocortisona, succinato sódico

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

metilprednisolona, succinato sódico

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

pó para solução injetável 125 mg/mL fr-amp. 

prednisolona, fosfato sódico solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) 
frasco

prednisona

comprimido 5 mg

comprimido 20 mg

3.3 Medicamentos modificadores de doença em distúrbios reumatoides e adjuvantes

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido fólico

comprimido 5 mg

solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco

prednisolona, fosfato sódico  solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) 
frasco

prednisona

comprimido 5 mg

comprimido 20 mg

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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sulfassalazina comprimido 500 mg

3.4 Medicamentos para o tratamento da gota

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

alopurinol comprimido 100 mg

colchicina comprimido 0,5 mg

ibuprofeno comprimido 300 mg

4 ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

dexclorfeniramina, maleato

solução oral 0,4 mg/mL frasco

comprimido 2 mg

epinefrina, cloridrato ou hemitartarato solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL

hidrocortisona, succinato sódico

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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hidroxizina solução oral 2 mg/mL frasco

loratadina

comprimido 10 mg

solução oral 1 mg/mL frasco

metilprednisolona, succinato sódico  

pó para solução injetável 125 mg/mL fr-amp. 

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

prednisolona, fosfato sódico  solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) 
frasco

prednisona

comprimido 5 mg

comprimido 20 mg

prometazina, cloridrato solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL

5 ANTI-INFECTANTES

5.1 Antibacterianos*

*A utilização de antibacterianos com 
restrição de uso deve se dar sob 

consulta à CCIH

5.1.1 Penicilinas

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

amoxicilina

comprimido 500 mg

pó para suspensão oral 50 mg/mL  frasco

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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amoxicilina + clavulanato de potássio

comprimido 500 mg + 125 mg

pó para suspensão oral 50 mg/mL + 12,5 mg/mL frasco

pó para suspensão injetável 1 g + 200 mg  fr-amp.

ampicilina

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

pó para solução injetável 1 g fr-amp.

ampicilina + sulbactam pó para suspensão injetável 1 g + 500 mg fr-amp.

benzilpenicilina procaína + benzilpenicilina 
potássica suspensão injetável 300.000 UI + 100.000 UI  fr-amp.

benzilpenicilina benzatina

pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 600.000 
UI fr-amp.          

pó para suspensão injetável ou suspensão pronta para uso 
1.200.000 UI fr-amp. 

benzilpenicilina potássica pó para solução injetável 5.000.000 UI  fr-amp.

oxacilina

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

pó para solução injetável 1 g fr-amp. 

piperacilina + tazobactam pó para suspensão injetável 4 g + 500 mg fr-amp.

5.1.2 Carbapenêmicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

imipenem + cilastatina pó para solução injetável 500 mg + 500 mg fr-amp. 

meropenem

pó para solução injetável 500 mg fr-amp. sistema fechado 100 mL

pó para solução injetável 1 g fr-amp. sistema fechado 100 mL

5.1.3 Cefalosporinas*

*O uso excesssivo de cefalosporinas está relacionado com maior risco de infecções por bactérias produtoras de 
E.S.B.L.

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

cefalexina 

comprimido 500 mg 

suspensão oral 50 mg/mL frasco

cefazolina pó para solução injetável 1 g fr-amp.

cefepima  pó para solução injetável 1 g fr-amp.

cefotaxima pó para solução injetável 1 g fr-amp.

cefoxitina pó para solução injetável 1 g fr-amp.

ceftazidima pó para solução injetável 1 g fr-amp.

ceftriaxona sódica

pó para solução injetável 1 g c/ diluente lidocaína 10 mg/mL (1%) 
fr-amp. IM 

pó para solução injetável 1 g fr-amp. IV
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cefuroxima sódica pó para solução injetável 750 mg fr-amp.

cefuroxima, axetil comprimido 300,27 mg (equivalente a 250 mg de cefuroxima)

5.1.4 Aminoglicosídeos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

amicacina, sulfato

solução injetável 250 mg/mL amp. 2 mL

solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL

gentamicina, sulfato solução injetável 40mg/mL amp. 2 mL

neomicina, sulfato cápsula 500mg

5.1.5 Sulfonamídeos e antissépticos urinários 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

nitrofurantoína comprimido 100 mg

sulfadiazina
comprimido 500 mg

suspensão oral 150 mg/mL frasco

sulfametoxazol + trimetoprima

comprimido 800 mg + 160 mg

solução injetável 80 mg/mL + 16 mg/mL amp. 5 mL

suspensão oral 40 mg/mL + 8 mg/mL frasco

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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5.1.6 Macrolídeos 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

azitromicina

comprimido 500 mg

suspensão oral 40 mg/mL frasco

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

claritromicina

comprimido ou comp de liberação prolongada 500 mg

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco

espiramicina comprimido 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI)  

eritromicina suspensão oral 50 mg/mL frasco

5.1.7 Fluorquinolonas 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ciprofloxacino, cloridrato

comprimido 500 mg

solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 100 mL
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levofloxacino 

comprimido 500 mg

solução injetável 5 mg/mL sistema fechado 100 mL

norfloxacino comprimido 400 mg

5.1.8 Glicopeptídeos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

teicoplanina pó para solução injetável 400 mg fr-amp.

vancomicina

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

pó para solução injetável 1 g fr-amp. 

5.1.9 Lincosamidas 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

clindamicina, cloridrato cápsula 300 mg

clindamicina, fosfato solução injetável 150 mg/mL amp. 4 mL

5.1.10 Tetraciclinas

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

doxiciclina, cloridrato comprimido 100 mg

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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tigeciclina pó para solução injetável 50 mg fr-amp.

5.1.11 Polimixinas 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

polimixina B, sulfato pó para solução injetável 500.000 UI fr-amp.

5.1.12 Oxazolidinona

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

linezolida solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 300 mL

5.1.12 Lipopeptídeo

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

daptomicina pó para reconstituição 500 mg/frasco IV

5.1.13 Imidazólicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) 
frasco

metronidazol

comprimido 250 mg

solução injetável 5mg/mL frasco 100 mL IV

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação



          103
SECRETAR IA  MUNIC IPAL  DE  SAÚDE  -  SÃO  PAULO

5.1.14 Anfenicol

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

cloranfenicol pó para solução injetável 1g fr-amp

5.2 Antifúngicos**

* *A utilização de antifúngicos com restrição de uso deve se dar sob consulta à CCIH

5.2.1 Antifúngicos sistêmicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

anfotericina B pó para solução injetável 50 mg em desoxicolato de sódio fr-amp.

pó para solução injetável 50 mg em lipossomas de fosfatidilcolina 
hidrogenada fr-amp. 

micafungina sódica

pó para solução injetável 50 mg fr-amp.

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.

fluconazol

cápsula 100 mg

cápsula 150 mg

solução injetável 2 mg/mL sistema fechado 100 mL



REMUME  -  SP

104

itraconazol cápsula 100 mg

5.2.2 Antifúngicos tópicos 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

cetoconazol creme 20 mg/g (2%) bisnaga

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

miconazol, nitrato creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga

nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL frasco

5.3 Antivirais

5.3.1 Inibidores da polimerase viral

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

aciclovir

creme 50 mg/g (5%)  bisnaga

comprimido 200 mg

aciclovir sódico pó para solução injetável 250 mg fr-amp.IV

ganciclovir sódico pó para solução injetável 546 mg (equivalente a 500 mg de 
ganciclovir) fr-amp ou sistema fechado 500 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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ganciclovir sódico 250mg solução injetável sistema fechado

5.3.2 Inibidores da neuraminidase

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

oseltamivir

cápsula 30 mg

cápsula 45 mg

cápsula 75 mg

5.4 Antiparasitários

5.4.1 Anti-helmínticos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

albendazol

comprimido mastigável 400 mg

suspensão oral 40 mg/mL frasco

ivermectina comprimido 6 mg

mebendazol suspensão oral 20 mg/mL frasco

piperazina solução oral 100 mg/mL frasco

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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5.4.2 Antiprotozoários

5.4.2.1 Amebicida, giardicida e tricomonicida

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) 
frasco

metronidazol comprimido 250 mg

5.4.2.2 Medicamentos para o tratamento da toxoplasmose e adjuvantes

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

folinato de cálcio

comprimido 15 mg

solução oral 5 mg/mL frasco

clindamicina, cloridrato cápsula 300 mg

clindamicina, fosfato solução injetável 150 mg/mL amp. 4 mL

espiramicina comprimido 500 mg (equivalente a 1.500.000 UI)  

pirimetamina

comprimido 25 mg

solução oral 3 mg/mL frasco
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sulfadiazina

comprimido 500 mg

suspensão oral 150 mg/mL frasco

5.5 Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido peracético solução 2 mg/mL (0,2%) a 3,5 mg/mL (0,35%) frasco  

álcool etílico

solução 70% (p/p) almotolia 100 mL

solução 70% (p/p) frasco 1 L

gel 70% (p/p) almotolia 100 mL

gel 70% (p/p) refil 800 mL

gel 70% (p/p) frasco com bomba doseadora 500 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação



REMUME  -  SP

108

clorexidina, digliconato

solução alcoólica 5 mg/mL (0,5%) almotolia

solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia

solução aquosa 1,2 mg/mL (0,12%) frasco 1 L

solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia

solução degermante 20 mg/mL (2%) refil 800 mL

solução degermante 20 mg/mL (2%) frasco com bomba doseadora 
500 mL

hipoclorito de sódio solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco

iodopovidona

solução alcoólica 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia

solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia  

solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de iodo ativo) almotolia        

nitrato de prata bastão 50 mg/g (5%)

benjoim tintura solução 200 mg/mL (20%) frasco 100 mL

6 IMUNOSSUPRESSORES E IMUNOTERÁPICOS 

6.1 Imunossupressores

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

betametasona, acetato + betametasona, fostato 
dissódico suspensão injetável 3 mg/mL + 3 mg/mL amp. 1 mL

dexametasona

solução oral 0,1 mg/mL frasco

comprimido 4 mg

dexametasona, fosfato dissódico solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 mL

hidrocortisona, succinato sódico

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

metilprednisolona, succinato sódico

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

pó para solução injetável 125 mg/mL fr-amp. 

prednisolona, fosfato sódico solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) 
frasco

prednisona

comprimido 5 mg

comprimido 20 mg

6.2 Imunoglobulinas

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

imunoglobulina anti-Rho (D) solução injetável 250 µg a 300 µg seringa/amp./fr-amp.   
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imunoglobulina humana

solução injetável fr-amp. 2,5 g IV

solução injetável fr-amp. 5 g IV

solução injetável fr-amp. 1 g IV 

6.3 Imunomodulador

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

filgrastim solução injetável 300 µg/mL 

7 MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS USADOS EM INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

7.1 Não-específicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

bicarbonato de sódio solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 10mL 

carvão vegetal ativado pó envelope 50 g

furosemida solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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7.2 Específicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL

folinato de cálcio pó para solução injetável 50 mg fr-amp. 

acetilcisteína solução injetável 100 mg/mL amp. 

álcool etílico absoluto solução injetável 99,5% v/v amp. 10 mL

biperideno, lactato solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL

bromocriptina

comprimido 2,5 mg

comprimido 5 mg

cloreto de metiltionínio (azul de metileno) solução injetável 10 mg/mL (1%) amp 5mL

desferroxamina, mesilato pó para solução injetável 500 mg fr-amp

fitomenadiona (vit. K) solução injetável 10 mg/mL amp. IV

flumazenil solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5mL

gliconato de cálcio solução injetável 100 mg/mL (10 % - 0,45 mEq/mL de Ca++) amp. 
10 mL

naloxona, cloridrato solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL
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nitrito de sódio solução injetável 30 mg/mL amp. 10 mL

octreotida

solução injetável 0,1 mg/mL amp. 1 mL

solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL

piridoxina, cloridrato (vit. B6) solução injetável 100 mg/mL amp. 10mL

poliestirenossulfonato de cálcio pó para suspensão oral 900 mg/g envelope

protamina, cloridrato solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL

sulfato de magnésio solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL Mg++) amp. 10 
mL

sulfato de sódio pó 15 g envelope

tiamina, cloridrato (vit. B1) solução injetável 100 mg/mL amp. 1mL IM ou IV

tiossulfato de sódio solução injetável 250 mg/mL amp. 10 mL

dantroleno  pó para solução injetável 20 mg fr-amp.

8 SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS, CORRETORAS DO EQUILÍBRIO ÁCIDO-BÁSICO E 
DE IRRIGAÇÃO

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

água para injeção

amp. 10 mL

sistema fechado 500mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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bicarbonato de sódio

solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) amp. 10mL 

solução injetável 84 mg/mL (8,4% - 1 mEq/mL) sistema fechado 
250 mL

cloreto de potássio solução injetável 191 mg/mL (19,1% - 2,56 mEq/mL de K+) amp. de 
10 mL

cloreto de sódio

solução injetável 200 mg/mL (20% - 3,4 mEq/mL Na+) amp. 10 mL  

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) amp. 10 mL 

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema 
fechado 100 mL   

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema 
fechado 250 mL 

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema 
fechado 500 mL   

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema 
fechado 1 L   

gliconato de cálcio solução injetável 100 mg/mL (10 % - 0,45 mEq/mL de Ca++) amp. 
10 mL

manitol + sorbitol solução para irrigação urológica 5,4 mg/mL +27 mg/mL frasco 1L

sais para reidratação oral

pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90 
mEq, potássio 20 mEq, cloreto 80mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 

111 mMol. (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato 
ou acetato

ringer + lactato
solução injetável sistema fechado (composição por litro: cloreto 109 
mEq, sódio 130 mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 mEq, lactato 27,7 

mEq) sistema fechado 500 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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sulfato de magnésio

solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 
mL   

solução injetável 100 mg/mL (10% - 0,81 mEq/mL Mg++) amp. 10 
mL

9 AGENTES EMPREGADOS NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

aminoácidos

solução injetável para uso adulto 100 mg/mL (10%) (composição no 
Apêndice A)

solução injetável para uso pediátrico 100 mg/mL (10%) 
(composição no Apêndice A)

glicose

solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 100 mL          

solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 250 mL          

solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 500 mL     

solução injetável 50 mg/mL (5%) sistema fechado 1 L     

solução injetável 100 mg/mL (10%) sistema fechado 500 mL

solução injetável 500 mg/mL (50%) amp. 10 mL     

solução injetável 250mg/mL (25%) amp. 10mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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lipídios

emulsão injetável 100 mg/mL (10%) frasco

emulsão injetável 200 mg/mL (20%) frasco

oligoelementos

solução injetável para uso adulto (composição no Apêndice A)

solução injetável para uso pediátrico (composição no Apêndice A)

polivitamínico

solução injetável para uso adulto (composição no Apêndice A)

solução injetável para uso pediátrico (composição no Apêndice A)

10 VITAMINAS E SUBSTÂNCIAS MINERAIS

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido ascórbico (vit. C)

solução oral gotas 200 mg/mL frasco

solução injetável 100 mg/mL amp. 5mL

ácido fólico

comprimido 5 mg

solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco

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

cloreto de potássio solução oral 60 mg/mL (6%) frasco

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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fosfato tricálcico solução oral 129 mg/ mL (12,9% - equivalente a 40 mg Ca++ e 20 
mg de P) frasco

cianocobalamina (vit. B12) solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL 

polivitamínico (vitaminas A, C, D, E  e do complexo 
B) solução oral gotas (composição no Apêndice B)

retinol, acetato (vit.A)  + colecalciferol (vit.D) solução oral gotas 50.000 UI/mL + 10.000 UI/mL frasco

sais para reidratação oral

pó para solução oral (composição por litro após preparo: sódio 90 
mEq, potássio 20 mEq, cloreto 80mEq, citrato (*) 30 mEq, glicose 

111 mMol. (*) O citrato pode ser substituído por bicarbonato, lactato 
ou acetato

sulfato ferroso heptahidratado

comprimido equivalente a 40 mg de Fe++

solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe++) frasco

tiamina, cloridrato (vit. B1) comprimido 300 mg

tiamina, cloridrato (vit. B1) solução injetável 100 mg/mL amp. 1mL IM ou IV

vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, 
nicotinamida, ácido pantotênico) solução injetável amp. 2mL

vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, 
nicotinamida, ácido pantotênico) solução oral gotas frasco

vitaminas do complexo B (tiamina, riboflavina, 
nicotinamida, ácido pantotênico) comprimido 

ácido ascórbico (vit. C) comprimido ou comprimido revestido ou cápsula 500 mg 

carbonato de cálcio pó 50 g frasco 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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fosfato de potássio solução injetável 2 mEq/mL amp 10mL 

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E SISTEMAS 
ORGÂNICOS

11 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E PERIFÉRICO

11.1 Anticonvulsivantes

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

carbamazepina

comprimido 200 mg

suspensão oral  20 mg/mL (2%) frasco

clobazam comprimido 10 mg

clonazepam

comprimido 2 mg

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

diazepam solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL

fenitoína ou fenitoína sódica

comprimido 100 mg

solução injetável 50 mg/ mL amp. 5mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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fenobarbital

comprimido 100 mg

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

fenobarbital sódico solução injetável 100 mg/mL amp. 2mL

lamotrigina comprimido 50mg

sulfato de magnésio solução injetável 500 mg/mL (50% - 4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 
mL   

valproato de sódio

comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico)

solução oral/xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido 
valpróico/mL)  frasco

comprimido 300 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico)  

11.2 Antidepressivos e estabilizadores de humor    

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

valproato de sódio

comprimido 576 mg (equivalente a 500 mg de ácido valpróico)

solução oral/xarope 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg de ácido 
valpróico/mL) frasco

comprimido 300 mg (equivalente a 250 mg de ácido valpróico)  

amitriptilina, cloridrato comprimido 25 mg

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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carbamazepina

comprimido 200 mg

suspensão oral  20 mg/mL (2%) frasco

carbonato de lítio comprimido 300 mg

clomipramina, cloridrato comprimido 25 mg

fluoxetina, cloridrato comprimido 20 mg

imipramina, cloridrato comprimido 25 mg

sertralina comprimido 50 mg

11.3 Medicamentos utilizados na doença de parkinson

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

bromocriptina comprimido 2,5 mg

levodopa + benserazida

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

comprimido dispersível 100 mg + 25 mg

comprimido  100 mg + 25 mg

levodopa + carbidopa comprimido 250 mg + 25 mg

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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11.4 Antipsicóticos e adjuvantes

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

biperideno, lactato solução injetável 5 mg/mL amp. 1 mL

biperideno, cloridrato comprimido 2 mg

clorpromazina, cloridrato

solução injetável 5 mg/mL amp. 5 mL

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

comprimido 25 mg

comprimido 100 mg

clozapina comprimido 100 mg

haloperidol

comprimido 1 mg

comprimido 5 mg

solução injetável 5 mg/mL  amp. 1mL

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

haloperidol, decanoato solução injetável 70,52 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de 
haloperidol) amp. 1 mL
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levomepromazina

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

comprimido 100 mg

olanzapina comprimido 10 mg

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

quetiapina

comprimido 100 mg

comprimido 200 mg

risperidona

comprimido 1 mg

comprimido 2 mg

11.5 Ansiolíticos e hipnossedativos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

bromazepam comprimido 3 mg

clobazam comprimido 10 mg

clonazepam

comprimido 2 mg

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

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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diazepam

comprimido 10 mg

solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL

hidrato de cloral solução oral 100 mg/mL (10%) frasco

midazolam, cloridrato

solução injetável 5 mg/mL amp. 3 mL

solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL

11.6 Medicamentos utilizados na síndrome de abstinência a opióides e benzodiazepínicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

lorazepan

comprimido 1 mg

comprimido 2 mg

metadona

comprimido 5 mg

solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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12 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E RENAL

12.1 Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

captopril

comprimido 25 mg   

solução oral 3 mg/mL

carvedilol comprimido 6,25 mg 

comprimido 12,5 mg  

digoxina 

comprimido 0,25 mg  

solução oral 0,05 mg/mL frasco

dobutamina, cloridrato

solução injetável 12,5 mg/mL amp. 20 mL    

solução injetável 1 mg/mL sistema fechado 250 mL

dopamina, cloridrato solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL   

enalapril, maleato

comprimido 5 mg  

comprimido 20 mg  

epinefrina, cloridrato ou hemitartarato solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL
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espironolactona

comprimido 25 mg  

comprimido 100 mg

solução oral 2 mg/mL frasco

furosemida 

comprimido 40 mg  

solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

solução oral 2 mg/mL frasco

hidroclorotiazida

comprimido 25 mg 

solução oral 2 mg/mL frasco

lanatosideo C solução injetável 0,2 mg/mL amp. 2mL  

losartana potássica comprimido 50 mg 

milrinona, lactato solução injetável 1 mg/mL amp. 10 mL

nitroglicerina solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL

nitroprusseto de sódio pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp + diluente

norepinefrina, hemitartarato solução injetável 2 mg/mL (equivalente a 1mg/mL de norepinefrina) 
amp. 4 mL

metaraminol solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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lanatosideo C  solução injetável 0,2 mg/mL amp. 2mL  

12.2 Medicamentos antiarrítmicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

adenosina solução injetável 3mg/mL amp. 

amiodarona, cloridrato

comprimido 200 mg

solução injetável 50 mg/mL amp. 3mL

suspensão oral gotas 200 mg/mL

atenolol comprimido 50 mg

digoxina

comprimido 0,25 mg

solução oral 0,05 mg/mL frasco

epinefrina, cloridrato ou hemitartarato solução injetável 1mg/mL (1:1.000) amp. 1 mL

lidocaína, cloridrato solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-amp. 20 mL

metoprolol, tartarato solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

propranolol, cloridrato comprimido 40 mg

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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12.3 Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg

anlodipino, besilato comprimido 5 mg

atenolol comprimido 50 mg

captopril comprimido 25 mg

clopidogrel comprimido 75 mg

enoxaparina sódica

solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa  0,2 mL 
SC

solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa  0,4 mL 
SC

solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa  0,6 mL 
SC

enalapril, maleato

comprimido 5 mg

comprimido 20 mg

estreptoquinase solução injetável 1.500.000 UI fr-amp.
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heparina sódica

solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL

solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0,25 mL SC

isossorbida, dinitrato1 ou propatilnitrato2 comprimido sublingual 5 mg1, comprimido 10 mg2

isossorbida, mononitrato

comprimido 20 mg

solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL

metoprolol, tartarato solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

morfina, sulfato solução injetável 10 mg/mL amp.1 mL

nifedipino comprimido de liberação prolongada 20 mg 

nitroglicerina solução injetável 5 mg/mL amp. 10 mL

propranolol, cloridrato comprimido 40 mg

tenecteplase

pó para solução injetável fr-amp. 40 mg + diluente

pó para solução injetável fr-amp. 50 mg + diluente

12.4 Anti-hipertensivos

12.4.1Diuréticos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

espironolactona

comprimido 25 mg

comprimido 100 mg

solução oral 2 mg/mL frasco

hidroclorotiazida

comprimido 25 mg

solução oral 2 mg/mL frasco

espironolactona + hidroclorotiazida solução oral 1 mg/mL + 1 mg/mL frasco 50mL 

12.4.2 Bloqueadores adrenérgicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

atenolol comprimido 50 mg

carvedilol

comprimido 6,25 mg

comprimido 12,5 mg

metildopa comprimido 250 mg

metoprolol, tartarato solução injetável 1 mg/mL amp. 5 mL

pindolol comprimido 5 mg
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propranolol, cloridrato comprimido 40 mg

12.4.3 Bloqueadores de canais de cálcio

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

anlodipino, besilato comprimido 5 mg

diltiazem comprimido 30 mg

nifedipino comprimido de liberação prolongada 20 mg

nimodipino comprimido 30 mg

12.4.4 Inibidores da enzima conversora da angiotensina

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

captopril comprimido 25 mg

enalapril, maleato

comprimido 5 mg

comprimido 20 mg

12.4.5 Bloqueador de receptor da angiotensina

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

losartana potássica comprimido 50 mg

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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12.4.6 Vasodilatador direto

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

hidralazina, cloridrato

comprimido 25 mg

solução injetável 20 mg/mL amp. 1mL

nitroprusseto de sódio pó para solução injetável 50 mg/mL fr-amp.

12.5 Diuréticos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

espironolactona

comprimido 25 mg

comprimido 100 mg

solução oral 2 mg/mL frasco

furosemida

comprimido 40 mg

solução injetável 10 mg/mL amp. 2 mL

solução oral 2 mg/mL frasco
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hidroclorotiazida

comprimido 25 mg

solução oral 2 mg/mL frasco

manitol solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 250 mL frasco

12.6 Hipolipemiantes 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

colestiramina pó 4g envelope

sinvastatina comprimido 20 mg

12.7 Vasodilatadores periféricos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

pentoxifilina 

comprimido 400 mg

solução injetável 20mg/mL amp. 5mL

cinarizina comprimido 25 mg 

alprostadil pó para solução injetável 20 µg fr-amp ou amp

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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sildenafila

solução oral 1 mg/mL frasco 50 mL 

comprimido 20 mg 

12.8 Oclusor do ducto arterial em neonatos 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

indometacina

solução oral 0,2 mg/mL

pó liofilizado 1 mg/fr-amp.

12.9 Mantenedor do ducto arterial em neonatos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

alprostadil pó para solução injetável 500 µg fr-amp ou amp.

12.10 Agonistas Adrenérgicos 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

clonidina cloridrato solução injetável 150 µg/mL amp 1mL 

etilefrina solução injetável 10mg/mL amp 1mL 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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12.11 Antivaricoso

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

monoetanolamina, oleato solução injetável 50 mg/mL (5%) amp. 2 mL

13 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SANGUE

13.1 Antianêmicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido fólico

comprimido 5 mg

solução oral gotas 0,2 mg/mL frasco

epoetina (alfa ou beta) solução injetável 2.000 UI fr-amp.ou seringa/solução injetável 4.000 
UI fr-amp. ou seringa

hidróxido férrico polimaltosado complexo 165 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de Fe+++) amp. 2 mL 
IM

cianocobalamina (vit. B12) solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 2 mL 

hidróxido férrico, sacarato complexo coloidal 500 mg (equivalente a 20 mg/mL de Fe+++) amp. 
5 mL IV
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sulfato ferroso heptahidratado

comprimido equivalente a 40 mg de Fe++

solução oral gotas 125 mg/mL (equivalente a 25 mg de Fe++) frasco

folinato de cálcio

comprimido 15 mg 

solução oral 5 mg/mL frasco 

13.2 Anticoagulantes e antagonista

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

enoxaparina sódica

solução injetável 20 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa  0,2 mL 
SC

solução injetável 40 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa  0,4 mL 
SC

solução injetável 60 mg (equivalente a 100 mg/mL) seringa  0,6 mL 
SC

fitomenadiona (vit. K)

solução injetável 10 mg/mL amp. 1 mL IM

solução injetável 10 mg/mL amp. IV

solução injetável 10 mg/mL amp. 0,2 mL IM, IV, oral

heparina sódica

solução injetável 5.000 UI/mL fr-amp. 5 mL

solução injetável 5.000 UI/0,25 mL amp. 0,25 mL SC

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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protamina, cloridrato solução injetável 10 mg/mL amp. 5 mL

varfarina sódica comprimido 5 mg

13.3 Antiagregantes plaquetários

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg

clopidogrel comprimido 75 mg

13.4 Trombolíticos 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

alteplase pó liófilo 50 mg  fr-amp.

estreptoquinase solução injetável 1.500.000 UI fr-amp.

tenecteplase

pó para solução injetável fr-amp. 40 mg + diluente

pó para solução injetável fr-amp. 50 mg + diluente

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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13.5 Antifibrinolítico

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido aminocapróico solução injetável 1 g fr-amp.

13.6 Fração do plasma para fins específicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

albumina humana solução injetável 200 mg/mL (20%) fr-amp 50 mL

13.7 Expansores Volêmicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

hetamido solução 60 mg/mL (6%) de baixo peso molecular sistema fechado 
500 mL

gelatina solução 35 mg/mL (3,5%) sistema fechado 500 mL

14 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO
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14.1 Antiácidos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

bicarbonato de sódio pó 100 g  envelope

hidróxido de alumínio suspensão oral 60 mg/mL a 63 mg/mL frasco

14.2 Antifisético, auxiliar de diagnóstico

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

bisacodil comprimido 5 mg

simeticona emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco  

14.3 Antissecretores

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

omeprazol

cápsula 20 mg 

solução oral 3 mg/mL frasco

omeprazol sódico pó para solução injetável 40 mg fr-amp + diluente
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ranitidina, cloridrato

solução injetável 25 mg/mL amp. 2 mL

solução oral 15 mg/mL frasco

14.4 Antimicrobianos (erradicação de Helicobacter pylori)

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

amoxicilina

comprimido 500 mg

pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco

claritromicina

comprimido ou comp de liberação prolongada 500 mg

pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco

metronidazol comprimido 250 mg

benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 mg de metronidazol) 
frasco

14.5 Antieméticos e agentes procinéticos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vit. B6) 

solução oral gotas 25 mg/mL + 5 mg/mL frasco

solução injetável 50 mg/mL + 50 mg/mL amp. 1 mL IM

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vit.B6) + 
glicose + frutose

solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/mL + 100 mg/mL+ 100 mg/mL 
amp. 10 mL IV

domperidona suspensão oral 1 mg/mL frasco

metoclopramida, cloridrato

comprimido 10 mg

solução injetável 5 mg/mL amp. 2 mL

solução oral gotas 4 mg/mL frasco 10 mL

ondansetrona, cloridrato solução injetável 2 mg/mL  amp. 2mL

bromoprida solução oral 4 mg/mL

14.6 Antiespasmódicos e antidiarreicos sintomáticos 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp. 1 mL

escopolamina

solução oral gotas 10 mg/mL frasco

solução injetável 20 mg/mL amp. 1mL

escopolamina + dipirona sódica

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

solução injetável 4 mg/mL + 500 mg/mL amp. 5 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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loperamida comprimido 2 mg

14.7 Laxativos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

glicerol enema 120 mg/mL (12%) frasco 500 mL

óleo mineral frasco 100 mL

lactulose solução oral 667mg/mL frasco

manitol solução injetável 200 mg/mL (20%) sistema fechado 250 mL frasco

glicerol líquido puro frasco 1L  

14.8 Antiinflamatórios intestinais 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

sulfassalazina comprimido 500 mg

mesalazina comprimido 800 mg

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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14.9 Antilitiásico

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido ursodesoxicólico comprimido 50 mg 

15 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA RESPIRATÓRIO

15.1 Antiasmáticos e fármaco para o alívio dos sintomas de rinite

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

aminofilina solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL

beclometasona, dipropionato

pó, solução inalante ou aerossol oral 50 µg /dose frasco

pó, solução inalante ou aerossol oral 250 µg /dose frasco

suspensão para inalação 400 µg/mL flaconete 2 mL

cafeína, citrato ou cafeína base solução oral 20mg/mL de cafeína, citrato ou solução oral 10 mg/mL 
de cafeína base frasco

efedrina, sulfato solução injetável 50 mg /mL amp. 1mL

fenoterol solução inalante gotas 5 mg/mL frasco

formoterol cápsula inalante 12 µg (equivalente a 9 µg de formoterol)
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hidrocortisona, succinato sódico

pó para solução injetável 100 mg fr-amp.

pó para solução injetável 500 mg fr-amp.

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

prednisolona, fosfato sódico solução oral 4,02 mg/mL (equivalente a 3 mg/mL de prednisolona) 
frasco

prednisona

comprimido 5 mg

comprimido 20 mg

salbutamol, sulfato

aerossol oral  100 µg/dose frasco

solução oral 0,4mg/mL

salmeterol, xinafoato + fluticasona, propionato 

spray oral 25 µg + 125 µg frasco

disco 50 µg + 250 µg 

teofilina cápsula de liberação prolongada 100 mg

terbutalina solução injetável 0,5 mg/mL amp. 1 mL

15.2 Medicamentos para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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aminofilina solução injetável 24 mg/mL amp. 10 mL     

fenoterol solução inalante gotas 5 mg/mL frasco    

formoterol cápsula inalante 12 µg (equivalente a 9 µg de formoterol)

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

prednisona 

comprimido 5 mg

comprimido 20 mg

teofilina cápsula de liberação prolongada 100 mg  

oxigênio gás inalante

15.3 Agentes para prevenção e tratamento de síndrome desconforto respiratório em 
neonatos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

beractanto suspensão intra-traqueal 25 mg/mL fr-amp.

alfaporactanto suspensão intra-traqueal 80 mg/mL fr-amp.

15.4 Fluidificante das via aéreas

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

cloreto de sódio

solução injetável 9 mg/mL (0,9% - 0,154 mEq/mL Na+) amp. 10 mL 

solução nasal gotas 9 mg/mL (0,9%) frasco

15.5 Mucolítico

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

acetilcisteína

solução injetável* 100 mg/mL amp. 

pó para uso oral 200 mg envelope

* A solução injetável também pode ser usada para nebulização

16 MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMAS ENDÓCRINO, REPRODUTOR E 
URINÁRIO

16.1 Hormônios hipofisários e relacionados

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

desmopressina solução spray nasal 0,1 mg/mL frasco

ocitocina solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL
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vasopressina solução injetável 20 UI/mL amp. 1 mL

16.2 Hormônio hipotalâmico

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

octreotida solução injetável 0,1 mg/mL amp. 1 mL

16.3 Hormônio tireoidiano, medicamentos antitireoidianos e adjuvantes

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

levotiroxina sódica

comprimidos 25 µg 

comprimidos 50 µg

comprimidos 100 µg

propiltiuracila comprimido 100 mg

propranolol, cloridrato comprimido 40 mg

16.4 Insulinas e hipoglicemiantes orais

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

glibenclamida comprimido 5 mg

gliclazida comprimidos de liberação prolongada 60 mg 

insulina humana NPH suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.

insulina humana regular suspensão injetável 100 UI/mL fr-amp.

metformina, cloridrato

comprimido 500 mg

comprimido 850 mg

16.5 Hormônios sexuais, antagonistas e medicamentos relacionados 

16.5.1 Estrogênios

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

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

estrogênios conjugados comprimido 0,3 mg

16.5.2 Progestogênio

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação
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medroxiprogesterona, acetato

comprimido 10 mg

suspensão injetável 150 mg/mL amp./fr-amp. 1 mL

16.5.3 Esteróide sintético

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

tibolona comprimido 2,5 mg

16.5.4 Contraceptivos hormonais orais

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

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

levonorgestrel comprimido 0,75 mg 

noretisterona comprimido 0,35 mg cartela

16.5.5 Contraceptivos hormonais injetáveis e implante subdérmico

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

medroxiprogesterona, acetato suspensão injetável 150 mg/mL amp./fr-amp. 1 mL

noretisterona, enantato + estradiol, valerato solução injetável 50 mg/mL + 5 mg/mL seringa 1 mL

etonogestrel implante subdérmico 68 mg cartucho

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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16.5.6 Fármaco usado para bloqueio da lactação

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

cabergolina comprimido 0,5 mg

16.6 Medicamentos que atuam na contratilidade uterina  

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ergonovina comprimido 0,2 mg

metilergometrina, maleato

solução injetável 0,2 mg/mL amp. 1 mL

comprimido 0,125 mg

misoprostol

comprimido vaginal 25 µg

comprimido vaginal 200 µg

nifedipino comprimido 10 mg

ocitocina solução injetável 5 UI/mL amp. 1 mL

terbutalina solução injetável 0,5mg/mL  amp. 1 mL
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16.7 Antiespesmódico urinário 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

oxibutinina

comprimido 5 mg

comprimido revestido de liberação controlada 10 mg

16.8 Fármaco para o tratamento da retenção urinária

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

doxazosina comprimido 2 mg

16.9 Fármaco utilizado no tratamento da hiperplasia benigna da próstata

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

finasterida comprimido 5 mg  

17 MEDICAMENTOS USADOS EM PELE, MUCOSAS e FÂNEROS

17.1 Anestésico local
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Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

lidocaína, cloridrato

gel 20 mg/g (2%)  bisnaga

pomada 50 mg/g (5%) bisnaga

aerossol 100 mg/mL (10%) frasco 

17.2 Anti-infectantes, antissépticos e adjuvantes

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

aciclovir creme 50 mg/g (5%) bisnaga

cetoconazol creme 20 mg/g (2%) bisnaga

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

miconazol, nitrato

creme vaginal 20 mg/g (2%) bisnaga

gel oral 20 mg/g (2%) bisnaga

nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL frasco

nitrato de prata bastão 50 mg/g (5%)

policresuleno solução 360 mg/mL (36%) frasco



          151
SECRETAR IA  MUNIC IPAL  DE  SAÚDE  -  SÃO  PAULO

peróxido de hidrogênio solução 30 mg/mL (10 volumes) frasco

colagenase pomada 0,6 UI/g bisnaga 30 g

sulfadiazina de prata creme 10 mg/g pote 

sulfadiazina de prata micronizada + nitrato de 
cério hexaidratado creme 10 mg/g (1%) + 4 mg/g (0,4%) bisnaga 

17.3 Antipruriginosos e anti-inflamatórios

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

betametasona pomada 1 mg/g (0,1%) bisnaga

dexametasona creme 1 mg/g (0,1%) bisnaga

hidrocortisona, acetato creme 10 mg/g (1%) bisnaga

17.4 Agentes ceratolíticos, ceratoplásticos, cicatrizantes, proteolíticos, emolientes, 
protetores e de limpeza

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

cloreto de sódio solução 9 mg/mL (0,9 % - 0,154 mEq/mL Na+) sistema aberto 
frasco 250 mL      

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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ácido tricloroacético

solução 500 mg/mL (50%) frasco 

solução 900 mg/mL (90%) frasco 

óleo mineral frasco 100 mL

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

papaína pó flaconete 1g

vaselina líquido almotolia 100 mL 

vaselina líquido estéril amp. 10 mL

17.5 Escabicida e pediculocida

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

permetrina

creme/loção 50 mg/mL (5%) frasco

loção capilar 10 mg/mL (1%) frasco

18 MEDICAMENTOS USADOS NO SISTEMA OCULAR

18.1 Anestésico local

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

proximetacaína, cloridrato solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco

19.2 Anti-infectantes

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

aciclovir pomada oftálmica 30 mg/g (3%) bisnaga

ciprofloxacino, cloridrato solução oftálmica 3 mg/g (0,3%) 

cloranfenicol + retinol, acetato + aminoácidos + 
metionina  

pomada oftálmica 5 mg/g + 10.000 UI/g + 25 mg/g + 5 mg/g 
bisnaga

nitrato de prata solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco

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

gentamicina solução oftálmica 5 mg/mL frasco 5 mL 

18.3 Antiinflamatórios e antialérgicos

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

dexametasona solução oftálmica 1 mg/mL (0,1%) frasco
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18.4 Midriáticos, cicloplégicos e de diagnóstico 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

atropina, sulfato solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco

ciclopentolato solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco

fenilefrina solução oftálmica 100 mg/mL (10%) frasco

fluoresceína sódica solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco

tropicamida solução oftálmica 10 mg/mL (1%) frasco

18.5 Medicamentos para o tratamento do glaucoma

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

acetazolamida 250 mg comprimido

pilocarpina, cloridrato solução oftálmica 20 mg/mL (2%) frasco

timolol, maleato solução oftálmica 5 mg/mL (0,5%) frasco
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18.6 Substituto da lágrima

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

dextrana + hipromelose solução oftálmica 1 mg/mL + 3 mg/mL frasco

SEÇÃO C. OUTROS MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA A SAÚDE

19 AGENTES AUXILIARES DE DIAGNÓSTICOS

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

ácido acético

solução 20 mg/mL (2%) frasco

solução 50 mg/mL (5%) frasco

azul de toluidina solução 10 mg/mL (1%) frasco

bisacodil comprimido 5 mg

simeticona emulsão oral gotas 75 mg/mL frasco  

formaldeído solução 100 mg/mL (10%) frasco 1L

hipossulfito de sódio solução 50 mg/mL (5%) frasco 



REMUME  -  SP

156

iodo + iodeto de potássio (iodo composto para 
teste de Schiller, lugol forte) solução 50 mg/mL (5%) + 100 mg/mL (10%) frasco 

peróxido de hidrogênio solução 30 mg/mL (10 volumes) frasco

álcool etílico absoluto solução 99,5 % (p/p) galão 1 L

cloreto de metiltionínio (azul de metileno) solução injetável 10 mg/mL (1%) amp 5mL

20 AGENTE HEMOSTÁTICO

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

cloreto férrico gel 500 mg/g (50%) bisnaga

21 Soluções para Diálise 

Denominação Forma farmacêutica/ Apresentação

solução para diálise peritoneal com glicose 1,5% sistema fechado frasco ou bolsa 1L 

solução polieletrolítica para hemodiálise - fração 
ácida 0,11% galão

solução polieletrolítica  para hemodiálise - fração 
básica 8,4% galão

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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APÊNDICES

Apêndice A - Preparações de dieta parenteral

1.Oligoelementos 

Elementos traços para NP adultos Recomendação diária (ASPEN)

zinco 2,5–5 mg

cobre 0,3–0,5 mg

manganês 0,06–0,1 mg

cromo 10–15 μg

NP, nutrição parenteral

Adaptado de Vanek VW, Borum P, Buchman A, et al. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in 
commercially available parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract 2012;27:440–491.

Elementos traços para NP bebês e crianças Recomendação diária  (sociedades ESPEN/ESPGHAN)

zinco

Bebês prematuros 450–500 μg/kg/dia

Bebês <3 meses: 250 μg/kg/dia

Bebês ≥3 meses: 100 μg/kg/dia

Crianças: 50 μg/kg/dia (máximo 5,0 mg/dia)
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cobre 20 μg/kg/dia

manganês 1μg/kg/dia

cromo Suplementação é considerada desnecessária

Adaptado de J Pediatr Gastroenterol Nutr, 2005; 41(Suppl. 2), Koletzko B, Goulet O, Hunt J, et al.

2. Polivitamínicos 

Vitaminas para NP adultos Dose parenteral recomendada (ASPEN)

retinol (vit. A) 3.300 UI

colecalciferol (vit. D) 200 UI

acetato de dextroalfatocoferol (vit. E) 10 UI

tiamina 6 mg

riboflavina (vit. B2) 3,6 mg

nicotinamida (vit. B3) 40 mg

dexpantenol/ácido pantotênico (vit. B5) 15 mg

piridoxina (vit.B6) 6 mg

Elementos traços para NP bebês e crianças Recomendação diária  (sociedades ESPEN/ESPGHAN)
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ácido ascórbico (vit. C) 200 mg

fitomenadiona (vit. K) 150 µg

biotina (vit. B7) 60 µg

ácido fólico (vit. B9) 600 µg

cianocobalamina (vit. B12) 5 µg

UI, unidade internacional

Adaptado de Vanek VW, Borum P, Buchman A, et al. A.S.P.E.N. position paper: recommendations for changes in 
commercially available parenteral multivitamin and multi-trace element products. Nutr Clin Pract 2012;27:440–491.

Obs: solução injetável contendo 5 ou 10mL

Vitaminas para NP uso pediátrico Dose parenteral recomendada (ASPEN)

retinol (vit. A) 2.300 UI

colecalciferol (vit. D) 400 UI

acetato de dextroalfatocoferol (vit. E) 7 UI

tiamina 1,2 mg

riboflavina (vit. B2) 1,4 mg

Vitaminas para NP adultos Dose parenteral recomendada (ASPEN)
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nicotinamida (vit. B3) 17 mg

dexpantenol/ácido pantotênico (vit. B5) 5 mg

piridoxina (vit.B6) 1 mg

ácido ascórbico (vit. C) 80 mg

fitomenadiona (vit. K) 200 µg

biotina (vit. B7) 20 µg

ácido fólico (vit. B9) 140 µg

cianocobalamina (vit. B12) 1 µg

August D, Teitelbaum D, Albina J, et al. JPEN J 
Parenter Enteral Nutr. 2002;  26 ( 1, Suppl.): 1SA-

138SA.

Obs: solução injetável contendo 5 mL ou 10 mL

3. Aminoácidos 

Composição para uso adulto solução injetável 
100mg/mL (10%)  Concentração g/L

*aminoácidos totais (g/L) 100

Vitaminas para NP adultos Dose parenteral recomendada (ASPEN)
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nitrogênio (g/L) 16 - 16,5

*Aminoácidos essenciais  Concentração g/L

L-leucina 7,3 - 8,9

L-fenilalanina 5,1 - 5,6

L-lisina 5,6 - 6,6

L-metionina 3,8 - 4,3

L-isoleucina 5,0 - 6,0

L-valina 4,8 - 6,2 

L-treonina 4,1 - 4,4

L-triptofano 1,8 - 2,0

*Aminoácidos condicionalmente essenciais Concentração g/L

L-histidina 3,0 - 5,2

Composição para uso adulto solução injetável 
100mg/mL (10%)  Concentração g/L
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*Aminoácidos não-essenciais Concentração g/L

L-alanina 13,7 - 20,7

L-glicina 7,9 - 14

L-arginina 9,2 - 12

L-prolina 6,8 - 15

pH 5,0 - 7,0

Osmolaridade (mOsm/L) 890 - 998

Composição para uso infantil solução injetável 
100mg/mL (10%) Concentração (g/L)

*aminoácidos totais (g/L) 100

nitrogênio (g/L) 14,43 - 15,5

*Aminoácidos essenciais  Concentração (g/L)

L-leucina 9,5 - 14

L-fenilalanina 4,2 - 4,8
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L-lisina 7,09 - 11

L-metionina 2,4 - 4,62

L-isoleucina 6,4 - 8,2

L-valina 7 - 7,8

L-treonina 3,7 - 5,2

L-triptofano 1,8 - 2

*Aminoácidos condicionalmente essenciais Concentração (g/L)

L-histidina 3,8 - 6

L-tirosina 0,3 - 5,49

L-cisteína 0,16 - 2,46

*Aminoácidos não-essenciais Concentração (g/L)

L-alanina 5,4 - 8

L-arginina 6,4 - 12

*Aminoácidos essenciais  Concentração (g/L)
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L-prolina 3 - 16,19

L-serina 3,8 - 9,03

pH 5,0 - 7,0

Osmolaridade (mOsm/L) 780 - 875

Apêndice B. Suplementação de vitaminas  Recém-nascido pré-termo

Vitaminas Dose/kg/dia

vitamina A* 150-300 µg

vitamina C   15-25 mg

vitamina D  0,8 µg (32 UI)

vitamina E  2,8-3,5 mg

vitamina B1  0,35-0,5 mg

vitamina B2  0,15-0,2 mg

niacina  4,0-6,8 mg

*Aminoácidos essenciais  Concentração (g/L)

Recomendação parenteral1
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vitamina B6  0,15-0,2 mg

vitamina B12  0,3 µg

*Note-se que 1 µg de RE (equivalente a retinol) corresponde a 3,33 UI de vitamina A.

Adaptado de: 2.  Agostoni C, Buonocore G, Carnielli VP, et al. Enteral nutrient supply for preterm infants: commentary 
from the European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition Committee on Nutrition. J Pediatr 

Gastroenterol Nutr 2010;50:85–91.

3. Tsang RC, Lucas A, Uauy R, Zlotkin S. Nutritional needs of the preterm infant: scientific basis and practical 
guidelines. Baltimore: 2006, Williams & Wilkins.

Vitaminas Dose/kg/dia

Recomendação parenteral1
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RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
MÓVEL

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

SEÇÃO A. MEDICAMENTOS USADOS EM MANIFESTAÇÕES GERAIS DE 
DOENÇAS

1.ANESTÉSICOS E ADJUVANTES

1.1.Medicamentos adjuvantes em procedimentos anestésicos de curta 
duração

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp.1 
mL

diazepam solução injetável 5 mg/mL amp. 2 
mL

etomidato solução injetável 2 mg/mL amp.10 
mL  

fentanila, citrato 

solução injetável 0,0785 mg/
mL (equivalente 0,05 mg/mL 
de fentanila) amp. 2 mL (sem 

conservante)

midazolam, cloridrato solução injetável 5 mg/mL amp. 3 
mL

1.2.Anestésico local

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

lidocaína, cloridrato

solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-
amp. 20 mL   

gel 20 mg/g (2%) bisnaga 

1.3.Bloqueador neuromuscular periférico
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Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

suxametônio, cloreto pó para solução injetável 100 mg 
fr-amp. 

2.ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS 

2.1.Analgésicos e antipiréticos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

dipirona sódica solução injetável 500 mg/mL amp. 
2 mL

paracetamol solução oral gotas 200 mg/mL 
frasco   

2.2. Analgésico opióide e antagonista

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

morfina, sulfato solução injetável 10 mg/mL amp. 1 
mL

naloxona, cloridrato solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 
mL

3.ANTI-INFLAMATÓRIOS 

3.1Anti-inflamatório não-esteroide

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

trometamina (trometamol) cetorolaco solução injetável 30 mg/mL IV amp. 
1 mL

3.2.Anti-inflamatórios esteroides

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

dexametasona, fosfato dissódico solução injetável 4 mg/mL amp. ou 
fr-amp. 2,5 mL
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hidrocortisona, succinato sódico pó para solução injetável 500 mg 
fr-amp.

4.ANTIALÉRGICOS E MEDICAMENTOS USADOS EM ANAFILAXIA

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

epinefrina, cloridrato ou hemitartarato solução injetável 1mg/mL (1:1.000) 
amp. 1 mL

hidrocortisona, succinato sódico pó para solução injetável 500 mg 
fr-amp.

prometazina, cloridrato solução injetável 25 mg/mL amp. 2 
mL   

5.ANTISSÉPTICOS, DESINFETANTES E ESTERILIZANTES

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

ácido peracético solução 2 mg/mL (0,2%) a 3,5 mg/
mL (0,35%) frasco 

álcool etílico 

solução 70% (p/p) frasco 1L

gel 70% (p/p) frasco com bomba 
doseadora 500 mL

solução 70% (p/p) almotolia 100 mL

gel 70% (p/p) refil 800 mL

hipoclorito de sódio solução 10 mg/mL de cloro ativo 
(1%) frasco 1L

cloridrato de polihexametileno biguanida + cloreto de 
didecildimetilamônio

líquido pulverizável frasco spray 
750ml

clorexidina, digliconato solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) 
almotolia 100 mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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6. MEDICAMENTOS E ANTÍDOTOS ESPECÍFICOS USADOS EM 
INTOXICAÇÕES EXÓGENAS

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp.1 
mL

flumazenil solução injetável 0,1 mg/mL amp. 5 
mL 

naloxona, cloridrato solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 
mL

hidroxocobalamina pó para solução injetável 2,5g fr-
amp.

tiamina, palmitato (vit.B1) solução injetável 100 mg/mL amp. 
1mL

7.SOLUÇÕES  HIDROELETROLÍTICAS E CORRETORAS DO EQUILÍBRIO 
ÁCIDO-BÁSICO

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

água para injeção amp. 10 mL

cloreto de sódio 

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

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % 
- 0,154 mEq/mL) sistema fechado 

solução injetável 9 mg/mL (0,9 % 
- 0,154 mEq/mL) sistema fechado 

250 mL

solução injetável 9 mg/mL (0,9% - 
0,154 mEq/mL)  sistema fechado 

500 mL
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gliconato de cálcio solução injetável 100 mg/mL (10 % - 
0,45 mEq/mL de Ca++) amp. 10 mL                                  

ringer + lactato

solução injetável (composição por 
litro: cloreto 109 mEq, sódio 130 
mEq, potássio 4 mEq, cálcio 2,7 
mEq, lactato 27,7 mEq) sistema 

fechado 500 mL

sulfato de magnésio solução injetável 500 mg/mL (50% - 
4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL    

8.AGENTE EMPREGADO NA TERAPÊUTICA DE NUTRIÇÃO

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

glicose 

solução injetável 500 mg/mL (50%) 
amp. 10 mL     

solução injetável 100 mg/mL (10%) 
sistema fechado 250 mL 

solução injetável 50 mg/mL (5%) 
sistema fechado 250 mL 

solução injetável 50 mg/mL (5%) 
sistema fechado 500 mL                               

SEÇÃO B. MEDICAMENTOS USADOS EM DOENÇAS DE ÓRGÃOS E 
SISTEMAS ORGÂNICOS

9.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA NERVOSO CENTRAL E 
PERIFÉRICO

9.1.Anticonvulsivantes

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

diazepam solução injetável 5 mg/mL amp. 2 
mL

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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fenitoína ou fenitoína sódica solução injetável 50 mg/mL amp. 
5mL

fenobarbital sódico solução injetável 100 mg/mL amp. 
2 mL

sulfato de magnésio solução injetável 500 mg/mL (50% - 
4,05 mEq/mL Mg++) amp. 10 mL    

9.2. Antipsicótico

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

haloperidol solução injetável 5 mg/mL amp. 1 
mL

9.3.Ansiolítico e hipnossedativo

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

diazepam
comprimido 5 mg

solução injetável 5 mg/mL amp. 2 
mL

10.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA CARDIOVASCULAR E 
RENAL

10.1.Medicamentos utilizados na insuficiência cardíaca e no choque 
cardiovascular

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

epinefrina, cloridrato ou hemitartarato solução injetável 1mg/mL (1:1.000) 
amp. 1 mL

furosemida solução injetável 10 mg/mL amp. 2 
mL

10.2.Medicamentos antiarrítmicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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adenosina solução injetável 3 mg/mL amp. 2 
mL

amiodarona, cloridrato solução injetável 50 mg/mL amp. 
3mL

lidocaína, cloridrato solução injetável 20 mg/mL (2%) fr-
amp. 20 mL   

metoprolol, tartarato solução injetável 1 mg/mL amp. 5 
mL

10.3.Medicamentos usados em cardiopatia isquêmica

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg

isossorbida, dinitrato1 ou propatilnitrato2 comprimido sublingual 5 mg1, 

comprimido 10 mg2

metoprolol, tartarato solução injetável 1 mg/mL amp. 5 
mL

tenecteplase

pó liofiilizado para solução injetável 
40 mg fr-amp. + seringa com 

diluente 

pó liofilizado para solução injetável 
50 mg fr-amp. + seringa com 

diluente 

10.4.Anti-hipertensivos

10.4.1.Inibidor da enzima conversora da angiotensina

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

captopril comprimido 25 mg

10.4.2.Vasodilatador direto

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

hidralazina, cloridrato solução injetável 20 mg/mL amp. 1 
mL

10.5.Diurético

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

furosemida solução injetável 10 mg/mL amp. 2 
mL

11.ANTIAGREGANTES PLAQUETÁRIOS

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg

12.MEDICAMENTOS QUE ATUAM SOBRE O SISTEMA DIGESTIVO

12.1.Antissecretor

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

omeprazol sódico pó para solução injetável 40 mg fr-
amp + diluente

12.2.Antieméticos 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

dimenidrinato + piridoxina, cloridrato (vit. B6) + glicose + frutose
solução injetável 3 mg/mL + 5 mg/

mL + 100 mg/mL + 100 mg/mL amp. 
10 mL IV 

ondansetrona, cloridrato solução injetável 2 mg/mL amp. 2 
mL

12.3.Antiespasmódicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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atropina, sulfato solução injetável 0,25 mg/mL amp. 
1 mL

escopolamina solução injetável 20 mg/mL amp. 
1mL

escopolamina+ dipirona solução injetável 4 mg/mL + 500 
mg/mL amp. 5 mL

13.ANTIASMÁTICOS

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

fenoterol solução inalante gotas 5 mg/mL 
frasco 20 mL  

hidrocortisona, succinato sódico pó para solução injetável 500 mg 
fr-amp.

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

salbutamol, sulfato aerossol oral 100 μg/dose frasco

14.FÁRMACOS USADOS EM PELE, MUCOSAS E FÂNEROS

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

lidocaína, cloridrato
gel 20 mg/g (2%) bisnaga 

aerossol 100 mg/mL (10%) frasco  

14.2 Agente protetor

protetor solar + repelente loção cremosa FPS 30 frasco

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação
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RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SAÚDE BUCAL

MEDICAMENTOS POR GRUPO FARMACOLÓGICO

1.ANESTÉSICOS LOCAIS

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

articaína, cloridrato solução injetável 40 mg/mL (4%) tubete 1,8 
mL

exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

articaina cloridrato + epinefrina 
hemitartarato 

solução injetável 40 mg/mL (4%) + 0,0182 mg/
mL (epinefrina 0,01 mg/mL 1:100.000) tubete 

1,8 mL

exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

bupivacaína, cloridrato solução injetável 5 mg/mL (0,5%) tubete 1,8 
mL    

exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

bupivacaina cloridrato + epinefrina 
hemitartarato 

solução injetável 5 mg/mL (0,5%) + 0,0091mg/
mL (epinefrina 0,005 mg/mL 1:200.000)  

tubete 1,8 mL

exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

lidocaína, cloridrato aerossol 100 mg/mL (10%) frasco   exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

lidocaína, cloridrato + epinefrina, 
hemitartarato

solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0182 mg/
mL (epinefrina 0,01mg/mL 1:100.000) tubete 

1,8mL  
exclusivo para procedimento

lidocaína, cloridrato solução injetável 20 mg/mL (2%) tubete 1,8mL  exclusivo para procedimento

mepivacaína, cloridrato solução injetável 30 mg/mL (3%) tubete 1,8 
mL

exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

mepivacaína, cloridrato + 
epinefrina, hemitartarato

solução injetável 20 mg/mL (2%) + 0,0182 mg/
mL (epinefrina 0,01mg/mL 1:100.000) tubete 

1,8 mL

exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

prilocaína, cloridrato + felipressina solução injetável 30 mg/mL (3%) + 0,03 UI/mL  
tubete 1,8 mL

restrito aos casos onde não se 
pode utilizar lidocaína+ epinefrina; 
exclusivo para procedimento em 

CEO/ COE/ AE
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benzocaína gel 200 mg/g (20%) pote ou bisnaga exclusivo para procedimento

2.ANALGÉSICOS E ANTIPIRÉTICOS 

2.1.Analgésicos e antipiréticos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

dipirona sódica

comprimido 500 mg   item para dispensa

solução oral (gotas) 500 mg/mL frasco                       item para dispensa

solução injetável 500 mg/mL amp. 2 mL                       exclusivo para procedimento

ibuprofeno

comprimido 300 mg  item para dispensa

suspensão oral (gotas) 50 mg/mL frasco      item para dispensa

paracetamol

comprimido 500 mg  item para dispensa

solução oral gotas 200 mg/mL frasco                     item para dispensa

2.2.Analgésicos opioides e antagonista

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

tramadol solução injetável 50 mg/mL amp. 2 mL            exclusivo para procedimento em 
CEO/COE/AE

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso
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naloxona, cloridrato solução injetável 0,4 mg/mL amp. 1 mL exclusivo para procedimento em 
CEO/COE/ AE

3.MEDICAMENTO PARA O ALÍVIO DA DOR CRÔNICA

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

amitriptilina, cloridrato comprimido 25 mg   

exclusivo para prescrição de 
odontólogo de CEO/ COE/ AE; 
requer interconsulta médica; 1ª 

opção

nortriptilina cloridrato comprimido 25 mg   

exclusivo para prescrição de 
odontólogo de CEO/ COE/ AE; 
requer interconsulta médica; 
1ª opção em idosos ou para 
intolerantes à amitriptilina

fluoxetina cloridrato comprimido  20 mg

exclusivo para prescrição de 
odontólogo de CEO/ COE/ 
AE; requer interconsulta 

médica; 2ª opção nos casos de 
contraindicação aos tricíclicos e 

sintomas depressivos associados 

4.ANTI-INFLAMATÓRIOS 

4.1.Anti-inflamatórios não-esteroides

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso

diclofenaco

comprimido 50 mg  item para dispensa

solução injetável 25 mg/mL amp. 3 mL                     exclusivo para procedimento

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso
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ibuprofeno

comprimido 300 mg  item para dispensa

suspensão oral (gotas) 50 mg/mL frasco      item para dispensa

4.2.Anti-inflamatórios esteroides

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

dexametasona, fosfato dissódico solução injetável 4 mg/mL amp. ou fr-amp. 2,5 
mL               

exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

triancinolona, acetonida pomada 1 mg/g em base emoliente para uso 
odontológico bisnaga

exclusivo para procedimento e 
dispensa para usuarios de CEO/

COE/AE; exclusivo para prescrição 
de odontólogo de CEO/ COE/ AE

5.ANTI-INFECTANTES

5.1.Antibacterianos

5.1.1.Penicilinas

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

amoxicilina

comprimido 500 mg                                 item para dispensa

pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco               item para dispensa

5.1.2.Macrolídeos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso
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claritromicina

comprimido ou comprimido de liberação 
prolongada 500 mg item para dispensa

pó para suspensão oral 50 mg/mL frasco               item para dispensa

azitromicina

comprimido 500 mg item para dispensa

 suspensão oral 40 mg/mL frasco   item para dispensa

5.1.3. Lincosamidas

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

clindamicina, cloridrato cápsula 300 mg 1ª opção para pacientes alérgicos 
à penicilina; item para dispensa

5.1.4.Tetraciclina

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

doxiciclina, cloridrato comprimido 100 mg  

opção para tratamento de 
periodontites resistentes à 
amoxicilina; exclusivo para 

prescrição de odontólogo de CEO/ 
COE/ AE; item para dispensa

5.1.5.Imidazólicos

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

benzoilmetronidazol suspensão oral 40 mg/mL (equivalente a 25 
mg de metronidazol) frasco  item para dispensa

metronidazol comprimido 250 mg  item para dispensa

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso
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5.2.Antifúngico tópico 

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

miconazol, nitrato gel oral 20 mg/g (2%) bisnaga

exclusivo para procedimento e 
dispensa para usuarios da propria 
unidade; a dispensa é exclusiva 
para prescricao de odontologo

5.3. Antiviral inibidor da polimerase viral

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

aciclovir creme 50 mg/g (5%) bisnaga
exclusivo para prescrição de 

odontólogo de CEO/ COE/ AE; item 
para dispensa

aciclovir comprimido 200 mg
exclusivo para prescrição de 

odontólogo de CEO/ COE/ AE; item 
para dispensa

aciclovir comprimido 400 mg
exclusivo para prescrição de 

odontólogo de SAE/DST/Aids; item 
para dispensa

5.4.Antissépticos, desinfetantes e esterilizantes

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

ácido peracético solução 2 mg/mL (0,2%) a 3,5 mg/mL (0,35%) 
frasco  exclusivo para procedimento
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álcool etílico 

solução 70% (p/p) frasco 1 L           exclusivo para procedimento

solução 70% (p/p) almotolia 100 mL    exclusivo para procedimento

gel 70% (p/p) refil 800 mL exclusivo para procedimento

clorexidina, gliconato 

solução degermante 20 mg/mL (2%) almotolia exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

solução aquosa 2 mg/mL (0,2%) almotolia               exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

solução aquosa 1,2 mg/mL (0,12%) frasco 1 L exclusivo para procedimento 

hipoclorito de sódio solução 10 mg/mL de cloro ativo (1%) frasco   exclusivo para procedimento

iodopovidona

solução aquosa 100 mg/mL (10% - 1% de iodo 
ativo) almotolia  exclusivo para procedimento

solução degermante 100 mg/mL (10% - 1% de 
iodo ativo) almotolia          exclusivo para procedimento

6.VITAMINAS E SUBSTÂNCIA MINERAL

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso

fluoreto de sódio gel acidulante 12,3 mg/mL (1,23%) frasco 200 
mL exclusivo para procedimento

cianocobalamina (vit. B12)
solução injetável 2,5 mg/mL (2.500 µg) amp. 

2 mL 

exclusivo para prescrição de 
odontólogo de CEO/ COE/ AE; item 

para dispensa

tiamina, cloridrato (vit. B1) comprimido 300 mg 
exclusivo para prescrição de 

odontólogo de CEO/ COE/ AE; item 
para dispensa

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso
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7.ANSIOLÍTICOS E HIPNOSSEDATIVOS

Denominação Forma farmacêutica/Apresentação Condição de uso

clonazepam solução oral gotas 2,5 mg/mL (0,25%) frasco  exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

diazepam comprimido 5 mg  exclusivo para procedimento 

8. FÁRMACOS QUE ATUAM 
SOBRE O SANGUE

8.1.Agente hemostático

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso

fitomenadiona (vit. K) solução injetável 10 mg/mL amp. 1mL  IM exclusivo para procedimento

8.2.Antifibrinolítico

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso

ácido tranexâmico comprimido 250 mg  exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

9. AGENTE ESCLEROSANTE

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso

monoetanolamina, oleato solução injetável 50 mg/mL (5%) amp. 2 mL exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

10. AGENTE EMOLIENTE E PROTETOR
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Denominação Forma farmacêutica Condição de uso

uréia gel oral 100 mg/g (10%) em base não oleosa 
frasco

exclusivo para prescrição de 
odontólogo de CEO/ COE/ AE; item 

para dispensa

11. AGENTE DIAGNÓSTICO

Denominação Forma farmacêutica Condição de uso

ácido tricloroacético solução 900 mg/mL (90%) frasco exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE

azul de toluidina solução 10 mg/mL (1%) frasco exclusivo para procedimento em 
CEO/ COE/ AE
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APÊNDICE

Fontes de Informação Farmacoterapêutica
Inicialmente, recomenda-se a consulta permanente às fontes 
didaticamente apresentadas nos artigos abaixo:
Day RO, Snowden L. Where to find information about drugs. Australian 
Prescriber. 2016;39(3):88-95. doi:10.18773/austprescr.2016.023.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4919170/ 

Este link permite rápida consulta às fontes citadas (52), apresentadas 
em quadro por meio de lista alfabética de recursos e métodos de 
acesso de informação acerca de fármacos

Gérvas J. En busca de las fuentes óptimas para contrastar la veracidad: 
Criterios y herramientas para seleccionar rápidamente las fuentes óptimas 
de las que recabar los aspectos que conviene contrastar con los autores 
del estudio. Curso 2015, a distancia para informadores-periodistas del 
sector salud. Fundación para la Formación de la Organización Médica 
Colegial

http://equipocesca.org/en-busca-de-las-fuentes-optimas-para-con-
trastar-la-veracidad-criterios-y-herramientas-para-seleccionar-rapida-
mente-las-fuentes-optimas-de-las-que-recabar-los-aspectos-que-con-
viene-contrastar-con-los/ 

Las noticias tienen que ser interesantes, y si es posible importantes. 
Pero, sobre todo, las noticias tienen que ser veraces. ¿Cómo saber que 
una noticia es cierta y que vale la pena difundirla siendo periodista 
y no dominando todos los sectores sanitarios?. En este texto se dan 
claves (incluso los mejores componentes de “la receta”) y se analizan 
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dos casos prácticos.

 Fuentes de Información de Medicamentos. Infac. 2011; 19(6): 33-40.
 Disponível em: http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-pkfarm02/
eu/contenidos/informacion/cevime_infac/eu_miez/adjuntos/
infac_v19_n6.pdf 

Além de bases de dados traz, com links: extensa  relação de boletins 
farmacológicos que permitem uma revisão rápida e objetiva de 
farmacoterapia; fontes de fichas de avaliação de fármacos novos; 
diretrizes de prática clínica; recursos para responder perguntas clínicas 
concretas; blogues e páginas de compiladores; links para se ter acesso 
a estudos originais; páginas de informação ao paciente

Entre boletins e revistas de informação de políticas farmacêuticas e de 
farmacoterapêutica, frise-se: 

Boletín Salud y Fármacos
http://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/ 
Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar 
el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población 
hispano-parlante
Tiene filiación a ISDB (International Society of Drug Bulletins)
 Información en cuatro secciones(volúmenes): Farmacovigiláncia y uso 
adecuado de medicamentos; Economía y acceso, Agencias Reguladoras 
y Políticas ; Ética, Derecho y Ensayos Clínicos
Cada una de estas secciones incluye: artículos de investigación, algunos 
originales que son sometidos a revisión por pares, y otros traducidos 
de revistas científicas; breves que generalmente resumen información 
de diferentes fuentes sobre un tema específico; noticias de diferentes 
fuentes (organizaciones públicas y privadas, revistas científicas y 
prensa); entrevistas y comunicaciones.
También incluye reseñas de libros e informes, información sobre futuros 
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congresos, reuniones y cursos, y nuevas conexiones electrónicas.
El Boletín Fármacos tiene permiso de Worst Pills Best Pills y de Prescrire 
International para reproducir al castellano la información que se 
considere de utilidad para los lectores del Boletín Fármacos.

 Boletín de Infomación Farmacoterapéutica  -  AIS Nicarágua,  CIME 
(Centro de Información en Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas 
de la UNAN Managua )
http://www.aisnicaragua.net/boletin-ais-coime.html 
El boletín AIS-CIME es parte de la ISDB (International Society of Drugs 
Bulletins) que agrupa a boletines independientes de la industria 
farmacéutica en todo el mundo y que producen información objetiva 
y de calidad en base a criterios establecidos

 Boletim Farmacoterapêutica, Centro Brasileiro de Informação sobre 
Medicamentos (Cebrim), órgão do Conselho Federal de Farmácia (CFF)
http://www.revistas.cff.org.br/?journal=boletimfarmacoterapeuti-
ca&page=issue&op=archive 
 Oferece informação atual, imparcial e fundamentada nas melhores  
provas científicas disponíveis aos profissionais da saúde. Esta é uma 
das estratégias recomendadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para a promoção do uso racional de medicamentos. É membro 
pleno da  ISDB (International Society of Drugs Bulletins)

Prescrire International (in english)
http://english.prescrire.org/en/ 
Reliable, rigorously independent information on treatments and 
healthcare strategies, to enable fully informed decision-making. 
Prescrire is financed by its subscribers. No grants, no advertising. No 
shareholders, no sponsors.
The complete contents of this issue of Prescrire International are 
available for download by Prescrire International subscribers. Certain 
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texts are also available to non-subscribers for free download, as 
indicated.
 The International Society of Drug Bulletins (ISDB), founded in 1986, 
is a world-wide network of bulletins and journals on drugs and 
therapeutics that are financially and intellectually independent of the 
pharmaceutical industry. Prescrire is a founding member.
http://www.isdbweb.org/members/bulletin_index 

Acción Internacional para la Salud – Latinoamérica & Caribe - Enlaces 
de interes
h t t p : / / w w w . a i s l a c . o r g / c o m p o n e n t / w e b l i n k s /
category/156-enlaces?Itemid=98 

Portal SBE Saúde Baseada em Evidências
http://www.psbe.ufrn.br/ 
O Ministério da Saúde, em parceria com a Organização Pan-Americana 
de Saúde (OPAS/OMS), oferta a todos os profissionais de saúde do 
Brasil, bases de dados científicas para auxiliá-los na tomada de decisão 
clínica e de gestão.
Entre as treze bases disponíveis: Access-Medicine, CareNotes, Dynamed, 
Micromedex 2.0, PROQUALIS

CONITEC – Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
http://conitec.gov.br/ 
A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS – Conitec 
foi criada pela lei nº 12.401 de 28 de abril de 2011, que dispõe sobre 
a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde 
no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. A Conitec, assistida 
pelo Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em 
Saúde - DGITS, tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde - 
MS nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de 
tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração 
de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas - PCDT.
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Por fim, seleção de boletins  e blogues assinalados nos artigos acima 
e adições
Alosa’s Independent Drug Information Service (IDIS)
http://www.alosahealth.org/ 
Australian Prescriber 
http://www.australianprescriber.com/ 
BIT Boletín de información farmacoterapéutica de Navarra 
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/
Profesionales/Document
cion+y+publicaciones/Publicaciones+tematicas/Medicamento/BIT/    
Blog Sano y Salvo
http://sano-y-salvo.blogspot.com.br/ 
Centro Cochrane do Brasil 
http://brazil.cochrane.org/ 
Clinical Evidence 
http://clinicalevidence.bmj.com/x/index.html 
DTB – Drug and Therapeutics Bulletin 
http://dtb.bmj.com/ 
Fundació Institut Català de Farmacologia - Butlletí Groc 
http://www.icf.uab.cat/es/productes/bg/butlletigroc.html 
INFAC – Información Farmacoterapéutica de la Comarca (País Basco)
http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-pkfarm02/es/contenidos/
informacion/cevime_infac/es_cevime/2016.html 
NoGracias
http://www.nogracias.eu/
Trip Database 
https://www.tripdatabase.com/ 
Apêndice – Fontes de Informação Farmacoterapêutica
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