
Prefeitura Municipal de Virmond 
Estado do Paraná 

 

________________ Departamento de Saúde __________________ 
                                                                                       

Virmond, 30 de Julho de 2021 

Estamos no dia de hoje, fazendo a revisão de REMUME (Relação municipal de medicamentos) 

do município de Virmond, a qual periodicamente revisada. 

                 CLASSIFICAÇÃO POR CLASSE TERAPÊUTICA 

1-Anti-inflamatórios, analgésicos e antipiréticos  

1.1 anti-flamatórios não esteróides  
- Dipirona (sódica ) 500 mg comprimido 

- Dipirona (sódica ) 500 mg/ml solução injetável  

- Dipirona (sódica) 500 mg/ml solução oral 

- Ibuprofeno 300 mg comprimido 

- Ibuprofeno 50 mg/Ml solução oral 

- Ibuprofeno 600 mg comprimido 

- Meloxican 15 mg comprimido 

- Paracetamol 200 mg/ML solução oral 

- Paracetamol 500 mg comprimido 

- Diclofenaco sódico 25 mg/ml solução injetável  

  

1.2 anti-flamatórios esteróides  
- Dexametasona (fosfato dissódico) 4 mg/ml solução injetável  
- Dexametasona 1 mg/g creme 

- Dexametasona 4 mg comprimido 

-Prednisolona fosfato sódico 4,02 mg/ml equivalente a 3 mg/ml solução oral  

- Dipropionato de betametasona+fostafo dissódico de     betametasona 5 mg/ml + 2 

mg/ml, suspensão injetável  

- Hidrocortisona 100 mg pó, para solução injetável  

- Hidrocortisona 500 mg pó, para solução injetável  

- Prednisona 20 mg comprimido 

- Prednisona 5 mg comprimido  

2. Analgésicos opióides  
- Cloridrato de tramadol 50 MG/ML solução injetável  

3. Antigotosos 
- Alopurinol 300 mg comprimido 

4. Anti-infecciosos  

4.1 Antibacterianos  

4.1.1 Beta-lactâmicos 

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



- Amoxicilina 50 mg/ml suspensão oral 

- Benzilpenicilina benzantina 600.000 UI pó para suspensão injetável   

-Amoxicilina 500 mg comprimido ou cápsula  

-Benzilpenicilina benzantina 1.200.000 UI pó para suspensão injetável  

 

4.1.2 Macrolídeos  

- Azitromicina  500 mg comprimido 

-Azitromicina 40 mg/ml solução oral 

-Claritromicina 250 mg comprimido 

 

4.1.3 Aminoglicosídeos  

    
     - Gentamicina (sulfato ) 5 mg/ml, solução oftálmica 

 

4.1.4 Antimetabólicos 

 
- Sulfametoxazol + trimetoprima 40 + 8 mg/ml suspensão oral 

- Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg comprimido  

 

 

4.1.5 Antisépticos urinários 

  
- Nitrofurantoína 100 mg comprimido 

 

 

4.1.6 Fluorquinolonas 
  

       - Ciprofloxacino ( cloridrato) 500 mg comprimido 

 

4.1.6 Cefalosporinas 
- Ceftriaxona 500 mg ( IM )solução injetável 

- Ceftriaxona 1 G ( IV ) solução injetável  

- Cefalexina  500  mg comprimido ou cápsula   

- Cefalexina 50 mg/ml suspensão oral  

  

4.2 Antiprotozoários 
- Metronidazol 250 mg comprimido 

      -Metronidazol ( benzoato ) 40 mg/ml suspensão oral 

      - Metronidazol 100 mg/g geléia ginecológica , com 10 aplicadores  

 

4.3 Antifúngicos 

 
       - Fluconazol 150 mg cápsula, blister com 1 cápsula  

       - Itraconazol 100 mg cápsula  

       - Miconazol  (nitrato) 20 mg/g, creme dermatológico   

       - Miconazol ( nitrato) 20mg/g creme ginecológico, com 14 aplicadores  

       - Nistatina 100.000 UI/Ml suspensão oral 

       - Cetoconazol 200mg/ml shampoo 

- Nistatina 100.000 UI/g+ oxido de zinco 200 mg/g pomada 

 

4.4 Antiparasitários  



      -Albendazol 400 mg comprimido  

        - Albendazol 40 mg/ml solução oral 

         - Invermectina 6 mg comprimido 

 

4.5 Escabicidas e pediculicidas 
        - Permetrina 10 mg/ml loção 

          - Permetrina 50 mg/ml loção 

 

4.6 Antivirais 
           - Aciclovir 200 mg comprimido 

 

4.7 Antiinfectante tópico 

 
           - Sulfadiazina de prata 10 mg/g, creme 

 

    5. 

    5.1 Inbidores da ECA 

 
-Captopril 25 mg comprimido  

-Maleato de Enalapril  10 mg comprimido 

-Maleato de Enalapril  20 mg comprimido 

 

   5.2 Bloqueadores dos canais de cálcio   
- Anlodipino (besilato) 5 mg comprimido 

 

        5.3 Diuréticos  
- Furosemida 10 mg/ml solução injetável 

- Espironolactona 25 mg comprimido 

- Furosemida 40 mg comprimido 

- Hidroclorotiazida 25 mg comprimido 

 

     5.4 Betabloqueadores 

 
- Atenolol 50 mg comprimido 

- Carvedilol 3,125 mg comprimido 

- Carvedilol 6,25 mg comprimido 

- Carvedilol 12,5 mg comprimido 

- Carvedilol 25 mg comprimido 

- Metoprolol (succinato) 50 mg comprimido 

- Propanolol (cloridrato) 40 mg comprimido 

-maleato de timolol 0,5% solução oftálmica estéril 

 

5.5 Agonistas alfa-2 de ação central 
- Metildopa 250 mg comprimido 

 

5.6 Antagonistas de receptores de angiotensina 
 

-  Losartana ( potássica) 50 mg comprimido 

 

  6. Antiarrítmicos 
   - Amiodarona (cloridrato) 200 mg comprimido 



   - Verapamil ( cloridrato ) 80 mg comprimido 

 

7.    Antianginosos 
- Isossorbida ( dinitrato ) 

- Isossorbida (mononitrato) 40 mg comprimido 

 

8. Digitálicos 
-  Digoxina 0,25 mg comprimido  

 

9. Antiagregantes plaquetários 
-  Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido 

 

10.  Anticoagulantes  
- Varfarina sódica 5 mg comprimidos 

-Enoxaparina sódica 20 mg/0,4ml seringa pré carregada injetável  

-Enoxaparina sódica 40 mg/0,4ml seringa pré carregada injetável   

  

11.  Hipolipemiantes 
- Sinvastatina 20 mg comprimido 

- Sinvastatina 40 mg comprimido 

 

12. Antidiabéticos  
- Glibenclamida 5 mg comprimido 

- Metformina ( cloridrato ) 850 mg  comprimido 

 

13. Contraceptivos  
- Levonorgestrel  0,75 mg com 2 comprimidos 

- Levorgestrel + Etinilestradiol 0,15 + 0,03 mcg, cartela com 21 comprimidos revestidos  

- Medroxiprogesterona ( acetato ) 150 mcg/Ml , suspensão injetável  

- Noretisterona ( enantato ) + estradiol ( valerato ) 50+ 5 mcg solução injetável  

- Noretisterona 0,35 mg, cartela com 35 comprimidos revestidos  

 

14. Reposição Hormonal 

14.1 Hormônios tireoideanos  
- Levotiroxina ( sódica ) 25 mcg comprimido 

- Levotiroxina ( sódica ) 50 mcg comprimido 

- Levotiroxina ( sódica ) 100 mcg comprimido 

 

14.2 Reposição hormonal e adjuvantes nos sintomas da menopausa 
- Estriol 1 mg/g creme ginecológico, bisnaga com 50 g, com aplicador 

- Isoflavona de soja 150 mg ( extrato de glycine Max 40% ) cápsula ou comprimido 

-Alendronato de sódio 70 mg comprimido 

 

15. Antidepressivos  

15.1 Antidepressivos Tricíclicos 
- Amitriptilina ( cloridrato ) 25 mg comprimido  

- Clomipramina ( cloridrato ) 25 mg comprimido 

- Nortriptilina ( cloridrato ) 25 mg comprimido  

- Nortriptilina ( cloridrato ) 75 mg comprimido 

- Clordiazepóxido 5mg cloridrato de amitriptilina 12,5 m g comprimido 

 

 



15.2 Inibidores da recaptação de serotonina  
- Fluxetina cloridrato 20 mg  cápsula ou comprimido 

-Sertralina cloridrato 50 mg comprimido 

 

 

16. Anticonvulsivantes 
- Carbamazepina 20 mg/ml suspensão oral 

- Carbamazepina 200 mg comprimido 

- Fenobarbital 40 mg/ml solução oral  

- Valproato de sódio 288 mg (equivalente a 250 mg de acido valpróico)  comprimido 

- Valproato de sódio 57,624 mg/ml (equivalente a 50 mg/ml de ácido valpróico)  solução oral  

- Valproato de sódio 576 mg ( equivalente a 500 mg de acido de valpróico ) comprimido 

-Fenitoína ( sódica ) 100 mg comprimido 

-Fenobarbital 100 mg comprimido  

 

17. Antimaníaco  
- Carbonato de lítio 300 mg comprimido  

 

18. Ansiolíticos e hipnóticos  
- Clonazepam 2,5 mg/ml solução oral 

- Diazepam 10mg/ml solução injetável  

-Diazepam 5 mg comprimido  

- Alprazolam 0,5 mg comprimido  

 

 

19. Antipsicóticos  
- Clorpromazina (cloridrato) 100 mg comprimido  

- Clorpromazina ( cloridrato ) 25 mg comprimido  

- Haloperidol 1 mg comprimido  

- Haloperidol 5 mg comprimido 

- Haloperidol 2 mg/ml solução oral  

- Haloperidol (decanoato) 50 mg/ml solução injetável  

 

20. Antiparkinsonianos 
-Biperideno (cloridrato) 2 mg comprimido 

- Levodopa + benserazida 100+25 mg cápsula  

- Levodopa + carbidopa 250+ 25 mg comprimido 

- Levodopa + benserazida 200+50 mg comprimido 

 

 

21. Suplementos Nutricionais 

21.1 Soluçoes hidroeletrolíticas 
- Sais para reidratação oral, pó para solução oral 

 

21.2 Vitaminas e Minerais 
-  Sulfato ferroso 25 mg/ml solução oral 

- Ácido ascórbico 100 mg/ml solução injetável 

- Ácido fólico 5 mg comprimido  

- Cálcio + vitamina D 1500 mg 400 UI, comprimidos 

- Carbonato de cálcio 1.250 mg ( equivalente a 500 mg de cálcio ) comprimido 

- Complexo B (niacina 10 mg; tiamina 1,2 mg; riboflavina 1,2 mg; ácido pantotênico 4,0 mg; 

vitamina B6 1,2 mg; solução gotas 

- Complexo B injetável 2 ml IV/IM , solução injetável  



- Sulfato ferroso mg comprimido 

- Tiamina (cloridrato) 300 mg comprimido 

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

23. Antieméticos 
- Bromoprida 4 mg/ml solução oral  

- Bromoprida 5 mg/ml solução injetável  

- Metoclopramida ( cloridrato) 10 mg comprimido 

- Metoclopramida ( cloridrato) 4 mg/ml solução oral 

-Metoclopramida 10 mg/2 ml solução injetável  

- Ondansetrona cloridrato 4 mg comprimido de desintegração oral 

24. Antiulcerosos 
- Omeprazol 20 mg cápsula  

 

25. Laxativos  
- Óleo mineral 

- Lactulose 667 mg/ml solução oral 

 

 

26. Antiasmáticos, broncodilatadores e renite 
- Acebrofilina 5 mg/ml solução oral 

- Beclometasona (dipropionato) 250 mcg/dose, aerossol oral, com espaçador 

- Budesonida 32 mcg/dose , suspensão em sprey nasal 

- Budesonida 64 mcg/dose, suspensão em sprey nasal 

- Ipratrópio ( brometo) 0,25 mg/ml solução para inalação 

- Mikania glomerata Sprengl (guaco) solução oral 

- Sulfato de salbutamol  0,48 mg/ml solução oral 

-Aminofilina  24 mg/ml solução injetável  

-Salbutamol 100 mcg/dose, aerossol oral 

 

 

27. Preparações nasais  
- Cloreto de sódio 0,9% solução nasal estéril , isento de conservantes 

 

28. Antialérgicos  
- Dexclorfeniramina (maleato)  2 mg comprimido 

- Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 mg/ml solução oral 

- Loratadina 1 mg/ml , solução oral 

- Loratadina 10 mg comprimido 

-Prometazina 25 mg comprimido 

-prometazina cloridrato 25 mg/ml solução injetável  

 

 

29. Protetor dermatológico  
- Pasta d` água (óxido de zinco 25% sem mentol; conforme formulário nacional ) 

 

30. Medicamentos utilizados no tratamento e prevenção da osteoporose 

-Alendronato de sódio 70 mg comprimido 

- Carbonato de cálcio 1.500 mg (equivalente a 600 mg de cálcio)+ vitamina D 400 UI 

comprimido 



31. Medicamentos contra toxoplasmose e adjuvantes  

- Folinato de cálcio 15 mg comprimido 

- Pirimetamina 25 mg comprimido 

- Sulfadiazina 500 mg comprimido 

 

32. Anestésicos 

-Lidocaína ( cloridrato) 20 mg/g gel tópico, bisnaga com 30 g 

-cloridrato de lidocaína  2% para anestesia regional, sem vasoconstritor, solução injetável  

-Cloridrato de tetracaína 1 %  cloridrato de fenilefrina 0,1 %, solução oftálmica . 

 

34. Insumos para pacientes diabéticos  

-Lancetas  descartáveis para punção digital 

-Tiras reagentes para medida de glicemia capilar (com fornecimento de aparelhos para medida 

de glicemia capilar e agulhas para aplicação de insulina ( somente para pacientes insulino 

dependentes ) 

- Seringa descartável para insulina 50 unidades com agulha integrada  

- Seringa descartável para insulina 100 unidades com agulha integrada 

 

35. Medicamentos para hiperplasia prostática 

- Mesilato de doxazosina 2 mg comprimido 

-Finasterida 5 mg comprimido 

36. Antiespasmódicos 

- Bultibrometo de escopolamina 10 mg comprimido 

- Bultibrometo de escopolamina 6,67 mg/ml + dipirona sódica 333,4mg/ml solução oral 

- Bultibrometo de escopolamina 4mg/ml+ dipirona 500 mg/ml, solução injetável 

- Bultibrometo de escopolamina 20 mg/ml solução injetável  

 

37.  Expectorantes 

- Cloridrato de ambroxol 15 mg/5ml solução oral 

- Cloridrato de ambroxol 30mg/5ml solução oral 

38.  Anti muscarínicos 

- Sulfato de atropina 0,25 mg/ml solução injetável  

 

39. Adrenérgicos   

- Epinefrina  1 mg/ml solução injetável           


