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PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE  

DO MUNICÍPIO DE LUNARDELLI 
 
 

Operacionar o fluxo de serviços da Gerência da Assistência 
Farmacêutica no Departamento Municipal de Saúde: 

 

DA RESPONSABILIDADE SOBRE A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,  
A FARMÁCIA E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
 

Os farmacêuticos devem observar normas e legislação 
pertinentes (ANVISA) e responder quanto a Direção Técnica (DT) e a 
Responsabilidade Técnica legal (RT), perante a Vigilância Sanitária e o 
Conselho Regional de Farmácia do Estado, da farmácia do Centro de Saúde 
(CS), farmácias de referência distrital. 

            Os serviços farmacêuticos no SUS têm a finalidade de propiciar o 
acesso qualificado aos medicamentos essenciais disponibilizados pela rede 
pública a seus usuários de forma racional, analisando e contribuindo com as 
práticas farmacoterapêuticas junto às equipes locais de saúde. 

            Os serviços farmacêuticos são integrados aos serviços de saúde 
e compreendem atividades administrativas que têm por finalidade garantir a 
disponibilidade adequada de medicamentos, sua qualidade e conservação; 
serviços assistenciais que garantam a efetividade e segurança da terapêutica e 
sua avaliação, obtenção e difusão de informações sobre medicamentos e sobre 
saúde na perspectiva da educação em saúde e educação permanente da 
equipe de saúde. 

Os medicamentos sujeitos ao controle especial devem ter a 
verificação de estoque e a guarda da chave dos armários sob responsabilidade 
exclusiva dos farmacêuticos locais.  

O responsável pela promoção e avaliação da Política Municipal 
de Assistência Farmacêutica nos CSs é o farmacêutico diretor técnico local. 

O cadastro/lotação e o movimento (férias, licenças e atestados de 
até 30 dias) dos profissionais farmacêuticos na rede municipal de saúde serão 
definidos pela Assessoria de Recursos Humanos, Distritos Sanitários e CRF, 
que deverá ser comunicada com antecedência e, sempre que possível, por 
escrito ou via sistema ou site.  

Em caso de necessidade de substituição temporária de 
farmacêuticos, deve ser realizado acordo entre a coordenação dos Distritos 
Sanitários e a diretoria local. 

Á Farmácia do Centro de Saúde (CS) cabe à programação, 
juntamente com a Comissão Técnica Permanente de Programação, Análise 
Técnica e Aquisição da Relação Municipal de Medicamentos (REMUME) e da 
Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), recebimento, 
armazenamento central e a distribuição de medicamentos para a Rede 
Municipal de Saúde. 



 

2022 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

A Farmácia do Centro de Saúde deve informar através de 
memorando interno, sobre a necessidade de compra de medicamentos 
faltosos.  

O Departamento Financeiro deverá informar a farmácia do Centro 
de Saúde sobre o desenvolvimento da nota de autorização de despesa (NAD) 
de medicamentos para o Departamento de Saúde. 

A Farmácia deverá encaminhar a NAD para a empresa a qual 
poderá ser notificada em até três (03) vezes sobre o não recebimento de 
mercadoria dentro do prazo estipulado no edital do processo licitatório assim 
como sobre as informações e problemas pertinentes às mercadorias recebidas 
que se encontram em não conformidades, acarretando problemas ao 
abastecimento de medicamentos na rede. Após esse processo, o 
Departamento Jurídico deverá ser informado sobre tais acontecimentos e 
solicitado para que tome as medidas jurídicas necessárias com relação ao 
caso. 

 

DA SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

A instância responsável pela seleção de medicamentos para a 
rede municipal de saúde é o farmacêutico diretor técnico local, que possui 
caráter consultivo e de assessoria ao Departamento Municipal de Saúde. 

As decisões do farmacêutico relativas às alterações no elenco 
municipal de medicamentos deverão ser submetidas à aprovação do Conselho 
Municipal de Saúde. 

Os profissionais de saúde poderão solicitar a inclusão, exclusão e 
substituição de fármacos da REMUME através do “Formulário para solicitação 
de alteração na REMUME”. 

 

DO ACESSO / DA DISPENSAÇÃO / DOS MEDICAMENTOS SUJEITOS A 
CONTROLE ESPECIAL 

 

As prescrições de medicamentos no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS) adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira – 
DCB (ou seja, o nome genérico da substância ativa), instituída pela Portaria nº. 
1.179, de 17 de junho de 1996 da ANVISA – ou, na sua falta, a Denominação 
Comum Internacional (DCI), conforme determina o art. 3º da Lei Federal n° 
9.787/1999. 

A receita médica ou odontológica deverá ser emitida em 
português compreensível e por extenso, em letra legível, em consonância com 
o art. 35, da Lei nº. 5.991/73, devendo conter: 

Toda a prescrição de medicamentos deverá seguir a dosagem, 
apresentação e medida existente na Relação Municipal de Medicamentos 
(REMUME) e/ou listas complementares do Departamento Municipal de Saúde 
de Lunardelli. 

Atendendo às diretrizes organizativas dos serviços de saúde 
(regionalização/ hierarquização), a dispensação de medicamentos da 
REMUME ou outra lista especial de medicamentos do município fica limitada 
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aos portadores do Cartão Nacional do SUS residentes no município de 
Lunardelli e sujeito à comprovação. 

Todo o medicamento somente será dispensado mediante 
apresentação de receita original, proveniente da rede pública ou não, desde 
que estejam prescritos pela nomenclatura genérica e o estoque esteja positivo. 

Fica vetada a dispensação direta a menores de 16 anos, com 
exceção dos anticoncepcionais hormonais. No caso de medicamentos sujeitos 
ao controle especial, a idade mínima para a dispensação é de 18 anos. 

 
É obrigatório no ato da dispensação do medicamento: 
I – Carimbar na receita FORNECIDO. Nos casos de falta, orientar 

o paciente a retornar ao CS em no máximo 10 dias para retirar o medicamento, 
passado esse tempo a validade da receita expira; 

II – Se os medicamentos não estiverem contemplados na 
REMUME ou outra lista de medicamentos do SUS, orientar sobre NÃO SER  
PADRONIZADO; 

III - Devolver a receita carimbada ao paciente. 
 
O ajuste de doses ou substituição de forma farmacêutica, quando 

possível, só poderá ser feito pelo profissional farmacêutico, o qual deverá 
realizar orientações por escrito, carimbar, datar e assinar no verso da receita. 

O fracionamento de medicamentos só é permitido para 
medicamentos em cartelas, estando indicado sempre que for necessário o 
ajuste para a quantidade prescrita. 

Na cartela fracionada deve ser colocada etiqueta com os 
seguintes dados: nome, miligramagem, data de validade e lote. 

O fracionamento deve ser evitado quando o espaço entre os 
comprimidos/drágeas/cápsulas for insuficiente para o corte da cartela. 

Todos os medicamentos prescritos em receituário comum serão 
dispensados caso estejam coerentes com sua posologia para tratamento em 
no máximo 1 mês. 

Salvo os antimicrobianos que devem ser dispensados nas 
quantidades referentes ao tempo de tratamento estipulado pelo prescritor. Nos 
casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata por não 
haver no mercado apresentação farmacêutica com a quantidade adequada ao 
tratamento, a preferencia deve ser dada a dispensação de quantidade superior 
mais próxima ao prescrito, para promover o tratamento completo ao paciente. 
No ato da dispensação, deve-se reter a 2º via da receita e anotar nas duas vias 
a data, quantidade e numero do lote do medicamento dispensado e rubricar. A 
validade da receita de antimicrobianos é de 10 dias após sua emissão. 

A dispensação de medicamentos sujeitos ao controle especial 
somente poderá ser feita sob-responsabilidade do profissional farmacêutico 
diretor técnico ou responsável técnico, inscrito na vigilância sanitária e no CRF 
do Estado, conforme as normas da Portaria nº. 344/98 e 06/99, da ANVISA. 

Atendendo às diretrizes organizativas dos serviços de saúde 
(descentralização/hierarquização), os medicamentos sujeitos ao controle 
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especial serão dispensados na farmácia do CS, caso o diretor técnico ou 
responsável técnico se fizer presente. 

 Para a dispensação de medicamentos sujeitos ao controle 
especial, é necessário apresentar, carteira de identidade da pessoa que for 
retirar o medicamento, na farmácia, com a receita e demais exigências do 
Protocolo Clínico-terapêutico ao qual o medicamento se vincula. 

A dispensação só poderá ser feita dentro dos 30 (trinta) dias de 
validade da receita, contados a partir da data da prescrição, devendo ser 
dispensada quantidade suficiente, conforme posologia, de acordo com a 
Portaria nº 344/98 da ANVISA. A data da prescrição da receita está incluída 
neste prazo. 

Cabe aos farmacêuticos RTs (Diretor Técnico ou Responsável 
Técnico) verificar a data da última dispensação dos medicamentos sujeitos ao 
controle especial, a fim de evitar dispensação duplicada e o uso indevido ou 
indiscriminado destes medicamentos por parte dos usuários. 

Como regra geral, medicamentos contendo substancias das listas 
A, B2, C2 E C3 podem ser dispensados em quantidade de até 5 ampolas (no 
caso de formulações injetáveis) ou quantidades suficientes para até 30 dias de 
tratamento ( no caso de outras formas farmacêuticas, incluindo as liquidas). 

Medicamentos contendo substancias da listas B1, C1, C4 e C5 
podem ser dispensados em quantidade de até 5 ampolas (no caso de 
formulações injetáveis) ou quantidades suficientes para até 60 dias de 
tratamento (no caso de outras formas farmacêuticas).  

Exceção: medicamentos antiparkisonianos e anticonvulsivantes 
podem ser prescritos em quantidades suficientes para até 6 meses de 
tratamento. 

Para a aquisição de medicamentos contendo substancias das 
listas A, B1, C1 e C5 em quantidades acima das citadas, o prescritos deve 
preencher uma justificativa datada e assinada contendo o CID ou diagnostico e 
posologia.  

Notificações de receita podem conter apenas uma substancia das 
listas A, B, C2 ou C3. Já as Receitas de Controle Especial podem conter ate 3 
substancias das listas C1, e C5 e até 5 substancias da lista C4. 

Para o calculo do tempo de tratamento não deve ser considerado 
o numero de caixas (embalagem) que serão dispensadas, mas sim a 
quantidade que será usada por dia, conforme a dose e a posologia prescrita. 

O fornecimento de gel lubrificante e de preservativos masculinos 
e femininos não necessita de prescrição e seu acesso deve ser facilitado. 

A farmácia de referência do CS dispensará ao público no horário 
compreendido entre 8:00h / 11:30h e 13:00h / 17:00h, conforme necessidade 
local. 
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DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO 
 
Podem ser prescritos como medicamentos de uso contínuo: 
I – anti-hipertensivos; 
II – diuréticos; 
III – cardiovasculares; 
IV – hipoglicemiantes; 
V – hormonioterápicos e anticoncepcionais hormonais; 
VI – outras classes farmacológicas, somente quando para uso 

crônico ou profilático e quando não sujeitos a controle especial. 
 A prescrição de aparelhos de medição de glicemia capilar e fitas 

reagentes para dosagem da glicemia capilar deverá seguir os critérios da 
Portaria nº 2.583 de 10 de outubro de 2007, que regula a Lei Federal nº 11.347, 
somente para o auto monitoramento domiciliar dos portadores de Diabetes 
Mellitus insulino-dependentes e Gestantes com diabetes gestacional, que 
tenham o Cartão Nacional do SUS e residência em Lunardelli, devidamente 
cadastrados domiciliar pelo Agente Comunitário de Saúde ou Enfermeiro. 

Os lancetadores, lancetas para perfuração dos dedos na medição 
da glicemia capilar e seringa de 1ml com agulha acoplada para infusão de 
insulina, deve ter sua disponibilidade facilitada aos pacientes portadores de 
Diabetes Mellitus insulino-dependentes. 

Cabe ao prescritor definir se o tratamento é contínuo, devendo, 
obrigatoriamente, registrar o termo uso contínuo ao lado do nome do 
medicamento em questão. 

As prescrições de medicamentos de uso contínuo terão validade 
de no máximo 6 (seis) meses de tratamento, desde que o prescritor escreva na 
receita o prazo de validade em meses, respeitando a normativa e a legislação 
vigente 

As prescrições que não tiverem o prazo de validade especificado 
por escrito na receita terão 1 único atendimento. 

Para os tratamentos de uso contínuo será dispensada quantidade 
máxima para 30 (trinta) dias de tratamento, conforme posologia. Todos 
registrados em carteirinhas dos respectivos programas. 

No mês seguinte, o usuário deverá retornar com a carteirinha 
para retirar nova quantidade, observando-se: 

I – A assinatura com a data e a quantidade fornecida na última 
dispensação, verificando se já está em tempo de realizar nova dispensação; 

II - Em cada nova retirada, o responsável pela dispensação 
deverá discriminar na carteirinha o fornecimento, datar, anotar a quantidade de 
medicamento fornecida e assinar.  

III - A receita vencida deve ser trocada pelo medico, através de 
consulta medica, previamente agendada pelo paciente, o qual devera 
apresenta-la na farmácia para que possa ser fixada na carteirinha vigente e só 
assim o paciente poderá retirar o respectivo medicamento.  
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Comprovando não ter conseguido a consulta no período que 
compreende o vencimento da receita e a nova reavaliação, a receita passará a 
ter validade até o dia do agendamento da nova consulta. 

As fitas reagentes para glicemia capilar serão dispensadas de 
acordo com os critérios de uso continuo. 

O fornecimento será mensal, considerando a quantidade de fitas 
necessárias para um mês de monitoramento, não ultrapassando as cotas 
determinadas. 

O procedimento de registro das dispensações se dará através de 
sistema informatizado HÓRUS. 

O fornecimento de seringas com agulhas não necessita de 
prescrição e seu acesso deve ser facilitado para pacientes insulino-
dependentes. 

 
 

DOS MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL 
 
A dispensação de medicamentos sujeitos ao controle especial 

somente poderá ser feita sob responsabilidade do profissional farmacêutico 
diretor técnico ou responsável técnico, inscrito na vigilância sanitária e no CRF 
do Estado, conforme as normas da Portaria nº. 344/98 e 06/99, da ANVISA. 

Atendendo às diretrizes organizativas dos serviços de saúde 
(descentralização/hierarquização), os medicamentos sujeitos ao controle 
especial serão dispensados na farmácia do CS, somente se o diretor técnico ou 
responsável técnico se fizerem presente. 

 Para a dispensação de medicamentos sujeitos ao controle 
especial, é necessário apresentar, carteira de identidade da pessoa que for 
retirar o medicamento, na farmácia, com a receita e demais exigências do 
Protocolo Clínico-terapêutico ao qual o medicamento se vincula. 

A dispensação só poderá ser feita dentro dos 30 (trinta) dias de 
validade da receita, contados a partir da data da prescrição, devendo ser 
dispensada quantidade suficiente, conforme posologia, de acordo com a 
Portaria nº 344/98 da ANVISA. A data da prescrição da receita está incluída 
neste prazo. 

Cabe aos farmacêuticos RTs (Diretor Técnico ou Responsável 
Técnico) verificar a data da última dispensação dos medicamentos sujeitos ao 
controle especial, a fim de evitar dispensação duplicada e o uso indevido ou 
indiscriminado destes medicamentos por parte dos usuários. 

A farmácia de referência do CS dispensará ao público no horário 
compreendido entre as 8:00h / 11:30h e 13:00h / 17:00h sobre 
responsabilidade do responsável técnico, conforme necessidade local. 
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COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSITÊNCIA FARMACÊUTICA 
 

                   O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma 
estratégia de acesso a medicamentos, geralmente de uso contínuo, no 
tratamento de diversas patologias crônicas ou raras. Seus itens são 
padronizados pela Secretaria de Saúde do Estado através do cumprimento de 
protocolos clínicos publicados pelo Ministério da Saúde e são enviados através 
de remessas pela Farmácia Especial da 22º Regional de Saúde para serem 
dispensados na Farmácia do Centro Municipal de Saúde de Lunardelli. 
                   Qualquer pessoa pode promover a retirada destes medicamentos 
junto ao CS, apenas com a previa autorização do paciente ou responsável pelo 
mesmo. 
                   O farmacêutico do município dispõe sobre a responsabilidade de 
guarda e dispensar tais medicamentos.   
                   Ao receber uma receita na farmácia, o responsável pela 
dispensação deve sempre verificar se os itens prescritos que não são 
padronizados na REMUME e nem na RENAME constam na lista de 
medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.          
                 Em caso afirmativo: 

I – Informar o paciente sobre a disponibilidade através do 
Componente; 

II – Alertar o paciente sobre a documentação necessária: 

 Ficha de Cadastro do Paciente (a ser preenchida e assinada pelo 
responsável pelo Programa de Medicamentos Especializados); 

 Requerimento (preenchido e assinado pelo paciente ou 
responsável); 

 Prescrição contendo a DCB ou DCI do medicamento; 

 Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de 
Medicamentos do Componente Especializado a Assistência 
Farmacêutica - LME (todos os campos preenchidos, sem rasura 
e/ou alterações, com assinatura e carimbo do prescritor); 

 Cópia da Carteira de Identidade e Cópia do CPF; 

 Cópia do Cartão Nacional de Saúde; 

 Comprovante de residência atual, de no máximo três meses (o 
endereço deve ser o mesmo declarado no requerimento); 

 Resultados de exames necessários (segundo os protocolos); 

 Termo de Conhecimento e Consentimento, para o medicamento 
solicitado, com todos os campos preenchidos e devidamente 
assinado pelo paciente ou responsável e pelo médico prescritor. 
 
 
 
 
 
 
 



 

2022 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUNARDELLI 

ESTADO DO PARANÁ 

DEPARTAMENTO DE SAÚDE 

PROGRAMA DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS 
 
São estratégicos todos os medicamentos utilizados para 

tratamento das doenças de perfil endêmico, cujo controle e tratamento tenham 
protocolo e normas estabelecidas e que tenham impacto sócio-econômico. 
Entre estes programas podemos citar: Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS e 
Sangue e Hemoderivados. 

Os medicamentos têm a aquisição centralizada pelo Ministério da 
Saúde e são repassados para os Estados. As secretarias estaduais têm a 
responsabilidade de fazer o armazenamento e distribuição aos municípios, 
conforme quantidade estipulada pelo receituário médico e protocolo do MS. 

 
 

DA ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO 
 

                        O responsável pelo atendimento deverá apresentar o 
medicamento ao usuário e, conforme necessidade individual, orientar sobre o 
tratamento, observando: 

– Nome genérico do medicamento; 
– Modo de usar – orientar a forma adequada de uso de cada 

medicamento; 
– Horários de administração; 
– Quantidade de medicamento fornecida e duração do 

tratamento; 
– Armazenamento. 
Para que haja uma melhor adesão ao tratamento e ocorra a cura 

do paciente. 
Explicar sobre o carimbo e, em caso de medicamento de uso 

contínuo, quando e como retirar a medicação novamente e como proceder com 
a carteirinha especifica. O ato de carimbar a prescrição constitui um importante 
registro para o paciente e o dispensador. 

O usuário deverá ser sempre orientado a procurar a farmácia do 
CS. 

 
DO REGISTRO DE ATENDIMENTO 

 
                        É obrigatório o registro da dispensação de medicamentos e 
insumos pelo sistema HÓRUS. 

A saída por departamento no Sistema HÓRUS, deverá ser dada 
apenas nos casos de uso imediato do medicamento durante o atendimento. 

Quando a prescrição contiver algum medicamento constante da 
REMUME, RENAME ou em outra lista municipal de medicamentos e o CS não 
o dispuser em estoque, deverá ser registrada a falta em listagem para nova 
aquisição. 
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DO ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE 
 
Os medicamentos deverão ser organizados nas 

estantes/prateleiras/gavetas: 
– Em ordem alfabética, pelo nome genérico; 
– Com data de validade inferior à frente daqueles com data 

superior; 
– Separados conforme os lotes; 
– De forma que permita a visualização e a movimentação do que 

está armazenado. 
Os medicamentos que exigirem refrigeração para a sua 

conservação devem ser armazenados em geladeira apropriada, fazendo-se 
controle diário da temperatura na planilha “Controle Diário de Temperatura - 
conservação dos medicamentos - geladeira”. 

Os locais de armazenamento dos medicamentos que não exigem 
refrigeração também deverão ter controle diário de temperatura na planilha 
“Controle Diário de Temperatura - conservação dos medicamentos - ambiente”. 

Todo problema com a temperatura da geladeira e/ou ambiente 
deverá ser repassado para o coordenador da unidade, para as devidas 
providências. 

O controle diário e mensal do estoque de medicamentos nos CSs 
será realizado através do HÓRUS. 

 
 

DO REABASTECIMENTO 
 
A requisição para o reabastecimento de medicamentos dos CSs 

será realizada via HÓRUS, baseada no Consumo de Medicamentos, levando-
se em conta a sazonalidade e possíveis períodos de desabastecimento. 

A responsabilidade pelo envio do pedido de reabastecimento 
mensal é do farmacêutico. 

O prazo de solicitação deverá obedecer ao cronograma 
estabelecido pela farmácia. 

 
 

DO RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS 
 
No ato de recebimento, o responsável deverá inspecionar a 

quantidade de volumes e verificar se coincidem com os dados da nota de 
transferência/movimento, bem como os lacres, etiquetas e condições gerais. 
Deverá assinar e datar a nota de recebimento. 

Na conferência da nota de entrega, todo produto deve ser 
inspecionado quanto a sua embalagem, observando-se ainda: 

– A comparação da quantidade fornecida com a quantidade da 
nota de entrega e da nota que consta no HÓRUS; 

– A observância do prazo de validade do medicamento. 
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– O número do lote e o nome do fabricante, para posterior 
lançamento no sistema de gestão.  

A primeira via da nota de entrega deverá ser encaminhada a 
tesouraria, devidamente assinada e, caso necessário, com uma CI notificando 
qualquer divergência. A segunda via deverá ser arquivada no CS.  

 
 

DO BALANÇO DO ESTOQUE 
 
O balanço de estoque deverá ser trimestral em todo o estoque de 

medicamentos do CSs via HÓRUS, devendo ser realizado até cinco dias antes 
da data de reabastecimento para coincidir com o estoque mais baixo de 
medicamentos. 

Fica permitido o fechamento da farmácia para balanço conforme 
calendário programado, que deve ser submetido para aprovação com 
antecedência do coordenador do CS. 

O estabelecimento do calendário do balanço é de 
responsabilidade do farmacêutico, em acordo com o coordenador do CS e o 
coordenador do Distrito Sanitário. 

A responsabilidade pelo balanço de estoque é dos farmacêuticos 
e, nas unidades que não contam com este profissional, a responsabilidade é do 
coordenador.  

 
 

DOS MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE  
PRÓXIMO AO VENCIMENTO 

 
                        O controle da validade dos medicamentos da farmácia é de 
responsabilidade dos farmacêuticos e, na sua ausência, da pessoa 
responsável designada pela coordenação do CS para a farmácia. 

Deverá ser feita a avaliação dos medicamentos com previsão de 
vencimento para 6(seis) meses, informando em planilha, a disponibilidade do 
medicamento para remanejamento. Este, por sua vez, deverá informar aos CSs 
sobre a disponibilidade do medicamento. 

Poderá realizar doação de medicamentos a outras unidades 
públicas ou filantrópicas ou ainda sem fins lucrativos dos medicamentos que 
estão com validade próxima ao vencimento, para que os mesmo possam ser 
utilizados. 

 
 

DESCARTE DE MEDICAMENTOS 
 

Constatando-se a existência de medicamentos vencidos, os 
mesmos deverão ser segregados dos demais, sob as seguintes circunstâncias: 
                      – Sinalização que mencione “MEDICAMENTO VENCIDO”; 
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– Retirada dos itens vencidos dos devidos locais de 
armazenamento e também via HÓRUS quantitativo vencidos, gerando 
automaticamente baixa do estoque. 

– Acondicionar os itens vencidos em caixas sinalizadas ou em 
bombonas de uso exclusivo da empresa responsável pelo PGRSS, para que a 
mesma faça o devido descarte. 

Constatando-se a existência de medicamentos danificados, os 
mesmos deverão ser segregados dos demais, sob as seguintes circunstâncias: 

– Sinalização que mencione “MEDICAMENTO DANIFICADO”; 
– Realização da retirada, via HÓRUS dos itens, e quantitativo 

danificados, gerando automaticamente baixa do estoque. 
As farmácias poderão receber dos usuários, medicamentos 

vencidos e/ou danificados, devendo segregá-los, sem necessidade de registro 
no HÓRUS, embalados e com sinalização que mencione “DESCARTE DE 
MEDICAMENTOS”. 

 
 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
A Farmácia deverá manter, para consulta, uma pasta com 

informações da farmácia que contenha: 
– Notas de entrada de medicamentos; 
– Planilhas do controle diário de temperatura (geladeira e 

ambiente) e balanço de estoque de medicamentos; 
– Cópias de todas as CIs referentes ao serviço da farmácia (CIs 

referentes à devolução de medicamentos vencidos, devolução de 
medicamentos doados e/ou devolvidos, comunicação de fechamento para 
balanço e outros); 

– Informativos sobre medicamentos e documentos 
correlacionados (Instrução Normativa, Decretos, Portarias, Listas de 
Medicamentos, Procedimentos Operacionais Padrão, Formulários de Pedidos 
de Medicamentos, Formulário de Notificação de Problemas Relacionados a 
Medicamentos e outros); 

Em caso de verificação de problemas relacionados a 
medicamentos, tais como eventos adversos e queixas técnicas quanto à 
qualidade, os profissionais de saúde devem notificar o fato, através do envio do 
Formulário de Notificação de Problemas Relacionados a Medicamentos. 

Cabe a Vigilância Sanitária Municipal, monitorar a existência de 
queixas semelhantes para subsidiar a análise de qualidade do produto. 

Os dados serão enviados, via Vigilância Sanitária Municipal, à 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pela regulação de 
medicamentos e farmacovigilância em nível nacional, cabendo a esta inclusive 
a suspensão da comercialização do produto. 

É vetado o ingresso de representantes de laboratórios 
farmacêuticos e o recebimento e guarda de medicamentos “amostra grátis” na 
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farmácia do CS, bem como nas farmácias distritais do Departamento Municipal 
de Saúde. 

Ao usuário visitante, serão fornecidos medicamentos, desde este 
apresente receituário dentro do prazo de validade. Admite-se apenas a 
administração de medicamentos em atendimento de urgência, através da 
emissão de um número provisório para registro. 

Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Secretário 
Municipal de Saúde de Lunardelli. 

 
 

ANEXO I 
 
GLOSSÁRIO / CONCEITOS 
 
ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, criada pela 

Lei nº 9.782, de 26/01/1999 como agência reguladora vinculada ao Ministério 
da Saúde, cuja finalidade é promover a proteção da saúde da população por 
intermédio do controle sanitário da produção e da comercialização de produtos 
e serviços submetidos à vigilância sanitária. Acesso em: 
http://www.anvisa.gov.br. 

CS – Centro de Saúde. 
CI – Controle interno.  
DCB – Denominação Comum Brasileira  
DCI – Denominação Comum Internacional  
Dispensação - É o ato profissional farmacêutico de proporcionar 

um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à 
apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Nesse 
ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do 
medicamento. São elementos importantes da orientação a ênfase no 
cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação com outros 
medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as 
condições de conservação dos produtos. 

GEMUS – Gestão Municipal de Saúde. 
Medicamento – Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de 
diagnóstico. É uma forma farmacêutica terminada que contém o fármaco, 
geralmente em associação com adjuvantes farmacotécnicos. (Resolução RDC 
- n.° 84/02) 

Medicamentos de Controle Especial – Medicamentos 
entorpecentes ou psicotrópicos e outros relacionados pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária capazes de causar dependência física ou psíquica. 

Medicamento de Referência – Produto inovador registrado no 
órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, 
cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto 
ao órgão federal competente, por ocasião do registro. 

Medicamentos de uso contínuo – são aqueles empregados no 
tratamento de doenças crônicas e/ou degenerativas, utilizados continuamente. 

http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=182
http://www.saude.gov.br/
http://www.saude.gov.br/
http://www.anvisa.gov.br/
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Medicamento Genérico – Denominação de uma substância ativa 
ou fármaco, adotada pelo Ministério da Saúde, recomendada pela Organização 
Mundial de Saúde. (Decreto n.° 793/93). São cópias de medicamentos novos 
que perderam a patente (medicamento de referência), “emprestando” 
resultados dos ensaios clínicos de eficácia e segurança do produto original, por 
meio da comprovação de equivalência farmacêutica (in vitro) e bioequivalência 
(in vivo). 

Medicamentos Similares – Medicamentos-cópia existentes 
antes da Lei dos Genéricos (1999) que, a partir de maio de 2003, devem se 
assemelhar a genéricos, mediante apresentação daqueles mesmos testes, no 
momento de renovação do registro. A renovação deve ser feita a cada cinco 
anos, no aniversário do registro do produto. 

Posologia – Quantidade (dose) total de um medicamento, 
estimada de acordo com a idade e o peso do doente, que deve administrar-se 
de uma vez em doses parciais, para tratamento de uma doença.   

Prescrição – Ato de definir o medicamento a ser consumido pelo 
paciente, com a respectiva dosagem e duração do tratamento. Em geral, esse 
ato é expresso mediante a elaboração de uma receita médica. 

Prescritores – Profissionais de saúde credenciados para definir o 
medicamento a ser usado (médico ou dentista). 

Protocolos Clínico-terapêuticos – Roteiros de indicação e 
prescrição, graduados de acordo com as variações e a gravidade de cada 
afecção. 

REMUME – Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. 
RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 
RT – Responsabilidade Técnica.   
SMS – Secretaria Municipal de Saúde. 
Substância Ativa – Qualquer substância que apresente atividade 

farmacológica ou outro efeito direto no diagnóstico, cura, alívio, tratamento ou 
prevenção de doenças, ou afete qualquer função do organismo humano. 
(Resolução – RDC n.° 134/01) 

UPA – Unidade de Pronto-Atendimento. 
URM – Uso Racional de Medicamentos. É o processo que 

compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços 
acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o consumo nas doses 
indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de 
medicamentos eficazes, seguros e de qualidade (Portaria nº 3.916/MS/GM, de 
30 de outubro de 1998). 
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http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=751
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=751

