Componente Especial da
Assistência Farmacêutica
Fármaco

Apresentação

Ácido folínico
Ácido ursodesoxicólico
Amoxacilina + ácido Clavulânico
Amoxacilina + ácido Clavulânico
Azitromicina
Azitromicina
Bimatoprost 0,03% ou Latanoprost 50mcg/mL ou Travoprost 0,04mg/ml
Brimonidina 0,2% ou Dorzolamida 2% ou Brinzolamida 1%
Bromoprida
Bromoprida
Ciprofloxacina
Claritromicina
Clonazepan
Clonazepan
Clopidogrel
Colimicina
Dapsona
Doxazosina, mesilato de
Finasterida
Ganciclovir sódico
Ganciclovir sódico
Gentamicina
Gentamicina
Gestrinona
Granisetrona
Granisetrona
Heparina sódica sub-cutânea
Insulina Aspart
Insulina Glargina
Insulina Lispro
Isoconazol, nitrato de
Lactulose
Lanzoprazol + Claritromicina + Amoxilina
Metilfenidato, cloridrato
Metimazol
Montelucaste sódico
Ondansetrona
Ondansetrona
Óleo de glicero trierucato e glicerol trioleato (Óleo de Lorenzo)
Omeprazol + claritromicina + amoxilina
Oxibutinina
Oxibutinina
Primaquina
Plantago ovata (Ispaghula husk)
Plantago ovata Forsk (Psyllium Husk)
Sertralina
Testosterona
Ticlopidina
Tioridazina (cloridrato)

comprimido 15 mg
comprimido 150 mg
suspensão oral 250 mg + 62,5 mg / 5 mL
comprimido 500 mg + 125 mg
cápsula ou comprimido 250 mg
suspensão oral 600 mg
solução oftálmica
solução oftálmica ou suspensão oftálmica
comprimido 10 mg
solução oral 4 mg/mL
comprimido 250 mg
comprimido 250 ou 500 mg
comprimido 0,5 mg
comprimido 2 mg
comprimido 75 mg
solução injetável 100 mg
comprimido 100 mg
comprimido 2 mg
comprimido 5 mg
cápsulas 250 mg
solução injetável 500 mg
solução injetável 40 mg
solução injetável 80 mg
comprimido 2,5 mg
comprimido 1 mg
ampola 1 mg/ml -1 mL
ampola 5.000 UI – 0,25 mL
frasco -ampola 100 UI/mL
frasco -ampola 100 UI/mL
frasco-ampola 100 UI/mL
creme 1%
xarope frasco 120 mL
comprimido 30 mg + 500 mg + 500mg
comprimido 10 mg
comprimido 10 mg
comprimido mastigável 5 mg
comprimido 4 mg
ampola 4 mg – 2 mL
solução oleosa
comprimido 20 mg + 500 mg + 500 mgi
comprimido 5 mg
xarope 1 mg/mL- 120 mL
comprimido 15 mg
envelope 3,5 g
sachê 5,85 g
comprimido 50 mg
solução injetável 100 mg/mL
comprimido 250 mg
comprimido100 mg
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Componente Especial da
Assistência Farmacêutica
Fórmulas lácteas, para atender pacientes com fibrose cística, alergia à
proteína do leite de vaca e doenças metabólicas congênitas.
Descrição
1
Fórmula composta por extrato solúvel de soja, isento de lactose e sacarose, enriquecida com vitaminas e
sais minerais
2 Fórmula infantil de origem vegetal, isenta de lactose e sacarose, preparado de proteína isolada de soja e
enriquecida com vitaminas, minerais e oligoelementos.
3 Fórmula infantil semi-elimentar, a base de hidrolizado de proteína de origem animal e/ou vegetal enriquecida com
vitaminas, minerais e oligoelementos.
4 Fórmula infantil com proteínas adaptadas em sua relação caseína/proteínas solúveis, sem adição de amido e
sacarose, destinado à lactentes durante os seis primeiros meses de vida.

Dietas e suplemento alimentar para portadores de fibrose cística
e doenças gástricas com uso restrito.
Descrição
1
Dieta líquida ora/enteral, polimérica, hipercalórica, normo ou hiperproteica, normo ou hiperglicídica com
densidade calórica de 1,5 cal/mL.
2 Dieta líquida, enteral, polimérica, isotônica, sem sacarose, isenta de lactose, sem fibras, normocalórica,
normo ou hiperproteica, normo ou normoglicídica, com densidade calórica de 1,0 cal/mL.
3 Suplemento alimentar oral com módulo de hidrato de carbono.
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