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RESOLUÇÃO N. 84/CIB/SES                                                    CAMPO GRANDE, 19 DE JULHO DE 2019.

Pactuar a atualização do elenco de Referência 
Estadual de Medicamentos Básicos de Mato Grosso 
do Sul.

O SECRETÁRIO DE  ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, 
considerando as decisões da Comissão Intergestores Bipartite, em reunião ordinária realizada no dia 19 de julho 
de 2019,

R E S O L V E:

Art. 1º Homologar a atualização do Elenco de Referência Estadual de Medicamentos Básicos de Mato Grosso 
do Sul (anexo), a partir do elenco constante na Resolução CIB N. 66, de 20/12/2017, DOE 9.563, de 29/12/2017, 
com a seguinte alteração:

“§ 1º Inclusão do medicamento dipropionato de beclometasona 200 mcg solução para inalação oral, como 
opção de tratamento para Asma e DPOC, por estar indicado na lista de fármacos dos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para Asma e Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC); ser 
recomendado por consensos internacionais (GINA- “Global Strategy for Asthma Management and Prevention”); 
constar na RENAME 2018 (garantindo o financiamento do medicamento com o recurso triparte da Assistência 
Farmacêutica Básica); e constar no elenco do Programa “Aqui tem Farmácia Popular” (garantindo a continuidade 
do tratamento em casos de rompimento do estoque ofertado pela Secretaria Municipal de Saúde).”

Art. 2º Ficam revogadas as disposições em contrário.

Art. 3º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

GERALDO RESENDE PEREIRA
Secretário de Estado de Saúde

WILSON BRAGA
Presidente do COSEMS

ANEXO

ELENCO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DE MATO GROSSO DO SUL

Nº MEDICAMENTO CONCENTRAÇÃO/
FORMA FARMACÊUTICA INDICAÇÃO TERAPÊUTICA

01 acetato de
medroxiprogesterona

150 mg/mL suspensão
injetável

Anticoncepcional

02 aciclovir 200 mg comprimido Antiviral
03 aciclovir 50 mg/g creme Antiviral

04 ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido
Analgésico, Antitérmico , Anti- 
inflamatório e antiagregante
plaquetário

05 ácido fólico 5 mg comprimido Antianêmico e prevenção de má
formações do tubo neural

06 albendazol 400 mg comprimido
mastigável

Antiparasitário

07 albendazol 40 mg/mL suspensão oral Antiparasitário
08 alendronato de sódio 70 mg comprimido Prevenção da osteoporose
09 alopurinol 300 mg comprimido Antigotoso
10 amoxicilina 50 mg/mL pó para

suspensão oral
Antibiótico

11 amoxicilina 500 mg comprimido e/ou
cápsula

Antibiótico

12 amoxicilina+clavulanato
de potássio

(50 mg+12,5 mg)/mL susp.
oral

Antibiótico

13 atenolol 50 mg comprimido Anti-hipertensivo
14 azitromicina 500 mg comprimido Antibiótico
15 azitromicina 40 mg/mL pó para

suspensão oral
Antibiótico

16 benzilpenicilina
benzatina

1.200.000 UI pó para susp.
injetável

Antibiótico

17 benzilpenicilina
benzatina

600.000 UI pó para susp.
injetável

Antibiótico

18
benzilpenicilina procaína 
+enzilpenicilina potássica

300.000 UI + 100.000 UI pó para 
susp. inj.

Antibiótico
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19 benzoilmetronidazol 40 mg/ml susp. oral Antiparasitário
20 besilato de anlodipino 5 mg comprimido Anti-hipertensivo

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

Broncodilatador

22 budesonida 32 mcg e/ou 64mcg
aerossol nasal

Corticosteróide

23 captopril 25 mg comprimido Anti-hipertensivo
24 carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral Anticonvulsivante
25 carbamazepina 200 mg comprimido Anticonvulsivante
26 carbonato de cálcio +

colecalciferol
500 mg + 400 UI
comprimido

Prevenção da osteoporose

27 carbonato de lítio 300 mg comprimido Antidepressivo e estabilizador de
humor

28 carvedilol 3,125 mg e/ou 6,25 mg
comprimido

Anti-hipertensivo

29 carvedilol 12,5 mg e/ou 25mg
comprimido

Anti-hipertensivo

30 cefalexina 50 mg/mL suspensão oral Antibiótico
31 cefalexina 500 mg cápsula ou

comprimido
Antibiótico

32 ceftriaxona 500 mg pó para solução
injetável

Antibiótico

33 clonazepam 2,5 mg/mL solução oral Anticonvulsivante, Ansiolítico e
Hipnosedativo

34 cloreto de sódio 0,9% solução nasal Outras Preparações Nasais para
Uso Tópico

35 cloreto de sódio 0,9% - 0,154 mEq/mL
solução injetável

Repositor eletrolítico

36 cloreto de sódio 20% - 3,4 mEq/mL
solução injetável

Repositor eletrolítico

37 cloreto de potássio 19,1% - 2,56 mEq/mL
solução injetável

Repositor eletrolítico

38 cloridrato de amiodarona 200 mg comprimido Antiarrítmico
39 cloridrato de amitriptilina 25 mg comprimido Antidepressivo
40 cloridrato de biperideno 2 mg comprimido Anti-parkinsonianos
41 cloridrato de

ciprofloxacino
500 mg comprimido Antibiótico

42 cloridrato de
clomipramina

25 mg comprimido Antidepressivo e estabilizador de
humor

43 cloridrato de
clorpromazina

100 mg e/ou 25mg
comprimido

Antipsicótico

44 cloridrato de fluoxetina 20 mg cápsula ou
comprimido

Antidepressivo

45 cloridrato de lidocaína 2% gel Anestésico
46 cloridrato de lidocaína 2% solução injetável Anestésico local
47 cloridrato de metformina 500 mg comprimido Hipoglicemiante oral
48 cloridrato de metformina 850 mg comprimido Hipoglicemiante oral
49 cloridrato de

metoclopramida
10 mg comprimido e/ou
4mg/ml solução oral

Antiemético

50 cloridrato de
metoclopramida

5 mg/ml solução injetável Antiemético

51 cloridrato de nortriptilina 25 mg cápsula Antidepressivo
52 cloridrato de prometazina 25 mg comprimido Anti-histamínico
53 cloridrato de prometazina 25 mg/mL solução

injetável
Anti-histamínico

54 cloridrato de propranolol 40 mg comprimido Anti-hipertensivo/Antiarrítimico
55 cloridrato de ranitidina 25 mg/mL solução

injetável
Antiulceroso

56 cloridrato de ranitidina 150 mg comprimido Antiulceroso
57 cloridrato de tiamina 300 mg comprimido Vitamina B1 Simples
58 cloridrato ou

hemitartarato epinefrina
1 mg/mL solução injetável Estimulante Cardíaco

59 decanoato de haloperidol 50 mg/mL solução
injetável

Antipsicótico e Neuroléptico

60 dexametasona 0,1 mg/mL elixir Anti-inflamatório esteroidal
61 dexametasona 0,1% creme Anti-inflamatório esteroidal
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62 dexametasona 0,1% colírio ou pomada
oftálmica

Anti-inflamatório esteroidal

63 dexametasona 4 mg comprimido Anti-inflamatório esteroidal
64 diazepam 5mg e/ou 10 mg

comprimido
Anticonvulsivante, Ansiolítico e
Hipnosedativo

65 diazepam 5 mg/mL solução injetável Anticonvulsivante, Ansiolítico e
Hipnosedativo

66 digoxina 0,25 mg comprimido Cardiotônico
67 dipirona sódica 500 mg comprimido e/ou

500mg/ml solução oral
Analgésico, Antitérmico e Anti-
inflamatório

68 dipirona sódica 500 mg/mL solução
injetável

Analgésico, Antitérmico e Anti-
inflamatório

69 dipropionato de
beclometasona

200 mcg/dose e/ou 250 mcg/dose 
solução para inalação oral

Antiasmático e tratamento DPOC

70 espironolactona 25 mg comprimido Diurético
71 espironolactona 100 mg comprimido Diurético
72 estolato de eritromicina 500 mg comprimido Antibiótico
73 estolato de eritromicina 50 mg/mL suspensão oral Antibiótico
74 estriol 1 mg/g creme vaginal Estrogênio
75 estrogênios conjugados 0,3 mg comprimido Reposição Hormonal
76 etinilestradiol +

levonorgestrel
0,03 mg + 0,15 mg compr.
ou drágea

Anticoncepcional

77 fenitoína sódica 100 mg comprimido Anticonvulsivante
78 fenobarbital 100 mg/mL solução

injetável
Anticonvulsivante

79 fenobarbital 40 mg/mL solução oral Anticonvulsivante
80 fenobarbital 100 mg comprimido Anticonvulsivante
81 finasterida 5 mg comprimido Hipertrofia Benigna da Próstata
82 fluconazol 150 mg cápsula Antifúngico
83 folinato de cálcio (ácido

folínico)
15 mg comprimido Agentes desintoxicantes para

tratamento citostático
84 fosfato dissódico de

dexametasona
4 mg/ml solução injetável Glicocorticóides

85
fosfato 
sódico de 
prednisolona

4,02 mg/ml (equiv. a 3 mg/mL de 
prednisolona)
sol. oral

Anti-inflamatório esteroidal

86 furosemida 40 mg comprimido Diurético
 87 glibenclamida 5 mg comprimido Hipoglicemiante oral
 88 gliclazida 30 mg comprimido de

liberação controlada
Hipoglicemiante oral

 89 glicose
50 mg/5% solução injetável 
mL

Repositor calórico, veículo de 
diluição, tratamento do
hipoglicemia, desidratação

90 guaco (Mikania
glomerata Spreng.)

cápsula, solução, oral,
tintura e xarope

Expectorante

91 haloperidol 5 mg comprimido Antipsicótico e Neuroléptico
92 heparina sódica 5.000 UI/ 0,25 ml solução

injetável
Anticoagulante

93 hidroclorotiazida 25 mg comprimido Diurético
94 hidróxido de alumínio 61,5 mg suspensão oral Antiácido
95 ibuprofeno 600 mg comprimido Anti-inflamatório e

antirreumático
96 ibuprofeno 50 mg/ml sol. oral Anti-inflamatório e

antirreumático
97 isoflavona-de-soja

(Glycine max (L.) Merr.)
cápsula e comprimido Coadjuvante no alívio dos

sintomas do climatério
98 ivermectina 6 mg comprimido Antiparasitário
99 levodopa + benserazida 200 mg + 50 mg

comprimido
Antiparkinsoniano

100 levotiroxina sódica 100 mcg e/ou 25mcg e/ou
50mcg comprimido

Hormônio tireoidiano

101 loratadina 1 mg/mL xarope Outros anti-histamínicos para
uso sistêmico

102 losartana potássica 50 mg comprimido Antagonista da Angiotensina II
Simples

103 maleato de
dexclorfeniramina

0,4 mg/mL solução oral ou
xarope

Antialérgico e anti-histamínico
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104 maleato de
dexclorfeniramina

2 mg comprimido Antialérgico e anti-histamínico

105 maleato de enalapril 10 mg e/ou 20 mg
comprimido

Anti-hipertensivo

106 maleato de timolol 0,5% colírio Antiglaucomatoso
107 mesilato de doxazosina 2 mg comprimido Agentes Antiadrenérgicos de

Ação Periférica
108 metildopa 250 mg comprimido Anti-hipertensivo
109 metronidazol 250 mg comprimido Antiparasitário
110 metronidazol 100 mg/g gel vaginal Antiparasitário
111 mononitrato de

isossorbida
20 mg e/ou 40 mg
comprimido

Antianginoso e vasodilatador

112 nifedipino
10 mg cápsula ou 
comprimido

Bloqueadores Seletivos dos
Canais de Cálcio com efeitos 
principalmente vasculares

113 nistatina 100.000 UI/mL suspensão
oral

Antifúngico

114 nitrato de miconazol 2% creme vaginal Antifúngico
115 nitrato de miconazol 2% creme Antifúngico
116 nitrofurantoína 100 mg cápsula Antibacteriano
117 noretisterona 0,35 mg comprimido Anticoncepcional
118 óleo mineral Frasco 100ml Laxante
119 omeprazol 20 mg cápsula Antiulceroso
120 paracetamol 200 mg/ml solução oral Analgésico, Antitérmico
121 paracetamol 500 mg comprimido Analgésico, Antitérmico
122 permetrina 1% loção Antiparasitário: escabicida e

pediculicida
123 permetrina 5% loção Antiparasitário: escabicida e

pediculicida
124 prednisona 5mg e/ou 20 mg compr. Antiinflamatório esteróide
125 sais para reidratação oral (FN) pó para solução oral Reidratação
126 sinvastatina 20 mg e/ou 40mg

comprimido
Antilipêmico

127 succinato de metoprolol 25 mg e/ou 50 mg compr.
de liberação controlada

Agentes Beta Bloqueadores
Seletivos

128 succinato sódico de
hidrocortisona

500 mg pó para sol. inj. Corticoesteroides para Uso
Sistêmico Simples

129 sulfadiazina de prata 1% creme Antiinfectante
130 sulfametoxazol +

trimetoprima
400 mg + 80 mg
comprimido

Antibiótico

131 sulfametoxazol +
trimetoprima

(40 mg + 8 mg)/mL susp.
oral

Antibiótico

132 sulfato de gentamicina 5 mg/mL colírio Antiinfectante

133 sulfato de salbutamol
120,5 mcg/dose (equiv. a 100 mcg/
dose de
salbutamol)

Broncodilatador

134 sulfato ferroso 40 mg comprimido Antianêmico
135 sulfato ferroso 25 mg/ml solução oral Antianêmico

136
valproato de sódio 
ou ácido valpróico

288 mg (equiv. a 250 mg ácido 
valpróico) e/ou 576 mg (equiv. a 500 
mg ácido
valpróico) cápsula ou 
comprimido

Antidepressivo e estabilizador de humor

137
valproato de sódio 
ou ácido valpróico

57,624 mg/mL (equiv. a 50
mg ácido valpróico/mL) xarope

Antidepressivo e estabilizador de humor

138 varfarina sódica 5 mg comprimido Anticoagulantes

ELENCO DE REFERÊNCIA ESTADUAL DE INSUMOS
FARMACÊUTICOS BÁSICOS DE MATO GROSSO DO SUL

Nº INSUMO APRESENTAÇÃO
01 água para injeção 10 mL ampola
02 água para injeção 5 mL ampola
03 álcool etílico 70% (p/p) solução - FN
04 lancetas para punção digital
05 seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina
06 tiras reagentes de medida de glicemia capilar


