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APRESENTAÇÃO 
 

A formalização de uma Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 
(REMUME) representa um feito de alta relevância, pois tal documento pode 
nortear as prescrições e racionalizar a dispensação de fármacos a nível 
municipal.  

De acordo com o artigo 28 do Decreto nº 7508/2011 - o qual regulamenta 
a Lei nº 8.080/90 para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa e dá outras providências-, o acesso universal e gratuito à 
assistência farmacêutica pressupõe, além de outros requisitos cumulativos, que 
a prescrição esteja em conformidade com a RENAME e com os Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas ou com a relação específica complementar 
estadual, distrital ou municipal de medicamentos.  

Tendo como um dos seus objetivos consolidar a 1ª edição da REMUME, 
a qual agora torna pública, e mantê-la atualizada, a CFT/SMS/SR se fundamenta 
em critérios técnico-científicos para o processo de seleção de medicamentos, 
baseando-se em demandas da população, evidências de eficácia, segurança, 
conveniência, qualidade e custo-efetividade, considerando também a 
organização e as Pactuações do SUS vigentes até o momento.  

Além de considerar as pactuações de responsabilidade entre os entes 
federativos e a inidoneidade dos membros da comissão, os quais foram 
selecionados pela capacidade técnica, ausência de conflito de interesse e senso 
ético, é relevante que todas as ações se harmonizem com a REMUME: Guias 
Terapêuticos, Protocolos Clínicos, dentre outros.  

Nesta primeira edição, visando facilitar o acesso dos que buscam se 
referenciar neste documento, a REMUME está dividida em duas formas de 
leitura: Relação por ordem alfabética e Relação por classe terapêutica. Em 
relação à classe terapêutica, utilizou-se como principal base a Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (RENAME) 2020, que se paut no Sistema de 
Classificação Anatômica Terapêutica Química – Anatomical Therapeutic 
Chemical (ATC) Classification System, recomendado pela Organização Mundial 
da Saúde (OMS), organizados de acordo com o Grupo Principal Anatômico – 1º 
nível do sistema. Ademais, foi utilizada a Denominação Comum Brasileira (DCB). 

Sendo assim, a REMUME representa diversas vantagens para a rede de 
saúde pública, dentre elas: padronização de solicitações, maior eficiência no 
gerenciamento dos serviços farmacêuticos, possibilidade de implantação de 
ações educativas junto aos prescritores, trabalhadores e usuários do serviço e 
racionalização dos custos, esperando-se ampla divulgação e utilização desta. 
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NOTA 
 

- Medicamentos da Atenção Primária à Saúde: Centros de Saúde e demais 

Unidades da SMS/SR. Total itens: 186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) 2021- SANTA RITA/PB 

 

Página 6 de 22 
 

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS POR ORDEM 

ALFABÉTICA 
 

ITEM DESCRIÇÃO CLASSE 
TERAPÊUTICA 

1 acetilcisteína 20mg/ml aparelho respiratório 

2 acetilcisteina 40mg/ml aparelho respiratório 

3 aciclovir 200mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

4 aciclovir 50mg/g creme - bisnaga 10g dermatológico 

5 acido acetilsalicilico 100mg 
comprimido 

sistema nervoso 

6 acido ascorbico solução injetável  suplemento vitamínico 

7 ácido fólico 5mg comprimido sangue e órgãos 
hematopoéticos 

8 ácido valpróico 250 mg - comprimido anticonvulsivante 

9 ácido valpróico 500 mg - comprimido anticonvulsivante 

10 água destilada ampola 10ml diluente 

11 albendazol 400mg comprimido antiparasitário 

12 albendazol 40mg/ml suspensão oral 
10ml 

antiparasitário 

13 alendronato sódico 70mg comprimido sistema músculo 
esquelético 

14 alprazolam 1 mg ansiolítico/sedativo 

15 amiodarona 200mg comprimido aparelho cardiovascular 

16 amitriptilina 25 mg  antidepressivo 

17 amoxicilina + clavulonato de potássio 
500mg + 125mg comprimido 

anti infecciosos para uso 
sistêmico 

18 amoxicilina + clavulonato de potássio 
50mg/ml + 12,5 mg/ml suspensão 
oral 

anti infecciosos para uso 
sistêmico 

19 amoxicilina 250mg/5ml po p/ susp 
oral - frs 60ml 

anti infecciosos para uso 
sistêmico 

20 amoxicilina 500mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

21 atenolol 50mg comprimido aparelho cardiovascular 

22 azitromicina 500mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

23 azitromicina suspensao oral anti infecciosos para uso 
sistêmico 

24 benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui 
frasco ampola 

anti infecciosos para uso 
sistêmico 

25 benzilpenicilina benzatina 600.000ui 
frasco ampola 

anti infecciosos para uso 
sistêmico 

26 besilato de anlodipino 10mg 
comprimido 

aparelho cardiovascular 

27 besilato de anlodipino 5mg 
comprimido 

aparelho cardiovascular 
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28 biperideno 2 mg antiparkinsoniano 

29 bromazepam 3 mg  ansiolítico/sedativo 

30 bromazepam 6 mg  ansiolítico/sedativo 

31 budesonida 32mcg aparelho respiratório 

32 budesonida 50mcg aparelho respiratório 

33 budesonida 64mcg aparelho respiratório 

34 butilbrometo de escopolamina 10 mg 
comprimido 

analgésico e 
antiespasmódico 

35 butilbrometo de escopolamina 
solução oral 

analgésico e 
antiespasmódico 

36 captopril 25mg comprimido aparelho cardiovascular 

37 carbamazepina 2% - 20 mg/ ml- 
suspensão 

anticonvulsivante 

38 carbamazepina 200 mg anticonvulsivante 

39 carbonato de cálcio 1250mg (500mg 
de cálcio) comprimido 

metabolismo 

40 carbonato de cálcio 500mg + 
colecalciferol 200ui comprimido 

metabolismo 

41 carbonato de cálcio 500mg + 
colecalciferol 400ui comprimido 

metabolismo 

42 carbonato de cálcio 600mg + 
colecalciferol 600ui comprimido 

metabolismo 

43 carbonato de lítio 300 mg antidepressivo 

44 carvedilol 12,25mg comprimido aparelho cardiovascular 

45 carvedilol 25mg comprimido aparelho cardiovascular 

46 carvedilol 3,125mg comprimido aparelho cardiovascular 

47 carvedilol 6,25mg comprimido aparelho cardiovascular 

48 cefalexina 500mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

49 cefalexina 50mg/ml susp oral frs 60ml anti infecciosos para uso 
sistêmico 

50 cetoconazol 20mg/g creme - bisn 30g dermatológico 

51 cetoconazol 20mg/g xampu dermatológico 

52 citalopram 20 mg antidepressivo 

53 claritromicina  250 mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

54 clindamicina 300 mg cápsula anti infecciosos para uso 
sistêmico 

55 clonazepam 0,5 mg ansiolítico/sedativo 

56 clonazepam 2 mg ansiolítico/sedativo 

57 clonazepam 2,5 mg/ml - solução oral ansiolítico/sedativo 

58 cloridrato de ciprofloxacino 500mg 
comprimido 

anti infecciosos para uso 
sistêmico 

59 cloridrato de metformina 500mg 
comprimido 

metabolismo 

60 cloridrato de metformina 850mg 
comprimido 

metabolismo 

61 cloridrato de ondasetrona 4mg 
comprimido 

aparelho digestivo  
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62 cloridrato de prometazina 25mg 
comprimido 

aparelho respiratório 

63 cloridrato de propranolol 40mg 
comprimido 

aparelho cardiovascular 

64 cloridrato de tiamina 300mg 
comprimido 

metabolismo 

65 clorpromazina 100 mg antipsicótico/neuroléptico 

66 clorpromazina 25 mg antipsicótico/neuroléptico 

67 clorpromazina 4%-sol.oral antipsicótico/neuroléptico 

68 colagenase agente desbridante 

69 dexametasona 0,1mg/ml elixir preparações hormonais 
sistêmicas 

70 dexametasona 1mg/g cre bisn 10g dermatológico 

71 dexametasona 4mg comprimido preparações hormonais 
sistêmicas 

72 diazepan 10 mg ansiolítico/sedativo 

73 diazepan 5 mg ansiolítico/sedativo 

74 diclofenaco potássico 50 mg 
comprimido 

antiinflamatório 

75 digoxina 0,25mg comprimido aparelho cardiovascular 

76 dimeticona 75mg/ml sol frs 10ml aparelho digestivo 

77 dinitrato de isossorbida 5mg  aparelho cardiovascular 

78 dipirona 500mg comprimido sistema nervoso 

79 dipirona 500mg/ml sol oral frs 10ml sistema nervoso 

80 doxazosina, mesilato 2mg 
comprimido 

aparelho cardiovascular 

81 doxicilina 100 mg comprimido antiinfecciosos para uso 
sistemico 

82 espironolactona 25mg comprimido aparelho cardiovascular 

83 estrógenos conjugados 0,3mg 
comprimido 

preparações hormonais 
sistêmicas 

84 estrógenos conjugados 0,625mg 
bisnaga 

preparações hormonais  

85 fenitoína 100 mg anticonvulsivante 

86 fenobarbital 100 mg anticonvulsivante 

87 fenobarbital 40 mg/ml -solução oral anticonvulsivante 

88 finasterida 5mg comprimido  aparelho geniturinário 

89 fluconazol 150mg cápsula anti infecciosos para uso 
sistêmico 

90 fluoxetina 20 mg antidepressivo 

91 furosemida 40mg comprimido aparelho cardiovascular 

92 glibenclamida 5mg comprimido metabolismo 

93 haloperidol 1 mg antipsicótico/neuroléptico 

94 haloperidol 5 mg antipsicótico/neuroléptico 

95 haloperidol decanoato antipsicótico/neuroléptico 

96 haloperidol gotas antipsicótico/neuroléptico 

97 heparina sódica 5000ui/ml - 5ml 
frasco ampola 

sangue e órgãos 
hematopoéticos 

98 hidroclorotiazida 25mg comprimido aparelho cardiovascular 
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99 hidroxido de aluminio 6,2% susp oral 
frs 150ml 

aparelho digestivo 

100 ibuprofeno 300mg comprimido antiinflamatório 

101 ibuprofeno 50mg/ml suspensão oral 
frs 30ml 

antiinflamatório 

102 ibuprofeno 600mg comprimido antiinflamatório 

103 imipramina 25 mg antidepressivo 

104 ipratrópio, brometo 0,250mg/ml sol 
20ml 

aparelho respiratório 

105 itraconazol 100 mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

106 ivermectina  6 mg comprimido antiparasitário 

107 lactulose 667mg/ml xarope aparelho digestivo 

108 levodopa 100mg + benserazida 25mg 
comprimido dispersível 

sistema nervoso 

109 levodopa 100mg+ benserazida 25mg 
cápsula 

sistema nervoso 

110 levodopa 200mg + carbidopa 50mg 
comprimido 

sistema nervoso 

111 levodopa 200mg+ benserazida 50mg 
comprimido 

sistema nervoso 

112 levodopa 250mg + carbidopa 25mg 
comprimido 

sistema nervoso 

113 levomepromazina 100 mg antipsicótico/neuroléptico 

114 levomepromazina 25 mg antipsicótico/neuroléptico 

115 levomepromazina gota 40 mg/ml - 
frasco 

antipsicótico/neuroléptico 

116 levotiroxina 100mcg comprimido preparações hormonais 
sistêmicas 

117 levotiroxina 25mcg comprimido preparações hormonais 
sistêmicas 

118 levotiroxina 50mcg comprimido preparações hormonais 
sistêmicas 

119 lidocaina 2% gel bisnaga 20g dermatológico 

120 loratadina 10 mg comprimido aparelho respiratório 

121 loratadina 1mg/ml- xarope/sol oral aparelho respiratório 

122 losartana potassica 50mg comprimido aparelho cardiovascular 

123 maleato de dexclorfeniramina 
0,4mg/ml xarope 

aparelho respiratório 

124 maleato de dexclorfeniramina 2mg 
comprimido 

aparelho respiratório 

125 maleato de enalapril 10mg 
comprimido 

aparelho cardiovascular 

126 maleato de enalapril 20mg 
comprimido 

aparelho cardiovascular 

127 metildopa 250mg comprimido aparelho cardiovascular 

128 metoclopramida 10mg comprimido aparelho digestivo 

129 metoclopramida 4mg/ml sol oral 10ml aparelho digestivo 
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130 metronidazol 100mg/g gel vaginal 
bisnaga 

aparelho geniturinário 

131 metronidazol 250mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

132 metronidazol 400mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

133 metronidazol 40mg/ml susp oral frs 
100ml 

anti infecciosos para uso 
sistêmico 

134 miconazol, nitrato 20mg/g creme 
dermatológico  

dermatológico 

135 miconazol, nitrato 20mg/g creme 
vaginal (com, no mínimo 07 
aplicadores) 

aparelho geniturinário 

136 mononitrato de isossorbida 20mg 
comprimido 

aparelho cardiovascular 

137 neomicina + bacitracina pomada 
bisnaga 10g 

dermatológico 

138 nifedipino 10mg comprimido aparelho cardiovascular 

139 nimesulida 100mg  antiinflamatório 

140 nimodipina 30mg comprimido aparelho cardiovascular 

141 nistatina 100.000ui/ml suspensão oral 
frs 50ml 

aparelho digestivo 

142 nistatina 25.000ui/g cre vag bisn 60g 
(com, no mínimo 07 aplicadores) 

aparelho geniturinário 

143 óleo mineral 100ml dermatológico 

144 omeprazol 20mg cápsula aparelho digestivo 

145 oxcarbamazepina 300 mg anticonvulsivante 

146 oxcarbamazepina 600 mg anticonvulsivante 

147 oxcarbazepina 60 mg/ml- suspensão anticonvulsivante 

148 óxido de zinco +vit a e d pomada 45g dermatológico 

149 paracetamol + codeina 500/30 mg analgésico narcótico 

150 paracetamol 200mg/ml sol oral frs 
15ml 

sistema nervoso 

151 paracetamol 500mg comprimido sistema nervoso 

152 paroxetina 20 mg antidepressivo 

153 pentoxifilina 400mg comprimido anti infecciosos para uso 
sistêmico 

154 periciazina 1% sol.oral antipsicótico/neuroléptico 

155 periciazina 10 mg antipsicótico/neuroléptico 

156 periciazina 4% sol.oral antipsicótico/neuroléptico 

157 permanganato de potássio 100mg 
comprimido 

dermatológico 

158 permetrina 10mg/g (1%) loção antiparasitário 

159 permetrina 50mg/g (5%) loção antiparasitário 

160 prednisolona, fosfato sódico, 3mg/ml 
frasco 

preparações hormonais 
sistêmicas 

161 prednisona 20mg comprimido preparações hormonais 
sistêmicas 
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162 prednisona 5mg comprimido preparações hormonais 
sistêmicas 

163 sais para reidratação oral - pó para 
solução oral 

aparelho digestivo 

164 salbutamol 100mcg/dose aerossol 
oral 

aparelho respiratório 

165 salbutamol 5mg/ml para inalação aparelho respiratório 

166 secnidazol 1g comprimido antiparasitário 

167 sertralina 50 mg antidepressivo 

168 sinvastatina 20mg comprimido aparelho cardiovascular 

169 sinvastatina 40mg comprimido aparelho cardiovascular 

170 solução fisiológica nasal hidratação  

171 succinato de metoprolol 100mg aparelho cardiovascular 

172 succinato de metoprolol 25mg aparelho cardiovascular 

173 sulfadiazina de prata 10mg/g cre 
400g 

dermatológico 

174 sulfametoxazol 400mg+ trimetoprima 
80mg comprimido 

antiinfecciosos para uso 
sistemico 

175 sulfametoxazol 40mg + trimetoprima 
8mg/ml susp oral 50ml 

anti infecciosos para uso 
sistêmico 

176 sulfato ferroso 25mg/ml sol oral 30 ml sangue e órgãos 
hematopoéticos 

177 sulfato ferroso 40mg fe ii sangue e órgãos 
hematopoéticos 

178 topiramato 25 mg anticonvulsivante 

179 topiramato 50 mg anticonvulsivante 

180 valproato de sódio 500mg/ml- sol oral anticonvulsivante 

181 varfarina 5mg comprimido sangue e órgãos 
hematopoéticos 

182 venlafaxina 150 mg antidepressivo 

183 venlafaxina 75 mg antidepressivo 

184 vitaminas do complex b ampola suplemento vitamínico 

185 vitaminas do complexo b comprimido suplemento vitamínico 

186 vitaminas do complexo b sol oral 
30ml 

suplemento vitamínico 
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RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS POR CLASSE 

TERAPÊUTICA/ GRUPO FARMACOLÓGICO 
 

 

Agente desbridante 

 

DESCRIÇÃO 

colagenase 

 

Analgésicos e antiespasmódicos 
 

DESCRIÇÃO 

butilbrometo de escopolamina 10 mg comprimido 

butilbrometo de escopolamina solução oral 

 

Analgésico narcótico 
 

DESCRIÇÃO 

paracetamol + codeina 500/30 mg 

 

Ansiolítico/sedativo 
 

DESCRIÇÃO 

alprazolam 1 mg 

bromazepam 3 mg  

bromazepam 6 mg  

clonazepam 2,5 mg/ml - solução oral 

clonazepam 0,5 mg 

clonazepam 2 mg 

diazepan 5 mg 

diazepan 10 mg 

 

Anticonvulsivante 
 

DESCRIÇÃO 

ácido valpróico 250 mg - comprimido 

ácido valpróico 500 mg - comprimido 

carbamazepina 200 mg 
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carbamazepina 2% - 20 mg/ ml- suspensão 

fenitoína 100 mg 

fenobarbital 100 mg 

fenobarbital 40 mg/ml -solução oral 

oxcarbamazepina 300 mg 

oxcarbamazepina 600 mg 

oxcarbazepina 60 mg/ml- suspensão 

topiramato 25 mg 

topiramato 50 mg 

valproato de sódio 500mg/ml- sol oral 

 

Antidepressivo 

 

DESCRIÇÃO 

amitriptilina 25 mg  

carbonato de lítio 300 mg 

citalopram 20 mg 

fluoxetina 20 mg 

imipramina 25 mg 

paroxetina 20 mg 

sertralina 50 mg 

venlafaxina 75 mg 

venlafaxina 150 mg 

 

Anti-infecciosos para uso sistêmico 
 

DESCRIÇÃO 

aciclovir 200mg comprimido 

amoxicilina + clavulonato de potássio 500mg + 125mg comprimido 

amoxicilina + clavulonato de potássio 50mg/ml + 12,5 mg/ml suspensão 
oral 

amoxicilina 250mg/5ml po p/ susp oral - frs 60ml 

amoxicilina 500mg comprimido 

azitromicina 500mg comprimido 

azitromicina suspensao oral 

benzilpenicilina benzatina 1.200.000ui frasco ampola 

benzilpenicilina benzatina 600.000ui frasco ampola 

cefalexina 500mg comprimido 

cefalexina 50mg/ml susp oral frs 60ml 

claritromicina  250 mg comprimido 

clindamicina 300 mg cápsula 

cloridrato de ciprofloxacino 500mg comprimido 

fluconazol 150mg cápsula 

itraconazol 100 mg comprimido 
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metronidazol 250mg comprimido 

metronidazol 400mg comprimido 

metronidazol 40mg/ml susp oral frs 100ml 

pentoxifilina 400mg comprimido 

sulfametoxazol 40mg + trimetoprima 8mg/ml susp oral 50ml 

doxicilina 100 mg comprimido 

sulfametoxazol 400mg+ trimetoprima 80mg comprimido 
  

Anti-inflamatórios 
 

DESCRIÇÃO 

diclofenaco potássico 50 mg comprimido 

ibuprofeno 300mg comprimido 

ibuprofeno 50mg/ml suspensão oral frs 30ml 

ibuprofeno 600mg comprimido 

nimesulida 100mg  
 

Antiparasitário 

 

DESCRIÇÃO 

albendazol 400mg comprimido 

albendazol 40mg/ml suspensão oral 10ml 

ivermectina  6 mg comprimido 

permetrina 10mg/g (1%) loção 

permetrina 50mg/g (5%) loção 

secnidazol 1g comprimido 
 

Antiparkinsoniano 
 

DESCRIÇÃO 

biperideno 2 mg 
 

Antipsicótico/neuroléptico 
 

DESCRIÇÃO 

clorpromazina 25 mg 

clorpromazina 100 mg 

clorpromazina 4%-sol.oral 

haloperidol gotas 

haloperidol 1 mg 

haloperidol 5 mg 

haloperidol decanoato 

levomepromazina 25 mg 
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levomepromazina 100 mg 

levomepromazina gota 40 mg/ml - frasco 

periciazina 1% sol.oral 

periciazina 4% sol.oral 

periciazina 10 mg 

 

Aparelho cardiovascular 
 

DESCRIÇÃO 

amiodarona 200mg comprimido 

atenolol 50mg comprimido 

besilato de anlodipino 10mg comprimido 

besilato de anlodipino 5mg comprimido 

captopril 25mg comprimido 

carvedilol 12,25mg comprimido 

carvedilol 25mg comprimido 

carvedilol 3,125mg comprimido 

carvedilol 6,25mg comprimido 

cloridrato de propranolol 40mg comprimido 

digoxina 0,25mg comprimido 

dinitrato de isossorbida 5mg  

doxazosina, mesilato 2mg comprimido 

espironolactona 25mg comprimido 

furosemida 40mg comprimido 

hidroclorotiazida 25mg comprimido 

losartana potassica 50mg comprimido 

maleato de enalapril 10mg comprimido 

maleato de enalapril 20mg comprimido 

metildopa 250mg comprimido 

mononitrato de isossorbida 20mg comprimido 

nifedipino 10mg comprimido 

nimodipina 30mg comprimido 

sinvastatina 20mg comprimido 

sinvastatina 40mg comprimido 

succinato de metoprolol 100mg 

succinato de metoprolol 25mg 
 

Aparelho digestivo 

 

DESCRIÇÃO 

dimeticona 75mg/ml sol frs 10ml 

hidroxido de aluminio 6,2% susp oral frs 150ml 

lactulose 667mg/ml xarope 

metoclopramida 10mg comprimido 

metoclopramida 4mg/ml sol oral 10ml 
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nistatina 100.000ui/ml suspensão oral frs 50ml 

omeprazol 20mg cápsula 

sais para reidratação oral - pó para solução oral 

cloridrato de ondasetrona 4mg comprimido 

 

Aparelho geniturinário 

 

DESCRIÇÃO 
finasterida 5mg comprimido  

metronidazol 100mg/g gel vaginal bisnaga 

miconazol, nitrato 20mg/g creme vaginal (com, no mínimo 07 aplicadores) 

nistatina 25.000ui/g cre vag bisn 60g (com, no mínimo 07 aplicadores) 

 

Aparelho respiratório 

 

DESCRIÇÃO 
acetilcisteína 20mg/ml 

acetilcisteina 40mg/ml 

budesonida 32mcg 

budesonida 50mcg 

budesonida 64mcg 

cloridrato de prometazina 25mg comprimido 

ipratrópio, brometo 0,250mg/ml sol 20ml 

loratadina 10 mg comprimido 

loratadina 1mg/ml- xarope/sol oral 

maleato de dexclorfeniramina 0,4mg/ml xarope 

maleato de dexclorfeniramina 2mg comprimido 

salbutamol 100mcg/dose aerossol oral 

salbutamol 5mg/ml para inalação 

 

Dermatológicos 

 

DESCRIÇÃO 

aciclovir 50mg/g creme - bisnaga 10g 

cetoconazol 20mg/g creme - bisn 30g 

cetoconazol 20mg/g xampu 

dexametasona 1mg/g cre bisn 10g 

lidocaina 2% gel bisnaga 20g 

miconazol, nitrato 20mg/g creme dermatológico  

neomicina + bacitracina pomada bisnaga 10g 

óleo mineral 100ml 

óxido de zinco +vit a e d pomada 45g 

permanganato de potássio 100mg comprimido 
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sulfadiazina de prata 10mg/g cre 400g 

 

Diluente 
 

DESCRIÇÃO 

água destilada ampola 10ml 
 

 

Hidratação 
 

DESCRIÇÃO 

solução fisiológica nasal 
 

 

Metabolismo 

 

DESCRIÇÃO 
carbonato de cálcio 1250mg (500mg de cálcio) comprimido 

carbonato de cálcio 500mg + colecalciferol 200ui comprimido 

carbonato de cálcio 500mg + colecalciferol 400ui comprimido 

carbonato de cálcio 600mg + colecalciferol 600ui comprimido 

cloridrato de metformina 500mg comprimido 

cloridrato de metformina 850mg comprimido 

cloridrato de tiamina 300mg comprimido 

glibenclamida 5mg comprimido 

 

Preparação hormonal 

 

DESCRIÇÃO 

estrógenos conjugados 0,625mg bisnaga 

 

Preparações hormonais sistêmicas 

 

DESCRIÇÃO 

dexametasona 0,1mg/ml elixir 

dexametasona 4mg comprimido 

estrógenos conjugados 0,3mg comprimido 

levotiroxina 100mcg comprimido 

levotiroxina 25mcg comprimido 
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levotiroxina 50mcg comprimido 

prednisolona, fosfato sódico, 3mg/ml frasco 

prednisona 20mg comprimido 

prednisona 5mg comprimido 

 

Sangue e órgãos hematopoiéticos 
 

DESCRIÇÃO 

ácido fólico 5mg comprimido 

heparina sódica 5000ui/ml - 5ml frasco ampola 

sulfato ferroso 25mg/ml sol oral 30 ml 

sulfato ferroso 40mg fe ii 

varfarina 5mg comprimido 

 

Sistema músculo esquelético 

 

DESCRIÇÃO 

alendronato sódico 70mg comprimido 

 

Sistema nervoso 
 

DESCRIÇÃO 

acido acetilsalicilico 100mg comprimido 

dipirona 500mg comprimido 

dipirona 500mg/ml sol oral frs 10ml 

levodopa 100mg + benserazida 25mg comprimido dispersível 

levodopa 100mg+ benserazida 25mg cápsula 

levodopa 200mg + carbidopa 50mg comprimido 

levodopa 200mg+ benserazida 50mg comprimido 

levodopa 250mg + carbidopa 25mg comprimido 

paracetamol 200mg/ml sol oral frs 15ml 

paracetamol 500mg comprimido 

 

Suplemento vitamínico 

 

DESCRIÇÃO 
acido ascorbico solução injetável  

vitaminas do complex b ampola 

vitaminas do complexo b comprimido 

vitaminas do complexo b sol oral 30ml 
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FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO OU 

EXCLUSÃO DE MEDICAMENTO NA REMUME 
Data:  
___/___/_____  

Natureza da solicitação 

(    ) inclusão (    ) exclusão 

Princípio ativo: 
 
 

Nome Comercial: 
 

Forma farmacêutica: 
 
 

Concentração: 
 

Via de 
administração: 
 
 

Indicações:  
 
 

Justificativa técnica: (anexar no mínimo um estudo científico) 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

Dados do solicitante 

Telefone Carimbo com nº Conselho de 
Classe e assinatura 

Serviço 

 
 
 
 
 

 
 

 

(   ) Termo de isenção de conflito de interesse em anexo 

Dados do recebimento pela Comissão de Farmácia e Terapêutica 

Data do recebimento: Assinatura do membro da CFT com nome legível: 

 
 
 

 
 

 



 
Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) 2021- SANTA RITA/PB 

 

Página 21 de 22 
 

      

TERMO DE ISENÇÃO DE CONFLITO DE INTERESSE PARA 

SOLICITAÇÃO DE INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE MEDICAMENTOS 
 

• Nome: 
_______________________________________________________________ 
 
• Cargo: 
_______________________________________________________________ 
 
• Vínculo:    Efetivo    Comissionado  Contrato 
 
• Você, ou alguém de sua família, tem interesse financeiro ou de outra 
ordem em empresa farmacêutica ou de equipamentos para a saúde, o qual 
possa constituir potencial conflito de interesses? 
       Sim  Não  
 
• Você teve, nos últimos 4 anos, emprego ou outra relação profissional com 
empresa farmacêutica ou distribuidora de medicamentos? 
       Sim  Não  
 
• Se você respondeu “sim” a alguma das questões, dê, por favor, detalhes 
a seguir. 
 
Tipo de vínculo/ relacionamento (patentes, empregos, brindes, pagamentos, 
consultorias, palestras): 
__________________________________________________ 
 
Nome da empresa: _____________________________________________ 
 
Pertence a você, sua família ou grupo de trabalho?____________________ 
 
O interesse é vigente no momento atual? 
       Sim  Não  
 
Se “não”, quando cessou o interesse? ______________________________ 
 
 
      Declaro que as informações acima são corretas e que não há qualquer 
outra situação que represente real, potencial ou aparente conflito de 
interesses por mim conhecida. 
      Declaro que informarei se houver qualquer mudança nessas 
circunstâncias. 
 
• Assinatura: _________________________________•Data:______________ 
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