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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

RESOLUÇÃO Nº 01 DE JULHO DE 2014. 
 

 
APROVA A RELAÇÃO MUNICIPAL DE 

MEDICAMENTOS ESSENCIAIS – REMUME, 

COMO INSTRUMENTO TÉCNICO-

NORMATIVO QUE REÚNE O ELENCO DE 

MEDICAMENTOS PADRONIZADOS USADOS 

PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

DE AUGUSTO PESTANA.  

 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTO PESTANA - 

SMSAP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela 
legislação em vigor; 

 
CONSIDERANDO os conceitos fundamentais e responsabilidades 

relativas à Assistência Farmacêutica, estabelecidos pela Lei Federal 
nº 8.080 de 19/09/1990; 

 
CONSIDERANDO que de acordo com a Política Nacional de 

Medicamentos oficializada pela Portaria nº 2.981 de 26/11/09, a 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) deve ser a 
base para a organização de listas estaduais e municipais, visando o 

processo de descentralização da gestão, tornando-se, portanto, meio 
fundamental para orientar a prescrição, a dispensação e o 

abastecimento de medicamentos, particularmente no âmbito do 
Sistema Único de Saúde; 

 
CONSIDERANDO a Portaria nº 1555/GM/MS, de 30/07/2013, que 

aprova as normas de financiamento e execução do Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica; 

 
CONSIDERANDO a Resolução nº 901/ CIB-RS, de 27/04/2011, que 

define o elenco estadual de referência de medicamentos e insumos 
complementares para a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica; 

 

CONSIDERANDO a promoção do uso racional de medicamentos 
junto à população, aos prescritores e dispensadores, e os princípios 

da farmacoeconomia; 
 

CONSIDERANDO a necessidade de selecionar medicamentos 
essenciais, capazes de solucionar a maioria dos agravos à saúde da 

população mediante uma terapia medicamentosa eficaz, eficiente e 
segura; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de seguir rotinas de diagnóstico e 

de tratamento, estabelecidas conforme a legislação e as normas 
racionais vigentes, para uma assistência médico-hospitalar e 

ambulatorial integral e equânime; 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

RESOLVE: 
 

 Art. 1º. – Aprovar a Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais – REMUME, Anexo I desta Resolução, como instrumento 

técnico-normativo que reúne todo o elenco de medicamentos 
padronizados usados pela Secretaria Municipal de Saúde de Augusto 

Pestana, a qual foi efetivada com base nos seguintes critérios de 

seleção: 
 I – medicamentos de valor terapêutico comprovado; 

 II – medicamentos que supram as necessidades da maioria da 
população; 

 III – medicamentos pelo nome do princípio ativo, conforme 
Denominação Comum Brasileira (DCB) ou na sua ausência, pela 

Denominação Comum Internacional (DCI); 
 IV – medicamentos que disponham de informações suficientes 

sobre a segurança, eficácia, biodisponibilidade e características 
farmacocinéticas; 

 V – medicamentos de menor custo; 
 VI – formas farmacêuticas, apresentações e dosagem, 

considerando: 
a) Comodidade para a administração aos pacientes; 

b) Faixa etária; 

c) Facilidade para cálculo da dose a ser administrada; 
d) Facilidade de fracionamento ou multiplicação de doses; 

 
Parágrafo único. Os medicamentos constantes da REMUME 

estão listados de acordo com a classe terapêutica a qual pertencem. 
 

Art. 2º. – Esta REMUME deve ser utilizada pelas unidades da 
Rede Municipal de Saúde, sendo adaptada às necessidades de cada 

serviço especializado, conforme os critérios: 
I. Perfil de atendimento e rotinas médicas estabelecidas na 

unidade; 
II. Protocolos clínicos estabelecidos pelas gerências de 

programas; 
III. Recomendações/protocolos do Ministério da Saúde. 

 

Art. 3º - No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de 
Augusto Pestana, as prescrições devem priorizar o elenco de 

medicamentos da REMUME e suas determinações. 
 

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em contrário. 

 
    Augusto Pestana, 01 de Julho de 2014. 

 
______________________ 

Iclê Rodhen 
Secretária Municipal de Saúde 

 


