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INTRODUÇÃO 

 

 Este documento tem o objetivo de descrever os serviços de assistência farmacêutica (AF) prestadas 

no município de São Miguel da Boa Vista/SC; pelo profissional farmacêutico. 

A dispensação de medicamentos na Farmácia básica deverá assegurar que o medicamento seja 

entregue ao paciente certo, na dose prescrita, na quantidade adequada e que sejam fornecidas as 

informações suficientes para o seu uso correto. O momento da dispensação é, muitas vezes, o único contato 

que o usuário tem com o farmacêutico e também o último contato com algum profissional de saúde, antes 

de iniciar o tratamento da sua doença ou enfermidade.  (CTAF, 2018) 

Este Protocolo de normas e rotinas visa a padronização dos serviços farmacêuticos, são documentos 

imprescindíveis para o exercício de qualquer tarefa realizada com qualidade, eficiência e eficácia. Com o 

objetivo de contribuirmos com a racionalização dos processos de trabalho, disponibilizamos este material 

como um instrumento para promover o fortalecimento da Assistência Farmacêutica. 

Sabe-se que a maior parte das intervenções em saúde envolve o uso de medicamentos, e que o uso 

adequado determina uma melhor resolutividade na saúde, por isso é importante que a AF seja vista de forma 

integral. É preciso agregar valor as ações de AF por meio da qualificação dos profissionais envolvidos e ações 

de orientação e educação continuada aos usuários. 

 

 

Ana Paula Pan Scarton CRF: 3727/SC 
Farmacêutica Responsável 



NORMAS DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E ATENDIMENTO CLÍNICO FARMACÊUTICO DO 

CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE ROMANO CASSOL 

 

 

● Exercer as funções de acordo com o que determina a lei 13.021/2014, as resoluções 586/2013 e 

585/2014; 

● Apresentar-se ao serviço devidamente uniformizado e com identificação em lugar visível (crachá ou 

jaleco com nome); 

● É dever de todo funcionário zelar pelo patrimônio móvel e imóvel; 

● É dever de todo funcionário não se ausentar durante o horário de serviço sem autorização prévia da 

gerência de saúde; 

● O serviço prestado no Centro de Saúde Romano Cassol é gratuito, portanto nenhum funcionário 

receberá pagamento ou gratificações de clientes, familiares ou responsáveis; 

As normas que se seguem e que tratam exclusivamente da dispensação de medicamentos e foram 

Elaboradas pela COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA REGIONAL – CFT Extremo Oeste/SC, Revisado pela 

CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO EXTREMO-OESTE – SANTA CATARINA e aprovado pelo 

COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DO EXTREMO OESTE CIR – Extremo oeste 01 /SC 

Dispensação de medicamentos na farmácia básica 

● Toda prescrição deverá atender aos aspectos formais, legais e clínicos. Durante a verificação e 

avaliação dessa prescrição, caso ocorra alguma disparidade ou irregularidade em relação aos aspectos 

técnicos, legais ou administrativos, o prescritor deverá ser contatado pelo farmacêutico ou 

colaborador da farmácia para resolução do problema com a prescrição.  

● Os medicamentos padronizados pela Secretaria Municipal de Saúde REMUME (Relação Municipal de 

Medicamentos) serão fornecidos gratuitamente aos pacientes residentes no município e que tenham 

passado por consulta nos serviços de saúde públicos ou particulares.  



● A dispensação de cada classe de medicamentos será realizada de acordo com o Procedimento 

Operacional Padrão estabelecido para os mesmos.  

● A dispensação dos medicamentos na farmácia da secretaria de saúde, somente será feita mediante a 

apresentação do receituário, prescrito de acordo com a legislação vigente.  

● É vedado o atendimento de receituários contendo rasuras.  

● Será fornecida a quantidade de medicamentos estabelecida em cada procedimento operacional 

padrão, para cada classe medicamentosa, que dependerá da legislação, disponibilidade de estoque e 

perfil de adesão do pacientes, ficando a critério do farmacêutico a reavaliação dos casos (exceto o 

que for previsto por lei).  

● Quanto da prescrição para o uso contínuo, o paciente deverá retornar a Farmácia da Unidade de 

Saúde com o mesmo receituário para receber nova quantidade de medicamentos, suficiente para um 

período determinado de tratamento, conforme estabelecido em cada Unidade. O receituário terá 

validade de no máximo 365 dias, depois do qual o paciente deverá realizar uma nova consulta para 

controle da doença e renovação da receita. (OBS.: Esse procedimento não é valido para 

medicamentos controlados pela Portaria 344/98 e RDC 20/2011).  

● Nas prescrições sem indicação de uso contínuo, a quantidade de medicamentos dispensados deve ser 

suficiente para o tempo de tratamento prescrito, obedecendo às legislações vigentes. 

● Para os medicamentos pertencentes às classes terapêuticas: analgésicos, antiácidos, antialérgicos, 

antieméticos, antiespasmódicos, anti-infecciosos, anti-inflamatórios, antipiréticos, 

descongestionantes nasais e outros utilizados no tratamento de doenças agudas, terão 10 (dez) dias 

de validade, a partir da sua data de emissão.  

● As prescrições médicas elaboradas para um período de tratamento superior a 30 (trinta) dias, deverão 

apresentar, de maneira explícita e pelo prescritor, a identificação do referido período de tratamento 

(até o limite de quatro meses), por meio da posologia e quantidade total de unidades farmacêuticas a 

serem utilizadas e/ou por meio de descrição do tempo de tratamento. Caso não conste a descrição do 

período, os medicamentos serão dispensados para o prazo máximo de 30 (trinta) dias de tratamento.  



● As prescrições de contraceptivos terão validade de no máximo 12 (doze) meses, e conforme avaliação 

médica prescrita em receituário.  

● As prescrições que não tiverem o prazo de validade especificado por escrito terão validade máxima de 

10 (dez) dias, contados a partir da data da emissão.  

● As prescrições de antimicrobianos e psicotrópicos seguem a legislação vigente, conforme os 

Procedimentos Operacionais Padrão descritos neste Protocolo.  

● Os medicamentos de uso exclusivo nas unidades de saúde, para uso ambulatorial (conforme 

padronização), não serão fornecidos aos pacientes, que devem retornar à unidade de saúde para 

nova aplicação, mediante apresentação do receituário, salvo nos casos em que houver supervisão da 

equipe no atendimento domiciliar.  

● No caso de medicamentos prescritos condicionalmente, “se necessário”, “se dor”, “se febre”, em que 

não haja especificação do tempo de tratamento na prescrição, serão fornecidos 1 (um) frasco para 

formulações líquidas e suspensão e/ou 10 (dez) comprimidos ou cápsulas. No caso da prescrição 

conter 1 (uma) caixa, a quantidade a ser dispensada será de 20 (vinte) comprimidos, exceto quando 

os medicamentos estiverem em embalagem não fracionável (ex.: tramadol 50mg, caixa com 28 

comp), ficando a critério do farmacêutico a avaliação de cada caso.  

● No geral, o processo da dispensação seguirá as seguintes etapas:  

● Acolhimento do usuário, cumprimentando-o cordialmente, ouvindo, considerando, respeitando as 

opiniões, queixas e necessidades do mesmo.  

● Recebimento da prescrição médica, odontológica e da enfermagem, sendo essa de acordo com o 

protocolo interno da enfermagem, aprovado pelo CMS – Conselho Municipal de Saúde.  

● Leitura do receituário, verificando qual a medicação prescrita. Importante: Não será dispensado 

medicamento de controle especial quando o mesmo for prescrito em receita contendo também 

medicamentos não sujeitos a controle especial, podendo somente aviar este último, pois de acordo 

com o Art. 57 da Portaria 344/98, compreendemos que esta prática não é permitida.  



● Dispensação do medicamento conforme o Procedimento Operacional Padrão estabelecido para o 

mesmo, em anexo a este protocolo. Somente será atendida a prescrição que obedecer a DCB 

(Denominação Comum Brasileira). Receitas contendo nomes comerciais não serão aviadas na 

Farmácia Básica das Secretarias Municipais de Saúde. As receitas deverão conter os seguintes dados 

obrigatórios, os quais são de responsabilidade do prescritor, sob pena das sanções previstas em lei:  

● Redação em letra legível, à tinta ou impressa;  

● Identificação da Unidade de atendimento;  

● Nome completo do usuário;  

● Endereço do paciente nas prescrições de medicamentos controlados (Portaria 344/98) e 

antimicrobianos (RDC 20/11);  

● Duas vias para prescrições de medicamentos controlados (Portaria 344/98) e antimicrobianos (RDC 

20/11); 

● Identificação dos medicamentos pela DCB, em consonância com a legislação vigente, não sendo 

permitido o uso de abreviaturas e nome comercial;  

● Concentração, forma farmacêutica, quantidade a ser dispensada e posologia (dose, frequência e 

duração do tratamento) dos medicamentos;  

● Data da emissão;  

● Assinatura e carimbo de identificação. Na ausência do carimbo, o prescritor deverá por seu nome 

completo e em letra legível, assinatura e número.  

● Separação do medicamento para entrega ao usuário, atendendo ao tempo total do tratamento, 

sempre em acordo com a legislação vigente. A dispensação só poderá ser feita dentro do prazo de 

validade da cada receita, conforme legislação e protocolos de cada classe medicamentosa, contados a 

partir da data da emissão, devendo ser dispensado, conforme posologia, em quantidade suficiente 

para tratamento conforme prescrição médica, visando promover o USO RACIONAL DE 

MEDICAMENTOS.  



● Conferência dos medicamentos separados.  

● Fornecimento de todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e 

orientações de armazenamento.  

● Anotação por escrito, sobre posologia, modo e horário de uso, garantindo um tratamento seguro.  

● Carimbo de entrega e registro da dispensação, no boletim, livro ata ou sistema.  

● Acondicionamento e entrega dos medicamentos ao paciente, verificando se o mesmo ficou com 

alguma duvida em relação ao medicamento e modo de uso. Em caso positivo, esclarecer ao mesmo. 

Em caso negativo, pode-se encerrar o atendimento com despedida cordial.  

● É necessário questionar o usuário sobre histórico de alergias ao produto dispensado para possíveis 

intervenções. 

 

As normas que se seguem tratam do atendimento Clínico Farmacêutico, baseados nas RESOLUÇÕES 

586/2013 e 585/2014. 

● O atendimento Clínico Farmacêutico só poderá ser realizado, segundo o parágrafo 1º do artigo 6º da 

resolução 586/2013, por profissional devidamente habilitado pelo Conselho Regional de Farmácia de 

sua jurisdição, com o título de especialista ou de especialista profissional farmacêutico na área clínica.  

● O farmacêutico deverá acolher o paciente que foi triado pela equipe de enfermagem, e que apresenta 

um problema de saúde autolimitado, ou seja, enfermidade aguda de baixa gravidade, de breve 

período de latência, que desencadeia uma reação orgânica, a qual tende a cursar sem dano para o 

paciente e que pode ser tratada de forma eficaz e segura com medicamentos e outros produtos com 

finalidade terapêutica, cuja dispensação não exige prescrição médica, incluindo medicamentos 

industrializados e preparações magistrais – alopáticos ou dinamizados –, plantas medicinais, drogas 

vegetais ou com medidas não farmacológicas (Resolução/CFF nº 585); 

● O atendimento clínico farmacêutico também supre às demandas de pacientes participantes dos 

grupos de hipertensos e diabéticos, no qual o farmacêutico realiza o acompanhamento 

farmacoterapêutico, buscando os melhores resultados da farmacoterapia a partir de uma 



assistência próxima sobre uso correto do uso dos medicamentos, monitoramento frequente do 

tratamento e foco nas necessidades clínicas individuais do paciente.; 

● O agendamento é realizado pela equipe de saúde responsável pelos agendamentos; 

 

As normas a seguir tratam da rotina de solicitação, recebimento e armazenamento dos 

medicamentos: 

● É de responsabilidade do farmacêutico a provisão de compra de medicamento para o ano 

subsequente, e também a sua solicitação junto ao profissional responsável pelas compras em 

quantidades adequadas para que não haja falta do medicamento e nem perda por validade vencida; 

● É de responsabilidade dos Colaboradores/Profissionais Farmacêuticos (treinados), receber de maneira 

correta e responsável, os produtos solicitados ao distribuidor, de acordo com os padrões de 

procedimento estabelecidos pela legislação. 

● Os medicamentos são recebidos pelo profissional farmacêutico ou colaborador competente, o qual 

recebe e assina o canhoto da nota fiscal ou manifesto de frete, aplica o carimbo de controle de 

recebimento no corpo da nota, rubrica o recebimento da mercadoria. Confere a quantidade de caixas, 

e entrega o canhoto da nota ao representante. A seguir, dá-se entrada no computador, 

discriminando-se cada produto, lote e validade; 

● Em seguida, guarda-se o produto na prateleira, sempre em ordem de validade (em cima e/ou na 

frente sempre os que vencem primeiro) 

● As notas fiscais de entrada são encaminhadas ao responsável pelo sistema de licitações, para dar 

baixa do pedido e posterior encaminhamento ao setor de pagamento da secretaria de administração; 



ANEXO 1 

 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÕES 

 

POP ANTI INFLAMATÓRIOS - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTI INFLAMATÓRIOS 

PALAVRA CHAVE: Anti-inflamatórios, AINES, Corticosteróides 

 

1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para a dispensação dos medicamentos anti-inflamatórios, de forma a assegurar 

o uso correto, racional e seguro dos mesmos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, onde atua o profissional farmacêutico. 

 

3. DEFINIÇÕES 

- Colegiado de Gestão: Espaços permanentes de pactuação e co-gestão solidária e cooperativa no âmbito 

regional, sendo formados pelos secretários municipais de saúde que compõe a região e por um 

representante de cada Gerência Regional de Saúde (CIB 44/2007). 

- Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica: Instância de caráter deliberativo, consultivo e de assessoria 

das Secretarias Municipais de Saúde vinculadas ao Colegiado de Gestão da região extremo oeste, cujas ações 

são voltadas a melhorias na assistência farmacêutica regional e promoção do uso racional de medicamentos. 

Anti-inflamatório: Substância que tem a capacidade de melhorar o processo inflamatório de determinada 

região do organismo, através da interferência na resposta imunológica, diminuindo a migração das células de 

defesa para o local afetado. 

- Receita: Prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por 

profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado. 

 



4. SIGLAS 

- CTAF: Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica 

- POP: Procedimento Operacional Padrão 

- DCB: Denominação Comum Brasileira 

- DCI: Denominação Comum Internacional 

- AINES: Analgésicos Anti-inflamatórios Não Esteróides 

 

5. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP 

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidades da Câmara Técnica de Assistência 

Farmacêutica do Extremo Oeste de Santa Catarina, sendo suas ações executadas pelo farmacêutico e 

colaborares das farmácias básicas dos municípios. 

 

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

6.1 Receber o paciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, queixas e necessidades 

do mesmo. 

6.2 Verificar e avaliar a receita, considerando os aspectos formais, legais e clínicos. A receita deve ser 

prescrita de forma legível, sem rasuras e contendo os seguintes dados obrigatórios: 

I. Identificação do Paciente, com nome completo. 

II. Nome do medicamento ou substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), 

dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade (em algarismos arábicos); 

III. Identificação do emitente: nome do profissional com sua Inscrição no Conselho Regional ou nome da 

instituição, endereço completo, telefone, assinatura e carimbo; 

IV. Data da Emissão. As receitas de anti-inflamatórios terão 10 (dez) dias de validade, a contar da data de 

emissão. A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam 

sujeitos a controle especial. Não há limitação do número de itens contendo medicamentos anti-inflamatórios 

prescritos por receita. Em situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada para aquisições 

posteriores dentro de um período de 6 (seis) meses a contar da data de sua emissão, nesse caso, a receita 

deverá conter a indicação de uso contínuo, com a quantidade a ser utilizada para cada 30 (trinta) dias. No 

caso da prescrição condicionada a “se necessário”, “se dor”, “se febre”, em que não haja especificação do 

tempo de tratamento, serão fornecidos 1 (um) frasco para formulações líquidas e suspensão e/ou 10 (dez) 



comprimidos ou cápsulas. No caso da prescrição conter 1 (uma) caixa de um determinado anti-inflamatório, a 

quantidade a ser dispensada será de 20 (vinte) comprimidos. Após análise de todas essas etapas, deve-se: 

I. Localizar o medicamento na prateleira; 

II. Caso seja um colaborador, deve-se levar o medicamento até o profissional farmacêutico, que fará a 

conferência do medicamento assegurando correta dispensação; 

III. Realizar a inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, prazo de validade e integridade 

da embalagem; 

IV. Fornecer todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e orientações 

de armazenamento. 

V. Registrar a saída do produto para controle estatístico e controle de estoque e consumo; 

VI. Entregar o medicamento e as receitas ao paciente. 

Elaborado por: 

COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA REGIONAL – CFT Extremo Oeste/SC 
 
Revisado por:  
 
CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO EXTREMO-OESTE – SANTA CATARINA 

Aprovado por: COLEGIADO DE GESTÃO REGIONAL DO EXTREMO OESTE CIR – Extremo-oeste 01 /SC 

Revisar em: 12 meses 

Data: 06/11/2019. 



POP INSULINAS - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS REFRIGERADOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DE 

DIABETES MELLITUS 

PALAVRAS CHAVES: Medicamentos Refrigerados, Insumos, Diabetes Mellitus, Insulinas. 

 

1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para a dispensação dos medicamentos refrigerados, especialmente insulinas e 

outros insumos para tratamento de Diabetes Mellitus, de forma a assegurar o uso correto, racional e seguro, 

assim como o correto armazenamento dos mesmos. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, onde atua o profissional farmacêutico. 

 

3. DEFINIÇÕES 

- Colegiado de Gestão: Espaços permanentes de pactuação e co-gestão solidária e cooperativa no âmbito 

regional, sendo formados pelos secretários municipais de saúde que compõe a região e por um 

representante de cada Gerência Regional de Saúde (CIB 44/2007). 

- Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica: Instância de caráter deliberativo, consultivo e de assessoria 

das Secretarias Municipais de Saúde, vinculadas ao Colegiado de Gestão da região extremo oeste, cujas ações 

são voltadas a melhorias na Assistência Farmacêutica Regional e promoção do uso racional de 

medicamentos. 

- Medicamentos refrigerados: são aqueles que devem ser armazenados em geladeira, com temperatura entre 

2 e 8ºC. 

- Hipoglicemiantes: medicamentos utilizados por pacientes portadores de Diabetes Mellitus, para diminuir o 

percentual de glicose sanguíneo. Podem ser de uso oral ou injetável (insulinas). 

- Diabetes Mellitus: é uma doença crônica, caracterizada pelo comprometimento do metabolismo da glicose, 

cujo controle glicêmico inadequado resulta no aparecimento das graves complicações que reduzem a 

expectativa de vida e comprometem a qualidade de vida do portador desta doença (Portaria Nº 2.583 de 

10/10/2007). 

- Gelox: gelo reutilizável. 

- Receita: Prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por 

profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado. 



 

4. SIGLAS 

- CTAF: Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica 

- POP: Procedimento Operacional Padrão 

- DCB: Denominação Comum Brasileira 

- DCI: Denominação Comum Internacional 

- DM: Diabetes Mellitus 

- REMUME: Relação Municipal de Medicamentos 

 

5. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP 

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidades da Câmara Técnica de Assistência 

Farmacêutica do Extremo Oeste de Santa Catarina, sendo suas ações executadas pelo farmacêutico e 

colaborares das farmácias básicas dos municípios. 

 

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

6.1 Receber o paciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, queixas e necessidades 

do mesmo. 

6.2 Receber a prescrição, verificando qual o tipo de hipoglicemiante. 

6.2.1 A lista de medicamentos padronizada está de acordo com a REMUME. 

6.2.2 Para hipoglicemiantes orais, a dispensação segue o protocolo da farmácia (dispensação em grupos de 

HiperDia ou no balcão periodicamente). 

6.2.3 Para hipoglicemiantes injetáveis (insulina NPH e insulina Regular), a dispensação segue no item 6.5. 

6.3 A dispensação de glicosímetros, seringas, agulhas e tiras fica sob responsabilidade estabelecidas por 

protocolos  próprios de cada município. 

6.4 Da Receita 

● Não há um modelo de receita específica para medicamentos hipoglicemiantes, podendo ser realizada 

em receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde. 

● A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras e contendo os seguintes dados obrigatórios: 



I. Identificação do Paciente: nome completo; 

II. Nome do medicamento ou substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira 

(DCB), dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade (em algarismos arábicos); 

III. Identificação do emitente: nome do profissional com sua Inscrição no Conselho Regional ou nome da 

instituição, endereço completo, telefone, assinatura e carimbo; 

IV. Data da Emissão. 

● A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam 

sujeitos a controle especial. 

● Não há limitação do número de itens contendo medicamentos hipoglicemiantes prescritos por 

receita. 

● Em situações de uso contínuo, a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um 

período de no máximo de um ano a contar da data de sua emissão. Neste caso, a receita deverá 

conter a indicação de uso contínuo, com a quantidade a ser utilizada para cada 30 (trinta) dias. Fica a 

critério do estabelecimento o cadastro do paciente e seu medicamento quando for uso continuado, 

devendo neste caso, arquivar uma via ou cópia da receita médica. 

6.5 Da dispensação: 

● A dispensação de insulinas será feita somente na farmácia onde houver geladeira específica para 

armazenamento de medicamentos: 

- A geladeira da farmácia deve ter capacidade mínima de 280 litros, três prateleiras, preferencialmente sem 

lâmpada e sem formas de gelo. 

- Colocação das bobinas de gelo reutilizável (gelox) no evaporador (congelador): 

● DESCONGELADAS: colocá-las no sentido horizontal, permitindo o congelamento em menor tempo, em 

quantidade suficiente de acordo com a capacidade que o equipamento tem de congelamento em 24 

horas. 

● CONGELADAS: colocá-las na horizontal ou na vertical, conforme o sentido que couber mais bobinas, 

ocupando todo o espaço do evaporador. 

- Retirar a bacia da parte inferior da geladeira e colocar no lugar desta, garrafas pet com água para equilibrar 

a temperatura. As garrafas podem ser trocadas conforme a alteração da temperatura (anexo 01). 

Recomenda-se um número mínimo de três garrafas de 1 litro. Não substituir as garrafas por bobinas de gelo 

reutilizável. O município que possui os refrigeradores próprios para medicações não necessita dos cuidados 

acima descritos.  

- O gelox possui validade e deve ser trocado periodicamente. 



- É necessário um termômetro dentro da geladeira, entre a segunda e terceira prateleira, e com visualizador 

do lado de fora. 

- A temperatura ideal é entre 2 e 8ºC. 

- A temperatura da geladeira deve ser monitorada e registrada em um mapa para controle diário (anexo 02). 

As leituras devem ser feitas no período da manhã e tarde. 

● Pacientes insulino-dependentes iniciantes, devem passar pela equipe de enfermagem e da farmácia 

para receber orientações gerais, bem como aprender a fazer uso da insulina (anexo 03). 

● A dispensação de insulina será mediante a apresentação da receita ou através do cadastro feito. É 

imprescindível que o paciente tenha em mãos caixa térmica adequada para o transporte do 

medicamento refrigerado. 

● Considera-se que se o tempo de transporte exceder a 30 (trinta) minutos, além da embalagem 

térmica, é necessário a utilização de gelo reciclável separado do frasco de insulina por isolante para 

evitar seu congelamento. 

- Está padronizado seringa de 100UI com agulha fixa. 

- Está padronizado agulha 12x7mm para adultos acima do peso ou obesos. 

- Está padronizado agulha 13x8mm para crianças e adultos magros. 

● As seringas e agulhas utilizadas devem ser descartadas em garrafas pet ou Descarpack (a critério da 

unidade de saúde). 

● É necessário fazer a devolução das seringas, agulhas e frascos usados, em recipiente adequado, 

conforme item anterior, para retirar novas insulinas e demais materiais. 

● Não poderão ser aviadas receitas com o prazo de validade expirado. 

● As receitas só serão aviadas pelo farmacêutico quando apresentadas em forma legível e sem rasuras. 

● Respeitadas as etapas anteriores, deve-se: 

- Localizar o medicamento e/ou materiais nas prateleiras, gavetas e geladeira; 

- Caso seja um colaborador, deve-se levar o medicamento até o profissional farmacêutico, que fará a 

conferência do medicamento assegurando correta dispensação; 

- Realizar a inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, prazo de validade e integridade da 

embalagem; 

- Fornecer todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e orientações de 

armazenamento. 



- Registrar a saída do produto para controle estatístico e controle de estoque e consumo; 

- Solicitar a assinatura do responsável pela retirada do medicamento/materiais. 

- Entregar o medicamento/materiais e as receitas ao paciente. 

7. MAPA DA SOLICITAÇÃO DE INSULINAS 

7.1 – segue o fluxo de solicitação no anexo 04. 
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Anexo I – Organização interna do refrigerador tipo doméstico 
 

 



 

Anexo II – Mapa para controle diário de temperatura 

 

 



Anexo III – Manual de orientação ao paciente insulino-dependente 
 

Manual de Orientação ao Paciente Insulino-Dependente 

 
De acordo com a Portaria Nº 2.583 de 10/10/2007, o elenco de medicamentos e insumos que 

devem ser disponibilizados na rede do Sistema Único de Saúde, destinados ao monitoramento da glicemia 
capilar dos portadores de Diabetes Mellitus, nos termos da Lei Federal nº 11.347, de 2006, são: 

 
I - MEDICAMENTOS: 
a) glibenclamida 5 mg comprimido; 

b) cloridrato de metformina 500 mg e 850 mg comprimido; 

c) insulina humana NPH - suspensão injetável 100 UI/mL; e 

d) insulina humana regular - suspensão injetável 100 UI/mL. 
 

II - INSUMOS: 
a) seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina; 

b) tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e 

c) lancetas para punção digital. 
 

Insulina Humana NPH (Neutral Protamine de Hagedorn): é a insulina exógena mais utilizada e 
prescrita a diabéticos insulino-requerentes. Possui ação intermediária, que inicia em 30 minutos a uma 
hora e meia, com pico máximo de ação em 4 a 7 horas, podendo a duração alcançar 14 a 18 horas após a 
aplicação. 

 
Insulina Humana Regular: também chamada de insulina de ação rápida. Seu início de ação leva de 

30 minutos à uma hora, o pico máximo de atividade ocorre de 2 a 3 horas depois e a duração da ação vai 
de 4 a 6 horas. É usada quando um ação rápida é necessária, como na cetoacidose diabética. 

 
A concentração das insulinas no Brasil vem em U-100, isto é, para cada 1 m correspondem 100 

unidades de insulina. 
Elas se apresentam em frascos de 10 ml, logo, contendo 1000 unidades para utilização em seringas. 

 
Cuidados no Armazenamento e no Transporte de Insulina 

 
Em casa, os frascos fechados de insulina também devem ser armazenados em geladeira entre 2º a 

8ºC, fora da embalagem térmica ou de isopor, longe do congelador, de preferência entre a segunda e 
terceira prateleira, no centro, longe da porta também, pois lá não temos como manter uma temperatura 
adequada. 

● O frasco deverá ser retirado da geladeira de 10 a 20 minutos antes da aplicação, para 
garantir um melhor conforto, reduzindo irritação no local. 

● Insulina gelada causa dor aos pacientes. 

● Não exponha a insulina ao sol e evite o calor excessivo (como porta luvas do carro, por 

exemplo); 

● Não congele a insulina nem faça seu transporte com gelo seco; 



● Uma vez congelada, a insulina perde suas propriedades de tratamento, podendo ser 

desprezada. 

● Não agite violentamente o frasco de insulina; 

● Em viagens, leve a insulina na bagagem de mão. Transporte com cuidado; use sempre uma 
caixa de isopor ou bolsa térmica. 

● Se o transporte for de longa distância, além da embalagem térmica, utilize gelo reciclável 
separado do frasco de insulina por isolante para evitar seu congelamento. 

● Nunca utiliza gelo seco. 

● Não use insulina com data de validade vencida; 

● Uma vez aberto o frasco de insulina, ele deverá ser utilizado no período de 30 dias, por isso, 
para seu controle, marque a data de abertura no frasco. 

● Não use a insulina se observar mudança no seu aspecto (turvação, por exemplo); 

 

 

Regiões do corpo para aplicação de insulina 
 

BRAÇOS: região posterior, três dedos* abaixo do ombro e três dedos* acima do 
cotovelo; NÁDEGAS: região superior lateral externa da nádega. 
COXAS: região anterior e lateral externa, três dedos* abaixo da virilha e três dedos* acima do 
joelho. ABDOME: Regiões laterais direita e esquerda, distantes três dedos* do umbigo. 

 
*Dedos da pessoa que usa insulina 

 
Lembre-se: O rodízio nos locais de aplicação é muito importante na prevenção de lipodistrofia e 

consequente descontrole glicêmico. 
 

Aplicação de insulina com seringa: 
 

1. Lave e seque as mãos e o local de aplicação; 

2. Verifique se a seringa é a correta, pois há seringas que são graduadas de 1 em 1 e existem as 
graduadas de 2 em 2 unidades; 

3. Se usar insulina de ação intermediária (aspecto leitoso) agite suavemente o frasco 15 a 20 vezes 
até que o líquido fique homogêneo; 

4. Limpe a borracha do frasco de insulina com álcool; 

5. Mantenha a agulha com protetor. Puxe o êmbolo para aspirar ar até a quantidade de insulina 

prescrita; 

6. Mantenha o frasco de insulina apoiado em uma mesa. Retire o protetor da agulha e injete o ar no 
frasco, pressionando o êmbolo; 

7. Vire o frasco de insulina de cabeça para baixo, aspire a quantidade de insulina prescrita e se 
houver bolhas de ar, elimine-as, pois onde há bolha, não há insulina; 

8. Injete o excesso de insulina no frasco e retire a agulha; 

9. Segure o corpo da seringa como se fosse um lápis, faça a prega subcutânea e introduza a agulha, 
com ângulo de 90 graus, com um movimento rápido, firme e leve. A prega deve ser solta antes da 

aplicação de insulina; 
10. Injete lentamente a insulina e aguarde no mínimo 5 segundos antes de retirar a agulha para que 



toda a insulina preparada seja aplicada; 
11. Caso ocorra sangramento, faça uma leve pressão. Não massageie a região. 

 
 
 
Seringas e agulhas descartáveis de insulina podem ser reutilizadas em nível doméstico, desde que 

guardados alguns cuidados como a higiene das mãos e a proteção da agulha com sua capa própria. 
 

Cuidado para não se machucar na hora de reencapar a agulha. Se você estiver fazendo a insulina em 
alguém, peça para a própria pessoa reencapar a agulha. 

 
O Ministério da Saúde considera possível a reutilização das seringas pela mesma pessoa até oito 

aplicações em ambiente doméstico. 

 
Na reutilização da agulha, não é necessária a limpeza com álcool, pois este retira a camada de 

silicone da agulha, o que torna a aplicação mais dolorosa. 

 
Em casa, as seringas e agulhas podem ser guardadas em local limpo à temperatura ambiente ou 

junto com a insulina na geladeira. 

 
O descarte da seringa, agulha, lancetas e fitas NÃO deve ser feito no lixo normal, mas em recipiente 

rígido, que pode ser uma garrafa pet ou Descarpack (lixo específico para descarte de objetos perfuro-
cortantes) e após completo, deve ser lacrado e levado ao posto de saúde mais próximo, para descarte final. 

 
NUNCA COLOCAR ESTE MATERIAL EM LIXO DOMÉSTICO! 

 
Cuidados na realização da glicemia capilar: 

1. Ler com atenção o manual que acompanha o seu aparelho de medir glicose (glicosímetro) e 
o lancetador; 

2. Lavar bem as mãos com água corrente e sabão e secar bem o local (a presença de umidade 
pode diluir o sangue e produzir resultados incorretos); 

3. Ajustar no lancetador o número da profundidade da picada, suficiente para se obter a gota 

necessária; 

4. Retirar uma fita teste e fechar imediatamente o tubo (a tampa contém um agente que 

preserva as tiras); 

 
5. Ligar o glicosímetro e colocar a fita no local indicado; 

6. Conferir se o código que aparece no visor é o mesmo que está impresso no tubo de fitas (se o 

código está errado, o resultado não é confiável); 

7. O monitor do aparelho indica o momento de inserir a gota de sangue pelo desenho da gota 
que aparece no visor; 

8. Aplicar o lancetador na parte lateral dos dedos (diminui a dor); 

9. Anotar o resultado no diário de controle; 

 
Lembre-se: A automonitorização é fundamental para o ajuste do seu tratamento e melhora do 



controle glicêmico. 
Os valores normais de glicemia são: 
 Em jejum — até 110mg%. 

 Duas horas após as refeições — até 160mg%, idealmente até 140mg%. 

 Como já foi dito, Glicemias acima de 180mg% indicam mau controle da Diabetes. 

 
Leve sempre o seu glicosímetro às consultas. 

 
Valorize suas fitas e faça a monitorização sempre com o objetivo de melhorar o seu tratamento. 



Anexo IV– Fluxo e cronograma de solicitação de insulina

 
FLUXOGRAMA DA LOGISTICA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DAS INSULINAS NPH E REGULAR EM SANTA 

solicitação de insulina 

FLUXOGRAMA DA LOGISTICA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DAS INSULINAS NPH E REGULAR EM SANTA 

CATARINA 

 

 

FLUXOGRAMA DA LOGISTICA DE CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DAS INSULINAS NPH E REGULAR EM SANTA 

 

 



Cronograma para solicitação de insulina: 

 

 



Modelos dos mapas de solicitação de insulina: 

 

 



 



POP ANTIMICROBIANOS - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA RDC N°20/2011 -  

PALAVRA CHAVE: Medicamentos Controlados, Antimicrobianos, Antibióticos. 

 

1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para a dispensação dos medicamentos controlados pela RDC n° 20/2011, de 

forma a assegurar o uso correto, racional e seguro dos mesmos e de forma a efetivar o controle e fiscalização 

de substâncias antimicrobianas. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, onde atua o profissional farmacêutico e Postos de dispensação 

de medicamentos. 

 

3. DEFINIÇÕES 

- Colegiado de Gestão: Espaços permanentes de pactuação e co-gestão solidária e cooperativa no âmbito 

regional, sendo formados pelos secretários municipais de saúde que compõe a região e por um 

representante de cada Gerência Regional de Saúde (CIB 44/2007). 

- Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica: Instância de caráter deliberativo, consultivo e de assessoria 

das Secretarias Municipais de Saúde vinculadas ao Colegiado de Gestão da região extremo oeste, cujas ações 

são voltadas a melhorias na assistência farmacêutica regional e promoção do uso racional de medicamentos. 

- Antimicrobiano: Substância que têm a capacidade de inibir o crescimento de microorganismos, indicadas, 

portanto, apenas para o tratamento de infecções microbianas sensíveis. 

- Receita: Prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por 

profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado. 

- RDC 20/2011: Dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias classificadas como 

antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação. 

 

4. SIGLAS 

- CTAF: Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica 

- POP: Procedimento Operacional Padrão 



- DCB: Denominação Comum Brasileira

- DCI: Denominação Comum Internacional

 

5. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidades da Câmara Técnica de Assistência 

Farmacêutica do Extremo Oeste de Santa

colaborares das farmácias básicas dos municípios.

 

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

6.1 Receber o paciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, queixas e necessidades 

do mesmo. 

6.2 Receber a prescrição, verificando se o medicamento é controlado pela RDC 20/2011 (Anexo I 

Substâncias Controladas pela RDC 20/2011).

6.2.1 Da receita 

  Não há um modelo de receita especifica para medicamentos antimicrobianos, podendo ser rea

receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde.

  A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias e contendo os seguintes dados 

obrigatórios: 

I. Identificação do Paciente, com nome completo.

II. Nome do medicamento ou substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), 

dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade (em algarismos arábicos);

III. Identificação do emitente: nome do profissional com sua Inscrição 

instituição, endereço completo, telefone, assinatura e carimbo;

IV. Data da Emissão.  

   A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 (dez) dias a contar da data de 

sua emissão; 

   A receita poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam sujeitos 

a controle especial. 

   Não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita.

DCB: Denominação Comum Brasileira 

DCI: Denominação Comum Internacional 

5. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP 

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidades da Câmara Técnica de Assistência 

Farmacêutica do Extremo Oeste de Santa Catarina, sendo suas ações executadas pelo farmacêutico e 

colaborares das farmácias básicas dos municípios. 

6.1 Receber o paciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, queixas e necessidades 

.2 Receber a prescrição, verificando se o medicamento é controlado pela RDC 20/2011 (Anexo I 

Substâncias Controladas pela RDC 20/2011). 

Não há um modelo de receita especifica para medicamentos antimicrobianos, podendo ser rea

receituário privativo do prescritor ou do estabelecimento de saúde. 

A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias e contendo os seguintes dados 

I. Identificação do Paciente, com nome completo. 

ome do medicamento ou substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), 

dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade (em algarismos arábicos);

III. Identificação do emitente: nome do profissional com sua Inscrição no Conselho Regional ou nome da 

instituição, endereço completo, telefone, assinatura e carimbo; 

A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 (dez) dias a contar da data de 

poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam sujeitos 

Não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita.

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidades da Câmara Técnica de Assistência 

Catarina, sendo suas ações executadas pelo farmacêutico e 

6.1 Receber o paciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, queixas e necessidades 

.2 Receber a prescrição, verificando se o medicamento é controlado pela RDC 20/2011 (Anexo I – Lista de 

Não há um modelo de receita especifica para medicamentos antimicrobianos, podendo ser realizada em 

A receita deve ser prescrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias e contendo os seguintes dados 

ome do medicamento ou substância prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), 

dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia e quantidade (em algarismos arábicos); 

no Conselho Regional ou nome da 

A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 (dez) dias a contar da data de 

poderá conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não sejam sujeitos 

Não há limitação do número de itens contendo medicamentos antimicrobianos prescritos por receita. 



   Em situações de tratamento prolongad

de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão, nesse caso, a receita deverá conter a 

indicação de uso contínuo, com a quantidade a ser utilizada para cada 30 (trinta) 

6.2.2 Da dispensação 

A dispensação será mediante a apresentação da receita em 2 (duas) vias, pelo paciente. Não é necessário 

reter nenhuma das vias da receita, conforme a RDC 20/11, artigo 3 que diz: as unidades municipais, federais, 

bem como unidades hospitalares, ficam dispensadas da retenção de receitas.

Não poderão ser aviadas receitas com o prazo de validade expirado.

As receitas só serão aviadas pelo farmacêutico quando apresentadas em forma legível e sem rasuras.

No ato da dispensação devem ser registrados nas duas vias da receita os seguintes dados: data da 

dispensação; quantidade aviada do antimicrobiano; número do lote do medicamento dispensado e rubrica do 

farmacêutico, no verso da receita. 

A dispensação deverá atender essencialmente ao

possível o farmacêutico deve dispensar a quantidade exata prescrita para o tratamento, podendo para tanto, 

utilizar-se de apresentação fracionável, conforme regulamentação.

No caso em que não for possível a 

quantidade adequada ao tratamento, a preferência deve ser dada à dispensação de quantidade superior mais 

próxima do prescrito, de maneira a promover o tratamento completo ao paciente.

No caso de prescrições que contenham mais de um medicamento, pode

receita, caso a farmácia e com o aval do paciente ou responsável não possua em seu estoque todos os 

diferentes medicamentos prescritos. Neste caso, o primeiro a

frente de ambas as vias da receita, com a descrição somente do(s) medicamento(s) dispensados.

Após análise de todas essas etapas, deve

I. Localizar o medicamento na prateleira;

II. Caso seja um colaborador, deve-se levar o medicamento até o profissional farmacêutico, que fará a 

conferência do medicamento assegurando correta dispensação;

III. Realizar a inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, prazo de validade e integridade 

da embalagem; 

IV. Fornecer todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e orientações 

de armazenamento. 

V. Registrar a saída do produto para controle estatístico e controle de estoque e consumo;

Em situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro 

de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão, nesse caso, a receita deverá conter a 

indicação de uso contínuo, com a quantidade a ser utilizada para cada 30 (trinta) dias.

A dispensação será mediante a apresentação da receita em 2 (duas) vias, pelo paciente. Não é necessário 

reter nenhuma das vias da receita, conforme a RDC 20/11, artigo 3 que diz: as unidades municipais, federais, 

es hospitalares, ficam dispensadas da retenção de receitas. 

Não poderão ser aviadas receitas com o prazo de validade expirado. 

As receitas só serão aviadas pelo farmacêutico quando apresentadas em forma legível e sem rasuras.

ser registrados nas duas vias da receita os seguintes dados: data da 

dispensação; quantidade aviada do antimicrobiano; número do lote do medicamento dispensado e rubrica do 

A dispensação deverá atender essencialmente ao tratamento prescrito, dessa maneira, sempre que 

possível o farmacêutico deve dispensar a quantidade exata prescrita para o tratamento, podendo para tanto, 

se de apresentação fracionável, conforme regulamentação. 

 dispensação da quantidade exata de apresentação farmacêutica com a 

quantidade adequada ao tratamento, a preferência deve ser dada à dispensação de quantidade superior mais 

próxima do prescrito, de maneira a promover o tratamento completo ao paciente.

caso de prescrições que contenham mais de um medicamento, pode-se dispensar apenas uma parte da 

receita, caso a farmácia e com o aval do paciente ou responsável não possua em seu estoque todos os 

diferentes medicamentos prescritos. Neste caso, o primeiro atendimento deve ser atestado na parte da 

frente de ambas as vias da receita, com a descrição somente do(s) medicamento(s) dispensados.

Após análise de todas essas etapas, deve-se: 

I. Localizar o medicamento na prateleira; 

se levar o medicamento até o profissional farmacêutico, que fará a 

conferência do medicamento assegurando correta dispensação; 

III. Realizar a inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, prazo de validade e integridade 

IV. Fornecer todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e orientações 

V. Registrar a saída do produto para controle estatístico e controle de estoque e consumo;

o a receita poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro 

de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão, nesse caso, a receita deverá conter a 

dias. 

A dispensação será mediante a apresentação da receita em 2 (duas) vias, pelo paciente. Não é necessário 

reter nenhuma das vias da receita, conforme a RDC 20/11, artigo 3 que diz: as unidades municipais, federais, 

As receitas só serão aviadas pelo farmacêutico quando apresentadas em forma legível e sem rasuras. 

ser registrados nas duas vias da receita os seguintes dados: data da 

dispensação; quantidade aviada do antimicrobiano; número do lote do medicamento dispensado e rubrica do 

tratamento prescrito, dessa maneira, sempre que 

possível o farmacêutico deve dispensar a quantidade exata prescrita para o tratamento, podendo para tanto, 

dispensação da quantidade exata de apresentação farmacêutica com a 

quantidade adequada ao tratamento, a preferência deve ser dada à dispensação de quantidade superior mais 

próxima do prescrito, de maneira a promover o tratamento completo ao paciente. 

se dispensar apenas uma parte da 

receita, caso a farmácia e com o aval do paciente ou responsável não possua em seu estoque todos os 

tendimento deve ser atestado na parte da 

frente de ambas as vias da receita, com a descrição somente do(s) medicamento(s) dispensados. 

se levar o medicamento até o profissional farmacêutico, que fará a 

III. Realizar a inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, prazo de validade e integridade 

IV. Fornecer todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e orientações 

V. Registrar a saída do produto para controle estatístico e controle de estoque e consumo; 



VI. Entregar o medicamento e as receitas ao paciente. 
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LISTA DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS – MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA RDC N°20/2011 - 

ANTIMICROBIANOS 



POP PSICOTRÓPICOS - DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98 

PALAVRA CHAVE: Medicamentos Controlados, Notificação de receita, Receituário de Controle especial, 
Psicotrópicos, Entorpecentes, Portaria 344/98. 
 
 
1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para a dispensação dos medicamentos controlados pela Portaria 344/98, de 

forma a assegurar o uso correto, racional e seguro dos mesmos e de forma a efetivar o controle e fiscalização 

de substâncias entorpecentes psicotrópicas. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, onde atua o profissional farmacêutico. 

 

3. DEFINIÇÕES 

- Colegiado de Gestão: Espaços permanentes de pactuação e co-gestão solidária e cooperativa no âmbito 

regional, sendo formados pelos secretários municipais de saúde que compõe a região e por um 

representante de cada Gerência Regional de Saúde (CIB 44/2007). 

- Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica: Instância de caráter deliberativo, consultivo e de assessoria 

das Secretarias Municipais de Saúde vinculadas ao Colegiado de Gestão da região extremo oeste, cujas ações 

são voltadas a melhorias na assistência farmacêutica regional e promoção do uso racional de medicamentos. 

- Entorpecente: Substância que pode determinar dependência física ou psíquica. 

- Notificação de Receita: Documento padronizado destinado à notificação da prescrição de medicamentos 

entorpecentes (cor amarela), psicotrópicos (cor azul) e retinóides de uso sistêmico e imunossupressores (cor 

branca). 

- Psicotrópico: Substância que pode determinar dependência física ou psíquica. 

- Receita: Prescrição escrita de medicamento, contendo orientação de uso para o paciente, efetuada por 

profissional legalmente habilitado, quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado. 

- Portaria 344/98: Aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle 

especial. 

 

4. SIGLAS 



- CTAF: Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica

- POP: Procedimento Operacional Padrão

- DCB: Denominação Comum Brasileira

- DCI: Denominação Comum Internacional

 

5. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP

O cumprimento das normas aqui estabel

Farmacêutica do Extremo Oeste de Santa Catarina, sendo suas ações executadas pelo farmacêutico e 

colaborares das farmácias básicas dos municípios.

 

6. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

6.1 Receber o paciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, queixas e necessidades 

do mesmo. 

6.2 Receber a prescrição ou notificação de receita e verificar se a substância prescrita está em acordo com a 

Receita ou Notificação e avaliar se está em co

6.2.1 Da Notificação de Receita: 

 A Notificação de Receita é o documento que acompanhado da receita autoriza a dispensação de 

medicamentos a base de substâncias constantes na lista “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” e “B2” 

(psicotrópicas), “C2” (retinóicas para uso sistêmico) e “C3” 

Portaria 344/98 e suas atualizações. OBS.: Somente os medicamentos constantes na lista B1, dentre as listas 

citadas, são dispensados na Farmácia Básica da Secretaria de Saúde.

 A notificação de Receita “B1” deverá estar preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos 

arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura.

 A farmácia deverá aviar ou dispensar quando todos os itens da receita e da respectiva Notificação de 

Receita “B1” estiverem devidamente preenchidos.

 A Notificação de Receita “B1” (conforme anexo I) deve ser devidamente impressa e apresentando as 

seguintes características: 

a) Sigla da unidade da federação;

b) Identificação numérica; 

CTAF: Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica 

POP: Procedimento Operacional Padrão 

DCB: Denominação Comum Brasileira 

DCI: Denominação Comum Internacional 

5. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP 

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de responsabilidades da Câmara Técnica de Assistência 

Farmacêutica do Extremo Oeste de Santa Catarina, sendo suas ações executadas pelo farmacêutico e 

colaborares das farmácias básicas dos municípios. 

ciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, queixas e necessidades 

6.2 Receber a prescrição ou notificação de receita e verificar se a substância prescrita está em acordo com a 

Receita ou Notificação e avaliar se está em conformidade com a Portaria 344/98. 

A Notificação de Receita é o documento que acompanhado da receita autoriza a dispensação de 

medicamentos a base de substâncias constantes na lista “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” e “B2” 

(psicotrópicas), “C2” (retinóicas para uso sistêmico) e “C3” (imunossupressoras) do regulamento técnico da 

Portaria 344/98 e suas atualizações. OBS.: Somente os medicamentos constantes na lista B1, dentre as listas 

citadas, são dispensados na Farmácia Básica da Secretaria de Saúde. 

verá estar preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos 

arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura. 

A farmácia deverá aviar ou dispensar quando todos os itens da receita e da respectiva Notificação de 

Receita “B1” estiverem devidamente preenchidos. 

A Notificação de Receita “B1” (conforme anexo I) deve ser devidamente impressa e apresentando as 

Sigla da unidade da federação; 

ecidas é de responsabilidades da Câmara Técnica de Assistência 

Farmacêutica do Extremo Oeste de Santa Catarina, sendo suas ações executadas pelo farmacêutico e 

ciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, queixas e necessidades 

6.2 Receber a prescrição ou notificação de receita e verificar se a substância prescrita está em acordo com a 

 

A Notificação de Receita é o documento que acompanhado da receita autoriza a dispensação de 

medicamentos a base de substâncias constantes na lista “A1” e “A2” (entorpecentes), “A3”, “B1” e “B2” 

(imunossupressoras) do regulamento técnico da 

Portaria 344/98 e suas atualizações. OBS.: Somente os medicamentos constantes na lista B1, dentre as listas 

verá estar preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos 

A farmácia deverá aviar ou dispensar quando todos os itens da receita e da respectiva Notificação de 

A Notificação de Receita “B1” (conforme anexo I) deve ser devidamente impressa e apresentando as 



c) Identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no conselho regional, nome da 

instituição, endereço e telefone.

d) Identificação do usuário: nome e endereço completo 

e) Nome do medicamento ou da substância prescrito sob a forma de Denominação Comum Brasileira 

(DCB), dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e por 

extenso) e posologia; 

f) Data da emissão; 

g) Assinatura do prescritor: quando todos os dados do profissional estiverem devidamente impressos no 

campo do emitente, este poderá apenas assinar a Notificação de Receita. No caso do profissional 

pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar com 

carimbo, constando a inscrição do Conselho Regional, ou manualmente, de forma legível;

h) Identificação do retirante: nome completo, número do documento de identificação, endereço 

completo e telefone; 

i) Identificação do fornecedor: nome e endereço 

data do atendimento. 

  A Notificação de Receita “B1”, de cor azul, terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados a 

partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a num

  A Notificação de Receita “B1” poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas 

farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias.

6.2.2 Da Receita de Controle Especial: 

  O Formulário da Receita de Controle Especial (anexo II) é utilizado para os medicamentos constantes na 

lista “C1” (outros medicamentos sujeitos a controle especial) e “C5” (anabolizantes). Possui validade em todo 

território Nacional e deve ser preenchido em 2 (duas) vi

obrigatoriamente, em destaque em cada uma das vias os dizeres: 1ª via 

e 2ª via – Devolvida ao paciente, com carimbo comprovando o atendimento.

  A Farmácia fica obrigatoriamente obrigada a apresentar dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, à 

Autoridade Sanitária local, as Receitas procedentes de outras Unidades Federativas, para averiguação e visto.

  Receitas de Controle Especial contendo o medicamento Risperidona

laudo médico contendo CID não padronizado dentro do programa do Componente Especializado do Estado. 

As demais deverão ser encaminhada ao Estado, de acordo com os Protocolos Clínicos e as Diretrizes 

Terapêuticas do Programa. 

  As receitas que incluam medicamentos a base de substâncias constantes na lista “C1” somente poderão 

ser aviadas quando prescritas por profissionais devidamente habilitados e com os campos descritos abaixo 

devidamente preenchidos: 

Identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no conselho regional, nome da 

instituição, endereço e telefone. 

Identificação do usuário: nome e endereço completo do paciente 

Nome do medicamento ou da substância prescrito sob a forma de Denominação Comum Brasileira 

(DCB), dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e por 

tor: quando todos os dados do profissional estiverem devidamente impressos no 

campo do emitente, este poderá apenas assinar a Notificação de Receita. No caso do profissional 

pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar com 

carimbo, constando a inscrição do Conselho Regional, ou manualmente, de forma legível;

Identificação do retirante: nome completo, número do documento de identificação, endereço 

Identificação do fornecedor: nome e endereço completo, nome do responsável pela dispensação e 

A Notificação de Receita “B1”, de cor azul, terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados a 

partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a num

A Notificação de Receita “B1” poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas 

farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias.

 

da Receita de Controle Especial (anexo II) é utilizado para os medicamentos constantes na 

lista “C1” (outros medicamentos sujeitos a controle especial) e “C5” (anabolizantes). Possui validade em todo 

território Nacional e deve ser preenchido em 2 (duas) vias, manuscrito ou informatizado, apresentando 

obrigatoriamente, em destaque em cada uma das vias os dizeres: 1ª via – Retenção da Farmácia ou Drogaria 

Devolvida ao paciente, com carimbo comprovando o atendimento. 

nte obrigada a apresentar dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, à 

Autoridade Sanitária local, as Receitas procedentes de outras Unidades Federativas, para averiguação e visto.

Receitas de Controle Especial contendo o medicamento Risperidona serão dispensadas somente com 

laudo médico contendo CID não padronizado dentro do programa do Componente Especializado do Estado. 

As demais deverão ser encaminhada ao Estado, de acordo com os Protocolos Clínicos e as Diretrizes 

As receitas que incluam medicamentos a base de substâncias constantes na lista “C1” somente poderão 

ser aviadas quando prescritas por profissionais devidamente habilitados e com os campos descritos abaixo 

Identificação do emitente: nome do profissional com sua inscrição no conselho regional, nome da 

Nome do medicamento ou da substância prescrito sob a forma de Denominação Comum Brasileira 

(DCB), dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e por 

tor: quando todos os dados do profissional estiverem devidamente impressos no 

campo do emitente, este poderá apenas assinar a Notificação de Receita. No caso do profissional 

pertencer a uma instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar com assinatura e 

carimbo, constando a inscrição do Conselho Regional, ou manualmente, de forma legível; 

Identificação do retirante: nome completo, número do documento de identificação, endereço 

completo, nome do responsável pela dispensação e 

A Notificação de Receita “B1”, de cor azul, terá validade por um período de 30 (trinta) dias contados a 

partir de sua emissão e somente dentro da Unidade Federativa que concedeu a numeração. 

A Notificação de Receita “B1” poderá conter no máximo 5 (cinco) ampolas e, para as demais formas 

farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente no máximo a 60 (sessenta) dias. 

da Receita de Controle Especial (anexo II) é utilizado para os medicamentos constantes na 

lista “C1” (outros medicamentos sujeitos a controle especial) e “C5” (anabolizantes). Possui validade em todo 

as, manuscrito ou informatizado, apresentando 

Retenção da Farmácia ou Drogaria 

nte obrigada a apresentar dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, à 

Autoridade Sanitária local, as Receitas procedentes de outras Unidades Federativas, para averiguação e visto. 

serão dispensadas somente com 

laudo médico contendo CID não padronizado dentro do programa do Componente Especializado do Estado. 

As demais deverão ser encaminhada ao Estado, de acordo com os Protocolos Clínicos e as Diretrizes 

As receitas que incluam medicamentos a base de substâncias constantes na lista “C1” somente poderão 

ser aviadas quando prescritas por profissionais devidamente habilitados e com os campos descritos abaixo 



a) Identificação do emitente: impresso em formulário do profissional ou da instituição, contendo o nome 

e endereço do consultório e/ ou da residência do profissional, n° da inscrição no Conselho Regional e 

no caso da instituição, nome e endereço da mesma;

b) Identificação do usuário: nome e endereço completo do paciente;

c) Nome do medicamento ou substancia prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), 

dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e por extenso) e 

posologia; 

d) Data da emissão; 

e) Assinatura do prescritor: quando os dados do profissional estiverem devidamente impressos no 

cabeçalho da receita, este poderá apenas assiná

instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar sua assi

legível ou carimbo, constando a inscrição no Conselho Regional;

   A prescrição deverá conter em cada receita, no máximo 3 (três) substâncias constantes da lista “C1” 

(outras substancias de controle especial), sendo assim, não

outros medicamentos não controlados.

   A quantidade prescrita de cada substância constante da lista “C1” ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e 

para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o trata

   No caso de prescrição de substâncias anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada até 6 (seis) meses 

de tratamento. 

6.3 Da Dispensação: 

Após aviamento das Notificações e Receitas de Controle Especial que estejam 

regulamentação deve-se: 

a) Localizar o medicamento no armário de controlados;

b) Caso seja um colaborador, deve

conferência do medicamento assegurando correta dispensação;

c) Realizar a inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, prazo de validade e 

integridade da embalagem; 

d) Fornecer todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e 

orientações de armazenamento.

e) Preencher o campo “identificação do comprador” na Notificação de receita ou receita de Controle 

Especial, com os dados da pessoa que está retirando o medicamento. Carimbar com o carimbo da 

farmácia, indicando a dispensação. Lembrete: Não serão dispensados medicamentos p

18 anos; 

f) Registrar a saída do produto para controle estatístico e controle de estoque e consumo, bem como 

controle no livro de registro específico e do BSPO 

Substâncias Sujeitas a Controle Especi

e: impresso em formulário do profissional ou da instituição, contendo o nome 

e endereço do consultório e/ ou da residência do profissional, n° da inscrição no Conselho Regional e 

no caso da instituição, nome e endereço da mesma; 

ome e endereço completo do paciente; 

Nome do medicamento ou substancia prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), 

dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e por extenso) e 

Assinatura do prescritor: quando os dados do profissional estiverem devidamente impressos no 

cabeçalho da receita, este poderá apenas assiná-la. No caso do profissional pertencer a uma 

instituição ou estabelecimento hospitalar, deverá identificar sua assinatura, manualmente de forma 

legível ou carimbo, constando a inscrição no Conselho Regional; 

A prescrição deverá conter em cada receita, no máximo 3 (três) substâncias constantes da lista “C1” 

(outras substancias de controle especial), sendo assim, não serão aviadas receitas de controle especial com 

outros medicamentos não controlados. 

A quantidade prescrita de cada substância constante da lista “C1” ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e 

para as demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento máximo de 60 (sessenta) dias;

No caso de prescrição de substâncias anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada até 6 (seis) meses 

Após aviamento das Notificações e Receitas de Controle Especial que estejam 

Localizar o medicamento no armário de controlados; 

Caso seja um colaborador, deve-se levar o medicamento até o profissional farmacêutico, que fará a 

conferência do medicamento assegurando correta dispensação; 

Realizar a inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, prazo de validade e 

Fornecer todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e 

orientações de armazenamento. 

mpo “identificação do comprador” na Notificação de receita ou receita de Controle 

Especial, com os dados da pessoa que está retirando o medicamento. Carimbar com o carimbo da 

farmácia, indicando a dispensação. Lembrete: Não serão dispensados medicamentos p

Registrar a saída do produto para controle estatístico e controle de estoque e consumo, bem como 

controle no livro de registro específico e do BSPO – Balanço de Substâncias Psicoativas e outras 

Substâncias Sujeitas a Controle Especial. 

e: impresso em formulário do profissional ou da instituição, contendo o nome 

e endereço do consultório e/ ou da residência do profissional, n° da inscrição no Conselho Regional e 

Nome do medicamento ou substancia prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB), 

dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade (em algarismos arábicos e por extenso) e 

Assinatura do prescritor: quando os dados do profissional estiverem devidamente impressos no 

la. No caso do profissional pertencer a uma 

natura, manualmente de forma 

A prescrição deverá conter em cada receita, no máximo 3 (três) substâncias constantes da lista “C1” 

serão aviadas receitas de controle especial com 

A quantidade prescrita de cada substância constante da lista “C1” ficará limitada a 5 (cinco) ampolas e 

mento máximo de 60 (sessenta) dias; 

No caso de prescrição de substâncias anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada até 6 (seis) meses 

Após aviamento das Notificações e Receitas de Controle Especial que estejam em conformidade com a 

se levar o medicamento até o profissional farmacêutico, que fará a 

Realizar a inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, prazo de validade e 

Fornecer todas as informações ao usuário acerca do uso correto e seguro, efeitos adversos e 

mpo “identificação do comprador” na Notificação de receita ou receita de Controle 

Especial, com os dados da pessoa que está retirando o medicamento. Carimbar com o carimbo da 

farmácia, indicando a dispensação. Lembrete: Não serão dispensados medicamentos para menores de 

Registrar a saída do produto para controle estatístico e controle de estoque e consumo, bem como 

Balanço de Substâncias Psicoativas e outras 



g) Entregar ao paciente, devolvendo a segunda via da receita de controle especial ou a receita, ficando a 

primeira via retida na farmácia. No caso de notificação de receita, guardando a notificação e a 

primeira via da receita para registro, no armário de medicamentos controlados (Port. 344/98). 
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LISTA DE MEDICAMENTOS DISPONÍVEIS – MEDICAMENTOS CONTROLADOS PELA PORTARIA 344/98 



Anexo I: Modelos de Notificação de Receita – Portaria 344/98 

 
1) Modelo de Notificação de Receita tipo “B” - Cor Azul 

Para medicamentos relacionados nas listas B1 (Substâncias Psicotrópicas). Validade após 
prescrição: 30 dias. Válida somente no estado emitente. Quantidade Máxima por Receita: 60 dias 
de tratamento. Limitado a 05 (cinco) ampolas por medicamento injetável. 

 
 

2) Notificação de Receita tipo “B2” – Cor Azul. 
Para medicamentos relacionados nas listas B2 (Substâncias Psicotrópicas Anorexígenas). Validade 
após prescrição: 30 dias. Válida somente no estado emitente. Quantidade Máxima por Receita: 30 
dias de tratamento. 
OBS: Medicamentos que constam nessa lista não são dispensados na Farmácia Básica da Unidade 
de Saúde. 

 



3) Modelo de Notificação de Receita tipo “A” – Cor Amarela. (Não dispensados na Unidade Básica de 
Saúde) 
Para medicamentos relacionados nas listas A1 e A2 (Entorpecentes) e A3 (Psicotrópicos). Validade 

após prescrição: 30 dias. Válida em todo o território nacional. Quantidade Máxima por Receita: 30 dias de 
tratamento. Limitado a 5 ampolas por medicamento injetável. 

OBS: Receita para ilustração e diferenciação, visto que os medicamentos constantes nessa lista 
não são padronizados na Farmácia Básica. 

 
 
 

4) Notificação de Receita Especial Retinoides – Cor Branca. 

Para medicamentos relacionados nas listas C2 (Subst. Retinoides de uso sistêmico). Validade após 
prescrição: 30 dias. Válida somente no estado da Federação emitente. Quantidade Máxima por 
Receita: 30 dias de tratamento. Limitado a 05 ampolas por medicamento injetável. Deve vir 
acompanhada do Termo de Consentimento de Risco e Consentimento. 

OBS: Receita para ilustração e diferenciação. Alguns medicamentos constantes nessa lista 
(Isotretinoína e Talidomida) fazem parte do programa do Estado: CEAF – Componente 
Especializado de Assistência Farmacêutica. 

 



 
 

Anexo II: Modelo de Receita de Controle Especial 

Para medicamentos relacionados na Lista “C1” (Outras Substâncias Sujeitas a 
Controle Especial). Validade após prescrição: 30 dias. Válida somente em todo o 
território Nacional. Quantidade Máxima por Receita: 5 ampolas e para as demais 
formas farmacêuticas, quantidade para 60 dias de tratamento. 



 

 



POP ATENDIMENTO CLINICO FARMACÊUTICO 

PALAVRAS CHAVE:  
 
 
1. OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para o acompanhamento farmacoterapêutico, 

conciliação terapêutica, revisão da farmacoterapia e a consulta farmacêutica. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias da Secretaria Municipal de Saúde, onde atua o profissional farmacêutico. 

 

3. DEFINIÇÕES 

● Anamnese farmacêutica: procedimento de coleta de dados sobre o paciente, 

realizada pelo farmacêutico por meio de entrevista, com a finalidade de 

conhecer sua história de saúde, elaborar o perfil farmacoterapêutico e 

identificar suas necessidades relacionadas à saúde. 

● Bioética: ética aplicada especificamente ao campo das ciências médicas e 

biológicas. Representa o estudo sistemático da conduta humana na atenção à 

saúde à luz de valores e princípios morais. Abrange dilemas éticos e 

deontológicos relacionados à ética médica e farmacêutica, incluindo assistência 

à saúde, as investigações biomédicas em seres humanos e as questões 

humanísticas e sociais como o acesso e o direito à saúde, recursos e políticas 

públicas de atenção à saúde. A bioética se fundamenta em princípios, valores e 

virtudes tais como a justiça, a beneficência, a não maleficência, a equidade, a 

autonomia, o que pressupõe nas relações humanas a responsabilidade, o livre-

arbítrio, a consciência, a decisão moral e o respeito à dignidade do ser humano 

na assistência, pesquisa e convívio social. 

● Consulta farmacêutica: atendimento realizado pelo farmacêutico ao paciente, 

respeitando os princípios éticos e profissionais, com a finalidade de obter os 



melhores resultados com a farmacoterapia e promover o uso racional de 

medicamentos e de outras tecnologias em saúde. 

● Consultório farmacêutico: lugar de trabalho do farmacêutico para atendimento 

de pacientes, familiares e cuidadores, onde se realiza com privacidade a 

consulta farmacêutica. Pode funcionar de modo autônomo ou como 

dependência de hospitais, ambulatórios, farmácias comunitárias, unidades 

multiprofissionais de atenção à saúde, instituições de longa permanência e 

demais serviços de saúde, no âmbito público e privado. 

● Cuidado centrado no paciente: relação humanizada que envolve o respeito às 

crenças, expectativas, experiências, atitudes e preocupações do paciente ou 

cuidadores quanto às suas condições de saúde e ao uso de medicamentos, na 

qual farmacêutico e paciente compartilham a tomada de decisão e a 

responsabilidade pelos resultados em saúde alcançados. 

● Cuidador: pessoa que exerce a função de cuidar de pacientes com dependência 

numa relação de proximidade física e afetiva. O cuidador pode ser um parente, 

que assume o papel a partir de relações familiares, ou um profissional, 

especialmente treinado para tal fim. 

● Evolução farmacêutica: registros efetuados pelo farmacêutico no prontuário 

do paciente, com a finalidade de documentar o cuidado em saúde prestado, 

propiciando a comunicação entre os diversos membros da equipe de saúde. 

● Farmácia clínica: área da farmácia voltada à ciência e prática do uso racional de 

medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de 

forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar, e prevenir 

doenças. 

● Farmacoterapia: tratamento de doenças e de outras condições de saúde, por 

meio do uso de medicamentos. 

● Incidente: evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em 

dano desnecessário ao paciente. 



● Intervenção farmacêutica: ato profissional planejado, documentado e 

realizado pelo farmacêutico, com a finalidade de otimização da farmacoterapia, 

promoção, proteção e da recuperação da saúde, prevenção de doenças e de 

outros problemas de saúde. 

● Lista de medicamentos do paciente: relação completa e atualizada dos 

medicamentos em uso pelo paciente, incluindo os prescritos e os não 

prescritos, as plantas medicinais, os suplementos e os demais produtos com 

finalidade terapêutica. 

● Otimização da farmacoterapia: processo pelo qual se obtém os melhores 

resultados possíveis da farmacoterapia do paciente, considerando suas 

necessidades individuais, expectativas, condições de saúde, contexto cultural e 

determinantes de saúde. 

● Paciente: pessoa que solicita, recebe ou contrata orientação, aconselhamento 

ou prestação de outros serviços de um profissional da saúde. 

● Parecer farmacêutico: documento emitido e assinado pelo farmacêutico, que 

contém manifestação técnica fundamentada e resumida sobre questões 

específicas no âmbito de sua atuação. O parecer pode ser elaborado como 

resposta a uma consulta, ou por iniciativa do farmacêutico, ao identificar 

problemas relativos ao seu âmbito de atuação. 

● Plano de cuidado: planejamento documentado para a gestão clínica das 

doenças, de outros problemas de saúde e da terapia do paciente, delineado 

para atingir os objetivos do tratamento. Inclui as responsabilidades e atividades 

pactuadas entre o paciente e o farmacêutico, a definição das metas 

terapêuticas, as intervenções farmacêuticas, as ações a serem realizadas pelo 

paciente e o agendamento para retorno e acompanhamento. 

● Prescrição: conjunto de ações documentadas relativas ao cuidado à saúde, 

visando à promoção, proteção e recuperação da saúde, e à prevenção de 

doenças. 



● Prescrição de medicamentos: ato pelo qual o prescritor seleciona, inicia, 

adiciona, substitui, ajusta, repete ou interrompe a farmacoterapia do paciente 

e documenta essas ações, visando à promoção, proteção e recuperação da 

saúde, e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. 

● Prescrição farmacêutica: ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta 

terapias farmacológicas e não farmacológicas, e outras intervenções relativas 

ao cuidado à saúde do paciente, visando à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, e à prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. 

● Problema de saúde autolimitado: enfermidade aguda de baixa gravidade, de 

breve período de latência, que desencadeia uma reação orgânica a qual tende a 

cursar sem dano para o paciente e que pode ser tratada de forma eficaz e 

segura com medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja 

dispensação não exija prescrição médica, incluindo medicamentos 

industrializados e preparações magistrais - alopáticos ou dinamizados -, plantas 

medicinais, drogas vegetais ou com medidas não farmacológicas. 

● Queixa técnica: notificação feita pelo profissional de saúde quando observado 

um afastamento dos parâmetros de qualidade exigidos para a comercialização 

ou aprovação no processo de registro de um produto farmacêutico. 

● Rastreamento em saúde: identificação provável de doença ou condição de 

saúde não identificada, pela aplicação de testes, exames ou outros 

procedimentos que possam ser realizados rapidamente, com subsequente 

orientação e encaminhamento do paciente a outro profissional ou serviço de 

saúde para diagnóstico e tratamento. 

● Saúde baseada em evidência: é uma abordagem que utiliza as ferramentas da 

epidemiologia clínica, da estatística, da metodologia científica e da informática 

para trabalhar a pesquisa, o conhecimento e a atuação em saúde, com o 

objetivo de oferecer a melhor informação disponível para a tomada de decisão 

nesse campo. 



● Serviços de saúde: serviços que lidam com o diagnóstico e o tratamento de 

doenças ou com a promoção, manutenção e recuperação da saúde. Incluem os 

consultórios, clínicas, hospitais, entre outros, públicos e privados. 

● Tecnologias em saúde: medicamentos, equipamentos e procedimentos 

técnicos, sistemas organizacionais, informacionais, educacionais e de suporte, e 

programas e protocolos assistenciais, por meio dos quais a atenção e os 

cuidados com a saúde são prestados à população. 

● Uso racional de medicamentos: processo pelo qual os pacientes recebem 

medicamentos apropriados para suas necessidades clínicas, em doses 

adequadas às suas características individuais, pelo período de tempo adequado 

e ao menor custo possível, para si e para a sociedade. 

● Uso seguro de medicamentos: inexistência de injúria acidental ou evitável 

durante o uso dos medicamentos. O uso seguro engloba atividades de 

prevenção e minimização dos danos provocados por eventos adversos, que 

resultam do processo de uso dos medicamentos. 

 

4. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP 

O cumprimento das normas aqui estabelecidas é de do farmacêutico Clínico da 

farmácia básica do município. 

 

5. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

5.1 Receber o paciente: acolhendo, ouvindo, considerando, respeitando as opiniões, 

queixas e necessidades do mesmo. 

5.2  O método de registro utilizado será o método SOAP para o atendimento clínico, 

este método esta no programa ESUS, adotado por esta Unidade de Saúde, sendo 

que todos os profissionais devem utilizá-lo, será registrado todos os dados 

conforme pede o método, modelo em anexo 1; o  atendimento constará de coleta 

de dados subjetivos e objetivos, o registro de avaliação e plano terapêutico; como 

proceder a coleta de dados: 



5.2.1 Verificação da Pressão arterial: procedimento para verificação da pressão 

arterial pelo método direto através do equipamento Esfigmomanômetro Aneróide.  

● Explicar o procedimento ao paciente. 

● Certificar-se de que o paciente:  não está com a bexiga cheia;  não praticou 

exercícios físicos; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos, ou fumou até 

30 minutos antes da medida.  

● Deixar o paciente descansar por 5 a 10 minutos em ambiente calmo, com 

temperatura  agradável.  

● Localizar a artéria braquial por palpação.  

● Colocar o manguito firmemente cerca de 2 cm a 3 cm acima da fossa 

antecubital,  centralizando a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A 

largura da bolsa de borracha do manguito deve corresponder a 40% da 

circunferência do braço e seu comprimento, envolver pelo menos 80% do 

braço. Assim, a largura do manguito a ser utilizado estará na dependência da 

circunferência do braço do paciente.  

● Manter o braço do paciente na altura do coração.  

● Posicionar os olhos no mesmo nível da coluna de mercúrio ou do mostrador do 

manômetro aneróide. 

● Palpar o pulso radial e inflar o manguito até seu desaparecimento, para a 

estimativa do nível da pressão sistólica, desinflar rapidamente e aguardar de 15 

a 30 segundos antes de inflar novamente.  

● Colocar o estetoscópio nos ouvidos, com a curvatura voltada para frente.  

● Posicionar a campânula do estetoscópio suavemente sobre a artéria braquial, 

na fossa antecubital, evitando compressão excessiva.  

● Solicitar ao paciente que não fale durante o procedimento de medição.  

● Inflar rapidamente, de 10 mmHg em 10 mmHg, até o nível estimado da pressão 

arterial.  

● Proceder à deflação, com velocidade constante inicial de 2 mmHg a 4 mmHg 

por segundo, evitando congestão venosa e desconforto para o paciente.  



● Determinar a pressão sistólica no momento do aparecimento do primeiro som 

(fase I de Korotkoff), que se intensifica com o aumento da velocidade de 

deflação.  

● Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de 

Korotkoff), exceto em condições especiais. Auscultar cerca de 20 mmHg a 30 

mmHg abaixo do último som para confirmar seu desaparecimento e depois 

proceder à deflação rápida e completa. Quando os batimentos persistirem até 

o nível zero, determinar a pressão diastólica no abafamento dos sons (fase IV 

de Korotkoff).  

● Registrar os valores das pressões sistólica e diastólica, complementando com a 

posição do paciente, o tamanho do manguito e o braço em que foi feita a 

mensuração. Deverá ser registrado sempre o valor da pressão obtido na escala 

do manômetro, que varia de 2 mmHg em 2 mmHg, evitando-se 

arredondamentos e valores de pressão terminados em “5”.  

● Esperar 1 a 2 minutos antes de realizar novas medidas.  

● O paciente deve ser informado sobre os valores da pressão arterial e a possível 

necessidade de acompanhamento. 



Tabela de Classificação para pessoas adultas da Hipertensão Arterial segundo a V 

diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial de 2006 

Nível da Pressão Arterial 

Valores para maiores de 18 anos 
Classificação 

< 120 sistólica e < 80 diastólica Ideal 

< 130 sistólica e < 85 diastólica Normal 

130~139 sistólica ou 86~89 diastólica Normal-alta 

140~159 sistólica ou 90~99 diastólica Hipertensão Estágio 1 

160~179 sistólica ou 100~109 diastólica Hipertensão Estágio 2 

> 110 diastólica ou > 180 sistólica Hipertensão Estágio 3 

Diastólica normal com sistólica > 140 Hipertensão Sistólica Isolada 

 

5.2.2 Temperatura corporal: temperatura corporal é o equilíbrio entre a 

produção e a perda de calor do organismo, mediado pelo centro termo-regulador. 

Pode ser verificada na região axilar, inguinal, bucal ou retal. Procedimento para 

verificar temperatura axilar: 

● Lavar as mãos; 

● Explicar ao paciente o que vai ser feito; 

● Desinfetar o termômetro com algodão embebido em álcool a 70% e certificar-

se que a coluna de mercúrio está abaixo de 35˚C. 

● Enxugar a axila com a roupa do paciente (a umidade abaixa a temperatura da 

pele, não dando a temperatura real do corpo); 

● Colocar o termômetro com o reservatório de mercúrio bem no côncavo da 

axila, de maneira que o bulbo fique em contato direto com a pele; 

● Pedir ao paciente para comprimir o braço de encontro ao corpo, colocando a 

mão no ombro oposto; 

● Após 3 minutos, retirar o termômetro, ler e anotar a temperatura; 



● Desinfetar o termômetro com algodão embebido em álcool 70% e sacudi-lo 

cuidadosamente até que a coluna de mercúrio desça abaixo de 35˚C (usar 

movimentos circulares) 

● Lavar as mãos; 

5.2.3 Hemoglicoteste (Glicemia Capilar): o teste da glicemia capilar permite 

conhecer os níveis de glicose no sangue, auxiliando na avaliação da eficiência do plano 

alimentar, das medicações (hipoglicemiantes orais e insulinas), assim como orientar as 

mudanças no tratamento. 

Procedimento : 

▪ Lavar cuidadosamente as mãos com água e sabão e secar. 

▪ Calçar as luvas de proteção. 

▪ Verificar se todo o material para a medição está presente, se usar aparelho de 

punção 

▪ Introduzir a lanceta. 

▪ Ligar o aparelho medidor de glicemia. 

▪ Introduzir a tira teste no aparelho, evitando tocar na parte reagente. 

▪ Desinfetar o dedo do doente com álcool e aguardar tempo suficiente para 

evaporação deste. 

▪ Realizar a punção, no bordo lateral da polpa do dedo, evitando o centro. 

▪ Descartar imediatamente a lanceta. 

▪ Esperar a formação da gota, segurando o dedo do doente. 

▪ Colocar a gota de sangue na tira teste. 

▪ Limpar o dedo do doente com algodão e álcool. 

▪ Colocar um penso rápido sobre a punção. 

▪ Aguardar o resultado. 

▪ Realizar a leitura. 

▪ Informar o doente do valor da medição. 

▪ Descartar o material usado no contentor: tira, luvas e algodão usados. 

▪ Registrar o valor da medição 



As Recomendações da Associação Americana de Diabetes (ADA) é que os valores 

normais para a glicemia capilar em jejum estejam entre 70 a 100 mg/dl e até 2 horas 

após alimentação entre 70 a 140 mg/dl.  

 

5.3 A resolução da queixa se dará de acordo com os protocolos fornecidos pelo CFF – 

Conselho Federal de Farmácia em parceria com o SUS-MS. 

5.4 O fechamento da consulta segue com orientações e data de retorno, até a alta do 

paciente; 

 


