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RESULTADOS - AMAPÁ 

 

 14 municípios participantes 

 Representam 88% do total dos municípios 

 Correspondem a 98% da população deste estado 

 O levantamento de dados ocorreu entre junho e 

dezembro de 2018 

 

Tabela 1. Relação dos medicamentos presentes na RENAME que 

aparecem pelo menos em 70% das REMUME´s dos municípios do estado 

do Amapá participantes do levantamento nacional, seguido do 

respectivo percentual. Conasems, 2018. 

 

Medicamento 

Porcentagem de municípios que 

relataram comprar (%) 

  

ácido acetilsalicílico * 100 mg * comprimido 100 

ácido fólico * 5 mg * comprimido 100 

amoxicilina * 50 mg/mL * suspensão oral 100 

azitromicina * 500 mg * comprimido 100 

azitromicina * 40 mg/mL * pó para suspensão oral 100 

captopril * 25 mg * comprimido 100 

cefalexina * 50 mg/mL * suspensão oral 100 

cloridrato de metformina * 850 mg * comprimido 100 

cloridrato de ranitidina * 25 mg/mL * solução injetável 100 

dipirona * 500 mg/mL * solução injetável 100 

etinilestradiol + levonorgestrel * 0,03 mg + 0,15 mg * comprimido 100 

furosemida * 40 mg * comprimido 100 

glibenclamida * 5 mg * comprimido 100 

hidroclorotiazida * 25 mg * comprimido 100 

hidróxido de alumínio * 61,5 mg/mL * suspensão oral 100 

metronidazol * 100 mg/g (10%) * gel vaginal 100 

metronidazol * 250 mg * comprimido 100 
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nistatina * 100.000 unidades internacionais/mL * suspensão oral 100 

paracetamol * 500 mg * comprimido 100 

prednisona * 20 mg * comprimido 100 

sulfametoxazol + trimetoprima * 40 mg/mL + 8 mg/mL * suspensão oral 100 

sulfametoxazol + trimetoprima * 400 mg + 80 mg * comprimido 100 

albendazol * 40 mg/mL * suspensão oral 93 

albendazol * 400 mg * comprimido mastigável 93 

benzilpenicilina benzatina * 600.000 unidades internacionais * pó para 

suspensão injetável 93 

benzilpenicilina benzatina * 1.200.000 unidades internacionais * pó para 

suspensão injetável 93 

benzoilmetronidazol * 40 mg/mL * suspensão oral 93 

brometo de ipratrópio * 0,25 mg/mL * solução para inalação 93 

ciprofloxacino * 500 mg * comprimido 93 

cloridrato de metformina * 500 mg * comprimido 93 

cloridrato de ranitidina * 150 mg * comprimido 93 

dipirona * 500 mg * comprimido 93 

dipirona * 500 mg/mL * solução oral 93 

enantato de noretisterona + valerato de estradiol * 50 mg/mL + 5 mg/mL * 

solução injetável 93 

estolato de eritromicina * 500 mg * comprimido 93 

fluconazol * 150 mg * cápsula 93 

furosemida * 10 mg/mL * solução injetável 93 

glicose * 50 mg/mL (5%) * solução injetável 93 

ibuprofeno * 300 mg * comprimido 93 

insulina humana NPH * 100 unidades internacionais/mL * suspensão 

injetável 93 

insulina humana regular * 100 unidades internacionais/mL * solução 

injetável 93 

levonorgestrel * 0,75 mg * comprimido 93 

losartana potássica * 50 mg * comprimido 93 

maleato de dexclorfeniramina * 0,4 mg/mL * xarope 93 

noretisterona * 0,35 mg * comprimido 93 

omeprazol * 20 mg * cápsula 93 

paracetamol * 200 mg/mL * solução oral 93 

sais para reidratação oral * cloreto de sódio, glicose anidra, cloreto de 

potássio, citrato de sódio diidratado * pó para solução oral 93 

sulfato ferroso * 25 mg/mL * solução oral 93 

sulfato ferroso * 40 mg * comprimido 93 
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amoxicilina * 500 mg * cápsula 86 

atenolol * 50 mg * comprimido 86 

cefalexina * 500 mg * comprimido 86 

cloridrato de lidocaína * 20 mg/mL (2%) * solução injetável 86 

cloridrato de lidocaína * 20 mg/g (2%) * gel 86 

cloridrato de metoclopramida * 5 mg/mL * solução injetável 86 

cloridrato de propranolol * 40 mg * comprimido 86 

dexametasona * 1 mg/g (0,1%) * creme 86 

dexametasona * 0,1 mg/mL * elixir 86 

fosfato dissódico de dexametasona * 4 mg/mL * solução injetável 86 

glicose * 500 mg/mL (50%) * solução injetável 86 

ibuprofeno * 50 mg/mL * suspensão oral 86 

ivermectina * 6 mg * comprimido 86 

loratadina * 10 mg * comprimido 86 

prednisona * 5 mg * comprimido 86 

sinvastatina * 20 mg * comprimido 86 

acetato de medroxiprogesterona * 150 mg/mL * suspensão injetável 79 

aciclovir * 200 mg * comprimido 79 

aciclovir * 50 mg/g (5%) * creme 79 

anlodipino * 5 mg * comprimido 79 

cefalexina * 500 mg * cápsula 79 

cloreto de sódio * 0,9% (0,154 mEq/mL) * solução injetável 79 

cloridrato de metoclopramida * 4 mg/mL * solução oral 79 

cloridrato de prometazina * 25 mg/mL * solução injetável 79 

loratadina * 1 mg/mL * xarope 79 

maleato de dexclorfeniramina * 2 mg * comprimido 79 

maleato de enalapril * 10 mg * comprimido 79 

metildopa * 250 mg * comprimido 79 

nitrato de miconazol * 2% (20 mg/g) * creme vaginal 79 

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 79 

succinato sódico de hidrocortisona * 500 mg * pó para solução injetável 79 

cloreto de sódio * 0,9% (9 mg/mL) * solução nasal 71 

cloridrato de metoclopramida * 10 mg * comprimido 71 

estolato de eritromicina * 50 mg/mL * suspensão oral 71 

ibuprofeno * 600 mg * comprimido 71 

maleato de enalapril * 20 mg * comprimido 71 
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nifedipino * 10 mg * comprimido 71 

pasta dágua * FN * pasta 71 

permetrina * 50 mg/g (5% ) * loção 71 

succinato sódico de hidrocortisona * 100 mg * pó para solução injetável 71 

sulfadiazina de prata * 10 mg/g (1%) * creme 71 

 


