Conselho Municipal de
Saúde de Deodápolis
RESOLUÇÃO CMS/DEO Nº 005/2021

Aprova o ad referendum, o elenco básico de
medicamentos a serem dispensados aos pacientes
atendidos no Centro de Atendimento para Enfrentamento
à Covid-19.

O Presidente do Conselho Municipal de Saúde (CMS), no uso de suas
competências regimentais e atribuições conferidas. Em reunião realizada em 28 de
junho de 2021; Considerando que a necessidade de pactuar os medicamentos básicos a
serem dispensados no Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19;
Considerando a necessidade de assegurar atendimento aos pacientes
sintomáticos respiratórios e positivos para Covid-19;
Resolve:
Art. 1º Aprovar o elenco básico de medicamentos a serem disponibilizados na farmácia
do Centro de Atendimento para Enfrentamento à Covid-19, sendo eles:




















Dipirona 500 mg, comprimido;
Dipirona 500 mg/ml, gotas;
Paracetamol 500 mg, comprimido;
Paracetamol 200 mg/mL, gotas;
Ibuprofeno 600 mg, comprimido;
Ibuprofeno 100 mg/mL, gotas;
Betametasona 0,1 mg/mL;
Dexclorfeniramina 2 mg/5 mL, xarope;
Dexclorfeniramina 2 mg, comprimido;
Loratadina 1 mg/mL, xarope;
Dexametasona 0,5 mg/5mL, elixir;
Dexametasona 4 mg, comprimido;
Prednisolona 3 mg/mL, solução oral;
Prednisona 20 mg, comprimido;
Azitromicina 200 mg/5 mL, suspensão oral + diluente 9,2 mL;
Azitromicina 500 mg, comprimido;
Amoxicilina 500 mg, cápsula;
Amoxicilina 250 mg/5 mL, suspensão oral;
Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 875 mg + 125 mg, comprimido;

















Amoxicilina + Clavulanato de Potássio 250 mg/5 mL + 62,5 mg/5 mL,
suspensão oral;
Ivermectina 6 mg, comprimido;
Guaco 35 mg/mL, xarope;
Cloridrato de oxomemazina 2 mg/5 mL + iodeto de potássio 100 mg/5 mL +
benzoato de sódio 20 mg/5 mL + guaifenesina 30 mg/5 mL;
Ambroxol 15 mg/ 5 mL, xarope pediátrico;
Ambroxol 30 mg/ 5 mL xarope adulto;
Acetilcisteína 20 mg/mL, xarope;
Cefalexina 250 mg/ 5 mL, suspensão oral;
Bromoprida 4 mg/mL, gotas;
Floratil 200 mg, sachê;
Sais para reidratação oral, cloreto de sódio 3,5 g, cloreto de potássio 1,5 g,
citrato de sódio 2,9 g, glicose 20 g;
Vitamina D 50.000 UI, comprimido;
Solução de cloreto de sódio 0,9 %, solução nasal;
Ácido Ascórbico
Zinco Quelato

Conselho Municipal de Saúde, em Deodápolis, 29 de junho de 2021.

Orlindo dos Santos Souza
PRESIDENTE – CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

