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Prefácio da primeira edição 

 

 

Prefaciar é uma tarefa que enaltece o prefaciador. Nem sempre é fácil traduzir em palavras o 

conteúdo do livro prefaciado. Esse trabalho mostra a evolução do modelo de Administração Pública na 

Saúde que se inicia no Estado de Mato Grosso. Preserva os princípios fundamentais do SUS e da 

Constituição Federal. Ademais assegura à universalização, a equidade e a integralidade do atendimento 

ao público que necessita de medicamentos, mantém os princípios constitucionais da liberdade 

profissional, de igualdade e de justiça. 

 A evolução das tecnologias é patente.  Torna-se imperiosa a inclusão de novos medicamentos 

para novas e velhas doenças. O Estado de Mato Grosso, através de sua Secretaria da Saúde, está atento a 

esta evolução. Mudar paradigmas enraizados é fundamental. Mas mudar implica atitude. Há casos em 

que os beneficiários destas mudanças têm dificuldades em aceitá-las. E este trabalho não se restringe 

somente a apresentar um conteúdo técnico, mas também se propõe a divulgá-lo para todos os segmentos 

profissionais que se utilizam das Farmácias Públicas. A publicidade é fundamental para a aceitação e 

aplicabilidade, na prática, do conteúdo técnico. 

 A Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica da Secretaria Estadual da Saúde (CPFT-SES) 

mostra nesse trabalho a qualidade de seus profissionais farmacêuticos, nutricionistas e médicos em 

analisar uma lista de quatrocentos medicamentos solicitados através da Portaria GBSES nº172/2010 e 

judicializados no Estado. Foi realizada uma análise crítica e técnica desses medicamentos prescritos e 

conclui a análise apresentando um trabalho inédito.  Não se trata de um conteúdo estanque mas sim 

dinâmico, passível de acrescentar novos medicamentos desde que submetidos a análise apropriada. O rol 

de medicamentos não se exaure com esta publicação. Da mesma forma não limita e não tange a 

liberdade dos prescritores de medicamentos. 

Por ser um trabalho dinâmico exige que esta comissão seja permanente.  

O objetivo primordial do trabalho foi mostrar que os medicamentos disponibilizados na rede 

pública quando comparados com outros ditos de grife mantém o mesmo nível de eficácia terapêutica. O 

que dá ao profissional que o prescreve a segurança do tratamento proposto.  

A finalidade dos serviços disponibilizados pelo Estado é garantir produtos de qualidade no 

momento da doença. Principalmente para aqueles que sofrem com a precariedade financeira.  
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Novos produtos foram incorporados a Farmácia Estadual. Amplia-se com essa decisão os produtos 

farmacêuticos que serão ofertados à população que deles necessitam. 

O Estado de Mato Grosso passa a dar uma resposta técnica de valor inestimável aos usuários do 

SUS. Não se trata de um simples rol de medicamentos. Todos estão alicerçados na literatura 

internacional quanto os efeitos e indicações tendo o respaldo técnico embasado em estudos de 

metanálise e revisão sistemática. 

O momento atual exige dos gestores do Sistema Único de Saúde, além do debate apurado 

enquanto protagonistas, a construção de um modelo de gestão democrático, com controle rígido de 

resultados, para poder responder a complexidade e a gravidade dos tratamentos atuais. Não é tarefa fácil, 

pois enfrenta resistências dos prescritores, a escassez de medicamentos e uma crescente onda de 

judicialização destes medicamentos. Trata-se de medida para minimizar o contencioso judicial e ao 

mesmo tempo maximizar os benefícios disponíveis. 

Na qualidade de Secretário de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso congratulo-me com a 

Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica e fico honrado em poder prefaciar uma publicação que 

mostra qualidade, empenho e presteza, ficando evidente que quando se solicita ao servidor público uma 

tarefa, por mais difícil que seja, este não titubeia, arregaça as mangas e produz muito além da 

expectativa administrativa.  

(Texto de autoria de Ivo Antônio Vieira) 
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Apresentação 

 

A Relação Estadual de Medicamentos de Mato Grosso - RESME-MT materializa a seleção do 

elenco dos medicamentos e insumos que satisfazem as necessidades prioritárias de cuidados de saúde 

desta população nas diversas linhas do cuidado.  Para  chegar a este conjunto de tecnologias foi 

necessário um processo de avaliação comparativa entre vários medicamentos, orientado pelo paradigma 

das condutas baseadas em evidências que considera a melhor investigação farmacológico-clínica 

disponível no momento. 

O objetivo da RESME é fornecer a população medicamentos eficazes, seguros e a um custo 

aceitável buscando o princípio da eficiência e fomentando o uso racional de medicamentos. 

A Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica conduziu o processo de construção da 

RESME e para tanto contou com o envolvimento de uma equipe multidisciplinar. Neste curso 

considerou ainda as peculiaridades e a realidade do estado de Mato Grosso.  

Doravante o desafio consiste em internalizar a RESME, no cotidiano das ações de saúde de forma 

que esta sirva de guia para os prescritores, profissionais da saúde e gestores do SUS, contribuindo, assim 

com a sustentabilidade desse sistema, bem como para a qualificação do acesso da população aos 

medicamentos.  
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Modo de Organização da RESME 2020 

 

Esta é a quarta edição da Relação Estadual de Medicamentos – RESME 2020. Edição esta que 

foi atualizada com base na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME 2020. 

A RESME 2020 está organizada em 4 partes quais sejam:  

1. Parte I: Componente Básico de Assistência Farmacêutica (conforme RENAME 2020) 

2. Parte II: Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica (conforme RENAME 2020) 

3. Parte III: Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (conforme RENAME 

2020) 

4. Parte IV: Elenco Complementar de Mato Grosso 

   4.1.Elenco Complementar Especializado de Mato Grosso 

   4.2.Elenco Complementar Estratégico de Mato Grosso 

      4.2.1.Grupo A:  Elenco mínimo obrigatório de medicamentos de responsabilidade dos 

municípios do estado de Mato Grosso. 

      4.2.2.Grupo B: Elenco mínimo obrigatório de medicamentos de responsabilidade do estado 

de Mato Grosso. 
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Medicamentos do 

Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica

PARTE 

I 



Parte I - Medicamentos e Insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica - CBAF 

 

A lista apresentada a seguir é constituída por medicamentos e insumos que o SUS disponibiliza 

através de suas políticas públicas, selecionados com base nas melhores evidências disponíveis e 

indicados no tratamento dos agravos mais frequentes na população brasileira cujo tratamento se dá na 

atenção básica à saúde. 

Os medicamentos e insumos do componente básico da assistência farmacêutica são custeados pelo 

Ministério da Saúde, Estados e Municípios. No estado de Mato Grosso à programação, aquisição, 

distribuição e dispensação são atribuições dos municípios.  

Assim apresentamos a lista referente ao Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

agrupando os princípios ativos conforme o órgão ou sistema de atuação, bem como suas características 

farmacológicas, terapêutica e propriedades químicas. 

Tabela I – Lista de medicamentos e insumos do componente básico de assistência 
farmacêutica por classificação anatômica terapêutica Química 

Aparelho digestivo e metabolismo 

Medicamento/insumo Concentração 
Forma farmacêutica/ 

Apresentação 

carbonato de cálcio 1250mg(equivalente a 500mg cálcio) comprimido 

carbonato de cálcio + 
colecalciferol 
 

500 mg de cálcio + 200UI comprimido 

500 mg de cálcio + 400UI comprimido 

600 mg de cálcio + 400UI comprimido 

carvão vegetal ativado NSA pó para uso oral 

cloridrato de metformina 
 

500 mg comprimido 

850 mg comprimido 

cloridrato de metoclopramida 
 

10 mg comprimido 

4 mg/ml solução oral 

5 mg/ml solução injetável 

ondansetrona 
 

4 mg 
comprimido ou comp. 
orodispersível 

8 mg 
comprimido ou comp. 
orodispersível 

cloridrato de piridoxina 40 mg comprimido 

cloridrato de ranitidina 
 
 

15 mg/ml xarope 

25 mg/ml solução injetável 

150 mg comprimido 

cloridrato de tiamina 300 mg comprimido 

fosfato de cálcio tribásico + 
colecalciferol 

1661,616mg(600mg de cálcio) 
+400UI comprimido 

glibenclamida 5 mg comprimido 

glicerol 
 

120 mg/ml solução retal 

72 mg supositório retal 

gliclazida 
 30 mg 

comprimido de liberação 
prolongada 



9 
 

 
60 mg 

comprimido de liberação 
prolongada 

80 mg comprimido 

digliconato de clorexidina* 0,12% solução bucal 

hidróxido de alumínio 

230 mg comprimido 

300 mg comprimido 

61,5 mg/ml 
suspensão oral (frasco 100ml; 

150ml; 240ml) 

insulina humana nph 100 ui/ml suspensão injetável 

insulina humana regular 100 ui/ml solução injetável 

lactulose 667 mg/ml xarope 

nistatina 100.000 ui/ml suspensão oral 

nitrato de miconazol 2% (20 mg/g) gel oral 

omeprazol 
 

10 mg cápsula 

20 mg cápsula 

palmitato de retinol 150.000 ui/ml solução oral 

sais para reidratação oral 

cloreto de sódio+glicose anidra+ 
cloreto de potássio + citrato de sódio 

di-hidratado pó para solução oral 

sulfato de atropina 0,25 mg/ml solução injetável 

sulfato de magnésio 
 
 

- pó para solução oral 

10% (0,81 meq/ml mg++) solução injetável 

50% (4,05 meq/ml mg++) solução injetável 

sulfato de zinco 
 
 

200 mcg/ml solução injetável 

10 mg comprimido mastigável 

4 mg/ml xarope 

Sangue e órgãos hematopoéticos 

acetato de sódio 2 meq/ml solução injetável 

ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido 

ácido fólico 

0,2 mg/ml solução oral 

5 mg comprimido 

bicarbonato de sódio 8,4% (1 meq/ml) solução injetável 

cianocobalamina 1.000 mcg solução injetável 

cloreto de potássio 19,1% (2,56 meq/ml) solução injetável 

cloreto de sódio 
 

0,9% (0,154 meq/ml) solução injetável 

20% (3,4 meq/ml) solução injetável 

fosfato de potássio monobásico + 
fosfato de potássio dibásico 0,03 g/ml + 0,1567g/ml solução injetável 

heparina sódica 5.000 ui/0,25 ml solução injetável 

solução ringer + lactato 

lactato de sódio 3 mg/ml + cloreto 
de sódio 6 mg/ml + cloreto de 

potássio 0,3 mg/ml + cloreto de 
cálcio 0,2 mg/ml solução injetável 

sulfato de magnésio 

10% (0,81 meq/ml mg++) solução injetável 

50% (4,05 meq/ml mg++) solução injetável 

sulfato ferroso 
 
 

5 mg/ml xarope 

25 mg/ml solução oral 

40 mg comprimido 

varfarina sódica 
 

1 mg comprimido 

5 mg comprimido 
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Aparelho cardiovascular 

atenolol 
 

50 mg comprimido 

100 mg comprimido 

anlodipino 
 

5 mg comprimido 

10 mg comprimido 

captopril 25 mg comprimido 

carvedilol 
 
 

3,125 mg comprimido 

6,25 mg comprimido 

12,5 mg comprimido 

25 mg comprimido 

cloridrato de amiodarona 
 

50 mg/ml solução injetável 

200 mg comprimido 

cloridrato de dobutamina 12,5 mg/ml solução injetável 

cloridrato de dopamina 5 mg/ml solução injetável 

cloridrato de hidralazina 
 

25 mg comprimido 

50 mg comprimido 

cloridrato de lidocaína 
 

1% (10 mg/ml) solução injetável 

2% (20 mg/ml) solução injetável 

cloridrato de propafenona 
 

150 mg comprimido 

300 mg comprimido 

cloridrato de propranolol 
 

10 mg comprimido 

40 mg comprimido 

cloridrato de verapamil 
 
 

80 mg comprimido 

120 mg comprimido 

2,5 mg/ml solução injetável 
epinefrina 1 mg/ml solução injetável 

digoxina 

0,25 mg comprimido 

0,05 mg/ml elixir 

dinitrato de isossorbida 5 mg comprimido sublingual 

espironolactona 
 

25 mg comprimido 

100 mg comprimido 

furosemida 
 

40 mg comprimido 

10 mg/ml solução injetável 

hemitartarato de norepinefrina 2 mg/ml solução injetável 

hidroclorotiazida 
 

12,5 mg comprimido 

25 mg comprimido 

losartana potássica 50 mg comprimido 

maleato de enalapril 
 

5 mg comprimido 

10 mg comprimido 

20 mg comprimido 

mesilato de doxazosina 
 

2 mg comprimido 

4 mg comprimido 

metildopa 250 mg comprimido 

mononitrato de isossorbida 
 

20 mg comprimido 

40 mg comprimido 

sinvastatina 
 

10 mg comprimido 

20 mg comprimido 

40 mg comprimido 

succinato de metoprolol 
 25 mg 

comprimido de liberação 
prolongada 
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 50 mg 

comprimido de liberação 
prolongada 

100 mg 
comprimido de liberação 

prolongada 

tartarato de metoprolol 100 mg comprimido 

Medicamentos dermatológicos 

acetato de hidrocortisona 10 mg/g (1%) creme 

aciclovir 50 mg/g creme 

ácido salicílico 50 mg/g (5%) (FN) pomada 

alcatrão mineral 10 mg/g (1%) (FN) pomada 

álcool etílico* 
 

70% gel – FN 

70% (p/p) solução – FN 

cetoconazol 20 mg/g (2%) xampu 

cloridrato de lidocaína 2% (20 mg/g) gel 

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

digliconato de clorexidina* 2% a 4% solução para uso tópico 

fosfato de clindamicina 1% gel/solução tópica 

imiquimode 50mg/g creme 

hipoclorito de sódio* 10 mg de cloro/ml solução 

nitrato de miconazol 
 
 

2% (20 mg/g) loção 

2% (20 mg/g) pó 

2% (20 mg/g) creme vaginal 

óleo mineral nsa óleo para uso oral 

pasta-d'água (FN) pasta 

permanganato de potássio* 100 mg (FN) 
pó ou comprimido para uso 

tópico 

peróxido de benzoíla 
 

25 mg/g (2,5%)(FN) gel 

50 mg/g (5%) (FN) gel 

podofilina 
100 mg/ml (10%) a 

250 mg/ml (25%)(FN) solução para uso tópico 

podofilotoxina 1,5mg/g creme 

sulfadiazina de prata 10 mg/g (1%) creme 

Aparelho geniturinário e hormônios sexuais 

acetato de medroxiprogesterona 
 

50 mg/ml suspensão injetável 

150 mg/ml suspensão injetável 

10 mg comprimido 

cabergolina 0,5 mg comprimido 

dispositivo intrauterino plástico com 
cobre* NSA modelo T 380 mm2 

enantato de noretisterona + valerato 
de estradiol 50 mg/ml + 5 mg/ml solução injetável 

estriol 1 mg/g creme vaginal 

estrogênios conjugados 

0,3 mg comprimido 

0,625 mg/g creme vaginal 

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

finasterida 5 mg comprimido 

levonorgestrel 

0,75 mg comprimido 

1,5 mg comprimido 

metronidazol 100 mg/g (10%) gel vaginal 

misoprostol 25 mcg comprimido vaginal 
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 200 mcg comprimido vaginal 

nifedipino 10 mg cápsula ou comprimido 

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

noretisterona 0,35 mg comprimido 

Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais e insulinas 
acetato de betametasona + fosfato 
dissódico de betametasona 3 mg/ml + 3 mg/ml suspensão injetável 

dexametasona 
 

4 mg comprimido 

0,1 mg/ml elixir 

fosfato dissódico de dexametasona 4 mg/ml solução injetável 

fosfato sódico de prednisolona 

 

1 mg/ ml solução oral 

3 mg/ ml solução oral 

iodo + iodeto de potássio* 20 mg/ml + 40 mg/ml 
solução (FN) 

 

levotiroxina sódica 

25 mcg comprimido 

50 mcg comprimido 

100 mcg comprimido 

prednisona 
 

5 mg comprimido 

20 mg comprimido 

propiltiouracila 100 mg comprimido 

succinato sódico de hidrocortisona 
 

100 mg pó para solução injetável 

500 mg 
pó para solução injetável 

 

Anti-infecciosos para uso sistêmico 

aciclovir 200 mg comprimido 

aciclovir sódico 250 mg pó para solução injetável 

amoxicilina 
 

500 mg comprimido ou cápsula 

50 mg/ml pó para suspensão oral 

amoxicilina + clavulanato de potássio 

50 mg/ml + 12,5 mg/ml suspensão oral 

500 mg + 125mg comprimido 

azitromicina 

500 mg  comprimido 

40mg/ml pó para suspensão oral 

benzilpenicilina benzatina 
 

600.000 UI 
pó para suspensão injetável/susp. 

injetável 

1.200.000 UI 
pó para suspensão injetável/susp. 

injetável 

benzilpenicilina potássica 5.000.000 UI pó para solução injetável 
benzilpenicilina procaína + 
benzilpenicilina potássica 300.000 UI + 100.000 UI 

pó para suspensão 
injetável 

cefalexina 
 

500 mg cápsula ou comprimido 

50 mg/ml suspensão oral 

cefotaxima sódica 500 mg pó para solução injetável 

ceftriaxona 
 

250 mg pó para solução injetável 

1 g pó para solução injetável 

500mg pó para solução injetável 

claritromicina 
 

250 mg comprimido 

500 mg cápsula ou comprimido 

50 mg/ml suspensão oral 

cloranfenicol 250 mg cápsula ou comprimido 

ciprofloxacino 250 mg comprimido 
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 500 mg comprimido 

cloridrato de clindamicina 

150 mg cápsula 

300 mg cápsula 

cloridrato de tetraciclina 500mg cápsula 

estolato de eritromicina 
 

25 mg/ml suspensão oral 

50 mg/ml suspensão oral 

500 mg comprimido 

fluconazol 

10 mg/ml pó para suspensão oral 

150 mg cápsula 

100 mg cápsula 

Itraconazol 
 

10 mg/ml solução oral 

100 mg cápsula 

metronidazol 
 

250 mg comprimido 

400 mg comprimido 

nitrofurantoína 
 

100 mg cápsula 

5 mg/ml suspensão oral 

rifampicina 300mg cápsula 

sulfametoxazol + trimetoprima 
 

40 mg/ml + 8 mg/ml suspensão oral 

80 mg/ml + 16 mg/ml solução injetável 

400 mg + 80 mg comprimido 

Sistema musculoesquelético 

alendronato de sódio 
 

10 mg comprimido 

70 mg comprimido 

alopurinol 
 

100 mg comprimido 

300 mg comprimido 

Ibuprofeno 
 
 

200 mg comprimido 

300 mg comprimido 

600 mg comprimido 

50 mg/ml suspensão oral 

Sistema nervoso 

   

ácido acetilsalicílico 500 mg comprimido 

cabergolina 0,5 mg comprimido 

carbamazepina 
 

200 mg comprimido 

400 mg comprimido 

20 mg/ml suspensão oral 

carbonato de lítio 300 mg comprimido 

clonazepam 2,5 mg/ml solução oral 

cloridrato de lidocaína+ glicose 5% + 7,5% solução injetável 

cloridrato de amitriptilina 

25 mg comprimido 

75 mg comprimido 

cloridrato de biperideno 
 
 

2 mg comprimido 

4 mg 
 

comprimido de liberação 
prolongada 

cloridrato de bupivacaína 

2,5 mg/ml (0,25%) solução injetável 

5 mg/ml (0,50%) solução injetável 

cloridrato de clomipramina 

10 mg comprimido 

25 mg comprimido 

cloridrato de clorpromazina 40 mg/ml solução oral 
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5 mg/ml solução injetável 

25 mg comprimido 

100 mg comprimido 

cloridrato de fluoxetina 20 mg cápsula ou comprimido 

cloridrato de lidocaína 100 mg/ml solução spray 

cloridrato de lidocaína+ hemitartarato 
de epinefrina 
 

2% + 1:200.000 solução injetável 
2% + 1:80.000 solução injetável 

1% + 1:200.000 solução injetável 

cloridrato de nortriptilina 
 

10 mg cápsula 

25 mg cápsula 

50 mg cápsula 

75 mg cápsula 
cloridrato de prilocaína + felipressina 30mg/ml (3%) + 0,03 UI/ml solução injetável 

decanoato de haloperidol 50 mg/ml solução injetável 

diazepam 
 

5 mg/ml solução injetável 

5 mg comprimido 

10 mg comprimido 

dipirona  

500 mg/ml solução injetável 

500 mg comprimido 

500 mg/ml solução oral 

fenitoína  

20 mg/ml suspensão oral 

50 mg/ml solução injetável 

100 mg comprimido 

fenobarbital 
 

40 mg/ml solução oral 

100 mg/ml solução injetável 

100 mg comprimido 

haloperidol 
 
 

1 mg comprimido 

5 mg comprimido 

2 mg/ml solução oral 

5 mg/ml solução injetável 

lactato de biperideno 5 mg/ml solução injetável 

levodopa + benserazida 

100 mg + 25 mg comprimido ou cápsula 

200 mg + 50 mg comprimido 

levodopa + carbidopa 

200 mg + 50 mg comprimido 

250 mg + 25 mg comprimido 

midazolam 2 mg/ml solução oral 

paracetamol 

500 mg comprimido 

200 mg/ml solução oral 

ácido valproico (valproato de sódio) 
 
 

250 mg cápsula ou comprimido 

50 mg/ml) solução oral ou xarope 

500 mg comprimido 

Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 

albendazol 
 

40 mg/ml suspensão oral 

400 mg comprimido mastigável 

benzoilmetronidazol 40 mg/ml suspensão oral 

ivermectina 6 mg comprimido 

permetrina 

10 mg/g (1%) loção 

50 mg/g (5% ) 
Loção 

 

teclozana 500mg comprimido 
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10mg/ml suspensão oral 

Aparelho respiratório 

brometo de ipratrópio 
 

0,25mg/ml solução para inalação 

20mcg/dose solução para inalação oral 

budesonida 
 

32 mcg suspensão para inalação nasal 

50 mcg suspensão para inalação nasal 

64 mcg suspensão para inalação nasal 

cloreto de sódio 0,9% (9 mg/ml) solução nasal 

cloridrato de prometazina 

25 mg comprimido 

25 mg/ml solução injetável 

dipropionato de beclometasona 
 
 
 

50 mcg/dose 
solução para inalação oral / 

suspensão para inalação nasal 

200 mcg/dose 

Pó para inalação oral ou solução 
para inalação oral ou cápsula para 

inalação oral 

250 mcg/dose solução para inalação oral 

400 mcg/dose pó ou cápsula para inalação oral 

loratadina 

10 mg comprimido 

1 mg/ml xarope 

maleato de dexclorfeniramina 

2 mg comprimido 

0,4 mg/ml solução oral ou xarope 

sulfato de salbutamol 
 
 
 

0,5 mg/ml 
 solução injetável 

100mcg/dose aerossol oral 

5 mg/ ml solução inalatória 

Órgãos sensitivos 

acetazolamida 250 mg comprimido 
cloridrato de pilocarpina  20 mg/ml (2%) solução oftálmica 

cloridrato de tetraciclina 10 mg/g (1%) pomada oftálmica 

dexametasona 1 mg/ml ou 1 mg/g (0,1%) 
suspensão oftálmica ou pomada 

oftálmica 

hipromelose 

3 mg/ml (0,3%) solução oftálmica 

5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica 

maleato de timolol 

2,5 mg/ml (0,25%) solução oftálmica 

5 mg/ml (0,5%) solução oftálmica 

sulfato de gentamicina 

5 mg/g pomada oftálmica 

5 mg/ml solução oftálmica 

sulfato de polimixina B + sulfato de 
neomicina + fluocinolona + 
cloridrato de lidocaína 

10.000UI/ml + 35000mg/ml + 
0,250mg/ml + 20mg/ml Solução otológica 

Diversos 

água para injeção* 
 
 

NSA solução injetável 5 ml 

NSA solução injetável 10 ml 

NSA solução injetável 100 ml 

NSA solução injetável 500 ml 

cloridrato de naloxona 0,4 mg/ml solução injetável 

cloridrato de protamina 10 mg/ml solução injetável 

flumazenil 0,1 mg/ml solução injetável 

folinato de cálcio (ácido folínico) 15 mg comprimido 
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glicose 
 

50 mg/ml (5%) solução injetável 

100 mg/ml (10%) solução injetável 

500 mg/ml (50%) solução injetável 

mesilato de pralidoxima 200 mg solução injetável 

Fitoterápicos 

alcachofra (Cynara scolymus L.) 

24mg a 48mg de derivados 
de ácido cafeoilquínico 

expressos em ácido 
clorogênico (dose diária) 

cápsula, comprimido, solução oral 
e/ou tintura 

aroeira (Schinus terebinthifolia Raddi) 

1,932 mg de ácido gálico 
(dose diária) gel e/ou óvulo vaginal 

babosa [Aloe vera (L.) Burm. f.] 10-70% gel fresco Creme/gel 

cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana 
DC.) 

20mg a 30 mg de derivados 
hidroxiantracênicos 

expressos em cascarosídeo A 
(dose diária) cápsula e/ou tintura 

espinheira-santa (Maytenus ilicifolia 
Mart. Ex Reissek) 

60mg a 90mg de taninos 
totais expressos em pirogalol 

(dose diária) 
cápsula, emulsão oral, suspensão 

oral e/ou tintura 

garra-do-diabo (Harpagophytum 
procumbens DC. Ex Meissn) 

30mg a 100mg de 
harpagosídeo ou 45mg a 
150mg de iridoides totais 

expressos em harpagosídeos 
(dose diária) 

cápsula 
comprimido 

comprimido de liberação 
retardada 

guaco (Mikania glomerata Spreng.) 
0,5 mg a 5mg de cumarina 

(dose diária) solução oral, tintura e/ou xarope 

hortelã (Mentha x piperita L.) 

60mg a 440mg de mentol e 
28 mg a 256mg de mentona 

(dose diária) cápsula 

isoflavona-de-soja [Glycine max (L.) 
Merr.] 

50mg a 120mg de 
isoflavonas(dose diária) cápsula ou comprimido 

plantago (Plantago ovata Forssk.) 3g a 30g (dose diária) pó para dispersão oral 

salgueiro (Salix alba L.) 
60mg a 240 mg de salicina 

(dose diária) 

comprimido 
elixir 

solução oral 

unha-de-gato [Uncaria tomentosa (Willd. 
ex Roem. & Schult.)]) 

0,9 mg de alcaloides 
oxindólicos pentacíclicos cápsula, comprimido e/ou gel 

Insumos 
 

agulha para caneta aplicadora NSA NSA 

caneta para aplicação de insulina NSA NSA 

diafragma* 

NSA 60 mm de diâmetro 

NSA 65 mm de diâmetro 

NSA 70 mm de diâmetro 

NSA 75 mm de diâmetro 

NSA 80 mm de diâmetro 

NSA 85 mm de diâmetro 

glutaral*          2% solução 

hipoclorito de sódio* 10 mg/ml (1%) solução 

lancetas para punção digital* NSA unidade 
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seringas com agulha acoplada para 
aplicação de insulina* NSA unidade 

tiras reagentes de medida de 
glicemia* capilar NSA unidade 

Legenda: NSA - Não se aplica. FN: Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. 
*insumos do componente básico.   
OBS.: Os itens em vermelho correspondem a novas incorporações. 
Adaptada da RENAME 2020. 
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Parte II - Medicamentos do Componente Estratégico  

 

O componente estratégico da assistência farmacêutica - CESAF é formado por uma 

série de medicamentos empregados no tratamento de doenças com perfil endêmico que 

apresentam considerável expressão socioeconômica e cujo tratamento de seus portadores 

configura uma estratégia de controle.  

O CESAF engloba também insumos destinados a prevenção, diagnóstico, tratamento e 

controle de agravos específicos. Tal componente abrange o controle de endemias focais, tais 

como: malária, leishmaniose, Chagas e outras doenças endêmicas de abrangência nacional 

ou regional; controle da tuberculose; hanseníase; DST/AIDS; sangue e hemoderivados; 

alimentação e nutrição; controle do tabagismo; doença enxerto x hospedeiro, dentre outras. 

O Ministério da Saúde é o responsável pelo financiamento, aquisição e distribuição 

aos Estados e Distrito Federal dos medicamentos, vacinas e outros insumos do componente 

estratégico. 

Apresentaremos a lista dos medicamentos e insumos do CESAF organizados por 

grupos de agravos. 

Tabela II – Lista de medicamentos e insumos do CESAF segundo grupo de agravos 

Substância ativa Concentração/ 
Composição 

Forma farmacêutica 

Brucelose 

rifampicina 

300mg cápsula 

20 mg/mL (2%) suspensão oral 

doxiciclina  100 mg comprimido 

sulfato de estreptomicina  1 g pó para solução injetável 

Coagulopatia 

acetato de desmopressina 

4 mcg/ml solução injetável 

15 mcg/ml solução injetável 

ácido tranexâmico 

250 mg comprimido 

500 mg comprimido 
complexo protrombínico humano (fatores de 
coagulação II, VII, IX, X em combinação) 500 UI a 600 UI pó para solução injetável 

complexo protrombínico parcialmente ativado 
(fatores de coagulação II, VIIa, IX, X em 
combinação) 

500 UI 

pó para solução injetável 
 

1.000 UI 

2.500 UI 

fator IX de coagulação 

200 UI a 250 UI 

pó para solução injetável 500 UI a 600 UI 

fator VII ativado recombinante (alfaeptacogue 
ativado) 

1 mg (50.000 UI) pó para solução injetável 
 
 
 
 

2 mg (100.000 UI) 

5 mg (250 KUI) 
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fator VIII associado ao Fator de von Willebrand 
para imunotolerância 

 

250 UI 

pó para solução injetável 

500 UI 

1.000 UI 

fator VIII associado a fator de von Willebrand 
para imunotolerância 

250 UI 

pó para solução injetável 

500 UI 

1.000 UI 

fator VIII da coagulação 

250 UI 

pó para solução injetável 

500 UI 

1.000 UI 

fator VIII para doença de von Willebrand 450 a 500 UI pó para solução injetável 

fator VIII recombinante (alfaoctocogue) 
 
 

250 UI 

pó para solução injetável 

500 UI 

1.000 UI 

fator XIII de coagulação 250 UI pó para solução injetável 

fibrinogênio (Fator I) 1 g pó para solução injetável 

selante de fibrina - pó  
Tuberculose 

ácido paraminossalicílico 4 g granulado oral 
capreomicina 1 g pó para solução injetável 
claritromicina 500 mg comprimido/cápsula 

cloridrato de moxifloxacino 400 mg comprimido 

cloridrato de piridoxina 100 mg comprimido 

clofazimina 
100 mg cápsula 
50 mg cápsula 

cloridrato de etambutol 400 mg comprimido 

etionamida 250 mg comprimido 

isoniazida 100 mg comprimido 

isoniazida 300 mg comprimido 

levofloxacino 

250 mg comprimido 

500 mg comprimido 

linezolida 
600 mg comprimido 
2 mg/ml solução para infusão 

ofloxacino 400 mg comprimido revestido 

pirazinamida 

500 mg comprimido 

30 mg/ml (3%) suspensão oral 

pirazinamida 150 mg comprimido dispersível 

prednisona 

5 mg comprimido 

20 mg comprimido 

rifabutina 150mg cápsula 

rifampicina 300mg cápsula 

rifampicina 20mg/ml (2%) suspensão oral 

rifampicina + isoniazida 150 mg + 75 mg comprimido 

rifampicina + isoniazida 300mg + 150 mg comprimido 

rifampicina + isoniazida 75 mg + 50 mg comprimido dispersível 

rifampicina + isoniazida + pirazinamida 75 mg + 50 mg + 150 mg comprimido dispersível 

rifampicina + isoniazida + pirazinamida + 
etambutol 

150 mg + 75 mg + 400 mg+ 
275 mg comprimido 

sulfato de estreptomicina 1g pó para solução injetável 

sulfato de amicacina 250mg/ml solução injetável 

terizidona 250 mg Cápsula 
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Geo-helmintíases 

albendazol 400 mg comprimido mastigável 

Infecções fúngicas sistêmicas, meningites 

anfotericina B (complexo lipídico) 5mg/ml suspensão injetável 

fluconazol 2 mg/ml solução injetável 
itraconazol 100 mg cápsula 

Infecções fúngicas sistêmicas, meningites e leishmaniose 

anfotericina B (desoxicolato) 50 mg 

pó para solução injetável 
 

Meningite 

anfotericina B (complexo lipídico) 5mg/ml suspensão injetável 

anfotericina (B lipossomal) 50 mg 
pó liofilizado para solução 

injetável 

anfotericina B (desoxicolato) 50 mg 
pó liofilizado para solução 

injetável 

fluconazol 2 mg/ml solução injetável 
itraconazol 100 mg cápsula 

rifampicina 

300mg cápsula 

20mg/ml (2%) suspensão oral 

sulfato de amicacina 250mg/ml solução injetável 
Leishmanioses 

antimoniato de meglumina 300 mg/ml solução injetável 

isetionato de pentamidina 300 mg pó para solução injetável 

anfotericina B lipossomal 50 mg 
pó liofilizado para solução 

injetável 

miltefosina 

10mg cápsula 

50 mg cápsula 

Leishmaniose tegumentar mucosa-tratamento adjunto 

pentoxifilina 400mg comprimido 

Malária 

artemeter + lumefantrina 20 mg + 120 mg comprimido 
artesunato 60 mg/ml pó para solução injetável 

artesunato + mefloquina 

25 mg + 55 mg comprimido  

100 mg + 220 mg comprimido  

cloridrato de clindamicina 300 mg cápsula 

cloroquina 150 mg comprimido 

dicloridrato de quinina 300 mg/ml solução injetável 

difosfato de primaquina 

15 mg comprimido 

5 mg comprimido 

doxicilina 100mg comprimido 

fosfato de clindamicina 150 mg/ml solução injetável 
sulfato de quinina 500 mg comprimido 

Cólera e tracoma 

azitromicina 

500 mg comprimido 

40 mg/ml pó para suspensão oral 

doxiciclina 100 mg comprimido 

Febre maculosa brasileira e outras riquetsioses, leptospirose, peste 

doxiciclina 100 mg comprimido 

Meningite, peste, tuberculose 

sulfato de amicacina 250mg/ml solução injetável 
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Cólera, febre maculosa brasileira e outras riquetsioses, tracoma, leptospirose, peste 

doxiciclina 100 mg pó para solução injetável 

Cólera, coqueluche e difteria 

estolato de eritromicina 

500 mg comprimido 

50 mg/ml suspensão oral 
Coqueluche 

azitromicina 250 mg comprimido 
claritromicina 500 mg comprimido/cápsula 

estolato de eritromicina 

500 mg comprimido 

50 mg/ml suspensão oral 
Doença de Chagas 

 benznidazol 

12,5 mg comprimido 

100 mg comprimido 

Hanseníase 

clofazimina 
50 mg cápsula 
100 mg cápsula 

cloridrato de minociclina 100 mg comprimido  

ofloxacino 400 mg comprimido  
pentoxifilina 400 mg comprimido  

prednisona 

5 mg comprimido 

20 mg comprimido 

rifampicina e dapsona (esquema paucibacilar 
adulto) 

Blister contendo 2 cápsulas 
de rifampicina 300 mg e 28 

comprimidos de dapsona 
100 mg cápsula e comprimido 

rifampicina e dapsona (esquema paucibacilar 
pediátrico) 

Blister contendo 1 cápsula 
de rifampicina 150 mg, 1 

cápsula de rifampicina 300 
mg e 28 comprimidos de 

dapsona 50 mg cápsula e comprimido 

rifampicina, dapsona e clofazimina (esquema 
multibacilar adulto) 

Blister contendo 2 cápsulas 
de rifampicina 300 mg, 28 
comprimidos de dapsona 

100 mg, 3 cápsulas de 
clofazimina 100 mg e 27 

cápsulas de clofazimina 50 mg cápsula e comprimido 

rifampicina, dapsona e clofazimina (esquema 
multibacilar pediátrico) 

Blister contendo 1 cápsula de 
rifampicina 150 mg, 1 cápsula 

de rifampicina 300 mg e 28 
comprimidos de dapsona 50 mg 
16 cápsulas de clofazimina 50 mg cápsula e comprimido 

talidomida 100 mg 
comprimido 

 

Quimioprofilaxia de contatos de doentes de hanseníase 

rifampicina 

300mg cápsula 

20mg/ml suspensão oral 

Lúpus eritematoso sistêmico; Mieloma múltiplo e doença do enxerto contra hospedeiro; Úlceras aftoides 
idiopáticas em pacientes portadores de HIV/aids 

talidomida 100 mg comprimido 

Febre tifoide, febre maculosa brasileira e outras riquetsioses 

cloranfenicol 25 mg/ml 

suspensão oral 
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Surtos de dengue e doenças diarreicas agudas 

 cloreto de sódio 0,9 % (0,154 mEq/ml) solução injetável 

sais para reidratação oral 

cloreto de sódio, glicose anidra, 
cloreto de potássio, citrato de 

sódio di- hidratado pó para solução oral 

solução ringer + lactato 

lactato de sódio 3 mg/ ml + 
cloreto de sódio 6 mg/ml + 

cloreto de potássio 0,3 mg/ml 
+ cloreto de cálcio 0,2 mg/ml solução injetável 

Surtos de dengue e febre de chikungunya 

 paracetamol* 
500 mg comprimido 

200 mg/ml solução oral 
Tabagismo 

cloridrato de bupropiona 150 mg 
comprimido de liberação 

prolongada 

nicotina 
 
 

7 mg adesivo transdérmico 
14 mg adesivo transdérmico 

21 mg adesivo transdérmico 

2 mg goma de mascar 

2 mg pastilha 

Infecção pelo HIV 

darunavir 
 

75 mg comprimido 

150 mg comprimido 

300 mg comprimido 

600 mg comprimido 

didanosina 
 4 g 

pó para solução oral 
(preparação 

extemporânea) 

dolutegravir sódico 50mg comprimido 

efavirenz 

600 mg comprimido  

30 mg/ml solução oral 

200 mg cápsula 

enfuvirtida 
108mg (90 mg/ml após 

reconstituição) 

pó para solução 
injetável 

estavudina 1 mg/ml solução oral 

etravirina 100 mg comprimido 

etravirina 200 mg comprimido 

fosamprenavir 
 50 mg/ml suspensão oral 

fumarato de tenofovir desoproxila 300 mg comprimido  

fumarato de tenofovir desoproxila +   
lamivudina 300 mg + 300 mg comprimido  

fumarato de tenofovir desoproxila + 
lamivudina + efavirenz 300 mg+ 300 mg+ 600 mg comprimido 

fumarato de tenofovir desoproxila + 
entricitabina  300mg + 200 mg comprimido 

lamivudina 

10 mg/ml solução oral 

150 mg comprimido  

lopinavir + ritonavir 
 

200 mg + 50 mg comprimido 

80 mg/ml + 20 mg/ml solução oral 
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100 mg + 25 mg comprimido 

maraviroque 150 mg comprimido  

nevirapina 

200 mg comprimido 

10 mg/ml suspensão oral 

raltegravir 
 

100 mg comprimido mastigável 

400 mg comprimido  

ritonavir 
 

80 mg/ml solução oral  

100 mg comprimido 

saquinavir 200 mg cápsula mole 

sulfato de abacavir 
20 mg/ml solução oral 
300 mg comprimido 

sulfato de atazanavir 

200 mg cápsula  

300 mg cápsula  

tipranavir 
250 mg cápsula mole 

100 mg/ml solução oral 

zidovudina 
 

10 mg/ml solução injetável 
100 mg cápsula dura 

10 mg/ml xarope 

zidovudina + lamivudina 300 mg + 150 mg comprimido  

Intoxicação aguda por cianeto 

hidroxocobalamina 5g 
pó para solução 

injetável 

Raiva humana 

dicloridrato de sapropterina 100 mg comprimido 

imunoglobulina humana antirrábica 150 UI/ml solução injetável 

soro antirrábico 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo, 200 UI 
de vírus da raiva (200 UI/ml) solução injetável 

Filariose 

dietilcarbamazina 50 mg comprimido 

Doença falciforme 

fenoximetilpenicilina potássica 80.000 UI/ml pó para solução oral 

Influenza 

fosfato de oseltamivir 

30 mg cápsula 
45 mg cápsula 
75 mg cápsula 

zanamivir 5 mg pó para inalação oral 

Hepatites virais 

imunoglobulina anti-hepatite B 180 UI/ml -200 UI/ml solução injetável 

Tétano 

Imunoglobulina antitetânica 250 UI/ml solução injetável 

soro antitetânico  

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo, a 
1.000 UI de toxina tetãnica solução injetável 

Sífilis 

benzilpenicilina benzatina 1.200.000UI 
pó para suspensão 

injetável/susp. injetável 

benzilpenicilina potássica 5.000.000UI pó para solução injetável 
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Sífilis. Donovanose e doença inflamatória pélvica 

doxiciclina  100mg comprimido 

Toxoplasmose 

espiramicina 500mg comprimido 

pirimetamina 25mg comprimido 

sulfadiazina 500mg comprimido 

Imunização 

vacina adsorvida difteria e tétano adulto NSA suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria e tétano infantil NSA suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis NSA suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis 
(acelular) adulto NSA suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis 
(acelular) infantil NSA suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis, 
hepatite B(recombinate) e Haemophilus 
influenza B(conjugada) NSA suspensão injetável 

vacina adsorvida hepatite A (inativada) adulto NSA suspensão injetável 

vacina adsorvida hepatite A (inativada) infantil NSA suspensão injetável 

vacina BCG NSA pó para suspensão injetável 

vacina cólera (inativada) NSA suspensão oral 

vacina febre amarela (atenuada) NSA pó para solução injetável 

vacina febre tifoide (polissacarídica) NSA solução injetável 

vacina Haemophilus influenza B (conjugada) NSA pó para solução injetável 

vacina hepatite B(recombinate) NSA suspensão injetável 

vacina influenza trivalente (fragmentada, 
inativada) NSA suspensão injetável 

vacina meningocócica ACWY (conjugada) 
solução injetável NSA solução injetável 

vacina meningocócica C (conjugada) NSA pó para suspensão injetável 

vacina papilomavírus humano sorotipos 6, 11, 
16 e 18 (recombinante) NSA suspensão injetável 

vacina pneumocócica 10-valente (conjugada) NSA suspensão injetável 

vacina pneumocócica 23-
valente(polissacarídica) NSA solução injetável 

vacina pneumocócica 13-valente (conjugada) NSA solução injetável 

vacina poliomielite 1, 2 e 3 (atenuada) NSA solução oral 

vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) NSA solução injetável 

vacina raiva (inativada) NSA pó para suspensão injetável 

vacina rotavírus humano G1P1 [8] (atenuada) NSA suspensão oral 

vacina sarampo caxumba, rubéola NSA pó para solução injetável 

 vacina sarampo caxumba, rubéola varicela 
(atenuada) NSA pó para solução injetável 

vacina varicela (atenuada) NSA pó para solução injetável 

Varicela Zoster 

Imunoglobulina antivaricela zoster 125 UI/ 2,5 ml solução injetável 

Prevenção de Deficiências Nutricionais 

micronutrientes 

cada sachê de 1 g contém: 
vitamina A 400 mcg, vitamina D 

5 mcg, vitamina E 5 mg, pó 
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vitamina C 30 mg, vitamina B1 
0,5 mg, vitamina B2 0,5 mg, 

vitamina B6 0,5 mg, vitamina PP 
6 mg, vitamina B9 150 mcg, 

vitamina B12 0,9 mcg, ferro 10 
mg, zinco 4,1 mg, cobre 560 

mcg, selênio 17 mcg, iodo 90mcg 

palmitato de retinol 

100.000 UI cápsula mole 

200.000 UI 
cápsula mole 

 
Esquistossomose 

 
oxamniquina 50 mg/ml suspensão oral 
praziquantel 600 mg comprimido 

Prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório 
 

palivizumabe 
 
 

50 mg 
pó para solução 

injetável 

100 mg 
pó para solução 

injetável 
Acidentes por animais peçonhentos 

 

soro antiaracnídico (Loxosceles, Phoneutria e 
Tityus) 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo, 1,5 
Dose Mínima Mortal (DMM) de 

veneno referência de Tityus 
serrulatus (1,5 DMM/ ml) 1,5 

DMM de veneno de Phoneutria 
nigriventer (1,5 DMM/ ml) 15 

DMN (Dose Mínima Necrosante) 
de veneno de Loxosceles gaucho 

(15 DMN/ml) solução injetável 

soro antibotrópico (pentavalente) 

Cada ml contém 
imunoglobulinas (IgG) que 

neutralizam, no mínimo, 5 mg 
de veneno referência de 

Bothrops jararaca (5 mg/ ml) solução injetável 

soro antibotrópico (pentavalente) e 
anticrotálico 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 5 mg 
de veneno referência de 

Bothrops jararaca a 1,5 mg de 
veneno referência de Crotalus 
durissus terrifcus (5 mg/ml e 1,5 

mg/ml) solução injetável 

soro antibotrópico (pentavalente) e 
antilaquético 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 5 mg 
de veneno referência de 

Bothrops jararaca e 3mg de 
veneno de Lachesis muta (5 solução injetável 
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mg/ml e 3 mg/ ml) 

soro anticrotálico 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 1,5 mg 
de veneno de Crotalus durissus 

terrifcus (1,5 mg/ml) solução injetável 

soro antielapídico (bivalente) 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 1,5 mg 
de veneno referência de 

Micrurus frontalis(1,5 mg/ml) solução injetável 

soro antiescorpiônico 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 1,5 mg 
DDM(Dose Mínima Mortal) de 
veneno de Tityus serrulatus(1,5 

DMM/ml) solução injetável 

soro antilonômico 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 0,35 
mg de veneno de Lonomia 

obliqua (0,35 mg/ml) solução injetável 

soro antiloxoscélio (trivalente) 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 15 
DMN(Dose Mínima 

Necrosante) de veneno de 
aranhas das espécies 

Loxosceles laeta, Loxosceles 
gaucho e Loxosceles 

intermedia (15 DMN/ml) solução injetável 
Botulismo 

soro antibotulínico AB (bivalente) 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 375 UI 
do tipo botulínica A e 275 UI de 
toxina botulínica do tipo B (375 

UI/ml e 275 UI/ml solução injetável 
Difteria 

 

soro antidiftérico 

Cada ml contém 
imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo a 
1.000 UI de toxina diftérica 

(1.000 UI/ml) solução injetável 
Leucemia/Linfoma de células T associado ao HTLV-1 

 

zidovudina 

                    100mg cápsula 
10mg/ml solução injetável 

10mg/ml 

Xarope 
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Insumos 
 

hipoclorito de sódio 25mg/ml (2,5%) solução 
preservativo feminino Até 20 cm nsa 

preservativo masculino 

160 mm x 49 mm nsa 
160 mm x 52 mm nsa 

gel lubrificante nsa gel 
OBS.: Itens em vermelho correspondem a novas incorporações. 
Adaptado do Anexo II da RENAME 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

Medicamentos do 

Componente 

Especializado da 

Assistência 

Farmacêutica 
 

 

 

 

 

 
PARTE 

III 



30 
 

Parte III – Medicamentos do Componente Especializado 

  

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) é uma das estratégias 

para assegurar o acesso aos medicamentos destinados a tratar doenças de alta prevalência, 

patologias específicas, casos de intolerância ou refratariedade aos tratamentos de primeira linha 

ou ainda casos de evolução para quadro clínico grave.   

O CEAF é norteado pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). Tais 

documentos definem as linhas de cuidado para cada situação clínica, indicando a melhor 

abordagem terapêutica em cada fase evolutiva do agravo, a partir das melhores evidências 

disponíveis. 

Desta forma apresentamos a lista de Medicamentos Especializados organizada por 

doença/agravo, detalhando a responsabilidade de financiamento e aquisição de cada 

medicamento uma vez que tais atividades são compartilhadas entre os três entes federados.   

 

Lista III – Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica por agravo 

Princípio ativo/Concentração/Forma farmacêutica Financiamento/Aquisição 

Acne 

Isotretinoina 10 mg e 20mg (por cápsula) 2 

Isotretinoina 20 mg (por cápsula) 2 

Acromegalia 

Cabergolina 0,5 mg (por comprimido) 1A 

Lanreotida 60 mg, 90 e 120mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Octreotida 0,1 mg/ml injetável (por ampola) 1B 

Octreotida lar 10 mg/ml injetável (por frasco-ampola) 1B 

Octreotida lar 20 mg/ml e 30mg/ml injetável (por frasco-ampola) 1A 

Anemia Aplástica 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral ( frasco de 50 ml) 2 

Filgrastim 300 mcg injetável (FA ou seringa preenchida) 1A 

Anemia Hemolítica Autoimune 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral ( frasco de 50 ml) 2 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) 1B 
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Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) 
1B 

 
 

Anemia na Insuficiência Renal Crônica 

Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável ( fr 5 ml) 1B 

Angioedema Hereditário 

Danazol 100 mg e 200mg (por cápsula) 1B 

Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha 

Ciclofosfamida 50mg (por drágea) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) 1B 

Artrite Psoríasica 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral ( frasco de 50 ml) 2 

Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola) 1A 

Etanercepte 50 mg injetável (FA ou seringa preenchida) 1A 

Infliximabe 10 mg/ml injetável (frasco-ampola 10 ml) 1A 

Leflunomida 20 mg (por comprimido) 1A 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 1A 

Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) 1A 

Naproxeno 250 mg e 500mg(por comprimido) 2 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

Certolizumabe pegol 200 mg solução injetável   

Artrite Reativa - Doença de Reiter   

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Artrite Reumatoide 

Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola) 1A 

Abatacepte 125 mg injetável  1A 
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Azatioprina 50mg (comp) 2 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (por seringa preenchida) 1A 

Cloroquina 150 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola) 1A 

Etanercepte 50 mg injetável (FA ou seringa preenchida) 1A 

Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) 2 

golimumabe 50mg injetável  1A 

Infliximabe 10 mg/ml injetável (frasco-ampola 10 ml) 1A 

Leflunomida 20 mg (por comprimido) 1A 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 1A 

Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) 1A 

Naproxeno 250 mg (por comprimido)  2 

Naproxeno 500 mg (por comprimido)  2 

Rituximabe 500 mg injetável (frasco-ampola de 50ml) 1A 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Tofacitinibe 5mg comprimido 1A 

Tocilizumabe 20 mg/ml injetável (frasco-ampola  4 ml) 1A 

Asma 

Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) 2 

Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses) 2 

Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses) 2 

Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) 2 

Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses) 2 

Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) 2 

Formoterol 12 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) 2 

Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg (cáp. inalante) 2 

Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) 2 

Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) 2 

Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (cáp. inalante) 2 

Salmeterol 50 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco de 60 doses) 2 

Atrofia Muscular Espinhal 
 

Nusinersena 2,4 mg/ml solução injetável 
 
 
  

Colangite biliar 
 

Ácido Ursodesoxicólico 50 mg 
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Ácido Ursodesoxicólico 150 mg 
 

  

Ácido Ursodesoxicólico 300 mg 
 
 
  

Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo 

Somatropina 4 UI ou 12UI ou 15UI ou  16UI ou 18UI ou 24UI ou 30UI  injetável (por 
frasco-ampola) 

1A 

Deficiência de Biotinidase 

Biotina 2,5mg cápsula 1A 

Dermatomiosite e Polimiosite 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) 2 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) 1B 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido)  1A 

Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml)  1A 

Diabetes Insípido 

Desmopressina 0,1 mg/ml aplicação nasal (fr 2,5 ml) 1A 

Desmopressina 0,1 e  0,2 mg comprimido 1A 

Diabete Melito - Tipo 1 

Insulina Análoga de ação  rápida 100 UI/ml solução injetável. 1A 

Insulina Análoga de ação  prolongada 100 UI/ml solução injetável.   

Dislipidemia 

Ácido nicotínico 250mg, 500 mg e 750mg (comp. liberação prolongada) 2 

Atorvastatina 10 mg, 20mg, 40mg e 80mg (por comprimido) 2 

Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido) 2 

Bezafibrato 400 mg (comprimido de desintegração lenta) 2 

Ciprofibrato 100 mg (por comprimido) 2 

Etofibrato 500 mg (por cápsula) 2 

Fenofibrato 200 mg (por cápsula) 2 

Fenofibrato 250 mg (por cápsula de liberação retardada) 2 

Fluvastatina 20 mg e 40mg (por cápsula) 2 

Genfibrozila 600 mg e 900mg (por comprimido) 2 

Lovastatina 10 mg, 20mg e 40mg (por comprimido) 2 

Pravastatina 10 mg, 20mg e 40mg (por comprimido) 2 

Distonias Focais e Espasmo Hemifacial 

Toxina botulinica tipo A 500 U injetável ( frasco-ampola) 1A 
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Toxina botulinica tipo A 100 U injetável (frasco-ampola) 1A 

Doença de Alzheimer 

Donepezila 5 mg e 10mg (por comprimido) 1A 

Galantamina 8 mg (por cápsula de liberação prolongada) 1A 

Galantamina 16  e 24 mg (cáp. de liberação prolongada) 1A 

Memantina 10 mg comprimido 1A 

Rivastigmina 2,0 mg/ml solução oral (frasco de 120 ml) 1B 

Rivastigmina adesivo transdérmico 9mg e 18mg 1A 

Rivastigmina 1,5mg e 3 mg e 4,5mg e 6mg  (por cápsula) 1A 

Doença de Crohn 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Certolizumabe pegol 200 mg/ml injetável (seringa preenchida) 1A 

Infliximabe 10 mg/ml injetável (frasco-ampola 10 ml) 1A 

Mesalazina 400 mg (por comprimido) 2 

Mesalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Mesalazina 800 mg (por comprimido) 2 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) 1A 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Doença de Gaucher 

Alfataliglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfavelaglicerase 200 U injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfavelaglicerase 400 U injetável (por frasco-ampola) 1A 

Imiglucerase 200 U injetável (por frasco-ampola) 1A 

Imiglucerase 400 U injetável (por frasco-ampola) 1A 

Miglustate 100 mg (por cápsula) 1A 

Doença de Paget - Osteíte Deformante 

Calcitonina 50 UI injetável (por ampola) 2 

Calcitonina 100 UI injetável (por ampola) 2 

Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco) 2 

Risedronato 5 mg (por comprimido) 2 

Doença de Parkinson 

Amantadina 100 mg (por comprimido) 1B 

Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido) 1B 

Clozapina 25mg e 100mg comprimido. 1A 

Entacapona 200 mg (por comprimido) 1A 

Mesilato de rasagilina 1mg comprimido 1A 

Pramipexol 0,125 mg e 0,25mg e 1mg (por comprimido) 1A 

Selegilina 5 mg  e 10mg (por comprimido) 1B 

Tolcapona 100 mg (por comprimido) 1B 

Triexifenidil 5 mg (por comprimido) 1B 
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Doença de Wilson 

Penicilamina 250 mg (por cápsula) 1B 

Trientina 250mg cápsula 1A 

Doença Falciforme e Talassemia 

Hidroxiureia 500 mg (por cápsula) 1B 

Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças   

Filgrastim 300 mcg injetável (FA ou seringa preenchida) 1A 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 

Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) 2 

Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 100 doses) 2 

Budesonida 200 mcg pó inalante ou aerossol bucal (por frasco com 200 doses) 2 

Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) 2 

Fenoterol 100 mcg aerossol (frasco de 200 doses) 2 

Formoterol 12 mcg (por cápsula inalante) 2 

Formoterol 12 mcg po inalante (por frasco de 60 doses) 2 

Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg ( cáp.inalante) 2 

Formoterol 12 mcg + Budesonida 400 mcg po inalante (por frasco de 60 doses) 2 

Formoterol 6 mcg + Budesonida 200 mcg pó inalante (por frasco de 60 doses) 2 

Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (cáp. inalante) 2 

Salmeterol 50 mcg pó inalante/aerossol bucal (60 doses) 2 

Dor Crônica 
 

Codeina 3 mg/ml solução oral (por frasco de 120 ml) 2 

Codeina 30 mg (por comprimido) 2 

Codeina 30 mg/ml (por ampola de 2 ml) 2 

Codeina 60 mg (por comprimido) 2 

Gabapentina 300 mg (por cápsula) 2 

Gabapentina 400 mg (por cápsula) 2 

Metadona 5 mg (por comprimido) 2 

Metadona 10 mg (por comprimido) 2 

Metadona 10 mg/ml injetável (por ampola de 1 ml) 2 

Morfina 10 mg (por comprimido) 2 

Morfina 10 mg/ml (por ampola de 1 ml) 2 

Morfina 10 mg/ml solução oral (por frasco de 60 ml) 2 

Morfina 30 mg (por comprimido) 2 

Morfina de liberação controlada 100 mg (por cápsula) 2 

Morfina de liberação controlada 30 mg (por cápsula) 2 



36 
 

Morfina de liberação controlada 60 mg (por cápsula) 
2 
 

Endometriose 

Danazol 100 mg (por cápsula) 1B 

Danazol 200 mg (por cápsula) 1B 

Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Epilepsia 

Clobazam 10 mg (por comprimido) 2 

Clobazam 20 mg (por comprimido) 2 

Etossuximida 50 mg/ml (frasco de 120ml) 2 

Gabapentina 300 mg (por cápsula) 2 

Gabapentina 400 mg (por cápsula) 2 

Levetiracetam 100 mg/ml solução oral 1A 

Levetiracetam  250 mg e 750mg comprimido 1A 

Lamotrigina 25 mg  e 50mg e 100mg (por comprimido) 2 

Primidona 100 mg e 250mg (por comprimido) 2 

Topiramato 25 mg e 50mg e 100mg (por comprimido) 2 

Vigabatrina 500 mg (por comprimido) 2 

Esclerose Lateral Amiotrófica 

Riluzol 50 mg (por comprimido) 1A 

Esclerose Múltipla 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Betainterferona 1a 6.000.000 UI (22 mcg) injetável (seringa preenchida) 1A 

Betainterferona 1a 6.000.000 UI (30 mcg) injetável (frasco-ampola, seringa ou 
caneta preenchida) 

1A 

Betainterferona 1a 12.000.000 UI (44 mcg) injetável (por seringa preenchida) 1A 

Betainterferona 1b 9.600.000 UI (300 mcg) injetável (FA) 1A 

Fingolimode 0,5mg (por cápsula) 1A 

Fumarato de dimetila 120mg e 240 cápsula 1A  

Glatiramer 40 mg injetável    

Glatiramer 20 mg injetável (FA ou seringa preenchida) 1A 

Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola) 1A 

Teriflunomida 14 mg comprimido 1A  

Esclerose Sistêmica 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 1A 
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Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) 1A 

Penicilamina 250 mg (por cápsula) 1B 

Sildenafila 25 mg  e 50mg (por comprimido) 1A 

Espasticidade 

Toxina botulinica tipo A 100 U injetável ( frasco-ampola) 1A 

Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (frasco-ampola) 1A 

Espondilite Ancilosante e  Espondilopatia Inflamatória  e Artrite psoriática 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

Certolizumabe pegol 200mg/ml injetável 1A 

Etanercepte 25 mg injetável (por frasco-ampola) 1A 

Etanercepte 50 mg injetável ( FA ou seringa preenchida) 1A 

Infliximabe 10 mg/ml injetável (frasco-ampola 10 ml) 1A 

Golimumabe 50mg injetável 1A 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 1A 

Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) 1A 

Naproxeno 250 mg (por comprimido)  2 

Naproxeno 500 mg (por comprimido)  2 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Secuquinumabe 150mg/ml pó para solução injetável 1A 

Esquizofrenia 

Clozapina 25mg e 100 mg (por comprimido) 1A 

Olanzapina 5 mg e 10mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 25 mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 100 mg, 200mg e 300mg (por comprimido) 1A 

Risperidona 1 mg e 2mg e 3mg (por comprimido) 1B 

Ziprasidona 40 mg e 80mg (por cápsula) 1A 

Fenilcetonúria 

Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico menor de 1 ano - fórmula de 
aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama) 

2 

Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico maior de 1 ano - fórmula de 
aminoácidos isenta de fenilalanina (por grama) 

2 

Dicloridrato de sapropterina 100mg comprimido 
 
 
 

Fibrose Cística 

Alfadornase 2,5 mg (por ampola) 1A 

Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) 1B 

Tobramicina 300 mg solução inalatória 1A 

Glaucoma 

Acetazolamida 250 mg (por comprimido) 2 

Bimatoprosta 0,3 mg/ml solução oftálmica (fr 3 ml)  1A 
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Brimonidina 2,0 mg/ml solução oftálmica (fr 5 ml)  2 

Brinzolamida 10 mg/ml suspensão oftálmica (fr 5 ml)  2 

Dorzolamida 20 mg/ml solução oftálmica (fr 5 ml)   2 

Latanoprosta 0,05 mg/ml solução oftálmica (fr.2,5 ml) 1A 

Pilocarpina 20 mg/ml solução oftálmica (fr 10 ml) 2 

Timolol 5,0 mg/ml solução oftálmica (frasco de 5 ml) 2 

Travoprosta 0,04 mg/ml solução oftálmica (fr de 2,5 ml)  1A 

Hemangioma 

Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (frasco-ampola) 1A 

Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (frasco-ampola) 1A 

Alfainterferona 2b 10.000.000UI injetável(FA) 1A 

Hemoglobinúria Paroxística Noturna (HPN) 

Eculizumabe 10mg/ml solução para diluição para infusão   

Hepatite Autoimune 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Hepatite Viral C 

Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida) 1A 

Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por FA) 1A 

Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por FA) 1A 

Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida) 1A 

Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Daclastavir 30mg e 60mg comprimido revestido 1A 

Ribavirina 250mg por cápsula 1A 

Sofosbuvir 400mg por comprimido 1A 

Hepatite Viral B e Coinfecções (Ver também: Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante 
Hepático) 

Alfapeginterferona 2a 180 mcg (por seringa preenchida) 1A 

Alfapeginterferona 2b 80 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Alfapeginterferona 2b 100 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Alfapeginterferona 2b 120 mcg (por frasco-ampola) 1A 

Entecavir 0,5 mg e 1mg(por comprimido) 1A 

Lamivudina 10 mg/ml solução oral (frasco de 240 ml) 1A 

Lamivudina 150 mg (por comprimido) 1A 

Tenofovir 300 mg (por comprimido) 1A 

Hiperfosfatemia na Insuficiência Renal Crônica 

Hidróxido de alumínio 230 mg (por comprimido) 3 

Hidróxido de alumínio 300 mg (por comprimido) 3 
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Hidróxido de alumínio 61,5 mg/ml (suspensão frasco 100 ml; 150ml e 240ml) 3 

Sevelamer 800 mg (por comprimido) 1A 

Hiperplasia adrenal congênita 

Ciproterona 50 mg (por comprimido) 1B 

Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido) 2 

Hiperprolactinemia 

Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido) 1B 

Cabergolina 0,5 mg (por comprimido) 1A 

Hipertensão Arterial Pulmonar 

Ambrisentana 5mg (por comprimido revestido) 1B 

Ambrisentana 10mg (por comprimido revestido) 1B 

Bosentana 62,5 mg(por comprimido revestido) 1B 

Bosentana 125 mg(por comprimido revestido) 1B 

Iloprosta 10 mcg/ml solução para nebulização (ampola de 1 ml) 1B 

Sildenafila 20 mg (por comprimido) 1A 

Hiperpatireoidismo Secundário a Doença Renal Crônica 

Cinacalcete 30 e 60mg comprimido 1A 

Paricalcitol 5mcg injetável 1A 

Hipoparatireoidismo 

Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula) 2 

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

Ictioses Hereditárias 

Acitretina 10mg e 25mg (cápsula) 1B 

Imunodeficiência Primária 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) 1B 

Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison 

Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido) 2 

Insuficiência Pancreática Exócrina 

Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) 1B 

Leiomioma de Útero 

Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 
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Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Lúpus Eritrematoso Sistêmico 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 

Ciclosporina 10 mg e 25mg e 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Cloroquina 150 mg (por comprimido) 2 

Danazol 100 mg e 200mg (por cápsula) 1B 

Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) 2 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) 2 

Miastenia Gravis 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg e 25mg e 50mg e 100mg ( cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) 1B 

Piridostigmina 60 mg (por comprimido) 2 

Mucopolissacaridose tipo II 

Idursulfase Alfa 2mg/ml solução injetável (frasco de 5ml) 1A 

Mucopolissacaridose tipo I 

Laronidase 0,58 mg solução injetável 1A 

Mucopolissacaridose tipo IVa (Síndrome de Morquio A) 

Alfaelosulfase 5mg solução injetável   

Mucopolissacaridose tipo VI 

Galsulfase 5 mg solução injetável   

Neutropenia* ( Ver também: Anemia Aplástica, Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças, Hepatite Viral 
C, Transplante de Medula ou Pâncreas ) 

Filgrastim 300 mcg injetável (por frasco-ampola ou seringa preenchida) 1A 

Osteodistrofia Renal 

Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula) 2 

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola) 2 

Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Osteoporose 

Calcitonina 50 UI injetável (por ampola) 2 
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Calcitonina 100 UI injetável (por ampola) 2 

Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco) 2 

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 2 

Risedronato 5mg e 35 mg (por comprimido) 2 

Osteoartrite de joelho e quadril 

Naproxeno 250 mg e 500 mg comprimido   

Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático 

Imunoglobulina anti-hepatite b 100 UI injetável (frasco) 1A 

Imunoglobulina anti-hepatite b 500 UI injetável ( frasco) 1B 

Imunoglobulina anti-hepatite b 600 UI injetável (frasco) 1A 

Lamivudina 10 mg/ml solução oral (frasco de 240 ml) 1A 

Lamivudina 150 mg (por comprimido) 1A 

Psoríase 

Adalimumabe 40mg solução injetável 1A 

Acitretina 10 mg (por cápsula) 1B 

Acitretina 25 mg (por cápsula) 1B 

Calcipotriol 50 mcg/g pomada (por bisnaga de 30g) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Clobetasol 0,5 mg/g solução capilar (por frasco de 50g) 2 

Clobetasol 0,5 mg/g creme (por bisnaga de 30g) 2 

Etanercept 25 mg e 50mg solução injetável 1A 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

Metotrexato 25 mg/ml injetável (por ampola de 2 ml) 2 

Secuquinumabe 150mg/ml pó para suloção injetável 1A 

Ustequinumabe 45 mg solução   

Polineuropatia amiloidótica familiar relacionada à proteína transtirretina 

Tafamidis 20mg cápsula 
1A 

 
 

Puberdade Precoce Central/  Hiperfunção da Hipófise 

Ciproterona 50 mg comprimido 1B 

Gosserrelina 3,60 mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Gosserrelina 10,80 mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Leuprorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Leuprorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Triptorrelina 3,75 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Triptorrelina 11,25 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Púrpura Trombocitopênica Idiopática 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 

Danazol 100 mg e 200mg (por cápsula) 1B 
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Eltrombompague olamina 25mg comprimido   

Eltrombompague olamina 50mg comprimido   

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) 1B 

Raquitismo e Osteomalácia 

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

Retocolite Ulcerativa 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 25 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 50 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Infliximabe 100mg pó para solução injetável   

Mesalazina 1 g + diluente 100 ml (enema) - dose 2 

Mesalazina 1000 mg (por supositório) 2 

Mesalazina 250 mg (por supositório) 2 

Mesalazina 3 g + diluente 100 ml (enema) - dose 2 

Mesalazina 400 mg e 500mg e 800mg (por comprimido) 2 

Mesalazina 500 mg (por supositório) 2 

Sulfassalazina 500mg(por comprimido) 2 

Síndromes Coronarianas Agudas 

Clopidogrel 75mg comprimido 2 

Síndrome de Guillain-Barré 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) 1B 

Síndrome de Ovários Policísticos e Hirsutismo 

Ciproterona 50 mg (por comprimido) 1B 

Síndrome de Turner 

Somatropina 4 UI ou 12UI ou 15UI ou  16UI ou 18UI ou 24UI ou 30UI  injetável (por 
frasco-ampola) 

1A 
 
 

Síndrome Nefrótica 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 
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Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (por frasco de 50 ml) 2 

Tacrolimo 1 mg e 5mg (por cápsula) 1A 

Sobrecarga de Ferro 

Deferasirox 125 mg, 250mg e 500mg (por comprimido) 1A 

Deferiprona 500 mg (por comprimido) 1B 

Desferroxamina 500 mg injetável (por frasco-ampola) 1B 

Transplante Cardíaco 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral ( frasco de 50 ml) 2 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) 1A 

Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido) 1A 

Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido) 1A 

Transplante de Coração e Pulmão 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg(por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Everolimo 0,5mg e 0,75mg e 1mg comprimido 1A 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Sirolimo 1mg e 2mg comprimido 1A 

Tacrolimo 1mg e 5mg cápsula 1A 

Transplante de Medula ou Pâncreas 

Alfaepoetina 1.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfaepoetina 2.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfaepoetina 3.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfaepoetina 4.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Alfaepoetina 10.000 UI injetável (por frasco-ampola) 1A 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Filgrastim 300 mcg injetável (FA ou seringa preenchida) 1A 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Transplante de Pulmão 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Transplante Hepático 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 
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Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) 1A 

Micofenolato de sodio 180 mg (por comprimido) 1A 

Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido) 1A 

Tacrolimo 1mg e 5 mg (por cápsula) 1A 

Everolimo 0,5mg e 0,75mg e 1mg comprimido 1A 

Transplante Renal 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg e 25mg e 50mg e 100mg (cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

Everolimo 0,5 mg e 0,75mg e 1mg  (por comprimido) 1A 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 1,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 2,5 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 3,0 g injetável (por frasco) 1B 

Imunoglobulina Humana 5,0 g injetável (por frasco) 1A 

Imunoglobulina Humana 6,0 g injetável (por frasco) 1B 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Micofenolato de mofetila 500 mg (por comprimido) 1A 

Micofenolato de sodio 180 mg  e 360mg (comprimido) 1A 

Sirolimo 1 mg  e 2mg (por drágea) 1A 

Tacrolimo 1 mg e 5mg (por cápsula) 1A 

Transtorno Esquizoafetivo 

Risperidona 1mg, 2mg e 3mg (por comprimido) 1B 

Quetiapina 25mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 100mg, 200mg e 300mg (por comprimido) 1A 

Ziprasidona 40mg e 80mg (por cápsula) 1A 

Olanzapina 5mg e 10mg (por comprimido) 1A 

Clozapina 25mg e 100mg (por comprimido) 1A 

Transtorno afetivo Bipolar do Tipo I 

Clozapina: comprimidos de 25 e 100 mg. 1A 

Lamotrigina: comprimidos de 25, 50 e 100 mg. 2 

Olanzapina: comprimidos de 5 e 10 mg. 1A 

Quetiapina: comprimidos de 25, 100, 200 e 300mg 1A 

Risperidona: comprimidos de 1, 2 e 3 mg 1B 

Transtorno de Espectro do Autismo(Comportamento Agressivo) 

Risperidona solução oral de 1 mg/ml 1B 

Risperidona comprimidos de 1, 2 e 3 mg 1B 

Trombofilia em gestantes 

Enoxaparina 40mg/0,4ml solução injetável 1A 

Uveítes Posteriores Não Infecciosas 

Adalimumabe 40mg solução injetável. 1A 
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Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Ciclosporina 10 mg, 25mg, 50mg e 100mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/ml solução oral (frasco de 50 ml) 2 

OBS.: Os itens em vermelho correspondem a novas inclusões que aguardam definição de financiamento e/ou 
construção de protocolo clínico e diretrizes terapêuticas – PDCT e/ou cadastro na tabela SIGTAP (Sistema de 
gerenciamento da tabela de procedimentos, medicamentos e OPM do SUS). 
  

Adaptado da RENAME 2020 
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Parte IV – Elenco Complementar de Mato Grosso 

 

  O elenco complementar de Mato Grosso é formado por duas listas: a lista 

complementar especializada e a lista complementar estratégica. 

A lista complementar especializada é composta por medicamentos e insumos não 

contemplados na relação nacional de medicamentos (RENAME) e, portanto, disponível de 

forma restrita no Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Estado de Mato Grosso, sendo 

este o responsável pela seleção, financiamento e aquisição das tecnologias aqui incluídas.   

A lista referida é organizada por grupo de agravo/doença e o acesso aos 

medicamentos e demais insumos nela contida é norteada por protocolos clínicos e diretrizes 

terapêuticas estaduais. 

Lista IV –  Elenco Complementar Especializada de Mato Grosso 

Medicamento ou Insumo  Concentração/ 
Composição 

Forma 
Farmacêutica/ 
Apresentação 

CID 10 
Contemplado 

Diabetes 

Insulina Glargina  100UI/ml Solução injetável. 
Refil 3ml ou caneta 

descartável pré-
enchida 

E10 
E11 

Insulina Ultrarrápida 100UI/ml Solução injetável. 
Refil 3ml ou caneta 

descartável pré-
enchida 

E11 

Linagliptina 05 mg Comprimido E11 

Pioglitazona, cloridrato 30 mg Comprimido E11 

Obesidade 

Orlistate 120 mg Cápsula E 66 

Sibutramina, cloridrato 10 mg Cápsula ou 
Comprimido 

E 66 

Sibutramina, cloridrato 15 mg Cápsula ou 
Comprimido 

E 66 

Saúde Mental 

Sertralina, cloridrato  25 mg Comprimido F31; 
F32; F32.1; F32.2; 
F32.3; F33; F33.1; 
F33.2; F33.3; F34; 
F41 e F06.4  

Sertralina, cloridrato  50 mg Comprimido F31;  
F32; F32.1; F32.2; 
F32.3; F33; F33.1; 
F33.2; F33.3; F34; 
F41 e F06.4 
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Fibrose cística 

Colistimetato de sódio 1.000.000UI Pó liófilo para 
injeção/inalação. 
Frasco-ampola. 

E84 

Tobramicina Inalatória 300mg Solução para 
inalação. Frasco ou 
flaconete de 5ml ou 

4ml 

E84 

Polímero de glicose do 
tipo: nutri dextrin 
/maltodextrina/ carbofor 
oligossac 
 

Módulo de carboidrato, 
composto de mais de 
90% de maltodextrina, 
tipo uso enteral ou oral. 
Isento de sabor, sacarose, 
lactose e glúten. Aspecto 
físico, pó.  

Lata ou pacote com 
400g ou 550g ou 1,0 

Kg 

E84 

Módulo de triglicerídeos 
de cadeia média do tipo: 
TCM AGE /BEM VITAL 
TCM com AGE/ MCT com 
AGE  

Módulo de lipídio, 
composto de 
triglicerídeos de cadeia 
média (TCM) e 
enriquecido com ácidos 
graxos essenciais (AGE) 
para nutrição enteral 
e/ou oral. isento de sabor 
e glúten. Litro. 

Frasco 250 ml E84 

Dieta líquida 1,5Kcal/ml 
do tipo: isosource 1.5/ 
throphic 1.5/ nutri 
enteral  

Alimento 
nutricionalmente 
completo para uso 
oral/enteral, aspecto 
físico líquido, 
hipercalórico (1.5 
kcal/ml), normo a 
hiperproteico, normo a 
hiperlipídico, com sabor. 
isento de sacarose, 
colesterol, lactose e 
glúten. osmolalidade 
entre 390 e 630 mosm/kg 
água, com ou sem fibras. 
litro. 

Embalagem com 200 
ml ou 500 ml ou 

1.000ml 

E84 

Dieta do tipo tipo: 
Nutren Junior/ Fortini/  
Pediasure complete. 
 

Alimento completo para 
nutrição infantil, aspecto 
físico pó, normocalórico, 
normoproteico, com 
sabor. isento de glúten, 
podendo conter sacarose, 
colesterol e lactose. 
osmolalidade entre 308 e 
500 mosm/kg água, 
osmolaridade entre 281 e 
410 mOSM/l água, com 
ou sem fibras. 

Lata com 380g ou 
400g ou 900g 

E84 
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quilograma. 

Suplemento do Tipo: 
Nutren active (sabores 
diversos)/ Sustain 30/ 
Sustagem. 
 

Complemento alimentar 
lácteo, aspecto físico pó, 
normo a hiperproteico, 
fonte de vitaminas e 
minerais, com sabores 
diversos. isento de 
colesterol; podendo 
conter sacarose, lactose, 
gordura, fibras e glúten. 
quilograma. 

Lata com 400g ou 
450g 

E84 

Osteoporose 

Teriparatida 250mcg/ml  Solução injetável. 
Carpule 2,4ml ou 

caneta descartável 
3ml 

M80.0; M80.4; 
M80.5;  
M81.9. 

Lupus 

Filtro solar FPS 30 Não se aplica Frasco com no 
mínimo 100 ml 

M32 
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Elenco Complementar Estratégico de Mato Grosso 

 

O agrupamento de medicamentos denominado “Elenco Complementar Estratégico 

de Mato Grosso” corresponde ao elenco mínimo estadual de medicamentos para combater 

Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) e Infecções Oportunistas (IO) para as pessoas 

vivendo com HIV/Aids e Hepatites Virais no âmbito do SUS no estado de Mato Grosso.  

As responsabilidades de financiamento e aquisição destes medicamentos, bem 

como a operacionalização de sua oferta são partilhadas entre o ente estadual e municipal e 

obedecem ao que estabelece a CIB/MT nº 050 de 05 de julho de 2018. 

O elenco complementar é aqui apresentado em dois grupos conforme 

responsabilidade de aquisição dos produtos. 

 

Grupo A: Elenco mínimo obrigatório de medicamentos de responsabilidade dos municípios 
do estado de Mato Grosso. 

 

Aciclovir 200 mg comprimido. 

Ácido fólico 5mg comprimido. 

Amoxicilina 50mg/ml. Pó para suspensão oral. Frasco com aproximadamente 150ml após 
reconstituição. 

Amoxicilina + clavulanato de potássio 50 mg/ml + 12,5 mg/ml pó para suspensão oral. Frasco 
com no mínimo 75ml após reconstituição.  

Amoxicilina 500mg cápsula. 

Azitromicina 500mg cápsula ou comprimido. 

Azitromicina 40mg/ml. Pó para suspensão oral. Frasco com aproximadamente 15ml após 
reconstituição. 

Cefalexina 50mg/ml. Pó para suspensão oral. Frasco com 100ml após. reconstituição 

Ceftriaxona 500mg injetável 

Ciprofloxacina 500mg comprimido. 

Cetoconazol 20mg/ml, xampu frasco com 100ml.  

Eritromicina, estolato 500mg comprimido ou drágea. 

Fluconazol 150mg cápsula. 

Itraconazol 100mg cápsula. 

Metronidazol 100mg/g gel vaginal. Bisnaga com 50g acompanhada de aplicador. 

Metronidazol 250mg comprimido. 

Miconazol 20mg/g creme vaginal. Bisnaga com 80g acompanhada de aplicador. 

Nistatina 100.000UI/ml suspensão oral. Frasco com aproximadamente 50ml. 

Podofilina 250mg/ml. Solução para uso tópico. Frasco de aproximadamente 15ml. 

Sulfametoxazol + trimetoprima 40mg/ml + 8mg/ml. Suspensão oral. Frasco com no mínimo 
100ml. 

Sulfametoxazol + trimetoprima 400mg + 80mg comprimido. 
  Adaptado da CIB-MT nº 050/2018 
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Grupo B: Elenco mínimo obrigatório de medicamentos de responsabilidade do estado de 
Mato Grosso. 

 

Ácido tricloroacético 80-90% solução alcoólica. Frasco com no mínimo 30ml. 

Benzoato de benzila 250mg/ml. Suspensão tópica. Frasco com no mínimo 60ml. 

Ganciclovir sódico 1mg/ml solução injetável. Bolsa 500ml. 

Nistatina 25.000UI/g creme vaginal. Bisnaga com no mínimo 60g acompanhada de aplicador. 

Pirimetamina 25mg comprimido. 

Secnidazol 1g comprimido. 

Sulfadiazina 500mg comprimido. 

Tiabendazol 500mg comprimido. 

Tiabendazol 50mg/g pomada dermatológica. Bisnaga com no mínimo 45g. 

Tinidazol + Miconazol, nitrato 30mg/g + 20mg/g creme vaginal. Bisnaga com no mínimo 40g 
acompanhada de aplicador. 
Adaptado da CIB-MT nº 050/2018 

 


