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RELAÇÃO MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS (REMUME) 
 

ELENCODISPONIBILIZADOPELA FARMÁCIA MUNICIPAL DE RIO BOM 
Classificação por classe terapêutica 

 
* Obs: medicamentos grifados em amarelo não constam na relação nacional de medicamentos 
(REMANE) 
 
1.Anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos 
1.1 Anti-inflamatórios não esteroides 
Ação anti-inflamatória, analgésia e antitérmica 
-Ibuprofeno600mgcomprimido 
-Ibuprofeno50mg/mLsoluçãooral 
- Nimesulida 100mg comprimidos  
- Nimesulida 50mg/ml solução oral 
- Meloxicam 15mg comprimidos 
- Diclofenaco de sódio 75mg/3ml – solução injetável  

- Diclofenaco de potássio 75mg/3ml – solução injetável  

 Ação Analgésica e Antitérmica 
-Paracetamol 500mg comprimido 
-Paracetamol 200mg/mL solução oral 
-Dipirona (sódica) 500mg/mL solução injetável  
- Dipirona (sódica) 500mg/ml solução oral 
- Dipirona (sódica) 500mg comprimidos  
 
 
 
1.2 Anti-inflamatórios esteróides 
-Dexametasona1mg/creme 
-Dexametasona 4mg comprimido 
-Dexametasona (fosfato dissódico) 4mg/Ml solução injetável 
-Prednisolona (fosfato sódico) 3mg/mL, solução oral 
-Prednisona 5mg comprimido 
-Prednisona 20mg comprimido 
- Hicrocortisona 100mg IM/EV – suspensão injetável 
- Hidrocortisona 500mg IM/EV - suspensão injetável 
 
 
2.Analgésicos opióides ( PROGRAMA PARANÁ SEM DOR – MONTAR 
PROCESSO) – VEM PELO ESTADO DO PARANÁ 
-Codeína(fosfato)30mg comprimido 
- gabapentina 300 mg  comprimidos  

  
 
3.Antigotosos 
-Alopurinol 300mg comprimido 
 
 
4.Anti-infecciosos 
4.1 Antibacterianos (ANTIBIÓTICOS – PRECISA DE RECEITA COM DUAS 
VIAS) 
4.1.1Beta-lactâmicos PRECISA DE RECEITA COM DUAS VIAS 
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-Amoxicilina 500mg comprimido ou cápsula 
-Amoxicilina 50mg/Ml suspensão oral 
-Amoxicilina+ clavulanato de potássio 500+125mg comprimido 
-Amoxicilina+ clavulanato de potássio 50 mg+12,5mg/mL suspensão oral 
-Benzilpenicilina benzatina1.200.000UI pó para suspensão injetável 
-Benzilpenicilina benzatina 600.000UI pó para suspensão injetável 
- Benzilpenicilina procaína + potássica 300.000 ui/100.000UI pós para suspensão injetável  
-Cefalexina 50mg/mL suspensão oral 
-Cefalexina 500mg comprimido ou cápsula 
- Ceftriaxona 1000 mg IM injetável  
- Ceftriaxona 500mg IM injetável        
 
 
4.1.2 Macrolídeos PRECISA DE RECEITA COM DUAS VIAS 
-Azitromicina 500mg comprimido 
-Azitromicina 40mg/mL solução oral 
-Claritromicina 250mg comprimido   FALTA 
- Eritromicina 50mg/ml – 60 ml solução oral  
 
4.1.3 Aminoglicosídeos PRECISA DE RECEITA COM DUAS VIAS 
-Gentamicina (sulfato) 5mg/mL, solução oftálmica 
- Gentamicina 80mg/2ml solução injetável 
 
 
4.1.4 Antimetabólitos PRECISA DE RECEITA COM DUAS VIAS 
-Sulfametoxazol+ trimetoprima 40+8mg/mL suspensão oral 
-Sulfametoxazol+ trimetoprima 400mg+80mg comprimido 
 
 
4.1.5Antisépticos urinários PRECISA DE RECEITA COM DUAS VIAS 
-Nitrofurantoína100mg comprimido 
 
 
4.1.6 Fluorquinolonas PRECISA DE RECEITA COM DUAS VIAS 
-Ciprofloxacino (cloridrato) 500mg comprimido 
 
 
4.2 Antiprotozoários PRECISA DE RECEITA COM DUAS VIAS 
-Metronidazol 250mg comprimido 
-Metronidazol100mg/geléia vaginal,com10 aplicadores vaginais 
- Metronidazol 400mg comprimido 
- Benzoilmetronidazol 40mg/ml suspensão 
 
 
4.3 Antifúngicos 
-Fluconazol 150mg cápsula,blister com 1cápsula 
-Miconazol (nitrato) 20mg/g creme vaginal,com 14 aplicadores vaginais 
-Miconazol (nitrato)20mg/g, creme dermatológico 
-Nistatina 100.000UI/mL suspensão oral 
 
 
4.4 Antiparasitários 
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-Albendazol 400mg comprimido 
-Albendazol 40mg/mL solução oral 
-Ivermectina 6mg comprimido 
 
 
4.5 Escabicidas e pediculicidas 
-Permetrina 50mg/mL loção 
 
 
4.6 Antivirais 
-Aciclovir 200mg comprimido 
- Aciclovir pomada  
 
 
4.7 Antiinfectante tópico PRECISA DE RECEITA COM DUAS VIAS 
-Sulfadiazina de prata10mg/g, creme 
- Neomicina + bacitracina 5mg/250u – 10 g pomada 
- Cetoconazol 20mg/betametasona 0,64/ neomicina 2,5 mg – 30g - creme 
 
 
5.Antihipertensivos 
5.1Inbidores da ECA 
-Captopril 25mg comprimido 
-Enalapril (maleato) 10mg comprimido 
-Enalapril (maleato) 20mg comprimido 
 
 
5.2 Bloqueadores dos canais de cálcio 
-Anlodipino (besilato) 5mg comprimido 
  
5.3 Diuréticos 
-Hidroclorotiazida 25mg comprimido  
-Furosemida 40mg comprimido 
-Espironolactona 25mg comprimido 
-Espironolactona 100mg comprimido 
 
 
5.4 Betabloqueadores 
-Atenolol 50mg comprimido 
-Carvedilol 3,125  mg comprimido 
-Carvedilol 6,25mg comprimido 
-Carvedilol  12,5mg comprimido 
- Carvedilol 25mg comprimidos  
-Metoprolol (succinato) 50mg comprimido  
-Propranolol (cloridrato) 40mg comprimido  
 
 
5.5 Agonistasalfa-2de ação central (primeira escolha para gestantes)  
-Metildopa 250mg comprimido  
 
 
5.6 Antagonistas de receptores de angiotensina 
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-Losartana (potássica)50mg comprimido 

  
 
6. Antiarrítmicos 
-Amiodarona (cloridrato) 200mg comprimido 
-Verapamil (cloridrato) 80mg comprimido 
-Amiodarona 50mg/ml –IV injetável 
 
 
7.Antianginosos 
-Isossorbida (dinitrato) 5mg comprimido sublingual 
-Isossorbida (mononitrato) 40mg comprimido 

 
 
8.Digitálicos 
-Digoxina 0,25mg comprimido 

 
 
9.Antiagregantes plaquetários 
Ácido acetilsalicílico 100mg comprimido 

 
 
10.Anticoagulantes 
-Varfarina (sódica) 5mg comprimido 

 
 
11. Hipolipemiantes 
-Sinvastatina 20mg comprimido 
-Sinvastatina 40mg comprimido 

 
 
12.Antidiabéticos 
-Glibenclamida 5mg comprimido 
-Metformina (cloridrato) 850mg comprimido 

 
 
13.Contraceptivos 
-Levonorgestrel+ Etinilestradiol 0,15+0,03mg, cartela com 21 comprimidos revestidos ( CICLO 
21) 
-Medroxiprogesterona (acetato) 150mg/mL, suspensão injetável  (DEPO-PROVERA – TRIMENTRAL) 
-Noretisterona 0,35mg, cartela com 35 comprimidos revestidos (MICRONOR – 
AMAMENTAÇÃO) 
-Noretisterona (enantato) +estradiol  (valerato) 50 +5mg solução injetável  (MESIGYNA – MENSAL) 
 
14.Reposiçãohormonal 
14.1Hormôniostireoideanos 
-Levotiroxina (sódica) 25mcg comprimido (PURAN®) 
-Levotiroxina (sódica) 50mcg comprimido 
-Levotiroxina (sódica) 100mcg comprimido 
 
 
14.2 Reposição hormonal e adjuvantes nos sintomas da menopausa 
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-Estrogênios conjugados 0,3mg drágeas, cartela com 28 drágeas (PREMARIM®) 
-Isoflavona de soja 150mg extrato de Glycinemax 40%) cápsula ou comprimido (ISOFLAVINE®) 

 
 
15.Antidepressivos (RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL – 2 VIAS) 
15.1 Antidepressivos Tricíclicos 
-Amitriptilina (cloridrato) 25mg comprimido 
-Clomipramina (cloridrato) 25mg comprimido 
-Nortriptilina (cloridrato) 25mg comprimido 
 
 
15.2 Inibidores da recaptação de serotonina 
-Fluoxetina (cloridrato) 20mg comprimido ou cápsula 

 
 
16.Anticonvulsivantes 
-Valproato de sódio 288mg (equivalente a 250mg de ácido valpróico) cápsula 
-Valproato de sódio 576mg (equivalente a 500mg de ácido valpróico) comprimido 
-Valproato de sódio 57,624 mg/mL (equivalente a 50mg/mL de ácido valpróico) solução oral 
-Carbamazepina 200mg comprimido 
-Carbamazepina 20mg/mL suspensão oral 
-Fenobarbital 100mg comprimido 
-Fenobarbital 40mg/mL solução oral 
-Fenitoína (sódica)100mg comprimido 
-Clonazepam 2,5mg/mL solução oral 

 
 
17.Antimaníaco 
-Carbonato de lítio 300 mg comprimido 

 
 
18.Ansiolíticosehipnóticos 
-Diazepam 5mg comprimido 

 
 
19.Antipsicóticos 
-Clorpromazina (cloridrato)100 mg comprimido 
-Clorpromazina (cloridrato) 25mg comprimido 
-Haloperidol 1mg comprimido 
-Haloperidol 5mg comprimido 
-Haloperidol 2mg/mL solução oral 
-Haloperidol (decanoato) 50mg/mL solução injetável 

 
 
20.Antiparkinsonianos 
-Biperideno (cloridrato) 2mg comprimido 
-Levodopa+ benserazida 100+25mg cápsula 
-Levodopa + benserazida 200+50mg comprimidos 
-Levodopa+ carbidopa 250+25 mg comprimido 
 
21. Suplementosnutricionais 
21.1Soluçõeshidroeletrolíticas 
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-Sais para reidratação  oral, pó para solução oral 
 
 
21.2 Vitamina se Minerais 
-Ácido Fólico 5mg comprimido 
-Tiamina (cloridrato) 300mg comprimido 
-Sulfato ferroso 25mg/mL solução oral 
-Sulfato ferroso 40 mg de Fe II comprimido 
- Complexo B - comprimido  
- Complexo vitamina B/ 2ml solução injetável IM /IV 
- Ácido ascórbico 100mg/ml – 5 ml(vitamina C) 

 
 
22.Antiácidos 
-Hidróxido de alumínio+ hidróxido de magnésio 60+40mg/mL suspensão oral 

 
 
23.Antieméticos 
-Metoclopramida (cloridrato)10mg comprimido 
-Metoclopramida (cloridrato) 4mg/mL solução oral 
- dimenidrinato 50mg/ml + cloridrato de piridoxina 50mg/ml – injetável IM(Dramin®) 
- dimenidrinato 25mg/ml + cloridrato de piridoxina 5mg/ml –gotas   (Dramin®)  
- dimenidrinato 50mg + cloridrato de piridoxina 10 mg  - comprimidos  (Dramin) 
- dimenidrinato 3mg/ml + cloridrato de piridoxina 5mg/ml + glicose + frutose– injetável IV  (Dramin® DL) 

 
24.Antiulcerosos 
-Espinheira santa (extrato de Maytenu silicifolina com 13 a 20mg de taninos), cápsula ou 
comprimido 
 
-Omeprazol 20mg cápsula 
-Ranitidina (cloridrato) 150 mg comprimido 
- Ranitidina 25mg/ml – 2 ml injetável  
- Ranitidina 150mg/10 ml – 120 ml 
- Bromoprida 5mg/ml- 2 ml – injetável 
- Bromoprida 4mg/ml gotas 

 
 
25.Laxativos 
- Óleo mineral 
- Lactulose 677 mg/ml 200 ml  
 
 
 
26.Antiasmáticos,broncodilatadores e rinite / mucolítico 
-Beclometasona (dipropionato) 250mcg/dose, aerossol oral, com espaçador 
-Ipratrópio (brometo) 0,25mg/mL solução para inalação (atrovent ) 
-Mikania glomerata Sprengl (guaco) solução oral 
- Ambroxol15mg/5ml xarope pediátrico  
- Ambroxol 30mg/5ml xarope adulto  
- Acebrofilina 5mg/ml xarope pediátrico  
- Acebrofilina 10mg/ml xarope adulto  
- aminofilina 24mg/ml solução injetável 



Prefeitura Municipal de Rio Bom 
CNPJ 09010415/0001-10 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
 

 
 

Figura 

Erro! 

Apenas o 

documento 

principal. 

 

- aminofilina 100mg comprimidos  
- terbulalina 0,3mg/ml xarope (broncodilatador)  
- Acetilcisteina 20mg/ ml xarope pediátrico 
- Acetilcisteina 40mg/ml xarope adulto 
-Carbocisteína 50mg/ml xarope adulto 
 
 
27.Preparações nasais 
-Cloreto de sódio 0,9% solução nasal estéril, isento de conservantes 
 
28.Antialérgicos 
-Dexclorfeniramina (maleato) 2mg comprimido 
-Dexclorfeniramina (maleato) 0,4mg/mL solução oral 
-Loratadina1mg/mL,solução oral 
-Loratadina10 mg comprimido 
- prometazina  25mg comprimidos 
- Prometazina  25mg/ml – 2 ml solução injetável 
- Difenildranina injetável  

  
 
29.Protetor Dermatológico 
-Pasta d’água (óxido de zinco2 5%sem mentol; conforme Formulário Nacional) 
- Nistatina + óxido de zinco pomada assadura 
 
30.Imunosupressores 
-Azatioprina 50mg comprimido  
 
31.Medicamentos utilizados no tratamento e prevenção da osteoporose 
-Alendronato de sódio 70mg comprimido 
 
33.Anestésicos locais 
-Lidocaína (cloridrato) 20mg/g gel tópico,bisnaga com 30g 
- Lidocaina 2% solução 20 ml – injetável  

 
34.Insumos para pacientes insulinodependentes 
-Tiras reagentes para medida de glicemia capilar com fornecimento de Aparelhos para medida 
de glicemia capilar) Accu- chek – somente insulinodependentes 
- INSULINA NPH (tempo de duração max. 12 horas) 
- INSULINA REGULAR (tempo de duração max. 6 horas) 
 
Outros : 
Antiespasmódicos: 
- butilbrometo de escopolamina +dipirona gotas (BUSCOPAM ® ) 
- butilbrometo de escopolamina +dipirona – comprimidos  
- butilbrometo de escopolamina +dipirona – injetável  
- butilbrometo de escopolamina – comprimidos 
- butilbrometo de escopolamina- injetável  
 
- Simeticona 75mg/ml – 10 ml gotas - antiflatulento 
- doxazosina 2mg – comprimidos – controle da hiperplasia de próstata 
- Finasterida 5 mg – comprimidos  - controle da hiperplasia de próstata 
- ciclobenzaprina 5 mg – comprimidos – relaxante muscular  
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Uso hospitalar : 

- adrenalina 1mg/ml – injetável 
- Amiodarona injetável  
- atropina 50mg/ml – injetável 
- Benzilpenicilina 1.200.000UI 
_ Benzilpenicilina 600.000UI 
- Benzilpenicilina procaína 400.000UI 
- Bromoprida 5mg/2ml injetável 
- Butilprometo de escopolamina injetável 
- Butilbrometo de escopolamina + dipirona 
injetável 
- Complexo B injetável  
- cloreto de potássio 19,1 % - injetável 
- cloreto de sódio 20% - injetável 
- Dipirona injetável  
- Dramin IM/EV 
- Furosemida injetável 
- Getamicina 80mg injetável 

- Prometazina injetável 
- Ranitidina injetável  
- Midazolam injetável 
- Suxametonio injetável  
- etilefrina (efortil®) injetável 
- fitomenadiona IM (vitamina K) – injetável  
- heparina 5000UI – 5 ml  - injetável 
- pentoxifilina 20mg/ml EV – injetável  
-diazepam 5mg/ml- 2 ml; 
- Fenitoina 50mg/ml-5ml; 
- Fenobarbital 100mg/ml-2ml; 
- Haloperidol 50mg/ml-1ml;  
- Morfina 1mg/ml-2ml;  
- Petidina 50mg/ml-2ml;  
- Tramadol 50mg/ml-2ml 
- acido tranexamico inj  
 

 
 
 
SOROS: 
- Fisiológico 0,9% 100ml; 250 ml; 500 ml e 1000 ml 
- Glicofisiológico100ml; 250 ml; 500 ml e 1000 ml 
- Glicose 5% 100ml; 250 ml; 500 ml e 1000 ml 
- Ringer lactato 500 ml; Ringer lactato 1000 ml 
 
Farmacêutica Responsável:  Drª. Mariele C. M. N. Puhl CRF: 17715/ PR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio Bom, 2018. 
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SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NO GUIA 

FARMACOTERAPÊUTICO DE RIO BOM. 
 
 

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPEUTICA 
 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bom, deve 
ser composta pelos prescritores (médicos e odontólogos) e farmacêutico. Tem como um dos seus 
objetivos estabelecer a REMUME e mantê-la atualizada. Para o processo de seleção de medicamentos 
a CFT se fundamenta em critérios técnico-científicos, baseando-se em processos de busca de 
evidências de eficácia, segurança, conveniência para o paciente, qualidade e custo favorável, tendo a 
base os medicamentos composto na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) . São 
consideradas as pactuações de responsabilidade entre os entes federativos, a transparência no 
processo de seleção e a isenção de seus membros, para os quais são considerados a competência 
técnica, ausência de conflito de interesse e senso ético. É crucial ainda, o suporte político para que 
todas as ações se harmonizem com a lista de medicamentos: guias terapêuticos, protocolos clínicos, 
dentre os outros. 

Com isso, segue em anexo a lista da atual RENAME 2015, afim de análise, para podermos 
elaborar a RENAME 2016. Abaixo segue a tabela de propostas para exclusão e/ou inclusão de 
medicamentos para o ano de 2016. 
 
Exclusão:  

Medicamentos  Justificativa farmacológica 
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Rio Bom, 2018. 
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CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Ficam convocados os servidores prescritores e demais membros da Comissão 
Farmacoterapeutica para a reunião extraordinária, que acontecerá no dia 06, às 
10:30, no PAM, sala do conselho de saúde, com a seguinte pauta: 
 
- REMUME (Relação Municipal de Medicamentos Essenciais) 
- Normas para inclusão e exclusão de medicamentos que compõe a REMUME.  
- Recomendação administrativa para aquisição de medicamentos , perante o tribunal 
de contas.  

 
 

Rio Bom 06 de Junho de 2019  
 
 
 
 
 
 

Coordenador(a): Mariele Caroline Marques Nogueira Puhl  
Membros: Edinei Batista Francisco 
Daniela Martinelli 
Karen Deziró  
Fábio Deziró  
Alessandro Calcani  
 

 


