
	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  

	  

ANEXO I 

ELENCO DE REFERÊNCIA NACIONAL DO COMPONENTE BÁSICO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Fármacos com aquisição pelos municípios, Distrito Federal e/ou estados, conforme 
pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite e financiamento tripartite. 

Fármaco Apresentação 
Acetazolamida comprimido 250 mg 
Aciclovir comprimido 200 mg 
Ácido acetilsalicílico comprimido 500 mg 
Ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg 
Ácido fólico comprimido 5 mg 
Ácido fólico solução oral 0,2 mg/mL 
Ácido salicílico pomada 5% (F.N.) 
Albendazol comprimido mastigável 400 mg 
Albendazol suspensão oral 40 mg/mL 
Alcatrão mineral pomada 1% (F.N.) 
Alendronato de sódio comprimido 70 mg 
Alopurinol comprimido 100 mg 
Alopurinol comprimido 300 mg 
Amiodarona, cloridrato de comprimido 200 mg 
Amitriptilina, cloridrato de comprimido 25 mg 
Amoxicilina cápsula ou comprimido 500 mg 
Amoxicilina pó para suspensão oral 50 mg/mL 
Amoxicilina + clavulanato de 
potássio comprimido 500 mg + 125 mg 

Amoxicilina + clavulanato de 
potássio suspensão oral 50 mg + 12,5 mg/mL 

Anlodipino, besilato de comprimido de 5 mg 
Anlodipino, besilato de comprimido de 10 mg 
Atenolol comprimido 50 mg 
Atenolol comprimido 100 mg 



Azitromicina pó para suspensão oral 40 mg/mL 
Azitromicina comprimido 500 mg 

Beclometasona, dipropionato de aerossol nasal 50 mcg (equivalente 
a 42 mcg) 

Beclometasona, dipropionato de pó, solução inalante ou aerossol 200 
µg dose 

Beclometasona, dipropionato de pó, solução inalante ou aerossol 250 
µg dose 

Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 600.000 
UI 

Benzilpenicilina benzatina pó para suspensão injetável 
1.200.000 UI 

Benzilpenicilina procaína + 
Benzilpenicilina potássica 

suspensão injetável 300.000 UI + 
100.000 UI 

Biperideno, cloridrato de comprimido 2 mg 

Budesonida aerossol nasal 50 mcg (equivale a 
32 mcg) 

Captopril comprimido 25 mg 
Carbamazepina comprimido 200 mg 
Carbamazepina  xarope 20 mg/mL 

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

Carbonato de cálcio + 
colecalciferol 

comprimido 500 mg CaCO3 + 400 
UI 

Carbonato de lítio comprimido 300 mg 
Carvedilol comprimido 3,125 mg 
Carvedilol comprimido 6,25 mg 
Carvedilol comprimido 12,5 mg 
Carvedilol comprimido 25 mg 
Cefalexina (sódica ou cloridrato) cápsula 500 mg 
Cefalexina (sódica ou cloridrato) suspensão oral 50 mg/mL 
Cetoconazol xampu 2% 
Ciprofloxacino, cloridrato de comprimido 500 mg 
Claritromicina cápsula ou comprimido 250 mg 
Clindamicina, cloridrato de cápsula 150 mg 
Clindamicina, cloridrato de cápsula 300 mg 
Clomipramina, cloridrato de comprimido 10 mg 
Clomipramina, cloridrato de comprimido 25 mg 
Clonazepam solução oral 2,5 mg/mL 
Cloranfenicol cápsula ou comprimido 250 mg 
Cloranfenicol, palmitato de xarope 54,4 mg/mL 



Cloreto de sódio solução nasal 0,9% 
Clorpromazina, cloridrato de comprimido 25 mg 
Clorpromazina, cloridrato de comprimido 100 mg 
Clorpromazina, cloridrato de solução oral 40 mg/mL 
Dexametasona comprimido 4 mg 
Dexametasona creme 0,1% 
Dexametasona colírio 0,1% 
Dexclorfeniramina, maleato de comprimido 2 mg 
Dexclorfeniramina, maleato de solução oral 0,4 mg/mL 
Dexclorfeniramina, maleato de xarope 0,4 mg/mL 
Diazepam comprimido 5 mg 
Digoxina comprimido 0,25 mg 
Digoxina elixir 0,05 mg/mL 
Dipirona sódica solução injetável 500 mg/mL 
Enalapril, maleato de comprimido 5 mg 
Enalapril, maleato de comprimido 10 mg 
Enalapril, maleato de comprimido 20 mg 
Eritromicina, estearato de cápsula ou comprimido 500 mg 
Eritromicina, estearato de suspensão oral 50 mg/mL 
Espiramicina comprimido 500 mg 
Espironolactona comprimido 25 mg 
Espironolactona comprimido 100 mg 
Estriol creme vaginal 1 mg/g 
Estrogênios conjugados comprimido 0,3 mg 
Estrogênios conjugados creme vaginal 0,625 mg/g 
Etinilestradiol + levonorgestrel comprimido 0,03 mg + 0,15 mg 
Fenitoína sódica comprimido 100 mg 
Fenitoína sódica suspensão oral 20 mg/mL 
Fenobarbital comprimido 100 mg 
Fenobarbital solução oral 40 mg/mL 
Fluconazol cápsula 100 mg 
Fluconazol cápsula 150 mg 
Fluoxetina, cloridrato de cápsula ou comprimido 20 mg 
Furosemida comprimido 40 mg 
Gentamicina, sulfato de colírio 5mg/mL 
Gentamicina, sulfato de pomada oftámica 5 mg/g 
Glibenclamida comprimido 5 mg 
Glicerol enema 120 mg/mL 
Glicerol supositório 72 mg 



Gliclazida comprimido de liberação controlada 
de 30 mg 

Gliclazida comprimido de 80 mg 
Haloperidol comprimido 1 mg 
Haloperidol comprimido 5 mg 
Haloperidol solução oral 2 mg/mL 
Haloperidol, decanoato de solução injetável 50 mg/mL 
Hidralazina, cloridrato de comprimido 25 mg 
Hidroclorotiazida comprimido 12,5 mg 
Hidroclorotiazida comprimido 25 mg 
Hidrocortisona, acetato de creme 1% 
Hidróxido de alumínio + 
hidróxido de magné- sio suspensão oral (60mg + 40mg)/mL 

Hidróxido de alumínio + 
hidróxido de magné- sio 

comprimido mastigável (200 mg + 
200 mg) 

Hidroxocobalamina, cloridrato 
de solução injetável 1 mg/mL 

Hipromelose colírio 0,2% 
Hipromelose colírio 0,3% 
Ibuprofeno solução oral 50 mg/mL 
Ibuprofeno comprimido 200 mg 
Ibuprofeno comprimido 300 mg 
Ibuprofeno comprimido 600 mg 
Ipratrópio, brometo de aerossol oral 0,02 mg/dose 

Ipratrópio, brometo de 
solução inalante 0,25 mg/mL 
(equivalente a 0,202 mg 
ipratrópio/mL) 

Isossorbida, dinitrato de comprimido sublingual 5 mg 
Isossorbida, mononitrato de comprimido 40 mg 
Itraconazol cápsula 100 mg 
Itraconazol solução oral 10 mg/mL 
Ivermectina comprimido 6 mg 
Levodopa + benserazida comprimido 50 mg + 12,5mg 
Levodopa + benserazida comprimido 100 mg + 25 mg 
Levodopa + carbidopa comprimido 100 mg + 10 mg 
Levodopa + carbidopa comprimido 100 mg + 25 mg 
Levodopa + carbidopa comprimido 250 mg + 25 mg 
Levonorgestrel comprimido 1,5 mg 
Levotiroxina sódica comprimido 25 µg 
Levotiroxina sódica comprimido 50 µg 
Levotiroxina sódica comprimido 100 µg 



Lidocaína, cloridrato de gel 2% 
Lidocaína, cloridrato de aerossol 100 mg/mL 
Loratadina comprimido 10 mg 
Loratadina xarope 1 mg/mL 
Losartana potássica comprimido 50 mg 
Medroxiprogesterona, acetato de comprimidos 2,5 mg 
Medroxiprogesterona, acetato de comprimidos 10 mg 
Medroxiprogesterona, acetato de suspensão injetável 150 mg/mL 
Metformina, cloridrato de comprimido 500 mg 
Metformina, cloridrato de comprimido 850 mg 
Metoclopramida, cloridrato de  solução injetável 5 mg/mL 
Metoclopramida, cloridrato de solução oral 4 mg/mL 

Metoprolol, succinato de comprimido de liberação controlada 
25 mg 

Metoprolol, succinato de comprimido de liberação controlada 
50 mg 

Metoprolol, succinato de comprimido de liberação controlada 
100 mg 

Metronidazol comprimido 250 mg 
Metronidazol comprimido 400 mg 
Metronidazol gel vaginal 100mg/g 
Metronidazol 
(benzoilmetronidazol) suspensão oral 40 mg/mL 

Miconazol, nitrato de creme 2% 
Miconazol, nitrato de creme vaginal 2% 
Miconazol, nitrato de loção 2% 
Miconazol, nitrato de gel oral 2% 
Miconazol, nitrato de pó 2% 
Nistatina suspensão oral 100.000 UI/mL 
Nitrofurantoína cápsula 100 mg 
Nitrofurantoína suspensão oral 5 mg/mL 
Noretisterona comprimido 0,35 mg 
Noretisterona, enantato de + 
estradiol, valerato de solução injetável 50 mg + 5 mg 

Nortriptilina, cloridrato de cápsula 10 mg 
Nortriptilina, cloridrato de cápsula 25 mg 
Nortriptilina, cloridrato de cápsula 50 mg 
Nortriptilina, cloridrato de cápsula 75 mg 
Óleo mineral frasco 100 mL 
Omeprazol cápsula 10 mg 



Omeprazol cápsula 20 mg 
Paracetamol comprimido 500 mg 
Paracetamol solução oral 200 mg/mL 
Pasta d' água pasta (F.N.) 
Permanganato de potássio pó ou comprimido 100 mg 
Permetrina loção 1% 
Permetrina loção 5% 
Peróxido de benzoíla gel 2,5% 
Peróxido de benzoíla gel 5% 
Pilocarpina, cloridrato de colírio 2% 
Piridoxina, cloridrato de comprimido 50 mg 

Prednisolona, fosfato sódico de solução  oral  4,02  (equivalente  a  
3  mg  de  predni- solona/mL) 

Prednisona comprimido 5 mg 
Prednisona comprimido 20 mg 
Prometazina, cloridrato de solução injetável 25 mg/mL 
Propafenona, cloridrato de comprimido 150 mg 
Propafenona, cloridrato de comprimido 300 mg 
Propiltiouracila comprimido 50 mg 
Propiltiouracila comprimido 100 mg 
Propranolol, cloridrato de comprimido 10 mg 
Propranolol, cloridrato de comprimido 40 mg 
Ranitidina, cloridrato de comprimido 150 mg 
Retinol, palmitato de cápsula 200.000 UI 
Retinol, palmitato de solução oleosa 150.000 UI/mL 
Sais para reidratação oral pó para solução oral 
Salbutamol, sulfato de aerossol oral 100 µg dose 

Salbutamol, sulfato de 
solução inalante 6 mg/mL 
(equivalente a 5mg de sal- 
butamol/mL) 

Sinvastatina comprimido 10 mg 
Sinvastatina comprimido 20 mg 
Sinvastatina comprimido 40 mg 
Sulfadiazina comprimido 500 mg 
Sulfadiazina de prata pasta 1% 
Sulfametoxazol + trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg 
Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão oral 40 mg + 8 mg/mL 
Sulfato de magnésio pó para solução oral 30 g 
Sulfato de zinco comprimido dispersível 10 mg 
Sulfato de zinco xarope 4 mg/mL 



Sulfato ferroso comprimido 40 mg Fe++ 
Sulfato ferroso solução oral 25 mg/mL Fe++ 
Teclozana comprimido 500 mg 
Teclozana suspensão oral 10 mg/mL 
Tetraciclina, cloridrato de pomada oftálmica 1% 
Tiamina, cloridrato de comprimido 300 mg 
Timolol, maleato de colírio 0,25% 
Timolol, maleato de colírio 0,5% 

Valproato de sódio ou ácido 
valpróico 

Cápsula ou comprimido 288 mg 
(equivalente a 250 mg ácido 
valpróico) 

Valproato de sódio ou ácido 
valpróico 

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

50 mg ácido valpróico/mL) 
Valproato de sódio ou ácido 
valpróico 

comprimido  576  mg  (equivalente  
a  500  mg  ácido valpróico) 

Varfarina sódica comprimido 1 mg 
Varfarina sódica comprimido 5 mg 
Verapamil, cloridrato de comprimido 80 mg 
Verapamil, cloridrato de comprimido 120 mg 

ANEXO II 

ELENCO DE REFERÊNCIA NACIONAL DO COMPONENTE BÁSICO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Medicamentos fitoterápicos e homeopáticos com aquisição pelos municípios, Distrito 
Federal e/ou Estados, conforme pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite e 
financiamento tripartite. 

Nome 
popular Nome científico Forma 

farmacêutica Indicação 

Espinheira- 
santa Maytenus ilicifolia 

cápsula, 
comprimi- 
do, emulsão, 
solução e 
tintura 

Dispepsias, coadjuvante no 
tratamento de gastrite e 
úlcera duodenal 

Guaco Mikania glomerata 

cápsula,  
solução oral, 
tintura e 
xarope 

Expectorante e 
broncodilatador 

Alcachofra Cynara scolymus 
cápsula, 
comprimi- 
do, drágea, 

Colagogos e coleréticos em 
dispepsias as- sociadas a 
disfunções hepatobiliares. 



solução oral e 
tintura 

Aroeira Schinus    terebenthifo- 
lius gel e óvulo 

Produtos ginecológicos 
antiinfecciosos tó- picos 
simples 

Cáscara-
sagrada Rhamnus purshiana cápsula e 

tintura Constipação ocasional 

Garra-do-
diabo 

Harpagophytum                
pro- cumbens 

cápsula;   
comprimi- do 
revestido 

Antiinflamatório (oral) em 
dores lomba- res, 
osteoartrite 

Isoflavonade- 
soja Glycine max cápsula e 

comprimi- do 
Climatério  (Coadjuvante  
no  alívio  dos sintomas) 

Unha-de-gato Uncaria tomentosa 
cápsula,   
comprimi- do 
e gel 

Antiinflamatório (oral e 
tópico) nos casos de artrite 
reumatóide, osteoartrite e 
como imunoestimulante 

ANEXO II 

I 

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

Fármaco Apresentação 
Ácido acetilsalicílico comprimido 500 mg 
Ácido acetilsalicílico comprimido 100 mg 
Ácido fólico comprimido 5mg 
Ácido fólico solução oral 0,2 mg/mL 
Alendronato de sódio comprimido 10 mg 
Alendronato de sódio comprimido 70 mg 
Anlodipino, besilato de comprimido de 5 mg 
Anlodipino, besilato de comprimido de 10 mg 
Atenolol comprimido 50 mg 
Atenolol comprimido 100 mg 
Biperideno, cloridrato de comprimido 2 mg 

Biperideno, cloridrato de comprimido de liberação 
controlada 4 mg 

Captopril comprimido 25 mg 
Carbamazepina comprimido 200 mg 
Carbamazepina xarope 20 mg/mL 
Carbonato de cálcio comprimido  1250  mg  



(equivalente  a  500mg  Ca 

++) 
Carbonato de cálcio + 
colecalciferol 

comprimido 500 mg Ca++ + 400 
UI 

Carbonato de cálcio + 
colecalciferol 

comprimido 600 mg Ca++ + 400 
UI 

Ciprofloxacino, cloridrato de comprimido 500 mg 
Clorpromazina, cloridrato de comprimido 25 mg 
Clorpromazina, cloridrato de comprimido 100 mg 
Clorpromazina, cloridrato de solução oral 40 mg/mL 
Dexametasona comprimido 4 mg 
Dexametasona elixir 0,1 mg/mL 
Digoxina comprimido 0,25 mg 
Digoxina elixir 0,05 mg/mL 
Dipirona sódica solução oral 500 mg/mL 
Enalapril, maleato de comprimido 5 mg 
Enalapril, maleato de comprimido 10 mg 
Enalapril, maleato de comprimido 20 mg 
Eritromicina, estearato de cápsula ou comprimido 500 mg 
Eritromicina, estearato de Suspensão oral 50 mg/mL 
Espironolactona comprimido 25 mg 
Espironolactona comprimido 100 mg 
Etinilestradiol + levonorgestrel comprimido 0,03 mg + 0,15 mg 
Fenitoína sódica comprimido 100 mg 
Fenitoína sódica Suspensão oral 25 mg/mL 
Fenobarbital comprimido 100 mg 
Fenobarbital solução oral 40 mg/mL 
Haloperidol comprimido 1 mg 
Haloperidol comprimido 5 mg 
Haloperidol, decanoato de solução injetável 50 mg/mL 
Hidroclorotiazida comprimido 25 mg 
Ibuprofeno Suspensão oral 50 mg/mL 
Ibuprofeno comprimido 200 mg 
Ibuprofeno comprimido 300 mg 
Ibuprofeno comprimido 600 mg 

Levodopa + benserazida comprimido ou cápsula 100 mg + 
25 mg 

Levodopa + benserazida comprimido 200 mg + 50 mg 
Levodopa + carbidopa comprimido 200 mg + 50 mg 



Levodopa + carbidopa comprimido 250 mg + 25 mg 
Levotiroxina sódica comprimido 25 µg 
Levotiroxina sódica comprimido 50 µg 
Levotiroxina sódica comprimido 100 µg 
Medroxiprogesterona, acetato de comprimidos 2,5 mg 
Medroxiprogesterona, acetato de comprimidos 10 mg 
Medroxiprogesterona, acetato de solução injetável 50 mg/mL 
Metildopa comprimido 250 mg 
Metoclopramida comprimido 10 mg 
Paracetamol comprimido 500 mg 
Paracetamol solução oral 200 mg/mL 

Prednisolona, fostato sódico de 
solução oral 1,34 mg/mL 
(equivalente a  1  mg de 
prednisolona base) 

Prednisona comprimido 5 mg 
Prednisona comprimido 20 mg 
Ranitidina, cloridrato de comprimido 150 mg 
Sinvastatina comprimido 10 mg 
Sinvastatina comprimido 20 mg 
Sinvastatina comprimido 40 mg 
Sulfametoxazol + trimetoprima comprimido 400 mg + 80 mg 
Sulfametoxazol + trimetoprima Suspensão oral 40 mg + 8 mg/mL 
Sulfato ferroso comprimido 40 mg Fe++ 
Sulfato ferroso solução oral 25 mg/mL Fe++ 

Valproato de sódio ou ácido 
valpróico 

cápsula ou comprimido 288 mg 
(equivalente a 250 mg ácido 
valpróico) 

Valproato de sódio ou ácido 
valpróico 

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

50 mg ácido valpróico/mL) 
Valproato de sódio ou ácido 
valpróico 

comprimido 576 mg (equivalente a 
500 mg ácido valpróico) 

Varfarina sódica comprimido 1 mg 
Varfarina sódica comprimido 5 mg 
Verapamil, cloridrato de comprimido 80 mg 
Verapamil, cloridrato de comprimido 120 mg 

ANEXO IV 

Fármacos e insumos com financiamento, aquisição e distribuição pelo Ministério da 
Saúde. 



Fármacos/Insumo Apresentação 

Insulina Humana NPH 100UI/mL - 
suspensãoinjetável 

Insulina Humana Regular 100UI/mL - solução 
injetável 

Medroxiprogesterona, acetato de suspensão injetável 150 
mg/mL 

Noretisterona, enantato + estradiol, 
valerato 

solução injetável 50 mg + 
5 mg 

Etinilestradiol + levonorgestrel comprimido 0,03 mg + 
0,15 mg 

Levonorgestrel comprimido 1,50 mg 
Noretisterona comprimido 0,35 mg 
Anéis medidores de diafragma (caixa com 
conjunto de seis unidades, com diferentes 
medidas) 

Diafragma 

  

Dispositivo intra-uterino (TCU 380A)   
Preservativo masculino (49 mm)   
Preservativo masculino (52 mm)   

	  


