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Prefácio 

 

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. 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 
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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.  

Marco Aurélio Bertulio – Secretário de Estado da Saúde. 
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Introdução 

 

 

 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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Seção I - Lista de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

 

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 cácio + colecalciferol 
 

500 mg de cálcio + 200UI comprimido 

500 mg de cálcio + 400UI comprimido 

carbonato de cácio + colecalciferol 
ou fosfato de cálcio tribásico + 
colecalciferol 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  

8 mg 
comprimido ou 

comprimido dispersível 

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 

glibenclamida 5 mg comprimido 

glicerol 
 

120 mg/mL solução retal (enema) 

72 mg supositório 

gliclazida 
 30 mg 

comprimido de liberação 
controlada 
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60 mg 

comprimido de liberação 
controlada 

80 mg comprimido 

gliconato de clorexidina* 0,12% solução bucal 

hidróxido de alumínio 
 
 
 
 
 

61,5 mg/mL suspensão oral 

230 mg comprimido 

300 mg comprimido 

61,5 mg/mL 
suspensão oral (frasco 

100ml) 

61,5 mg/mL 
suspensão oral (frasco 

150ml) 

61,5 mg/mL 
suspensão oral (frasco 

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 oleosa 

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 
 
 

5 a 30 g 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 + solução injetável 
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cloreto de potássio0,3 
mg/mL + cloreto de cálcio 

0,2 mg/mL 

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 

Aparelho cardiovascular 

atenolol 
 

50 mg comprimido 

100 mg comprimido 

besilato de 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 
Cloridrato ou hemitartarato de 
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 
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 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 

controlada 

50 mg 
comprimido de liberação 

controlada 

100 mg 
comprimido de liberação 

controlada 

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 

gliconato de clorexidina* 2% a 4% solução degermante 

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 

óleo mineral NSA óleo 

pasta d'água (FN) pasta 

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

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 

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 
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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 ou drágea 

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 

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 

 

1,34 mg/mL(equivalente a 
1 mg/ mL de prednisolona) solução oral 

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

iodo + iodeto de potássio* 20 mg/mL + 40 mg/mL 
solução de iodo composto 
(FN) para teste de Schiller 

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 
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 500 mg + 125 mg comprimido 

benzilpenicilina benzatina 
 

600.000 UI 
pó para suspensão 

injetável 

1.200.000 UI 
pó para suspensão 

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 

claritromicina 
 

250 mg comprimido 

500 mg cápsula ou comprimido 

50 mg/mL suspensão oral 

cloranfenicol 250 mg cápsula ou comprimido 

cloridrato de ciprofloxacino 
 

250 mg comprimido 

500 mg comprimido 

cloridrato de clindamicina 

150 mg cápsula 

300 mg cápsula 

espiramicina 500 mg comprimido 

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 

palmitato de cloranfenicol 54,4 mg/mL xarope 

sulfadiazina 500 mg comprimido 

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 
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 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 
controlada 

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 

5 mg/mL solução injetável 

25 mg comprimido 

100 mg comprimido 

cloridrato de fluoxetina 20 mg cápsula ou comprimido 

cloridrato de lidocaína 
 

1% (10 mg/mL) solução injetável 

2% (20 mg/mL) solução injetável 

100 mg/mL aerossol 

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 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 sódica 
 

500 mg/mL solução injetável 

500 mg comprimido 

500 mg/mL solução oral 

fenitoína sódica 
 

20 mg/mL suspensão oral 

50 mg/mL solução injetável 
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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 

maleato de midazolam 2 mg/mL solução oral 

paracetamol 

500 mg comprimido 

200 mg/mL solução oral 

valproato de sódio ou ácido valproico 
 
 
 
 

288 mg (equivalente a 250 
mg de ácido valproico) cápsula ou comprimido 

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

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

Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes 

Albendazol 
 

40 mg/mL suspensão oral 

400 mg comprimido 

benzoilmetronidazol 40 mg/mL suspensão oral 

ivermectina 6 mg comprimido 

oxamniquina 50 mg/mL suspensão oral 

permetrina 

10 mg/g (1%) loção 

50 mg/g (5% ) loção 

pirimetamina 25 mg comprimido 

Aparelho respiratório 

brometo de ipratrópio 
 

0,02 mg/dose aerossol oral 
0,25 mg/mL (equivalente a 
0,202 mg/mL de ipratrópio) solução inalatória 

budesonida 
 

32 mcg aerossol nasal 

50 mcg aerossol nasal 

64 mcg aerossol 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 aerossol ou spray 

200 mcg/dose 
aerossol, spray, pó e/ou 

cápsula inalatória 

250 mcg/dose aerossol ou spray 

400 mcg/dose pó ou cápsula inalatória 

loratadina 10 mg comprimido 
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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 

120,5 mcg/dose 
(equivalente a 

100mcg/dose de 
salbutamol) aerossol oral 

6 mg/mL 

(equivalente a 5 mg/ 

mL de salbutamol) 

 solução inalatória 

Órgãos sensitivos 

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

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

10ml) 

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 

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

de 5 mL) 

Diversos 

água para injeção* 
 
 

NSA ampola de 5 mL 

NSA ampola de 10 mL 

NSA frasco de 100 mL 

NSA frasco de 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 

glicose 
 

50 mg/mL (5%) solução injetável 

100 mg/mL (10%) solução injetável 

500 mg/mL (50%) solução injetável 

mesilato de pralidoxima 200 mg pó para solução injetável 

Fitoterápicos 

alcachofra (Cynara scolymus L.) 

Tratamento dos 
sintomas de dispepsia 
funcional (síndrome do 

cápsula, comprimido, 
drágea, solução oral e/ou 

tintura 
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desconforto pós-
prandial) e de 

hipercolesterolemia 
leve a moderada. 
Apresenta ação 

colagoga e colerética 

aroeira (Schinus terebinthifolius Raddi) uso ginecológico gel e/ou óvulo 

babosa (Aloe vera (L.) Burm. f.) 

Tratamento tópico de 
queimaduras de 1° e 

2° graus e como 
coadjuvante nos casos 
de psoríase vulgaris creme 

cáscara-sagrada (Rhamnus purshiana 
DC.) 

Coadjuvante nos casos 
de obstipação 

intestinal eventual cápsula e/ou 

espinheira-santa (Maytenus 
officinalis Mabb.) 

Coadjuvante no 
tratamento de gastrite 

e úlcera gastroduodenal 
e sintomas de dispepsia 

cápsula, emulsão, solução 
oral e/ou tintura 

garra-do-diabo (Harpagophytum 
procumbens) 

Tratamento da dor 
lombar baixa aguda e 
como coadjuvante nos 

casos de osteoartrite. 
Apresenta ação anti-

inflamatória cápsula ou comprimido 

guaco (Mikania glomerata Spreng.) 

Apresenta ação 
expectorante e 

broncodilatadora 
cápsula, solução oral, 
tintura e/ou xarope 

hortelã (Mentha x piperita L.) 

Tratamento da síndrome 
do cólon irritável. 
Apresenta ação 
antiflatulenta e 

antiespasmódica cápsula 

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

Coadjuvante no alívio 
dos sintomas do 

climatério cápsula ou comprimido 

plantago (Plantago ovata Forssk.) 

Coadjuvante nos casos 
de obstipação 

intestinal habitual. 
Tratamento da 

síndrome do cólon 
irritável pó para dispersão oral 

salgueiro (Salix alba L.) 

Tratamento de dor 
lombar baixa aguda. 
Apresenta ação anti-

inflamatória comprimido 

unha-de-gato (Uncaria tomentosa Coadjuvante nos casos cápsula, comprimido e/ou 



17 
 

(Willd. Ex Roem. & Schult.) DC.) de artrites e 
osteoartrite. 

Apresenta ação anti-
inflamatória e 

imunomoduladora 

gel 

Insumos 

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 

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

tiras reagentes de medida de 
glicemia capilar NSA unidade 

NSA - Não se aplica. *insumos do componente básico.  FN: Formulário Nacional da 
Farmacopeia Brasileira. 

Adaptada da RENAME 2014 
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Seção 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 

Substância ativa Concentração/ 

Composição 

Forma 

farmacêutica 

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 
humano (fatores de coagulação II, VII, IX, 
X em combinação) 500 UI a 600 UI 

Pó liofilizado para 
solução injetável 

 

complexo protrombínico parcialmente 

ativado (fatores de coagulação II, VIIa, IX, 

X em combinação) 

 

500 UI 

Pó liofilizado para 
solução injetável 

 

1.000 UI 

2.500 UI 

  fator IX de coagulação 

200 UI a 250 UI Pó liofilizado para 

solução injetável 500 UI a 600 UI 

  fator VII ativado recombinante 

 

 

1 mg (50 KUI) 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

2 mg (100 KUI) 

5 mg (250 KUI) 

fator VIII associado ao Fator de Von 

Willebrand para imunotolerância 

 

250 UI 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

500 UI 

1.000 UI 

fator VIII de coagulação 
 

250 UI 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

500 UI 

1.000 UI 

  fator VIII para doença de Von Willebrand 450 a 500 UI 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

  fator VIII recombinante 

 

 

250 UI 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

500 UI 

1.000 UI 
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fator XIII de coagulação 250 UI 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

fibrinogênio (Fator I) 1 g 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

   selante de fibrina 

 

 

 

fibrinogênio, aprotinina e 

trombina 

Pó liofilizado (0,5 

mL, após 

reconstituído) 

fibrinogênio, aprotinina e 
trombina 

Pó liofilizado (1,0 
mL, após 

reconstituído) 
Tuberculose 

ácido paraminossalicílico 4 g 

Granulado 
revestido 

 

capreomicina 1 g 
Pó liofilizado para 
solução injetável 

claritromicina 500 mg Comprimido 

cloridrato de moxifloxacino 400 mg Comprimido 

cloridrato de piridoxina 100 mg Comprimido 

  clofazimina 100 mg Cápsula 

  etambutol 400 mg Comprimido 

etionamida 250 mg Comprimido 

isoniazida 100 mg Comprimido 

   levofloxacino 

250 mg Comprimido 

500 mg Comprimido 

linezolida 

600 mg Comprimido 

2 mg/mL Solução injetável 

ofloxacino 400 mg 
Comprimido 

revestido 

pirazinamida 

500 mg Comprimido 

30 mg/mL (3%) Suspensão oral 

   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 + 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 

Geo-helmintíases 

albendazol 400 mg 

Comprimido 

mastigável 

Infecções fúngicas sistêmicas, meningites 

anfotericina B complexo lipídico 100 mg Suspensão injetável 

   fluconazol 

100 mg Cápsula 

2 mg/mL Solução injetável 
itraconazol 100 mg Cápsula 

Infecções fúngicas sistêmicas, meningites e leishmaniose 

   anfotericina B desoxicolato 50 mg 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

Meningite 
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anfotericina B complexo lipídico 100 mg Suspensão injetável 

anfotericina B lipossomal 50 mg 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

anfotericina B desoxicolato 50 mg 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

   fluconazol 

100 mg Cápsula 

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 

Malária 

artemeter 80 mg/mL Solução injetável 

artemeter + lumefantrina 20 mg + 120 mg Comprimido 

artesunato 60 mg/mL 
Pó liofilizado para 
solução injetável 

   artesunato + mefloquina 

25 mg + 55 mg 

Comprimido 

revestido 

100 mg + 220 mg 

Comprimido 

revestido 

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 

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 

estolato de eritromicina 500 mg Comprimido 
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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 

revestido 

ofloxacino 400 mg 
Comprimido 

revestido 

pentoxifilina 400 mg 
Comprimido 

revestido 

   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 

 

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 

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 
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Tabagismo 

 cloridrato de bupropiona 150 mg 

Comprimido 

revestido 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 

 

 

250 mg 

Cápsula dura de 

liberação 

retardada 

400 mg 

Cápsula dura de 

liberação 

retardada 

4 g 

Pó para 

preparação 

extemporânea + 

suspensão 

antiácida 

   efavirenz 

600 mg 

Comprimido 

revestido 

30 mg/mL Solução oral 

200 mg Cápsula 

enfuvirtida 90 mg/mL 

Pó liofilizado 

para solução 

injetável 

estavudina 1 mg/mL 

Pó para solução 

oral 

etravirina 100 mg Comprimido 

  fosamprenavir 

 

50 mg/mL Suspensão oral 

700 mg Comprimido 

 fumarato de tenofovir desoproxila 300 mg 

Comprimido 

revestido 

 fumarato de tenofovir desoproxila +   

lamivudina 300 mg + 300 mg 

Comprimido 

revestido 

 fumarato de tenofovir desoproxila + 

lamivudina + efavirenz 300 mg+ 300 mg+ 600 mg Comprimido 

lamivudina 

10 mg/mL Solução oral 

150 mg 

Comprimido 

revestido 

lopinavir + ritonavir 

 

200 mg + 50 mg Comprimido 

80 mg/mL + 20 mg/mL Solução oral 

100 mg + 25 mg Comprimido 

maraviroque 150 mg 

Comprimido 

revestido 
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nevirapina 

200 mg Comprimido 

10 mg/mL Suspensão oral 

raltegravir 

 

100 mg 

Comprimido 

mastigável 

400 mg 

Comprimido 

revestido 

ritonavir 

 

100 mg 
Cápsula mole ou 

comprimido 

80 mg/mL Solução oral 

saquinavir 200 mg Cápsula mole 

sulfato de abacavir 
20 mg/mL Solução oral 

300 mg Comprimido 

sulfato de atazanavir 

200 mg Cápsula dura 

300 mg Cápsula dura 

tipranavir 
250 mg Cápsula mole 

100 mg/mL Solução oral 

zidovudina 

 

10 mg/mL Solução injetável 

100 mg Cápsula dura 

10 mg/mL Solução oral 

zidovudina + lamivudina 300 mg + 150 mg 

Comprimido 

revestido 

Raiva humana 

dicloridrato de sapropterina 100 mg Comprimido 

imunoglobulina antirrábica 150 UI/mL Solução injetável 

soro antirrábico 

Fração F(ab')2 de 

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 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  

Fração F(ab')2 de 

imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo, a 

1.000 UI de toxina produzida 

pelo bacilo tetânico Clostridium 

tetani (1.000 UI/mL) Solução injetável 

Imunização 

vacina adsorvida difteria e tétano adulto NSA Suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria e tétano infantil NSA Suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis NSA Suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis 

(acelular) adulto NSA Suspensão injetável 
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vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis 

(acelular) infantil NSA Suspensão injetável 

vacina adsorvida difteria, tétano e pertússis, 

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 liofilizado para 

solução injetável 

vacina cólera (inativada) NSA Suspensão oral 

vacina febre amarela (atenuada) NSA 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

vacina febre tifoide (polissacarídica) NSA Solução injetável 

vacina Haemophilus influenza B (conjugada) NSA 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

vacina hepatite B(recombinate) NSA Suspensão injetável 

vacina influenza (fracionada, inativada) NSA Suspensão injetável 

vacina meningocócica C (conjugada) NSA 

Pó liofilizado para 

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

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

vacina raiva (inativada) NSA 

Pó liofilizado para 

solução injetável e Pó 

liofilizado para 

suspensão injetável 

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

vacina sarampo caxumba, rubéola NSA 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

 vacina sarampo caxumba, rubéola varicela 

(atenuada) NSA 

Pó liofilizado para 

solução injetável 

vacina varicela (atenuada) NSA 

Pó liofilizado 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, 

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 Pó 

   palmitato de retinol 

100.000 UI Cápsula mole 

200.000 UI 
Cápsula mole 
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Esquistossomose 
oxamniquina 50 mg/mL Suspensão oral 
praziquantel 600 mg Comprimido 

Prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório 

   palivizumabe 

 

 

50 mg 
Pó liofilizado para 
solução injetável 

100 mg 
Pó liofilizado para 
solução injetável 

Acidentes por animais peçonhentos 

soro antiaracnídico (Loxosceles e Phoneutria) e 

escorpiônico (Tityus) 

fração F(ab’)2 de 

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 referência de 

Phoneutria nigriventer (1,5 

DMM/ mL) 15 DMN (Dose 

Mínima Necrosante) de veneno 

referência de Loxosceles gaucho 

(15 DMN/mL) 

 Solução injetável 

soro antibotrópico (pentavalente) 

Imunoglobulinas (IgG) que 

neutralizam, no mínimo, 5 mg 

de veneno referência de Bothrops 

jararaca (5 mg/ mL) Solução injetável 

soro antibotrópico (pentavalente) e 

anticrotálico 

fração F(ab’)2 de 

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 

fração F(ab’)2 de 

imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 50 mg 

de veneno referência de Bothrops 

jararaca e 30mg de veneno 

referência de Lachesis muta 

(soroneutralização em 

camundongo) (5 mg/mL e 3 mg/ 

mL) Solução injetável 

soro anticrotálico 

fração F(ab’)2 de 

imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 15 mg 

de veneno referência de Crotalus 

durissus terrifcus (1,5 mg/mL) Solução injetável 

soro antielapídico (bivalente) 

fração F(ab’)2 de 

imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 1,5 mg 

de veneno referência de Micrurus 

frontalis(15 mg/mL) Solução injetável 

soro antiescorpiônico 

fração F(ab’)2 de 

imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 1,5 mg Solução injetável 



27 
 

DDM(Dose Mínima Mortal) de 

veneno de referência de Tityus 

serrulatus(1,5 DMM/ml) 

soro antilonômico 

fração F(ab’)2 de 

imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 0,35 

mg de veneno de Lonomia 

obliqua (0,35 mg/mL) Solução injetável 

soro antiloxoscélio (trivalente) 

fração F(ab’)2 de 

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) 

fração F(ab’)2 de 

imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo 375 UI 

do tipo A e 275 UI do tipo B 

(375 UI/ml e 275 UI/ml Solução injetável 

Difteria 

soro antidiftérico 

fração F(ab’)2 de 

imunoglobulinas que 

neutralizam, no mínimo a 1.000 

UI de toxina diftérica (1.000 

UI/ml) Solução injetável 
*Quando estoques locais forem insuficientes para o atendimento. 
Adaptado do Anexo II da RENAME 2014 
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Seção 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, especificando para quais classificações internacionais de doenças 

(CIDs) o acesso é liberado. Ainda é detalhada 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 

Princípio ativo/Concentração/Forma farmacêutica 
Financiamento/

Aquisição 
CID-10 contemplado 

Acne 

Isotretinoina 10 mg (por cápsula) 2 L70.0 - Acne vulgar 
L70.1 - Acne conglobata 
L70.8 - Outras formas de acne Isotretinoina 20 mg (por cápsula) 2 

Acromegalia 

Cabergolina 0,5 mg (por comprimido) 1A 

E22.0 - Acromegalia e gigantismo 
hipofisário 

Lanreotida 60 mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Lanreotida 90 mg injetável (por seringa preenchida) 1B 

Lanreotida 120 mg 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 injetável (por frasco-ampola) 1B 

Octreotida lar 30 mg/mL injetável (por frasco-ampola) 1B 

Anemia Aplástica 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

D61.0 - Anemia aplástica constitucional 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

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

1A 

Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco) 1B 

Ciclosporina 10 mg (por cápsula) 2 D61.1 - Anemia aplástica induzida por 
drogas 
D61.2 - Anemia aplástica devida a outros 
agentes externos 
D61.3 - Anemia aplástica idiopática 

Ciclosporina 25 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 50 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg (por cápsula) 2 
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Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 
mL) 

2 
D61.8 - Outras anemias aplásticas 
especificadas 

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

1A 

Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco) 1B 

Anemia Hemolítica Autoimune  

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 

D59.0 - Anemia hemolítica auto-imune 
induzida por droga 
D59.1 - Outras anemias hemolíticas auto-
imunes 

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 (por 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 

Anemia na Insuficiência Renal Crônica 

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

N18.0 - Doença renal em estádio final 
N18.8 - Outra insuficiência renal crônica 

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

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

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

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

Sacarato de hidróxido férrico 100 mg injetável (por 
frasco de 5 mL) 

1B 

Angioedema Hereditário 

Danazol 100 mg (por cápsula) 1B 
D84.1 - Defeitos no sistema complemento 

Danazol 200 mg (por cápsula) 1B 

Aplasia Pura Adquirida Crônica da Série Vermelha 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 D60.0 - Aplasia pura adquirida crônica da 
série vermelha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 (por 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 
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Artrite Psoríaca 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

M07.0 - Artropatia psoriásica 
interfalangiana distal 
M07.3 - Outras artropatias psoriásicas 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

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

Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou 
seringa preenchida) 

1A 

Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 
mL) 

1A 

Leflunomida 20 mg (por comprimido) 1A 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

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

Naproxeno 250 mg (por comprimido) 2 

Naproxeno 500 mg (por comprimido) 2 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Artrite Reativa - Doença de Reiter   

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 M02.3 - Doença de Reiter 

Artrite Reumatoide 

Abatacepte 250 mg injetável (por frasco-ampola) 1A M05.0 - Síndrome de Felty 
M05.3 - Artrite reumatóide com 
comprometimento de outros órgãos e 
sistemas 
M05.8 - Outras artrites reumatóides soro-
positivas 
M06.0 - Artrite reumatóide soro-negativa 
M06.8 - Outras artrites reumatóides 
especificadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

Certolizumabe pegol 200 mg/mL injetável (por seringa 
preenchida) 

1A 

Cloroquina 150 mg (por comprimido) 2 

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

Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou 
seringa preenchida) 

1A 

Golimumabe 50 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) 2 

Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 
mL) 

1A 

Leflunomida 20 mg (por comprimido) 1A 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

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

Naproxeno 250 mg (por comprimido)  2 

Naproxeno 500 mg (por comprimido)  2 

Rituximabe 500 mg injetável (por frasco-ampola de 
50mL) 

1A 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 
4 mL) 

1A 
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Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

M05.1 - Doença reumatóide do pulmão 
M05.2 - Vasculite reumatóide 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

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

M08.0 - Artrite reumatóide juvenil 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

Cloroquina 150 mg (por comprimido) 2 

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

Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou 
seringa preenchida) 

1A 

Hidroxicloroquina 400 mg (por comprimido) 2 

Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 
mL) 

1A 

Leflunomida 20 mg (por comprimido) 1A 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

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

Naproxeno 250 mg (por comprimido)  2 

Naproxeno 500 mg (por comprimido)  2 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Tocilizumabe 20 mg/mL injetável (por frasco-ampola de 
4 mL) 

1A 

Asma 

Budesonida 200 mcg (por cápsula inalante) 2 

J45.0 - Asma predominantemente alérgica 
J45.1 - Asma não-alérgica 
J45.8 - Asma mista 

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 (por cápsula 
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 
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Formoterol 6mcg + Budesonida 200 mcg (por cápsula 
inalante) 

2 

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

2 

Deficiência de Hormônio do Crescimento - Hipopituitarismo 

Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola) 1B 
E23.0 - Hipopituitarismo 

Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola) 1B 

Dermatomiosite e Polimiosite 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

M33.0 - Dermatomiosite juvenil 
M33.1 - Outras dermatomiosites 

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 (por 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) 2 

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

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

M33.2 - Polimiosite 

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 (por 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 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

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

Diabetes Insípido 

Desmopressina 0,1 mg/mL aplicação nasal (por frasco de 
2,5 mL) 

1B E23.2 - Diabetes insípido 

Dislipidemia 

Ácido nicotínico 250 mg (por comprimido de liberação 
prolongada) 

2 

 
 
 
 
 



34 
 

Ácido nicotínico 500 mg (por comprimido de liberação 
prolongada) 

2 

E78.0 - Hipercolesterolemia pura 
E78.1 - Hipergliceridemia pura 
E78.2 - Hiperlipidemia mista 
E78.3 - Hiperquilomicronemia 
E78.4 - Outras hiperlipidemias 
E78.5 - Hiperlipidemia não especificada 
E78.6 - Deficiências de lipoproteínas 
E78.8 - Outros distúrbios do metabolismo 
de lipoproteínas 

Ácido nicotínico 750 mg (por comprimido de liberação 
prolongada) 

2 

Atorvastatina 10 mg (por comprimido) 2 

Atorvastatina 20 mg (por comprimido) 2 

Atorvastatina 40 mg (por comprimido) 2 

Atorvastatina 80 mg (por comprimido) 2 

Bezafibrato 200 mg (por drágea ou comprimido) 2 

Bezafibrato 400 mg (por 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 (por cápsula) 2 

Fluvastatina 40 mg (por cápsula) 2 

Genfibrozila 600 mg (por comprimido) 2 

Genfibrozila 900 mg (por comprimido) 2 

Lovastatina 10 mg (por comprimido) 2 

Lovastatina 20 mg (por comprimido) 2 

Lovastatina 40 mg (por comprimido) 2 

Pravastatina 10 mg (por comprimido) 2 

Pravastatina 20 mg (por comprimido) 2 

Pravastatina 40 mg (por comprimido) 2 

Distonias Focais e Espasmo Hemifacial 

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

1A 
G24.0 - Distonia induzida por drogas 
G24.1 - Distonia familiar idiopática 
G24.2 - Distonia não-familiar idiopática 
G24.3 - Torcicolo espasmódico 
G24.4 - Distonia orofacial idiopática 
G24.5 - Blefaroespasmo 
G24.8 - Outras distonias 
G51.8 - Outros transtornos do nervo facial 

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

1B 

Doença de Alzheimer 

Donepezila 5 mg (por comprimido) 1A 

G30.0 - Doença de alzheimer de início 
precoce 
G30.1 - Doença de alzheimer de início 
tardio 
G30.8 - Outras formas de doença de 
Alzheimer 

Donepezila 10 mg (por comprimido) 1A 

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

Galantamina 16 mg (por cápsula de liberação 
prolongada) 

1B 

Galantamina 24 mg (por cápsula de liberação 
prolongada) 

1B 

Rivastigmina 1,5 mg (por cápsula) 1A 

Rivastigmina 2,0 mg/mL solução oral ( por frasco de 120 
mL) 

1B 

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

 Rivastigmina 6 mg (por cápsula) 1A 

Doença de Crohn 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

K50.0 - Doença de crohn do intestino 
delgado 
K50.1 - Doença de crohn do intestino 
grosso 
K50.8 - Outra forma de doença de crohn 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Infliximabe 10 mg/mL injetável (por 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) 2 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 
M07.4 - Artropatia na doença de Crohn 
[enterite regional] 

Doença de Gaucher 

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

E75.2 - Outras esfingolipidoses 

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 

M88.0 - Doença de paget do crânio 
M88.8 - Doença de paget de outros ossos 

Calcitonina 100 UI injetável (por ampola) 2 

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

Pamidronato 30 mg injetável (por frasco) 2 

Risedronato 5 mg (por comprimido) 2 

Doença de Parkinson 

Amantadina 100 mg (por comprimido) 1B 

G20 - Doença de Parkinson 

Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido) 1B 

Entacapona 200 mg (por comprimido) 1B 

Pramipexol 0,125 mg (por comprimido) 1A 

Pramipexol 0,25 mg (por comprimido) 1A 

Pramipexol 1 mg (por comprimido) 1A 

Selegilina 5 mg (por comprimido) 1B 

Selegilina 10 mg (por drágea ou comprimido) 1B 

Tolcapona 100 mg (por comprimido) 1B 

Triexifenidil 5 mg (por comprimido) 1B 

Doença de Wilson 

Penicilamina 250 mg (por cápsula) 1B 
E83.0 - Distúrbios do metabolismo do 
cobre 

Doença Falciforme 

Hidroxiureia 500 mg (por cápsula) 1B 

D56.1 - Talassemia Beta 
D56.8 - Outras talassemias 
D57.0 - Anemia falciforme com crise 
D57.1 - Anemia falciforme sem crise 
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D57.2 - Transtornos falciformes 
heterozigóticos duplos 

Doença pelo HIV Resultando em Outras Doenças   

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

1A B20.0 - Doença pelo HIV resultando em 
infecções micobacterianas 
B20.1 - Doença pelo HIV resultando em 
outras infecções bacterianas 
B20.2 - Doença pelo HIV resultando em 
doença citomegálica 
B20.3 - Doença pelo HIV resultando em 
outras infecções virais 
B20.4 - Doença pelo HIV resultando em 
candidíase 
B20.5 - Doença pelo HIV resultando em 
outras micoses 
B20.6 - Doença pelo HIV resultando em 
pneumonia por Pneumocystis jirovecii 
B20.7 - Doença pelo HIV resultando em 
infecções múltiplas 
B20.8 - Doença pelo HIV resultando em 
outras doenças infecciosas e parasitárias 
B20.9 - Doença pelo HIV resultando em 
doença infecciosa ou parasitária não 
especificada 
B22.0 - Doença pelo HIV resultando em 
encefalopatia 
B22.1 - Doença pelo HIV resultando em 
pneumonite intersticial linfática 
B22.2 - Doença pelo HIV resultando em 
síndrome de emaciação 
B22.7 - Doença pelo HIV resultando em 
doenças múltiplas classificadas em outra 
parte 
B23.0 - Síndrome de infecção aguda pelo 
HIV 
B23.1 - Doença pelo HIV resultando em 
linfadenopatias generalizadas 
(persistentes) 
B23.2 - Doença pelo HIV resultando em 
anomalias hematológicas e imunológicas 
não classificada em out. parte 
B23.8 - Doença pelo HIV resultando em 
outra afecções especificadas 
B24 - Doença pelo vírus da 
imunodeficiência humana [HIV] não 
especificada 

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 

Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco) 1B 

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 
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Budesonida 400 mcg (por cápsula inalante) 2 

J44.0 - Doença pulmonar obstrutiva 
crônica com infecção respiratória aguda 
do trato respiratório inferior  
J44.1 - Doença pulmonar obstrutiva 
crônica com exacerbação aguda não 
especificada 
J44.8 - Outras formas especificadas de 
doença pulmonar obstrutiva crônica 

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 (por cápsula 
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 (por cápsula 
inalante) 

2 

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

2 

Dor Crônica 

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

R52.1 - Dor crônica intratável 
R52.2 - Outra dor crônica 

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 

Morfina de liberação controlada 60 mg (por cápsula) 2 

Endometriose 

Danazol 100 mg (por cápsula) 1B 
N80.0 - Endometriose do útero 
N80.1 - Endometriose do ovário 
N80.2 - Endometriose da trompa de 
falópio 
N80.3 - Endometriose do peritônio pélvico 
N80.4 - Endometriose do septo retovaginal 
e da vagina 
N80.5 - Endometriose do intestino 
N80.8 - Outra endometriose 

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 G40.0 - Epilepsia e síndr. epilépt. idiop. 
def. por sua local. (focal - parcial)c/ crises 
de iníc. focal 
G40.1 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. 
def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises 
parciais simples 
 

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 
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Lamotrigina 25 mg (por comprimido) 2 G40.2 - Epilepsia e síndr. epilépt. sintom. 
def. por sua local. (focal - parcial) c/ crises 
parc. complexas 
G40.3 - Epilepsia e síndrome epiléptica 
generalizadas idiopáticas 
G40.4 - Outras epilepsias e síndromes 
epilépticas generalizadas 
G40.5 - Síndromes epilépticas especiais 
G40.6 - Crise de grande mal, não 
especificada (com ou sem pequeno mal) 
G40.7 - Pequeno mal não especificado, 
sem crises de grande mal 
G40.8 - Outras epilepsias 

Lamotrigina 50 mg (por comprimido) 2 

Lamotrigina 100 mg (por comprimido) 2 

Primidona 100 mg (por comprimido) 2 

Primidona 250 mg (por comprimido) 2 

Topiramato 25 mg (por comprimido) 2 

Topiramato 50 mg (por comprimido) 2 

Topiramato 100 mg (por comprimido) 2 

Vigabatrina 500 mg (por comprimido) 2 

Esclerose Lateral Amiotrófica 

Riluzol 50 mg (por comprimido) 1B G12.2 - Doença do neurônio motor 

Esclerose Múltipla 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

G35 - Esclerose múltipla 

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

1A 

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

1A 

Fingolimode 0,5mg (por cápsula) 1A 

Glatiramer 20 mg injetável (por frasco-ampola ou seringa 
preenchida) 

1A 

Natalizumabe 300 mg (por frasco-ampola) 1A 

Esclerose Sistêmica 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

M34.0 - Esclerose sistêmica progressiva 
M34.1 - Síndrome CR(E)ST 
M34.8 - Outras formas de esclerose 
sistêmica 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

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

Penicilamina 250 mg (por cápsula) 1B 

Sildenafila 25 mg (por comprimido) 1B 

Sildenafila 50 mg (por comprimido) 1B 

Espasticidade 

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

1A 
 

G04.1 - Paraplegia espástica tropical 
G80.0 - Paralisia cerebral quadriplágica 
espástica 
G80.1 - Paralisia cerebral diplégica 
espástica 
G80.2 - Paralisia cerebral hemiplégica 
espástica 
 G81.1 - Hemiplegia espástica 
G82.1 - Paraplegia espástica 
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Toxina botulinica tipo A 500 U injetável (por frasco-
ampola) 

1B 

G82.4 - Tetraplegia espástica 

I69.0 - Seqüelas de hemorragia 

subaracnoídea 

I69.1 - Seqüelas de hemorragia 

intracerebral 

I69.2 - Seqüelas de outras hemorragias 

intracranianas não traumáticas 

I69.3 - Seqüelas de infarto cerebral 

I69.4 - Seqüelas de acidente vascular 

cerebral não especificado como 

hemorrágico ou isquêmico 

I69.8 - Seqüelas de outras doenças 

cerebrovasculares e das não especificadas 

T90.5 - Seqüelas de traumatismo 

intracraniano 

T90.8 - Seqüelas de outros traumatismos 

especificados da cabeça. 

 

 Espondilite Ancilosante e  Espondilopatia Inflamatória 

Adalimumabe 40 mg injetável (por seringa preenchida) 1A 

M45 - Espondilite ancilosante                                         
M46.8 - Outras espondilopatias 
inflamatórias especificadas 

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

Etanercepte 50 mg injetável (por frasco-ampola ou 
seringa preenchida) 

1A 

Infliximabe 10 mg/mL injetável (por frasco-ampola 10 
mL) 

1A 

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

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

Naproxeno 250 mg (por comprimido)  2 

Naproxeno 500 mg (por comprimido)  2 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Esquizofrenia 

Clozapina 25 mg (por comprimido) 1A 

F20.0 - Esquizofrenia paranóide 
F20.1 - Esquizofrenia hebefrênica 
F20.2 - Esquizofrenia catatônica 
F20.3 - Esquizofrenia indiferenciada 
F20.4 - Depressão pós-esquizofrênica 
F20.5 - Esquizofrenia residual 
F20.6 - Esquizofrenia simples 
F20.8 - Outras esquizofrenias 
 
 
 
 

Clozapina 100 mg (por comprimido) 1A 

Olanzapina 5 mg (por comprimido) 1A 

Olanzapina 10 mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 25 mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 100 mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 200 mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 300 mg (por comprimido) 1B 

Risperidona 1 mg (por comprimido) 1B 

Risperidona 2 mg (por comprimido) 1B 

Risperidona 3 mg (por comprimido) 1B 

Ziprasidona 40 mg (por cápsula) 1B 

Ziprasidona 80 mg (por cápsula) 1B 

Fenilcetonúria 

Complemento alimentar para paciente fenilcetonúrico 
menor de 1 ano - fórmula de aminoácidos isenta de 

2 
E70.0 - Fenilcetonúria clássica 
E70.1 - Outras hiperfenilalaninemias 
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fenilalanina (por grama)  
 
 
 
 

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

2 

Fibrose Cística 

Alfadornase 2,5 mg (por ampola) 1B 
E84.0 - Fibrose cística com manifestações 
pulmonares 

Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) 1B 

E84.1 - Fibrose cística com manifestações 
intestinais 

Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula) 1B 

Alfadornase 2,5 mg (por ampola) 1B 

E84.8 - Fibrose cística com outras 
manifestações 

Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula) 1B 

Glaucoma 

Acetazolamida 250 mg (por comprimido) 2 H40.1 - Glaucoma primário de ângulo 
aberto 
H40.2 - Glaucoma primário de ângulo 
fechado 
H40.3 - Glaucoma secundário a 
traumatismo ocular 
H40.4 - Glaucoma secundário a inflamação 
ocular 
H40.5 - Glaucoma secundário a outros 
transtornos do olho 
H40.6 - Glaucoma secundário a drogas 
H40.8 - Outro glaucoma 
Q15.0 - Glaucoma congênito 
 
 
 
 

Bimatoprosta 0,3 mg/mL solução oftálmica (por frasco 
de 3 mL)  

1B 

Brimonidina 2,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 
5 mL)  

2 

Brinzolamida 10 mg/mL suspensão oftálmica (por frasco 
de 5 mL)  

2 

Dorzolamida 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 
5 mL)   

2 

Latanoprosta 0,05 mg/mL solução oftálmica (frasco de 
2,5 mL) 

1B 

Pilocarpina 20 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 
10 mL) 

2 

Timolol 5,0 mg/mL solução oftálmica (por frasco de 5 
mL) 

2 

Travoprosta 0,04 mg/mL solução oftálmica (frasco de 2,5 
mL)  

1B 

Hemangioma 

Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 

D18.0 - Hemangioma de qualquer 
localização 

Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 

Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 

Hepatite Autoimune 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

K75.4 - Hepatite autoimune 
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Hepatite Viral C 

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

B17.1 - Hepatite aguda C 

Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 

Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (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 

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

1A 

Ribavirina 250 mg (por cápsula) 1A 

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

B18.2 - Hepatite viral crônica C 

Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (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 

Boceprevir 200 mg (por cápsula) 1A 

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

1A 

Ribavirina 250 mg (por cápsula) 1A 

Telaprevir 375 mg (por comprimido) 1A 

Hepatite Viral Crônica B* * Ver também: Profilaxia da Reinfecção pelo Vírus da Hepatite B Pós-Transplante Hepático 

Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 
B18.0 - Hepatite viral crônica B com 
agente delta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 

Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (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 

Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 
mL) 

1A 

Lamivudina 150 mg (por comprimido) 1A 

Adefovir 10 mg (por comprimido) 1A B18.1 - Hepatite crônica viral B sem agente 
delta 
 
 
 
 
 
 
 

Alfainterferona 2b 3.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 

Alfainterferona 2b 5.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 

Alfainterferona 2b 10.000.000 UI injetável (por frasco-
ampola) 

1A 

Entecavir 0,5 mg (por comprimido) 1A 

Entecavir 1 mg (por comprimido) 1A 
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Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por 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) 2 

E83.3 - Distúrbios do metabolismo do 
fósforo 
N18.0 - Doença renal em estádio final 

Hidróxido de alumínio 300 mg (por comprimido) 2 

Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco 
de 100 mL) 

2 

Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco 
de 150 mL) 

2 

Hidróxido de alumínio 61,5 mg/mL (suspensão por frasco 
de 240 mL) 

2 

Sevelamer 800 mg (por comprimido) 1A 

Hiperplasia adrenal congênita 

Ciproterona 50 mg (por comprimido) 1B E25.0 - Transtornos adrenogenitais 
congênitos associados à deficiência 
enzimática 
 

Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido) 2 

Hiperprolactinemia 

Bromocriptina 2,5 mg (por comprimido) 1B 
E22.1 - Hiperprolactinemia 

Cabergolina 0,5 mg (por comprimido) 1A 

Hipertensão Arterial Pulmonar 

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

1B 

I27.0 - Hipertensão pulmonar primária 
I27.2 - Outra hipertensão pulmonar 
secundária 
I27.8 - Outras doenças pulmonares do 
coração especificadas 

Ambrisentana 5mg (por comprimido revestido) 1B 

Ambrisentana 10mg (por comprimido revestido) 1B 

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

Bosentana 125 mg(por omprimido revestido) 1B 

Sildenafila 20 mg (por comprimido) 1B 

Hipoparatireoidismo 

Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula) 2 E20.0 - Hipoparatireoidismo idiopático 
E20.1 - Pseudohipoparatireoidismo 
E20.8 - Outro hipoparatireoidismo 
E89.2 - Hipoparatireoidismo pós-
procedimento 
 

Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula) 2 

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

Ictioses Hereditárias 

Acitretina 10 mg (por cápsula) 1B 

L44.0 - Pitiríase rubra pilar 
Q80.0 - Ictiose vulgar 
Q80.1 - Ictiose ligada ao cromossomo x 
Q80.2 - Ictiose lamelar 
Q80.3 - Eritrodermia ictiosiforme bulhosa 
congênita 
Q80.8 - Outras ictioses congênitas 
Q82.8 - Outras malformações congênitas 
especificadas da pele 
 
 
 

Acitretina 25 mg (por cápsula) 1B 
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Imunodeficiência Primária 

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

D80.0 - Hipogamaglobulinemia hereditária 
D80.1 - Hipogamaglobulinemia não 
familiar 
D80.3 - Deficiência seletiva de subclasses 
de imunoglobulina G [IGG] 
D80.5 - Imunodeficiência com aumento de 
imunoglobulina M [IGM] 
D80.6 - Deficiência de anticorpos com 
imunoglobulinas próximas do normal ou 
com hiperimunoglobulinemia 
D80.7 - Hipogamaglobulinemia transitória 
da infância 
D80.8 - Outras imunodeficiências com 
predominância de defeitos de anticorpos 
D81.0 - Imunodeficiência combinada grave 
[SCID] com disgenesia reticular 
D81.1 - Imunodeficiência combinada grave 
[SCID] com números baixos de células T e 
B 
D81.2 - Imunodeficiência combinada grave 
[SCID] com números baixos ou normais de 
células B 
D81.3 - Deficiência de adenosina-
deaminase [ADA] 
D81.4 - Síndrome de nezelof 
D81.5 - Deficiência de purina-nucleosídeo 
fosforilase [PNP] 
D81.6 - Deficiência major classe I do 
complexo de histocompatibilidade 
D81.7 - Deficiência major classe II do 
complexo de histocompatibilidade 

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 

D81.8 - Outras deficiências imunitárias 
combinadas 
D82.0 - Síndrome de Wiskott-Aldrich 
D82.1 - Síndrome de di George 
D83.0 - Imunodeficiência comum variável 
com predominância de anormal. do 
número e da função das células B 
D83.2 - Imunodeficiência comum variável 
com auto-anticorpos às células B ou T 
D83.8 - Outras imunodeficiências comuns 
variáveis 

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

Insuficiência Adrenal Primária - Doença de Addison 

Fludrocortisona 0,1 mg (por comprimido) 2 

E27.1 - Insuficiência adrenocortical 
primária 
E27.4 - Outras insuficiências 
adrenocorticais e as não especificadas 

Insuficiência Pancreática Exócrina 

Pancreatina 10.000 UI (por cápsula) 1B K86.0 - Pancreatite crônica induzida por 
álcool 
K86.1 - Outras pancreatites crônicas 

Pancreatina 25.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 4.500 UI (por cápsula) 1B 
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Pancrelipase 12.000 UI (por cápsula) 1B K90.3 - Esteatorréia pancreática 
 
 
 
 
 

Pancrelipase 18.000 UI (por cápsula) 1B 

Pancrelipase 20.000 UI (por cápsula) 1B 

Leiomioma de Útero 

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

D25.0 - Leiomioma submucoso do útero 
D25.1 - Leiomioma intramural do útero 
D25.2 - Leiomioma subseroso do útero 

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 

Lúpus Eritrematoso Sistêmico 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

L93.0 - Lúpus eritematoso discóide 
L93.1 - Lúpus eritematoso cutâneo 
subagudo 
M32.1 - Lúpus eritematoso disseminado 
[sistêmico] com comprometimento de 
outros órgãos e sistemas 
M32.8 - Outras formas de lúpus 
eritematoso disseminado [sistêmico] 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

Cloroquina 150 mg (por comprimido) 2 

Danazol 100 mg (por cápsula) 1B 

Danazol 200 mg (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 

G70.0 - Miastenia gravis 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

Imunoglobulina Humana 0,5 g injetável (por frasco) 1B G70.0 - Miastenia gravis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
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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 

 
D46.0 - Anemia refratária sem 
sideroblastos 
D46.1 - Anemia refratária com 
sideroblastos 
D46.7 - Outras síndromes mielodisplásicas 
D70 - Agranulocitose 

Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco) 1B 

Osteodistrofia Renal 

Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula) 2 N18.0 - Doença renal em estádio final 
N18.8 - Outra insuficiência renal crônica 
N25.8 - Outros transtornos resultantes de 
função renal tubular alterada 

Alfacalcidol 1,0 mcg (por cápsula) 2 

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

Calcitriol 1,0 mcg injetável (por ampola) 2 

Alfacalcidol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

N25.0 - Osteodistrofia renal 

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 
 

Calcitonina 100 UI injetável (por ampola) 
 

2 
M80.0 - Osteoporose pós-menopáusica 
com fratura patológica 
M80.1 - Osteoporose pós-ooforectomia 
com fratura patológica 
M80.2 - Osteoporose de desuso com 
fratura patológica 
M80.3 - Osteoporose por má-absorção 
pós-cirúrgica com fratura patológica 
M80.4 - Osteoporose induzida por drogas 
com fratura patológica 
M80.5 - Osteoporose idiopática com 
fratura patológica 
M80.8 - Outras osteoporoses com fratura 
patológica 
M81.0 - Osteoporose pós-menopáusica 
M81.1 - Osteoporose pós-ooforectomia 
M81.2 - Osteoporose de desuso 
M81.3 - Osteoporose devida à má-
absorção pós-cirúrgica 
M81.4 - Osteoporose induzida por drogas 
M81.5 - Osteoporose idiopática 

M81.6 - Osteoporose localizada 

[Lequesne] 

M81.8 - Outras osteoporoses 

M82.0 - Osteoporose na mielomatose 

múltipla 

M82.1 - Osteoporose em distúrbios 

endócrinos 

M82.8 - Osteoporose em outras doenças 

Calcitonina 200 UI/dose spray nasal (por frasco) 
 

2 

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 
 

2 

Pamidronato 30 mg injetável (por frasco) 
 

2 

Pamidronato 60 mg injetável (por frasco) 
 

2 

Raloxifeno 60 mg (por comprimido) 
 

2 

Risedronato 5 mg (por comprimido) 
 

2 

Risedronato 35 mg (por comprimido) 

 
 
 

2 
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classificadas em outra parte 

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

Imunoglobulina anti-hepatite b 500 UI injetável (por 
frasco) 

1A  
B16.0 - Hepatite aguda B com agente delta 
(co-infecção), com coma hepático 
 B16.2 - Hepatite aguda B sem agente 
delta, com coma hepático 
B18.0 - Hepatite viral crônica B com 
agente delta 
B18.1 - Hepatite crônica viral B sem agente 
delta 

Imunoglobulina anti-hepatite b 500 UI injetável (por 
frasco) 

1B 

Imunoglobulina anti-hepatite b 600 UI injetável (por 
frasco) 

1A 

Lamivudina 10 mg/mL solução oral (por frasco de 240 
mL) 

1A 

Lamivudina 150 mg (por comprimido) 1A 

Psoríase 

Acitretina 10 mg (por cápsula) 1B 

L40.0 - Psoríase vulgar 
L40.1 - Psoríase pustulosa generalizada 
L40.4 - Psoríase gutata 
L40.8 - Outras formas de psoríase 

Acitretina 25 mg (por cápsula) 1B 

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

Metotrexato 2,5 mg (por comprimido) 2 

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

Puberdade Precoce Central 

Ciproterona 50 mg (por comprimido) 1B 

E22.8 - Outras hiperfunções da hipófise 

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 D69.3 - Púrpura trombocitopênica 
idiopática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 

Danazol 100 mg (por cápsula) 1B 

Danazol 200 mg (por cápsula) 1B 

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 
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Raquitismo e Osteomalácia 

Calcitriol 0,25 mcg (por cápsula) 2 

E55.0 - Raquitismo ativo 
E55.9 - Deficiência não especificada de 
vitamina D 
E64.3 - Seqüelas do raquitismo 
E83.3 - Distúrbios do metabolismo do 
fósforo 
M83.0 - Osteomalácia puerperal 
M83.1 - Osteomalácia senil 
M83.2 - Osteomalácia do adulto devida a 
má-absorção 
M83.3 - Osteomalácia do adulto devido à 
desnutrição 
M83.8 - Outra osteomalácia do adulto 

Retocolite Ulcerativa 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

K51.0 - Enterocolite ulcerativa (crônica) 
K51.1 - Ileocolite ulcerativa (crônica) 
K51.2 - Proctite ulcerativa (crônica) 
K51.3 - Retossigmoidite ulcerativa 
(crônica) 
K51.4 - Pseudopolipose do cólon 
K51.5 - Proctocolite mucosa 
K51.8 - Outras colites ulcerativas 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

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 (por comprimido) 2 

Mesalazina 500 mg (por comprimido) 2 

Mesalazina 500 mg (por supositório) 2 

Mesalazina 800 mg (por comprimido) 2 

Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 2 

  
Sulfassalazina 500 mg (por comprimido) 
  

  
2 
  

K52.2 - Gastroenterite e colite alérgicas ou 
ligadas à dieta 

M07.5 - Artropatia na colite ulcerativa 

M07.6 - Outras artropatias enteropáticas 
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Síndromes Coronarianas Agudas 

Clopidogrel 75 mg (por comprimido) 
  
  
  
  
  
  

2 
  
  
  
  
  

I20.0 - Angina instável 
I20.1 - Angina pectoris com espasmo 
documentado 
I21.0 - Infarto agudo transmural da parede 
anterior do miocárdio 
I21.1 - Infarto agudo transmural da parede 
inferior do miocárdio 
I21.2 - Infarto agudo transmural do miocárdio 
de outras localizações 
I21.3 - Infarto agudo transmural do miocárdio, 
de localização não especificada 
I21.4 - Infarto agudo subendocárdico do 
miocárdio 
I21.9 - Infarto agudo do miocárdio não 
especificado 
I22.0 - Infarto do miocárdio recorrente da 
parede anterior 
I22.1 - Infarto do miocárdio recorrente da 
parede inferior 
I22.8 - Infarto do miocárdio recorrente de 
outras localizações 
I22.9 - Infarto do miocárdio recorrente de 
localização não especificada 
I23.0 - Hemopericárdio como complicação atual 
subseqüente ao infarto agudo do miocárdio 
I23.1 - Comunicação interatrial como 
complicação atual subseqüente ao infarto 
agudo do miocárdio 
I23.2 - Comunicação interventricular como 
complicação atual subseqüente ao infarto 
agudo do miocárdio 
I23.3 - Ruptura da parede do coração sem 
ocorrência de hemopericárdio como 
complicação atual subseqüente ao infarto 
agudo do miocárdio 
I23.4 - Ruptura de cordoalhas tendíneas como 
complicação atual subseqüente ao infarto 
agudo do miocárdio 
I23.5 - Ruptura de músculos papilares como 
complicação atual subseqüente ao infarto 
agudo do miocárdio 
I23.6 - Trombose de átrio, aurícula e ventrículo 
como complicação atual subseqüente ao 
infarto agudo do miocárdio 
I23.8 - Outras complicações atuais 
subseqüentes ao infarto agudo do miocárdio 
I24.0 - Trombose coronária que não resulta em 
infarto do miocárdio 
I24.8 - Outras formas de doença isquêmica 
aguda do coração 
I24.9 - Doença isquêmica aguda do coração não 
especificada 
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Síndrome de Guillain-Barré 

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

G61.0 - Síndrome de Guillain-Barré 

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 

E28.0 - Excesso de estrógeno 
E28.2 - Síndrome do ovário policístico 
L68.0 – Hirsutismo 
 
 

Síndrome de Turner 

Somatropina 4 UI injetável (por frasco-ampola) 1B 

Q96.0 - Cariótipo 45, X 
Q96.1 - Cariótipo 46, X ISO (XQ) 
Q96.2 - Cariótipo 46, X com cromossomo 
sexual anormal, salvo ISO (XQ) 
Q96.3 - Mosaicismo cromossômico, 45, 
X/46, XX ou XY 
Q96.4 - Mosaicismo cromossômico, 45, 
X/outra(s) linhagens celular(es) com 
cromossomo sexual anormal 
Q96.8 - Outras variantes da síndrome de 
turner 

Somatropina 12 UI injetável (por frasco-ampola) 1B 

Síndrome Nefrótica 

Ciclofosfamida 50 mg (por drágea) 2 
N04.0 - Síndrome nefrótica - anormalidade 
glomerular minor 
N04.1 - Síndrome nefrótica - lesões 
glomerulares focais e segmentares 
N04.2 - Síndrome nefrótica - 
glomerulonefrite membranosa difusa 
N04.3 - Síndrome nefrótica - 
glomerulonefrite proliferativa mesangial 
difusa 
N04.4 - Síndrome nefrótica - 
glomerulonefrite proliferativa endocapilar 
difusa 
N04.5 - Síndrome nefrótica - 
glomerulonefrite mesangiocapilar difusa 
N04.6 - Síndrome nefrótica - doença de 
depósito denso 
N04.7 - Síndrome nefrótica - 
glomerulonefrite difusa em crescente 
N04.8 - Síndrome nefrótica - outras 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 1A 

Tacrolimo 5 mg (por cápsula) 1A 

Sobrecarga de Ferro 

Deferasirox 125 mg (por comprimido) 1B E83.1 - Doença do metabolismo do ferro 
T45.4 - Intoxicação por ferro e seus 
compostos 
 
 
 

Deferasirox 250 mg (por comprimido) 1B 
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Deferasirox 500 mg (por comprimido) 1B 

 
Deferiprona 500 mg (por comprimido) 1B 

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

Transplante Cardíaco 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Z94.1 - Coração transplantado 

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 (por 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 

Z94.3 - Coração e pulmões transplantados 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Transplante de Medula ou Pâncreas 

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

Z94.8 - Outros órgãos e tecidos 
transplantados 

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

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

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

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

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

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

1A 

Molgramostim 300 mcg injetável (por frasco) 1B 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Transplante de Pulmão 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Z94.2 - Pulmão transplantado 
 
 

Ciclosporina 10 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 25 mg (por cápsula) 
2 
 

Ciclosporina 50 mg (por cápsula) 2 
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Ciclosporina 100 mg (por cápsula) 2 

 
Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 
mL) 

2 

Metilprednisolona 500 mg injetável (por ampola) 2 

Transplante Hepático 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

Z94.4 - Fígado transplantado                                             
T86.4-Falência ou rejeição de transplante 
de fígado 

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 (por 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 

Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 1A 

Tacrolimo 5 mg (por cápsula) 1A 

Transplante Renal 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 
T86.1 - Falência ou rejeição de transplante 
de rim 
Z94.0 - Rim transplantado 

Ciclosporina 10 mg (por cápsula) 2 T86.1 - Falência ou rejeição de transplante 
de rim 
Z94.0 - Rim transplantado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclosporina 25 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 50 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg (por cápsula) 2 

Ciclosporina 100 mg/mL solução oral (por frasco de 50 
mL) 

2 

Everolimo 0,5 mg (por comprimido) 1A 

Everolimo 0,75 mg (por comprimido) 1A 

Everolimo 1 mg (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 (por comprimido) 1A 

Micofenolato de sodio 360 mg (por comprimido) 1A 

Sirolimo 1 mg (por drágea) 1A 

Sirolimo 2 mg (por drágea) 1A 

Tacrolimo 1 mg (por cápsula) 1A 

Tacrolimo 5 mg (por cápsula) 1A 
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Transtorno Esquizoafetivo 

Risperidona 1mg (por comprimido) 1B 
  
  
  
  
  F25.0-Transtorno Esquizoafetivo do tipo 
maníaco.                     
  F25.1-Transtorno Esquizoafetivo do tipo 
depressivo.                
  F25.2-Transtorno Esquizoafetivo do tipo 
misto. 
  
  
  
  
  

Risperidona 2mg (por comprimido) 1B 

Risperidona 3mg (por comprimido) 1B 

Quetiapina 25mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 100mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 200mg (por comprimido) 1A 

Quetiapina 300mg (por comprimido) 1B 

Ziprasidona 40mg (por cápsula) 1B 

Ziprasidona 80mg (por cápsula) 1B 

Olanzapina 5mg (por comprimido) 1A 

Olanzapina 10mg (por comprimido) 1A 

Clozapina 25mg (por comprimido) 1A 

Clozapina 100mg (por comprimido) 1A 

Uveítes Posteriores Não Infecciosas 

Azatioprina 50 mg (por comprimido) 2 

H30.0 - Inflamação coriorretiniana focal 
H30.1 - Inflamação corrorretiniana 
disseminada 
H30.2 - Ciclite posterior 
H30.8 - Outras inflamações 
coriorretinianas 

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 (por frasco de 50 
mL) 

2 

Legenda: 1A-Financiamento e aquisição pelo Ministério da Saúde. 1B-  Financiamento pelo Ministério da Saúde e aquisição sob 
responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde. 2-Financiamento e aquisição de responsabilidade da Secretaria Estadual da Saúde. 

Adaptada da Tabela - Situações clínicas e seus respectivos medicamentos (Ministério da Saúde, atualizada 20 de maio de 2015). 

http://portalsaude.saude.gov.br/images/pdf/2015/maio/21/tabela-de-situa----es-cl--nicas-maio2015.pdf
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Seção IV – Elenco exclusivo de Mato Grosso 

 

A lista que apresentaremos a seguir 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 Exclusivo 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 

E10 

E11 

Linagliptina 05 mg Comprimido E10 

E11 

Pioglitazona, cloridrato 30 mg Comprimido E10 

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  300mg Solução para 

inalação. Frasco ou 

flaconete de 5ml ou 

4ml 

E84 

Polímero de glicose 

 

Módulo de maltodextrina 

100%, tipo uso enteral ou 

oral, isenta de sabor, 

sacarose, lactose e glúten, 

com cerca de 93 a 97g de 

carboidrato/100g do 

produto.  

Lata ou pacote com 

400g ou 550g ou 1,0 

Kg 

E84 

Módulo de triglicerídeos 

de cadeia média. 

Módulo de triglicerídeos 

de cadeia média com 

ácidos graxos essenciais, 

100% TCM, para dieta 

oral ou enteral, isento de 

sabor, sacarose, lactose e 

glúten. 

Frasco 250 ml E84 

Dieta líquida 1,5Kcal/ml Dieta nutricionalmente 

completa, aspecto físico 

líquido (mínimo de 1,5 

kcal/ml), hiperproteica, 

baixa osmolaridade, 

presença de TCM, 

presença de fibras. Isenta 

de sacarose, glúten, 

colesterol e lactose. 

Distribuição calórica: 

acima de 15% de 

proteína, acima de 40% 

de carboidratos. 

Embalagem com 200 

ml ou 500 ml ou 

1.000ml 

E84 

Dieta do tipo Tipo: 

Nutren Junior/ Fortini/ 

Prosure/ Pediasure 

complete. 

Alimento 

nutricionalmente 

completo, para uso oral 

ou enteral, aspecto físico 

pó. Isento de lactose, 

glúten e colesterol. 

Indicada para crianças 

debilitadas com déficit de 

crescimento e baixo peso. 

Lata com 380g ou 

400g ou 900g 

E84 

Suplemento do Tipo: 

Nutren active (sabores 

diversos)/ Sustain 30/ 

Sustagem. 

Suplemento instantâneo, 

para uso oral e enteral, 

enriquecido com minerais 

e vitaminas, com leite em 

pó desnatado, podendo 

conter leite integral em 

pó. Com gordura láctea. 

Podendo conter sacarose e 

ser consumido frio ou 

quente. 

Lata com 400g ou 

450g 

E84 
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Osteoporose 

Teriparatida 250mcg/ml  Solução injetável. 

Carpule 2,4ml ou 

caneta descartável 

3ml 

M80  

M81 

Lupus 

Filtro solar FPS 30 Não se aplica Frasco com no 

mínimo 100 ml 

M32 

 

 

 


