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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 03/2015 
 

 
O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 82, inciso I, da Lei 
Orgânica do Município, bem como o Art. 20, da Lei Complementar nº. 348/2009,  

 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º. NORMATIZAR as diretrizes dos serviços de Assistência Farmacêutica, 

definindo a organização e distribuição das tarefas, a prescrição, dispensação e fornecimento de 
medicamentos na rede municipal e os parâmetros para o funcionamento e estrutura dos serviços. 

 
§ 1º. A dispensação e o fornecimento de medicamentos são serviços essenciais de 

saúde, devendo ser mantidos de forma prioritária nas unidades de saúde e farmácias do 
município. 

 
§ 2º. Em contextos de restrição de funcionamento dos serviços de farmácia, os 

farmacêuticos e profissionais de apoio das farmácias devem organizar-se em escalas, com apoio 
das Diretorias de Atenção Primária à Saúde (DAPS) e de Média e Alta Complexidade (DMAC), de 
forma a garantir o funcionamento mínimo para o fornecimento de medicamentos à população.    

 
 
CAPÍTULO I - DA SELEÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 
 
Art. 2º. A instância responsável pela seleção de medicamentos para a rede 

municipal de saúde é a Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica – CFT, vinculada à 
Gerência de Assistência Farmacêutica – ASSFAR, que possui caráter consultivo e de assessoria 
à Secretaria Municipal de Saúde. 

 
§1º.  Os profissionais de saúde da rede municipal podem solicitar alterações na 

REMUME do município. Para tanto, é obrigatório o preenchimento do Formulário Próprio, 
disponível no blog da CFT/SMS, através do link: http://cft-pmf.webnode.com, e enviá-lo para o 
email: cftpmf@gmail.com.  

 
§2º.  As solicitações serão analisadas nas oficinas de priorização realizadas pela 

CFT, juntamente com a ASSFAR, que definem as prioridades de revisão e atualização da 
REMUME. Estes pedidos somente serão avaliados pela CFT se forem enviados através do 
formulário específico, com preenchimento de todos os campos, que exigem a justificativa do 
pedido (baseado em evidências científicas), dados farmacológicos e anexação de pelo menos 03 
(três) referências bibliográficas que justifiquem tal solicitação.  

http://cft-pmf.webnode.com/
mailto:cftpmf@gmail.com
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 CAPÍTULO II - DA PRESCRIÇÃO 
 
 
Art. 3º. 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. 

 
Parágrafo único. Para a dispensação e fornecimento nas unidades da rede 

municipal de saúde, as prescrições de medicamentos devem seguir a dosagem, apresentação e 
medida existente na Relação Municipal de Medicamentos (REMUME). 

 
Art. 4º. 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: 

 
I – Nome do paciente; 
 
II – Nome genérico do medicamento (DCB) e concentração – Portaria nº. 1179/96 da 

ANVISA; 
 
III – Quantidade a ser dispensada para o tratamento completo ou para período 

específico quando for uso continuo; 
 
IV – Posologia e duração do tratamento; 
 
V – Identificação legível do profissional prescritor com o número de registro no seu 

respectivo Conselho de classe (CRM, CRO, outros); 
 
VI – Data de emissão e assinatura do prescritor. 
 
§ 1º.  Sempre que for necessário prescrever vários medicamentos para um único 

usuário (politerapia), recomenda-se a utilização de mais de um receituário para evitar erros de 
medicação. 

 
§ 2º.  É vetada a prescrição de mais de um fármaco ou esquema posológico que 

faculte ao dispensador ou usuário uma escolha. 
 
Art. 5º. Para fins de prescrição de medicamentos são considerados prescritores os 

seguintes profissionais: médico, cirurgião-dentista, enfermeiro, nutricionista e farmacêutico, 
conforme normatização referente a cada categoria profissional. 
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Art. 6º. De acordo com a Lei nº. 8.234/1991, fica atribuída aos nutricionistas a 
prescrição de suplementos nutricionais, necessários à complementação da dieta.   

 
Art. 7º.  De acordo com a Lei nº. 5.081/1966, compete ao cirurgião dentista a 

prescrição e aplicação de especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em 
odontologia. Logo, a prescrição de medicamentos por estes profissionais não deve ultrapassar 
sua competência clínica. 

 
Art. 8º. A prescrição de enfermagem deverá seguir as mesmas recomendações dos 

Art. 3º e 4º e, conforme Art. 1º da Portaria GM/MS nº. 1.625/07, somente poderá ser realizada, 
quando o medicamento estiver previamente definido em protocolo clínico oficializado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis ou, na sua falta, pelos protocolos da Secretaria de 
Estado da Saúde de Santa Catarina e/ou Ministério da Saúde, que tiverem a adesão oficial do 
município.  

 
Art. 9º. De acordo com a Resolução nº. 138/2003 da ANVISA, que define o elenco 

de medicamentos isentos de prescrição médica, e a Resolução do Conselho Federal de Farmácia 
nº. 586 de 29 de agosto de 2013, que regula a prescrição farmacêutica, ficam estabelecidos o 
atendimento farmacêutico e a indicação de medicamentos isentos de prescrição pelos 
profissionais farmacêuticos.   

 
 
DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO 
 
 
Art. 10. Podem ser prescritos como medicamentos de uso contínuo, conforme as 

classes farmacológicas descritas na REMUME: 
 
I – Medicamentos que atuam sobre o Sistema Cardiovascular e Renal; 
 
II – Medicamentos Hipolipemiantes; 
 
III – Insulinas e Medicamentos Antidiabéticos Orais; 
 
IV – Medicamentos Contraceptivos; 
 
V – Hormônios Tireoidianos. 
 
VI – outras classes farmacológicas, quando para uso crônico. 
 
Art. 11. Cabe ao prescritor definir se o tratamento é contínuo (na prescrição), 

devendo, obrigatoriamente, registrar o termo uso contínuo. 
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§ 1º. As prescrições de medicamentos de uso contínuo terão validade máxima de 06 
(seis) meses de tratamento, desde que o prescritor escreva na receita o prazo de validade em 
meses ou a quantidade total para este período, respeitando a normativa e a legislação vigente. 

 
§ 2º. As prescrições de hormonioterápicos e anticoncepcionais hormonais terão 

validade de no máximo 12 (doze) meses, se especificado uso contínuo na receita ou a quantidade 
total do tratamento, devendo ser prescritos em receituário separado. 

 
§ 3º. Caso a duração do tratamento seja inferior a 06 (seis) meses, o prescritor 

deverá especificar o número de meses ou total de dias. 
 
§ 4º. As prescrições com a expressão “uso contínuo”, que não tiverem o prazo de 

validade por escrito na receita, terão validade máxima de 180 (cento e oitenta) dias.  
 
§ 5º. Para os medicamentos previstos no inciso VI do Art. 10, quando prescritos para 

uso crônico, devem apresentar a expressão uso contínuo ao lado do referido medicamento. 
 
§ 6º. As prescrições dos medicamentos constantes no Art. 10, que não trazem a 

expressão “uso contínuo” e também não apresentam a quantidade a ser fornecida, somente a 
informação da posologia, terão validade de 30 dias. 

 
§ 7º. A validade da receita será contada a partir da data da prescrição. 
 
§ 8º. No último mês da validade da receita, o profissional deverá orientar e registrar 

por escrito, na própria receita, que o usuário deve renovar sua receita para que possa retirar seus 
medicamentos no mês seguinte. 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 da nova consulta. 

 
 
DOS MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS 
 
 
Art. 12. As prescrições dos medicamentos antimicrobianos sujeitos a controle 

especial seguem as normas da RDC nº. 20/2011, da ANVISA, que dispõe sobre o controle de 
medicamentos à base de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, 
isoladas ou em associação. 

 
I – A receita é válida em todo território nacional, por 10 (dez) dias, a contar da data 

de sua emissão. 
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II – Em situações de tratamento prolongado a primeira via da receita poderá ser 
utilizada para aquisições posteriores, dentro de um período de 90 (noventa) dias, a contar da sua 
data de emissão. 

 
III – As unidades de saúde deverão arquivar e manter a disposição das autoridades 

sanitárias, por um período de 02 (dois) anos, a documentação referente à compra, transferência, 
perda e devolução das substâncias antimicrobianas, bem como dos medicamentos que as 
contenham.  
 

 
DOS MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL 
 
 
Art. 13. As prescrições de medicamentos sujeitos a controle especial seguem as 

normas da Portaria nº. 344/98, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e 
medicamentos sujeitos a controle especial, e da Portaria nº. 06/99, que estabelece procedimentos 
para a aplicação da Portaria nº. 344/98, ambas da ANVISA. 

 
Art. 14. A Notificação de Receita (NR) é o documento que, acompanhado da receita 

autoriza a dispensação de medicamentos das listas A1 e A2 (Entorpecentes), A3, B1 
(Psicotrópicas), B2 (Psicotrópicas Anorexígenas), C2 (Retinóicos para Uso Sistêmico) e C3 
(Imunossupressoras). 

 
§ 1º. As Notificações de Receitas tipo “A” possuem cor amarela, são utilizadas para 

medicamentos relacionados na lista A1 e A2 (Entorpecentes) e A3 (Psicotrópicos), são válidas em 
todo território nacional e tem validade de 30 dias após a prescrição. A quantidade máxima a ser 
dispensada por prescrição é para 30 dias de tratamento. Possui também o limite de 05 (cinco) 
ampolas de medicamento injetável por prescrição. 

 
§ 2º. As Notificações de Receitas tipo “B1” possuem cor azul, são utilizadas para 

medicamentos relacionados na lista B1 (Psicotrópicos), são válidas somente no Estado emitente e 
tem validade de 30 dias após a prescrição. A quantidade máxima a ser dispensada por prescrição 
é para 60 dias de tratamento. Possui também o limite de 05 (cinco) ampolas de medicamento 
injetável por prescrição. 

 
§ 3º. As Notificações de Receitas tipo “B2” possuem cor azul, são utilizadas para 

medicamentos relacionados na lista B2 (Psicotrópicos Anorexígenos), são válidas somente no 
Estado emitente e tem validade de 30 dias após a prescrição. A quantidade máxima a ser 
dispensada por prescrição é para 30 dias de tratamento.  

 
§ 4º. As Notificações de Receita tipo “C2” possuem cor branca, são utilizadas para 

medicamentos relacionados nas listas C2 (Substâncias Retinóides de Uso Sistêmico), são válidas 
somente no Estado emitente e tem validade de 30 dias após a prescrição. A quantidade máxima a 
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ser dispensada por prescrição é para 30 dias de tratamento. Deve vir acompanhada do Termo de 
Consentimento de Risco e Consentimento Pós-Informação. 

 
§ 5º. As Notificações de Receita tipo “C3” possuem cor branca, são utilizadas para 

medicamentos relacionados nas listas C3 (Imunossupressores), são válidas somente no Estado 
emitente e tem validade de 20 dias após a prescrição (conforme RDC nº. 11/2011). A quantidade 
máxima a ser dispensada por prescrição é para 30 dias de tratamento. Deve vir acompanhada do 
Termo de Esclarecimento para Usuário de Talidomida e Termo de Responsabilidade. 

 
§ 6º. As Notificações de Receita deverão estar preenchidas de forma legível, sendo 

a quantidade em algarismos arábicos por extenso, sem emenda ou rasura. Devem conter 
somente uma substância e ficarão retidas na farmácia no momento retirada do medicamento. A 
Notificação NÃO substitui a Receita. 

 
Art. 15. A Receita de Controle Especial deverá estar escrita de forma legível. A 

quantidade prescrita deverá estar em algarismos arábicos e por extenso, sem emenda ou rasura 
e terá validade de 30 (trinta) dias contados a partir da data de sua emissão para medicamentos a 
base de substâncias constantes das listas “C1” (outras substâncias sujeitas a controle especial) e 
“C5” (anabolizantes) da Portaria nº. 344/98 e de suas atualizações. Deverá ser preenchida em 02 
(duas) vias, manuscrita, datilografada ou informatizada, apresentando, obrigatoriamente, em 
destaque em cada uma das vias os dizeres: "1ª via - Retenção da Farmácia" e "2ª via - 
Orientação ao Paciente".  

  
§ 1º. A dispensação dos medicamentos prescritos nas Receitas de Controle 

Especial, à base de substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle 
especial) e “C5” (anabolizantes) da Portaria nº. 344/98 e de suas atualizações, em qualquer forma 
farmacêutica ou apresentação, é privativo da farmácia e somente poderá ser efetuado mediante 
receita, sendo a "1ª via - Retida no estabelecimento farmacêutico” e a "2ª via - Devolvida ao 
Paciente", com o carimbo comprovando o atendimento.  

  
§ 2º. A prescrição de medicamentos à base de substâncias antirretrovirais (lista 

“C4”), só poderá ser feita por médico e será dispensada nas farmácias do Sistema Único de 
Saúde, em formulário próprio estabelecido pelo programa de DST/AIDS, onde a receita ficará 
retida. Ao paciente, deverá ser entregue um receituário médico com informações sobre seu 
tratamento.  

 
§ 3º. A prescrição poderá conter em cada receita, no máximo 03 (três) substâncias 

constantes da lista "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) da Portaria nº. 344/98 e 
de suas atualizações, ou medicamentos que as contenham.  

  
§ 4º. A prescrição de antirretrovirais poderá conter em cada receita, no máximo 05 

(cinco) substâncias constantes da lista "C4" (antirretrovirais) da Portaria nº. 344/98 e de suas 
atualizações, ou medicamentos que as contenham.  
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 § 5º. A quantidade prescrita de cada substância constante da lista "C1" (outras 
substâncias sujeitas a controle especial) e “C5” (anabolizantes), da Portaria nº. 344/98 e de suas 
atualizações, ou medicamentos que as contenham, ficará limitada a 05 (cinco) ampolas e para as 
demais formas farmacêuticas, a quantidade para o tratamento correspondente a no máximo 60 
(sessenta) dias.  

  
§ 6º. No caso de prescrição de substâncias ou medicamentos antiparkinsonianos e 

anticonvulsivantes, a quantidade ficará limitada até 06 (seis) meses de tratamento.  
 
§ 7º. Os livros, balanços e demais documentos comprovantes de movimentação de 

estoque, deverão ser arquivados no estabelecimento pelo prazo de 02 (dois) anos, findo o qual 
poderão ser destruídos.  
 

§ 8º.  O livro de registro para movimentação de medicamento a base de Talidomida, 
as Notificações de Receitas, os Termos de Responsabilidade/Esclarecimento e demais 
documentos comprobatórios da movimentação de estoque do medicamento Talidomida, deverão 
ser arquivados no estabelecimento pelo prazo de 10 (dez) anos, findo o qual poderão ser 
destruídos. 

 
Art. 16. Os médicos da rede municipal de saúde, que necessitarem das notificações 

de receita A, devem solicitá-las aos seus Distritos Sanitários que, por sua vez, deverão requisitar 
através de Comunicação Interna, ao médico Diretor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
 
CAPÍTULO III – DO ACESSO E DA DISPENSAÇÃO  
 
 
Art. 17. Atendendo às diretrizes organizativas dos serviços de saúde 

(regionalização), a entrega e a dispensação de medicamentos da REMUME ficam limitadas aos 
usuários residentes no município de Florianópolis e que, obrigatoriamente, possuam Cartão do 
SUS e cadastro na unidade.  

 
§ 1º. Todo o medicamento somente será dispensado ou fornecido mediante 

apresentação de receita original, proveniente da rede pública ou não, desde que obedeçam aos 
requisitos dos artigos 03º e 04º. Não serão aceitas cópias (fotocópia, carbonada) das receitas. 

 
§ 2º. Para as prescrições de medicamentos não sujeitos a controle especial, basta 

que seja apresentada uma via (original) da receita. Nos casos em que o paciente apresente duas 
vias, faz-se necessário que seja retida a segunda via, que deverá ser desprezada na própria 
Unidade de Saúde, visando garantir o sigilo dos dados pessoais que constam na receita. 

 
§ 3º. Fica vetada a dispensação ou fornecimento de medicamentos a menores de 14 

(quatorze) anos, com exceção dos anticoncepcionais hormonais. 
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§ 4º. No caso de medicamentos sujeitos a controle especial, a idade mínima para a 
dispensação é de 18 anos. 

 
Art. 18. É obrigatório no ato do fornecimento e dispensação do medicamento: 
 
I – Carimbar na receita FORNECIDO, datar, anotar a quantidade de medicamento 

fornecida e assinar. Nos casos de falta é obrigatório carimbar EM FALTA, identificar a unidade, 
datar, assinar e orientar o paciente a procurar o Centro de Saúde (CS) mais próximo para retirar o 
medicamento;  

 
II – Se os medicamentos prescritos não estiverem contemplados na REMUME, 

carimbar na receita NÃO PADRONIZADO, datar e assinar; 
 
III - Devolver a receita carimbada ao paciente. 
 
Art. 19. Fica vetada a dispensação ou fornecimento retroativo de medicamentos. 
 
Art. 20. Quando a prescrição expressar o uso de um medicamento de forma 

condicional, tais como “se dor”, “se febre”, “se náuseas”, dentre outras, será dispensada 
quantidade suficiente para 05 (cinco) dias de tratamento. 

 
Art. 21.  Quando a quantidade total do medicamento for prescrita em caixas, e o 

tempo total de duração de tratamento não estiver expresso na prescrição, considerar 01 (uma) 
caixa equivalente a 30 comprimidos ou quantidade mais próxima, a fim de evitar o fracionamento 
da cartela. 

 
Art. 22. A substituição de forma farmacêutica, quando possível, somente poderá ser 

feita pelo profissional farmacêutico, o qual deverá realizar orientações por escrito, carimbar, datar 
e assinar no verso da receita. 

 
Art. 23. O fracionamento somente é recomendado para o atendimento das 

prescrições de tratamentos agudos no caso de medicamentos em cartelas/blísters. 
 
§ 1º. Quando o espaço entre os comprimidos/drágeas/cápsulas for insuficiente para 

o corte da cartela, o fracionamento deve ser evitado. 
  
Art. 24. Para o fornecimento dos medicamentos antimicrobianos, a primeira via da 

receita deve ficar com o paciente, e nela deve constar o carimbo e registro da quantidade 
fornecida.  

 
§ 1º.  Caso o CS não possua a quantidade suficiente para o tratamento completo 

com o antimicrobiano, o profissional não poderá fornecer a quantidade inferior, devendo colocar o 
carimbo EM FALTA, identificar a unidade e orientar o usuário a retirar em outro CS. 
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§ 2º. Os pacientes atendidos nas UPAs, fora do horário de funcionamento dos 
Centros de saúde, receberão o tratamento completo de antimicrobianos, prescritos durante o 
atendimento de urgência e emergência, sendo obrigatório o registro do fornecimento no 
Infosaúde. 

 
 
DOS MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO 
 
 
Art. 25. Para os tratamentos de uso contínuo será dispensada ou fornecida 

quantidade máxima para 30 (trinta) dias de tratamento, conforme posologia (salvo os 
medicamentos sujeitos à Portaria nº. 344/98 - ANVISA). 

 
§ 1º. Para os contraceptivos hormonais, poderá ser fornecida quantidade para até 

60 (sessenta) dias de tratamento, desde que a farmácia respeite a programação e controle de 
estoque. 

 
Art. 26. No mês seguinte, o usuário deverá retornar com a receita carimbada para 

retirar nova quantidade, observando-se: 
 
I - O carimbo com a data e a quantidade fornecida na última entrega, verificando se 

já está em tempo de realizar nova retirada; 
 
II - Em cada nova retirada, o responsável pela dispensação ou fornecimento deverá 

carimbar na receita FORNECIDO, datar, anotar a quantidade de medicamento entregue e assinar. 
Nos casos de falta, carimbar EM FALTA, identificar a unidade, datar, rubricar e orientar o paciente 
a procurar o CS mais próximo para retirar o medicamento; 

 
III - A receita vencida obrigatoriamente deve ser carimbada com os dizeres 

RECEITA VENCIDA, datada e devolvida ao paciente. 
 
Art. 27. O fornecimento de seringas com agulhas não necessita de prescrição e seu 

acesso deve ser facilitado para pacientes insulinodependentes, gestantes que fazem uso de 
heparina, crianças que fazem uso de hormônio de crescimento e usuários de drogas injetáveis. 

 
§ 1º. É obrigatória a baixa no Infosaúde no nome do paciente da quantidade 

fornecida. 
 
Art. 28. O fornecimento de preservativos masculinos não necessita de prescrição e 

seu acesso deve ser facilitado com a disponibilização direta nos balcões de recepção das 
unidades de saúde. 
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Art. 29. O gel lubrificante e o preservativo feminino devem ficar na farmácia, sendo 
fornecidos mediante orientação do profissional e registro no Infosaúde. 

 
Parágrafo único. Deverá ser dada a baixa por consumo das caixas de 

preservativos masculinos que forem abertas para disponibilização nas unidades de saúde. 
 
 
DOS MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL 
 
 
Art. 30. A dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial somente 

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

 
§ 1º. Atendendo às diretrizes organizativas dos serviços de saúde (descentralização 

e vinculação territorial), os medicamentos sujeitos a controle especial serão dispensados nas 
farmácias de referência de forma regionalizada. O usuário deverá procurar a farmácia de 
referência para o Centro de Saúde, ao qual está vinculado.  

 
§ 2º. Será garantido o acesso para a primeira retirada dos referidos medicamentos 

em todas as farmácias de referencia, nos casos de usuários de outras localidades, com a 
orientação de que a continuidade deverá ser na farmácia de referencia da sua Unidade de Saúde. 
Para tanto, faz-se necessário registrar a orientação na prescrição do usuário. 

 
§ 3º. Para a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial, é 

necessário que o usuário possua cadastro no sistema informatizado da Unidade de Saúde, e que 
o responsável pela retirada apresente seu documento de identidade. 

 
§ 4º. 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.  

 
§ 5º. Cabe aos farmacêuticos verificar a data da última dispensação destes 

medicamentos, a fim de evitar entrega duplicada e o uso indevido ou indiscriminado por parte dos 
usuários. 

 
Art. 31. No caso de falta do medicamento na farmácia de referência distrital, 

carimbar EM FALTA, identificar a unidade, datar, assinar e encaminhar o usuário a qualquer outra 
farmácia de referência, sendo que esta deverá fornecer a medicação, devendo carimbar, datar e 
anotar a quantidade de medicamento fornecida. 

 
Art. 32. As farmácias de referência distrital deverão seguir o horário mínimo 

compreendido das 08h00min às 12h00min e das 13h00min às 17h00min.  
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Parágrafo único. Excepcionalmente, alguns serviços de farmácia poderão funcionar 
em horários estendidos, de acordo com características locais e a critério do gestor. 

 
  
DOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA 
 
 
Art. 33. O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica é uma estratégia 

de acesso a medicamentos, geralmente de uso contínuo, utilizados em nível ambulatorial no 
tratamento de diversas patologias crônicas ou raras. O elenco de medicamentos é padronizado 
pela Secretaria de Estado da Saúde, sendo dispensados ou fornecidos na Farmácia Escola, 
através do cumprimento de protocolos clínicos publicados pelo Ministério da Saúde. O email para 
contato é: farmaciapmfufsc@gmail.com. 

 
Art. 34. Ao receber uma prescrição médica nas farmácias das unidades de saúde, o 

responsável pela dispensação ou fornecimento deve sempre verificar se os itens prescritos não 
estão padronizados na REMUME e constam da lista de medicamentos do Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica. Em caso afirmativo: 

 
I – Informar o paciente sobre a disponibilidade do medicamento através do 

Componente; 
 
II – Encaminhar o paciente à Farmácia de Medicamentos Especializados (Farmácia 

Escola), respeitando o horário de atendimento ao público (segunda à sexta-feira, das 09h00min 
às 17h00min, exceto às quartas-feiras que fecha às 15h00min); 

 
III – Alertar o paciente sobre a documentação necessária para a abertura de 

processo administrativo na Farmácia Escola. 
 
Art. 35. A documentação necessária é: 
 
I – Prescrição contendo a DCB ou DCI do medicamento, observando a legislação 

referente aos medicamentos sujeitos a controle especial da Portaria nº. 344/98 – ANVISA; 
 
                        II – 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), e observando-se a validade 
de 60 dias. (ANEXO I) 
 

III – Cópia da Carteira de Identidade e Cópia do CPF; 
 
IV – Cópia do Cartão Nacional de Saúde; 
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V – Comprovante de residência atual, de no máximo três meses (o endereço deve 
ser o mesmo declarado no requerimento); 

 
VI – Resultados de exames necessários (segundo os protocolos); 
 
VII – Termo de Esclarecimento e Responsabilidade, para o medicamento solicitado, 

com todos os campos preenchidos e devidamente assinado pelo paciente ou responsável e pelo 
médico prescritor. 

 
 
DO SERVIÇO DE TRATAMENTO ASSISTIDO PARA PACIENTES DO 

COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
 
 
Art. 36. As solicitações para as aberturas de processo de pacientes com indicação 

de tratamento medicamentoso para Hepatite C deverão ser feitas na Farmácia Escola, com toda 
documentação necessária e com os formulários devidamente preenchidos pelos prescritores, 
sendo que estes processos serão analisados na Gerência Técnica da Diretoria de Assistência 
Farmacêutica da Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina (DIAF/SES). 

 
Art. 37. É de responsabilidade do município, através do Serviço de Tratamento 

Assistido (STA), localizado na Policlínica Centro, realizar a liberação dos medicamentos aos 
pacientes, dispensando e aplicando-os, promovendo assim a eficácia e segurança dos esquemas 
terapêuticos recomendados pelos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da 
Saúde. 

 
 
PROGRAMAS DE MEDICAMENTOS ESTRATÉGICOS 
 
 
Art. 38. São estratégicos todos os medicamentos utilizados para tratamento das 

doenças de perfil endêmico, cujo controle e tratamento possuam protocolos e normas 
estabelecidas, e que tenham impacto socioeconômico. Atualmente os Programas Estratégicos 
são: Tuberculose Comum e Casos Especiais, Hanseníase, DST/HIV/AIDS e Programa de 
Controle ao Tabagismo.  

 
Parágrafo único. 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 posterior distribuição aos municípios. A SMS de Florianópolis 
municipalizou a dispensação ou fornecimento dos medicamentos para Tuberculose, Hanseníase, 
DST/AIDS e Controle do Tabagismo.  
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                     DOS MEDICAMENTOS PARA OS CASOS DE TUBERCULOSE COMUM 
 
 

Art. 39. A distribuição dos medicamentos do Programa de Controle da Tuberculose - 
PCT - é descentralizada. 
 

§ 1º. Os medicamentos para os casos de tuberculose comum devem ser solicitados 
via Infoestoque (Classe 79 – Medicamentos Estratégicos), juntamente com o pedido mensal da 
farmácia. 

 
§ 2º. As Unidades de Saúde e Distritos Sanitários são abastecidos de acordo com a 

realização do pedido mensal, e com o cronograma de entrega da Central de Abastecimento 
Farmacêutico (CAF). 

 
§ 3º. A CAF fará a distribuição dos medicamentos, que está sujeita ao repasse dos 

itens padronizados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVE da Secretaria Estadual de 
Saúde – SES. 

 
§ 4º. Os Distritos Sanitários contarão com estoques mínimos dos medicamentos 

para tratamento de Tuberculose comum, para suprir os pedidos emergenciais feitos pelos CS fora 
do cronograma estabelecido pela CAF. Em casos excepcionais, os pedidos poderão ser feitos à 
ASSFAR e serão atendidos mediante análise e disponibilidade de carro do Distrito Sanitário.  

 
 

                        DOS MEDICAMENTOS PARA TUBERCULOSE MULTIRRESISTENTE E CASOS 
ESPECIAIS 
 
 

Art. 40. Os medicamentos para Tuberculose Multirresistente ou Casos Especiais 
(TBMR) deverão ser solicitados em Formulário Próprio, sendo utilizado um formulário para cada 
paciente. Os CS deverão encaminhar o formulário para os Distritos, e estes, enviarão à ASSFAR 
até o dia 20 de cada mês. (ANEXO II) 

 
§ 1º.  A ASSFAR é a responsável pelo abastecimento do Município, por meio de 

solicitação de pedido mensal, via Sistema de Informação de Tratamentos Especiais de 
Tuberculose (SITETB), ao Centro de Referência Professor Hélio Fraga/RJ (CRPHF). 

 
§ 2º. Compete à ASSFAR a atualização do SITETB, somente quanto ao registro das 

dispensações (por paciente) e a realização do pedido mensal. 
 
§ 3º. A entrega de medicamentos pelo CRPHF é centralizada na CAF/Almoxarifado, 

mantendo a lógica do fluxo mensal de pedido de medicamentos, por paciente, no SITETB. 
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§ 4º. Fica proibida a estocagem destes medicamentos nos Centros de Saúde, 
devido à dificuldade no envio dos mesmos por parte do CRPHF.  

 
§ 5º. Em casos de sobras desses medicamentos de TBMR nos Centros de Saúde 

ou Distritos Sanitários, devido a trocas de tratamentos ou óbitos de pacientes, os mesmos devem 
ser encaminhados à ASSFAR, através de transferência via Infoestoque. 

 
§ 6º. Nos casos emergenciais, os Distritos deverão fazer contato direto com a 

ASSFAR, para análise e possível atendimento, de acordo com disponibilidade de estoque. 
                    
 
                     DOS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DST/HIV/AIDS 

 
 
Art. 41. A dispensação ou fornecimento dos medicamentos do Programa 

DST/HIV/AIDS é realizado nas farmácias da Policlínica Municipal Centro e da Policlínica Municipal 
Continente. 

 
§ 1º. Para retirada dos medicamentos antirretrovirais, os pacientes deverão 

apresentar receita médica em duas vias com Notificação de Receita (Lista C4), conforme Portaria 
nº. 344/98 - ANVISA e o Formulário de Solicitação de Medicamentos preenchido pelo prescritor. 
(ANEXO III). 

 
§ 2º. Os farmacêuticos das UDMs (Unidades Dispensadoras de Medicamentos 

Antirretrovirais) são os responsáveis pelo cadastro dos pacientes no SICLOM - Sistema de 
Controle e Logística de Medicamentos - e pelo preenchimento dos mapas e boletins enviados ao 
Estado e ao Ministério da Saúde mensalmente. 

 
§ 3º.  A ASSFAR será corresponsável pelo gerenciamento das informações através 

dos relatórios disponíveis no SICLOM gerencial e operacional, para possíveis repasses a 
Vigilância Epidemiológica e a Diretoria de Média e Alta Complexidade. 

 
 
DOS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE HANSENÍASE 
 
 
Art. 42. A dispensação dos medicamentos do Programa de Controle da Hanseníase 

é realizada nas farmácias das Policlínicas Municipais. 
 
§ 1º. O Farmacêutico será o responsável pelo envio do pedido mensal, via 

Infoestoque (Classe 79 – Medicamentos Estratégicos), junto com o pedido do elenco básico. 
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§ 2º. Cabe à ASSFAR a avaliação do consumo e estoques, e a solicitação mensal 
dos medicamentos à DIVE/SC. 

 
§ 3º. A CAF fará a distribuição dos medicamentos às Policlínicas, que está sujeita ao 

repasse dos itens padronizados pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica – DIVE da Secretaria 
Estadual de Saúde – SES. 

 
§ 4º. O medicamento Talidomida é dispensado somente nas Policlínicas Centro e 

Continente. 
 
 
DOS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DO TABAGISMO 
 
 
Art. 43. Os medicamentos destinados aos pacientes que pertencem ao Programa de 

Controle do Tabagismo somente serão dispensados mediante receita da rede com carimbo 
próprio da Secretaria Municipal de Saúde.   

 
§ 1º. A prescrição dos insumos farmacêuticos do Programa de Controle do 

Tabagismo terá validade de 10 dias, em consonância com a periodicidade do tratamento previsto 
em Protocolos do Ministério da Saúde. 

 
§ 2º. Conforme as recomendações da CFT, o medicamento Bupropiona 150mg deve 

ser prescrito para tratamento de até 12 (doze) semanas. Este medicamento será fornecido 
exclusivamente para o tratamento de fumantes. Para qualquer outra indicação, o Município de 
Florianópolis não o fornece. 

 
§ 3º. Os casos excepcionais, nos quais o prescritor julgar necessário prolongar o 

tratamento por mais um curto período de tempo, deverão ser justificados no receituário, no campo 
de recomendações/laudo. Os casos excepcionais não podem se tornar a regra. 
  
 

DOS MEDICAMENTOS PARA A DIRETORIA DO BEM ESTAR ANIMAL 
 
 
Art. 44. É vetada a dispensação ou fornecimento de medicamentos prescritos por 

médicos veterinários em toda a rede municipal de saúde. Não serão dispensados medicamentos 
para animais, mesmo que a prescrição esteja no nome do proprietário do animal.  

 
 
DA MALETA DE EMERGÊNCIA 
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Art. 45. Todas as unidades básicas de saúde, CAPS e Policlínicas devem manter 
uma maleta de emergência, com elenco de medicamentos e quantitativos definidos pela ASSFAR, 
juntamente com a Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica. O elenco encontra-se 
disponível no final desta Instrução Normativa. (ANEXO IV e V) 

 
                     § 1º. A responsabilidade pela guarda da maleta é do coordenador da unidade. 
 
                      Art. 46. A verificação, o controle de estoque e de vencimento dos medicamentos da 
maleta deverão ser realizadas rotineiramente por funcionário designado pela Coordenação local. 
 

 Art. 47. A reposição dos medicamentos da maleta deve ser realizada juntamente 
com o pedido mensal da farmácia, via Infoestoque. Caso acabe o estoque de um dos itens, com 
exceção dos medicamentos sujeitos a controle especial, entrar em contato com a CAF, 
justificando a solicitação urgente. 

 
                      Art. 48. No caso da reposição dos medicamentos controlados, o fluxo será da 
seguinte forma: 
 

I – O CS deve encaminhar a receita, pelo motorista do Distrito, para a farmácia de 
referência.  

 
II – O farmacêutico da farmácia de referencia registrará a dispensa no prontuário do 

paciente, e fará o registro da transferência via caderno de Protocolo. A reposição do medicamento 
somente será feita depois que a prescrição chegar à farmácia de referencia. 

 
III – O transporte do medicamento será realizado pelo motorista do Distrito. 
 
IV – O farmacêutico do NASF apoiará a supervisão das maletas de emergência.  
 
 
CAPÍTULO IV – DA ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO 
 
 
Art. 49. O responsável pelo atendimento deverá apresentar o medicamento ao 

usuário e, conforme a necessidade individual, orientar sobre o tratamento, observando: 
 
I – Nome genérico do medicamento; 
 
II – Modo de usar – orientar a forma adequada de uso de cada medicamento; 
 
III – Horários de administração; 
 
IV – Quantidade de medicamento fornecida e duração do tratamento; 
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V – Armazenamento. 
 
Art. 50. No caso de receitas ilegíveis, em que o responsável pelo atendimento ficar 

na dúvida sobre qualquer informação referente ao medicamento (dose, apresentação, 
identificação), o mesmo deverá orientar o paciente a retornar ao prescritor. 

 
Art. 51. Explicar sobre o carimbo de controle de retiradas e, em caso de 

medicamento de uso contínuo, quando e como retirá-lo novamente. O ato de carimbar a 
prescrição constitui um importante registro para o paciente e o dispensador. 

 
Art. 52. O usuário deverá ser orientado a procurar a farmácia do CS de sua área de 

abrangência. 
 
 
CAPÍTULO V – DO REGISTRO DE ATENDIMENTO 
 
 
Art. 53. É obrigatório o registro da dispensação ou fornecimento dos medicamentos 

e insumos pelo Infosaúde, com exceção aos registros de pacientes atendidos pelo Componente 
Especializado da Assistência Farmacêutica, no qual os controles de dispensação são feitos em 
sistema próprio – SISMEDEX - e aos pacientes que utilizam antirretrovirais, onde o registro é feito 
no SICLOM (Sistema de Controle e Logística de Medicamentos).  

 
Parágrafo único. A saída por consumo no Infosaúde deverá ser feita apenas nos 

casos de uso imediato do medicamento durante o atendimento, sendo vetado seu uso para outros 
fins. 

 
 
CAPÍTULO VI – DO ARMAZENAMENTO E CONTROLE DE ESTOQUE 
 
 

                        Art. 54. Os medicamentos deverão ser organizados nas 
estantes/prateleiras/gavetas: 

 
I – Em ordem alfabética, pelo nome genérico; 
 
II – Com data de validade inferior à frente daqueles com data superior; 
 
III – Separados conforme os lotes; 
 
IV – De forma que permita a visualização e a movimentação do que está 

armazenado. 
V – As gavetas deverão ser devidamente identificadas com etiquetas. 
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Art. 55. Os medicamentos que necessitam de refrigeração, para a sua conservação, 
deverão ser armazenados em refrigerador apropriado, fazendo-se controle diário da temperatura 
na planilha “Controle Diário de Temperatura - conservação dos medicamentos - geladeira”.  

 
§ 1°. Os locais de armazenamento dos medicamentos, que não necessitam de 

refrigeração, também deverão ter controle diário de temperatura na planilha “Controle Diário de 
Temperatura - conservação dos medicamentos - ambiente”. 

 
§ 2°. Todo problema com a temperatura da geladeira e/ou ambiente deverá ser 

repassado para o coordenador da unidade, para as devidas providências. 
 
 
CAPÍTULO VII – DO REABASTECIMENTO  
 
 
Art. 56. A requisição para o reabastecimento de medicamentos das unidades de 

saúde será realizada via Infoestoque, baseada no Consumo Médio Mensal, levando-se em conta 
a sazonalidade e períodos eventuais de desabastecimento. 

 
Parágrafo único. A responsabilidade pelo envio do pedido de reabastecimento 

mensal é do farmacêutico e, nas unidades que não contam com este profissional, a 
responsabilidade é do coordenador.  

 
Art. 57. O prazo de solicitação deverá obedecer ao cronograma estabelecido pela 

CAF.  
 
Art. 58. O pedido fora do cronograma somente será processado em três casos 

específicos: 
 
I – Pedidos de medicamentos sujeitos a controle especial; 
 
II – Quando a Unidade de Saúde não dispuser de espaço para estoque mensal, 

definido pelo coordenador, juntamente com os farmacêuticos que compõe o NASF; 
 
III – Justificativa técnica do coordenador explicando consumo atípico. 
 
 
CAPÍTULO VIII – DO RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS  
 
 
Art. 59. No ato de recebimento, o responsável deverá inspecionar a qualidade e a 

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

 
Parágrafo único. Nas unidades que não contam com farmacêutico, o Coordenador 

local deverá designar um funcionário para realizar estas atividades. 
 
Art. 60. Na conferência da nota de entrega, todo produto deve ser inspecionado 

quanto à sua embalagem, observando-se ainda: 
 
I – A comparação da quantidade fornecida com a quantidade constante na nota de 

entrega da CAF; 
 
II – A observância do prazo de validade do medicamento. 
 
Art. 61. A primeira via da nota de entrega deverá ser arquivada no Centro de Saúde. 

A segunda via deverá ser descartada.  
 
Art. 62. Cabe aos coordenadores das unidades de saúde designar um responsável 

e estabelecer um período para realização da conferência dos medicamentos e, se necessário, 
solicitar o apoio de outros profissionais, de forma a não comprometer o atendimento ao público. 

 
 
CAPÍTULO IX – DO BALANÇO DO ESTOQUE 
 
 
Art. 63. O balanço de estoque deverá ser trimestral em todas as unidades de saúde 

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

 
Art. 64. Fica permitido o fechamento da farmácia para balanço por até 01 (um) dia, a 

cada 03 (três) meses, desde que seja estabelecido previamente um calendário de fechamento.  
 
§ 1°. Durante a realização do balanço, a Unidade de Saúde deverá garantir o 

fornecimento dos medicamentos necessários para os atendimentos de urgência e emergência. 
 
§ 2°. O fechamento não deve coincidir com o fechamento de outras farmácias de 

unidades de áreas limítrofes, para não dificultar ainda mais o acesso do paciente a este serviço. 
 
§ 3°. O fechamento não deverá ser realizado em segundas ou sextas-feiras.  
 
§ 4°. É necessário anexar cartazes informativos 02 (duas) semanas antes da data 

do fechamento, e, preferencialmente, disponibilizar o cronograma anual de fechamento em local 
de fácil visualização aos usuários. 
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                        Art. 65. O cronograma dos balanços deve ter a anuência do coordenador da 
unidade, do Distrito Sanitário e, no caso de unidades de média complexidade, da DMAC. Este 
cronograma deverá ser elaborado no início de cada ano, devendo ser enviado aos Distritos, 
DAPS, ASSFAR e DMAC. 

 
Art. 66. A responsabilidade pelo balanço de estoque é do farmacêutico e, nas 

unidades que não contam com este profissional, a responsabilidade é do coordenador.  
 
 
CAPÍTULO X – DOS MEDICAMENTOS COM PRAZO DE VALIDADE PRÓXIMO 

AO VENCIMENTO 
 
 
Art. 67. O controle da validade dos medicamentos da farmácia é de 

responsabilidade do farmacêutico e, na sua ausência, da pessoa responsável designada pela 
coordenação do CS para a farmácia. 

 
Art. 68. Deverá ser feita a comunicação dos medicamentos, com previsão de 

vencimento para 03 (três) meses, aos Distritos Sanitários, informando a disponibilidade do 
medicamento para remanejamento. Este, por sua vez, deverá informar as unidades de saúde 
sobre a disponibilidade do medicamento, conforme segue: 

 
§ 1°. O procedimento deverá ser oficializado às unidades de saúde e ao 

farmacêutico do NASF, por correio eletrônico do Distrito, o qual deve especificar o que está sendo 
disponibilizado (nome genérico do medicamento, lote, data de validade e quantidade). 

 
§ 2°. Cabe aos Distritos Sanitários, juntamente com o farmacêutico NASF, 

acompanhar todo processo, inclusive fazer a mediação entre o remanejamento e os pedidos de 
reabastecimento das unidades. 

 
§ 3°. A Unidade de Saúde que disponibilizar os medicamentos deverá mantê-los sob 

sua responsabilidade, respeitando as condições de armazenamento, até a demonstração de 
interesse de outra unidade, quando deverá fazer uma transferência simples, via Infoestoque, ao 
destinatário. A unidade que tiver interesse deve solicitar apoio ao motorista do Distrito, para a 
retirada do medicamento na unidade que está ofertando.   

 
 
CAPÍTULO XI – DESCARTE DE MEDICAMENTOS  
 
 
Art. 69. Constatando-se a existência de medicamentos vencidos, os mesmos 

deverão ser segregados dos demais, sob as seguintes circunstâncias: 
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I - Sinalização que mencione “MEDICAMENTO VENCIDO”; 
 
II – Envio para a CAF, mediante realização de transferência por vencimento no 

Infoestoque, dos itens e quantitativos vencidos, gerando automaticamente baixa do estoque.  
 
Art. 70. Constatando-se a existência de medicamentos danificados, os mesmos 

deverão ser segregados dos demais, sob as seguintes circunstâncias: 
 
I - Sinalização que mencione “MEDICAMENTO DANIFICADO”; 
 
II – Envio para a CAF mediante realização de transferência por danificação, via 

Infoestoque, dos itens e quantitativos danificados, gerando automaticamente baixa do estoque. 
 
Art. 71. As farmácias poderão receber dos usuários medicamentos vencidos e/ou 

danificados (padronizados pela rede pública ou não), devendo segregá-los e enviá-los 
diretamente à CAF, sem necessidade de registro no Infoestoque, embalados e com sinalização 
que mencione “MEDICAMENTOS PARA DESCARTE”. 

 
Parágrafo único. Considerando a Resolução da Anvisa – RDC nº. 306, de 07 de 

dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos 
de serviços de saúde, as unidades da Rede Municipal de Saúde não devem receber 
medicamentos vencidos (incluindo as amostras-grátis), defeituosos e em desuso de qualquer 
estabelecimento/serviço de saúde não pertencente à SMS, como farmácias privadas, clínicas 
médicas, distribuidoras de medicamentos, laboratórios farmacêuticos, representantes de 
fabricantes, dentre outros. 

 
 
DA FARMACOVIGILÂNCIA 
 
 
Art. 72. Em caso de verificação de problemas relacionados aos medicamentos, tais 

como, eventos adversos e/ou queixas técnicas quanto à qualidade, os profissionais de saúde 
deverão notificar o fato diretamente à ASSFAR, através do envio do Formulário de Notificação de 
Problemas Relacionados a Medicamentos. (ANEXO VI) 

 
§ 1º. No caso das queixas técnicas quanto à qualidade, a Unidade de Saúde deverá 

enviar o formulário preenchido, junto com as amostras com problemas; 
 
§ 2°. Cabe à ASSFAR registrar as queixas no sistema NOTIVISA - ANVISA, fazer o 

acompanhamento da investigação destas, e o repasse das informações para a rede, quando 
estas estiverem disponíveis. 
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§ 3º. Nas notificações com dano à saúde, obrigatoriamente a ASSFAR comunicará a 
Vigilância Sanitária Municipal, para que sejam tomadas as devidas providências. 

 
CAPÍTULO XII - DA RESPONSABILIDADE SOBRE A ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA, A FARMÁCIA E A RESPONSABILIDADE TÉCNICA, OS SERVIÇOS DE 
FARMÁCIA, ALÉM DAS ATRIBUIÇÕES PRIORITÁRIAS DOS PROFISSIONAIS 
FARMACÊUTICOS NOS DIFERENTES NÍVEIS DE COMPLEXIDADE DA REDE MUNICIPAL. 

 
 
Art. 73. O farmacêutico deve observar normas e legislações pertinentes (ANVISA) e 

responder quanto a Responsabilidade Técnica legal (RT), perante a Vigilância Sanitária e o 
Conselho Regional de Farmácia de Santa Catarina, das farmácias de Centros de Saúde (CSs), 
farmácias dos Centros de Atenção Psicossocial para Álcool e outras drogas (CAPSad), farmácias 
de Referência, farmácias de Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs), farmácias dos Programas 
Estratégicos (UDM), Farmácia do Componente Especializado (CEAF), Farmácia do Programa 
Remédio em Casa (ANEXO VII), Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF), Núcleo de 
Atendimento Judicial - NAJ (ANEXO VIII) e Gerência de Assistência Farmacêutica (ASSFAR).  

 
Parágrafo único. Cabe ao farmacêutico zelar pelo Acesso e Uso Racional de 

Medicamentos, contribuindo com as práticas farmacoterapêuticas junto às equipes locais de 
saúde. 

 
Art. 74. Os medicamentos sujeitos a controle especial devem ter a verificação de 

estoque e a guarda da chave dos armários sob a responsabilidade do farmacêutico. 
   
Art. 75. O responsável pela promoção e avaliação da Assistência Farmacêutica nas 

Unidades da SMS é o farmacêutico, sempre com o apoio da coordenação dos serviços, sendo as 
equipes de saúde corresponsáveis pela condução e execução da Assistência Farmacêutica no 
âmbito de sua área de abrangência.  

 
§ 1º. Nas unidades que não dispõem de farmacêutico local, ou na ausência deste, a 

responsabilidade pelo serviço de farmácia é do coordenador, com apoio do farmacêutico do 
NASF. 

 
§ 2º. Cabe ao farmacêutico do NASF de cada Distrito Sanitário orientar, monitorar e 

avaliar as ações de Assistência Farmacêutica na Atenção Primária, visando fortalecer a 
integração da atividade farmacêutica ao trabalho das equipes de Saúde da Família. 

 
Art. 76. Nas unidades de saúde que não dispõem de profissional farmacêutico e nos 

demais serviços de farmácia, que tem uma alta demanda de atendimento ao público e necessitam 
de apoio de outros profissionais, cabe ao coordenador designar um funcionário, que poderá ser 
técnico de enfermagem ou assistente administrativo, para ser o responsável pelas ações 
administrativas (recebimento, armazenamento e controle de estoque dos medicamentos) e pelo 
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atendimento (fornecimento, registro e orientações ao usuário), em conformidade com as 
atribuições de cada categoria.  

 
§ 1º. No caso do apoio de profissionais técnicos de enfermagem na farmácia, a 

supervisão de seu trabalho é de responsabilidade do enfermeiro da Unidade de Saúde. 
 
§ 2º. No caso do apoio de profissionais assistentes administrativos ou outras 

categorias, a supervisão de seu trabalho é de responsabilidade do Coordenador da unidade. 
 
§ 3º. Em todos os casos, a responsabilidade pelo serviço de farmácia é do 

farmacêutico e, na ausência deste, do coordenador da Unidade de Saúde. 
 
§ 4º. Todos os trabalhadores que atuam nos serviços de farmácia desenvolverão 

suas atividades segundo as orientações desta normativa, buscando apoio técnico dos 
farmacêuticos. 

 
Art. 77. É de responsabilidade dos farmacêuticos manter sempre atualizada a 

Certidão de Regularidade no Conselho Regional de Farmácia, do estabelecimento farmacêutico 
ao qual exerce Responsabilidade Técnica, com a respectiva declaração de seu horário de 
assistência.  

 
Art. 78. O cadastro/lotação dos profissionais farmacêuticos na rede municipal de 

saúde será definido conjuntamente pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde, Diretoria de 
Média e Alta Complexidade, Gerência de Assistência Farmacêutica (ASSFAR) e Recursos 
Humanos. 

 
Art. 79. Os farmacêuticos poderão exercer suas atividades de forma dividida, em 

mais de um serviço ou tipo de atividade, de acordo com as necessidades dos serviços, 
preferencialmente das seguintes maneiras: 

 
I – Na Atenção Primária: 
a) Carga horária integral no apoio direto aos CS;  
b) Carga horária integral na dispensação em farmácias de referência; 
c) Carga horária de 20 horas semanais no apoio direto aos CS e o restante da carga 

horária em farmácias de referência do mesmo Distrito Sanitário.  
 
II – Na Média e Alta Complexidade: 
a) Carga horária integral na dispensação em farmácias de referência; 
b) Carga horária de até 20 horas semanais em CAPSad ou UPAs, conforme horário 

de Responsabilidade Técnica declarado no CRF/SC, e o restante da carga horária em outro 
serviço de farmácia, preferencialmente nas farmácias de referência, de acordo com as 
necessidades da rede. 
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Art. 80. Os Distritos Sanitários e policlínicas deverão, sempre que possível, e em 
acordo com os profissionais, pactuar um calendário anual das férias e licenças (exceto de saúde) 
de todos os farmacêuticos de cada Distrito Sanitário, incluindo as Unidades de Média 
Complexidade deste Distrito, de forma a antecipar necessidades de cobertura e minimizar 
prejuízos na oferta do serviço de farmácia à população. 

 
§ 1º. Em caso de necessidade de coberturas ou substituição temporária de 

farmacêuticos, de forma a garantir a dispensação de medicamentos para a população nas 
farmácias de referência, o apoio de profissionais farmacêuticos lotados em outras unidades 
deverá ser pactuado entre as Diretorias de Atenção Primária e Média Complexidade, com 
assessoria da ASSFAR .  

 
§ 2º. As coberturas ou substituições temporárias de farmacêuticos deverão, sempre 

que possível, serem feitas de forma compartilhada entre os farmacêuticos, de forma a evitar a 
retirada total do profissional farmacêutico de suas atividades originais. 

 
Art. 81. A liberação do profissional farmacêutico para capacitações, cursos de 

aperfeiçoamento e reuniões (categoria) deverá ser feita com organização prévia dos serviços, 
com previsão de escalas para cobertura do profissional, sempre que possível, de forma a garantir 
a participação equânime dos profissionais e o funcionamento das farmácias de referência nestes 
eventos. 

 
Parágrafo único. É de responsabilidade dos coordenadores das unidades, com 

apoio da ASSFAR, DAPS e DMAC, a organização de cobertura para o serviço ou, quando esta 
não for possível, a comunicação prévia à população sobre seu fechamento, com definição de 
outra unidade como referência. 

 
Art. 82. À Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) cabe a programação, 

juntamente com a Comissão Técnica Permanente de Programação, Análise Técnica e Aquisição 
da Relação Municipal de Medicamentos, a solicitação, recebimento, armazenamento central e a 
distribuição de medicamentos para a Rede Municipal de Saúde. 

 
§ 1º. A ASSFAR deverá informar sistematicamente a CAF sobre o desenvolvimento 

da autorização de compra de medicamentos na SMS.  
 
§ 2º. A CAF deverá encaminhar para a ASSFAR as informações e problemas 

pertinentes ao abastecimento de medicamentos na rede. 
 
§ 3º. A responsabilidade dos farmacêuticos lotados na CAF é inerente às funções da 

Central de Abastecimento Farmacêutico, exclusivamente, sendo vetada a dispensação externa, 
sob pena das sanções previstas na legislação pertinente.  
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Art. 83. O apoio/supervisão aos CAPS Infantil e Ponta do Coral será realizado pelos 
profissionais farmacêuticos lotados no CAPSad Ilha e Continente, no período em que estão no 
CAPSad. 

  
Parágrafo único: Os profissionais farmacêuticos lotados nos CAPSad Ilha e 

Continente prestarão apoio/supervisão aos demais CAPS (Infantil e Ponta do Coral), com a 
função de gerenciar os estoques e apoio técnico, incluindo: abastecimento das maletas de 
emergência (mediante envio das receitas de controlados), transferências entre unidades e 
assessoria para assuntos relacionados à Assistência Farmacêutica.  

 
Art. 84. Os farmacêuticos que atuam nas UPAs deverão dedicar carga horária de 

até 20 horas semanais para que seja garantida a gestão de estoque de medicamentos (pedidos, 
baixas de medicamentos controlados, balanços), podendo cumprir a carga horária excedente em 
outro serviço de farmácia, preferencialmente nas farmácias de referência, de acordo com as 
necessidades da rede. 

 
Art. 85. Os farmacêuticos que atuam nos CAPSad deverão dedicar carga horária de 

até 20 horas semanais na farmácia, para atividades de dispensação e gestão do estoque 
(pedidos, baixas de medicamentos controlados, balanços), podendo cumprir a carga horária 
excedente em outro serviço de farmácia, preferencialmente nas farmácias de referência, de 
acordo com as necessidades da rede. 

 
Art. 86. Aos profissionais atuantes no Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica, compete obrigatoriamente a realização dos seguintes serviços:  
 
I – Abertura de processos administrativos com demanda livre de atendimentos, 

dentro do horário de funcionamento da unidade;  
 
II – Dispensação dos medicamentos ao público; 
 
III – Logística de estoque (pedidos, baixas de medicamentos, recebimentos, 

transferências, conferências de lotes, validades).  
 
Art. 87. Todos os profissionais envolvidos nos serviços de farmácia deverão cumprir 

sua carga horária integralmente durante o horário de atendimento ao público, com exceção dos 
farmacêuticos de farmácias de referência e Farmácia do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica, que podem ter 01 (uma) hora por dia para trabalho interno, a combinar 
com a chefia local. 

 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 88. Cada Unidade de Saúde (Centros de Saúde, Policlínicas, CAPS, CAF, 
UPAs, Farmácia Escola, etc.) deverão manter, para consulta, uma pasta com informações da 
farmácia que contenha: 

 
I – Notas de entrada de medicamentos (CAF); 
II – Planilhas do controle diário de temperatura (geladeira e ambiente) e balanço de 

estoque de medicamentos; 
 
III – Cópias de todas as Comunicações Internas 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), por um período mínimo de 
dois anos; 

IV – Informativos sobre medicamentos e Assistência Farmacêutica (Instrução 
Normativa, REMUME, Formulários de Pedidos de Medicamentos, Formulário de Notificação de 
Problemas Relacionados a Medicamentos e outros); 

 
Parágrafo único. Todos os documentos, incluindo esta Normativa e REMUME, 

encontram-se disponíveis no site da SMS, no ícone Assistência Farmacêutica, através do 
endereço eletrônico: http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude 

 
Art. 89. É vetado o ingresso de representantes de laboratórios farmacêuticos e o 

recebimento e guarda de medicamentos “amostra grátis” em todas as unidades de saúde, bem 
como nos setores técnico-administrativos da Secretaria Municipal de Saúde.  

 
Art. 90. Ao usuário turista não será fornecido medicamentos, pelo fato de não 

residirem em Florianópolis, sendo esta uma obrigação do seu município de origem. Admite-se 
apenas a administração de medicamentos em atendimento de urgência, através da emissão de 
um número provisório para registro.  

 
Art. 91. Recomenda-se que o serviço de farmácia na rede municipal tenha 

condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e cortesia, e para isto a 
composição das equipes atuantes nas farmácias devem possuir quantitativos ideais de recursos 
humanos para o pleno funcionamento, de acordo com o porte de cada unidade. 

 
Art. 92. Sempre que houver criação de novos serviços de farmácia, ou reformas 

destes, a ASSFAR deve ser consultada na elaboração dos projetos. 
 
Art. 93.  A Secretaria de Saúde incentivará a melhoria contínua da Assistência 

Farmacêutica no Município, por meio da realização de atividades de formação em graduação e 
pós-graduação, ensino e pesquisa nos serviços de farmácia do município. 
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Art. 94. Recomenda-se a utilização de instrumentos (folders, resumos, informativos) 
sobre uso racional de medicamentos, a fim de facilitar a conduta dos profissionais de nível médio 
durante o atendimento. 

 
                        Art. 95. Esta Instrução Normativa está em consonância com a Resolução nº. 596, 
de 21 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de 
Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares; com 
a Portaria nº. 344/98 - ANVISA, de 12 de maio de 1998, que aprova o Regulamento Técnico sobre 
substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; com a Resolução nº. 338, de 06 de 
maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e com a RDC nº. 20, 
de 05 de maio de 2011, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de substâncias 
classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição, isoladas ou em associação, entre 
outras. 
 

Art. 96. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Gerência de 
Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis. 

 
 
 
 

Florianópolis,  de     de 2015. 

 

 

 

Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Junior 

Secretário Municipal de Saúde 
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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. 

 
ASSFAR – Setor municipal de Assistência Farmacêutica (Portaria/SS/GAB/nº. 125/2006), 
responsável pela coordenação e avaliação da política de assistência farmacêutica de modo 
articulado às equipes de saúde locais e regionais; responsável pela coordenação/avaliação de 
ações vinculadas ao Ciclo de Assistência Farmacêutica (seleção, aquisição, armazenamento, 
distribuição e dispensação), com base nos preceitos do Uso Racional de Medicamentos e de 
acesso aos medicamentos essenciais. Acesso em: 
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=assistencia+farmaceutica&menu= 
 
CAPS – Centros de Atenção Psicossocial que integram o SUS, cujo objetivo é atender aos 
portadores de transtornos mentais através de cuidados clínicos em atendimento individual, 
medicamentoso, psicoterápico, entre outros. Acesso em: www.portal.saude.gov.br. 
 
CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico, é o setor da Assistência Farmacêutica 
responsável pela aquisição, armazenamento e distribuição dos medicamentos na rede municipal 
de saúde, situado junto ao Almoxarifado Central da SMS.  
 
CEAF – Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 
 
CFT – Comissão Permanente de Farmácia e Terapêutica (Portaria/SS/GAB/nº. 276/2009), 
instância de caráter consultivo e de assessoria da SMS, vinculada à Gerência de Assistência 
Farmacêutica. Sua principal atribuição é a revisão e seleção periódica (a cada dois anos) de 
medicamentos para a REMUME. Acesso em: 
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=assfar+++cft 
 
CS – Centro de Saúde 
 
DAPS – Diretoria de Atenção Primária à Saúde 
 
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 

http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=182
http://www.saude.gov.br/
http://www.anvisa.gov.br/
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=assistencia+farmaceutica&menu
http://www.portal.saude.gov.br/
http://portal.pmf.sc.gov.br/entidades/saude/index.php?cms=assfar+++cft
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influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o reconhecimento de reações 
adversas potenciais e as condições de conservação dos produtos. 
 
DMAC – Diretoria de Média e Alta Complexidade 
 
INFOESTOQUE – Sistema informatizado utilizado pela Secretaria de Saúde para o controle de 
estoque de medicamentos, insumos e materiais nas unidades de saúde, Central de 
Abastecimento Farmacêutico e Almoxarifado. 
 
INFOSAÚDE – Sistema informatizado utilizado pela Secretaria de Saúde que permite o 
agendamento de consultas/exames, acesso ao prontuário do paciente e acompanhamento de 
usuários nas unidades de saúde da rede Municipal. 
 
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. 
 
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. 
 
NASF – Núcleo de Apoio à Saúde da Família 
 
NOTIVISA – Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária. 
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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. 
 
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, aprovada pela Resolução nº. 
20/CMS/2007. 
 
SMS – Secretaria Municipal de Saúde. 
 
SITETB – Sistema de Informações de Tratamentos Especiais de Tuberculose. 
 
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) 
 
SUS – Sistema Único de Saúde 
 
TBMR – Tuberculose Multirresistente. 
 
UPA – Unidade de Pronto-Atendimento. 
 
UDM – Unidade Dispensadora de Medicamento Antirretroviral. 
 
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). 

 
 

 

 

 
 

http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=751
http://e-legis.anvisa.gov.br/leisref/public/showAct.php?id=751
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ANEXO I – Laudo para solicitação de medicamentos do Componente 
Especializado.
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ANEXO II – Formulário de Pedido Mensal de Medicamentos para o Programa de Controle da 
Tuberculose – Casos Especiais/TBMR 

 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Programa de Controle da Tuberculose 
FORMULÁRIO DE PEDIDO MENSAL DE 

MEDICAMENTOS – Casos Especiais/TBMR 

 

UNIDADE DE SAÚDE:  Mês/Ano: 

 

Nome do Paciente: 
 
Tratamento Prescrito:  

 

 
 

MEDICAMENTOS Apresentação 
Saldo 
mês 

anterior 

Recebido 
no mês 

Dispensado 
no mês 

Saldo 
atual 

PEDIDO DO 
MÊS 

Amicacina 500mg, ampola      

Claritromicina 
500mg, 

comprimido 
     

Estreptomicina 1g, ampola 
 
 
 

    

Levofloxacino 
250mg, 

comprimido 
     

Levofloxacino 
500mg, 

comprimido 
     

Moxifloxacino 
400mg, 

comprimido 
     

Ofloxacino 
400mg, 

comprimido 
     

Pirazinamida 
500mg, 

comprimido 
     

Terizidona 
250mg, 

comprimido 
     

Outros:       

 
TDO COMPARTILHADO:   □ Não     □ Sim, entregar medicamentos na Unidade de Saúde _________________ 
 
 Florianópolis, __ / __ / __                                                                      ___________________________________ 
                                                                                                                         Responsável pelo Pedido 

Gerência de Assistência Farmacêutica – Secretaria Municipal de Saúde 
 Tel: 3239.1502     Fax: 3239.1568    E-mail: assfar.pmf@gmail.com 

ANEXO III - Formulário de Solicitação de Medicamentos Antirretrovirais. 

mailto:assfar.pmf@gmail.com
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ANEXO IV – Medicamentos padronizados nas maletas de urgência e emergência das 
unidades de saúde da SMS. 

 

MEDICAMENTO 
ESTOQUE 
PADRÃO 

REQUISIÇÃO 

Adrenalina 1 mg/mL solução injetável IV, IM, SC  ampola 1 mL 10 

Via InfoEstoque 

Atropina, sulfato 0,25 mg/mL  solução injetável IV, IM, SC  
ampola 1 mL 

10 

Glicose 50% solução injetável ampola 10 mL 5 

Ipratrópio, brometo 0,25 mg/mL solução inalante frasco 1 

Fenoterol, bromidrato 5 mg/mL solução inalante frasco 1 

Prometazina, cloridrato 25 mg/mL solução injetável IM ampola 2 
mL 

3 

Hidrocortisona, succinato sódico 100 mg pó liofilizado injetável 
IM, IV 

2 

Hidrocortisona, succinato sódico 500 mg pó liofilizado injetável 
IM, IV 

2 

Furosemida 10 mg/mL, solução injetável ampola 2 ml 4 

Biperideno 5 mg/mL solução injetável ampola 1 mL 2 

Farmácias de 
Referência  

Diazepam 5 mg/mL solução injetável IV, IM ampola 2 mL 4 

Diazepam 10 mg comprimido 10 

Haloperidol 5 mg/mL solução injetável IV, IM ampola 1 mL 2 

Morfina 10 mg/mL solução injetável IV, IM, peridural, intratecal 
ampola 1 mL 

3 
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ANEXO V – Medicamentos incluídos nas Maletas de Emergência das unidades CAPSi e 
CAPS II. 
 
 
 
 

MEDICAMENTO APRESENTAÇÃO 

 
ESTOQUE 
PADRÃO 

 

Biperideno 5mg/mL solução injetável ampola 1mL 3 

Biperideno 2mg comprimido 10 

Clorpromazina 5mg/mL solução injetável ampola 5mL 3 

Clorpromazina 25mg comprimido 10 

Clorpromazina 100mg comprimido 10 

Diazepam** 5mg comprimido 10  

Diazepam*** 10mg comprimido 10 

Haloperidol 5mg/mL solução injetável ampola 1mL 5 

Haloperidol** 2mg/mL solução oral 1 

Haloperidol 5mg comprimido 10 

Haloperidol 
decanoato*** 

50mg/mL solução injetável ampola 1mL 5 

Midazolam*** 1mg/mL solução injetável ampola 5mL 3 

         **disponível apenas na maleta do CAPSi 
         ***disponível apenas na maleta do CAPS II 
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ANEXO VI – Formulário de Notificação de Problemas Relacionados a Medicamentos 
(Farmacovigilância). 

 
FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS 

 
Nome do Notificador: _____________________________________  Profissão: _____________________ 
Unidade de Saúde: ______________________________________________   Data: __ / __  / __ 
Houve dano à saúde?     
□ SIM                                                                                     □ NÃO 

 

 

Favor enviar este Formulário preenchido 

para a Gerência de Assistência Farmacêutica: 
- E-mail: assfar.pmf@gmail.com 

- Fax: (48) 3239-1568 
 

1. Descreva detalhadamente o Evento Adverso: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
2. Data início dos sintomas: ____________________ 
 
3. Medicamento Suspeito: 
Nome Comercial: ___________________________________ 
Princípio ativo: _____________________________________ 
Forma farmacêutica e dose: __________________________ 
Nome do Laboratório: _______________________________ 
Data de validade: __ / __ / __      Lote: _________________ 
Data de Fabricação:__ /__ /__ 
Descontinuou uso do medicamento?   □ Sim    □ Não 
Produto apresenta alterações?   □ Sim    □ Não 
 
3. Uso de outros medicamentos? 
 

Nome 
Comercial 

Princípio Ativo Posologia 

   

   

   

   

   

 
4. Dados do Usuário: 
Nome Completo: ___________________________________ 
Cartão Nacional do SUS: _____________________________ 
Data de nascimento: __ / __ / __  
 
5. Outros dados relevantes: 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________ 
  
6. Data de identificação do problema: __ / __ / __ 

1. Motivo: 
□ Produto com suspeita de desvio de qualidade 
□ suspeita de produto falsificado 
□ suspeita de outras práticas irregulares 
 
 
2. Descreva detalhadamente a Queixa Técnica: 
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
____________________________________ 
 
 
3. Dados do Produto: 

Nome Comercial: _______________________________ 
Princípio ativo: _________________________________ 
Forma farmacêutica e dose:_______________________ 
Nome do Laboratório: ___________________________ 
Data de validade: __ / __ / __      Lote: _____________ 
Data de Fabricação:-__/__/__ 
Quantidade com suspeita de desvio de qualidade: 
 
4. Outros dados relevantes: 
________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________ 
 
5. Data de identificação do problema: __ / __ / __ 

mailto:assfar.pmf@gmail.com
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ANEXO VII - PORTARIA 85/2014 (Remédio em Casa) 
 
 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I, da Lei 
Orgânica do Município, c/c o art. 7º, inciso III, da Lei Complementar nº. 465/2013, e 

 
Considerando a elevada carga de morbidade e mortalidade ocasionada pelo aumento de prevalência 

de doenças crônicas na população; 
 
Considerando a importância da adaptação dos sistemas de saúde para o acompanhamento de pessoas 

com doenças crônicas como estratégia central para melhoria de desempenho do sistema de saúde; 
 
Considerando a importância da continuidade assistencial, da coordenação pela atenção primária, e do 

acesso a medicamentos essenciais na atenção a pessoas com doenças crônicas; 
 
Considerando a Portaria nº. 27, de 14 de março de 2013, que cria o Comitê Gestor do Programa 

Remédio em Casa de Florianópolis, 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1°. DEFINIR diretrizes para gestão e funcionamento do Programa Remédio em Casa no município 

de Florianópolis, fixando: 
 
I - Público alvo e critérios para inclusão, manutenção e exclusão de usuários do Programa;  
 
II - Procedimentos para prescrição de medicamentos para usuários do Programa;  
 
III - Monitoramento do Programa;  
 
IV - Elenco de medicamentos disponibilizados pelo Programa. 
 
Art. 2º. O Programa Remédio em Casa tem o objetivo de propiciar a continuidade da atenção em 

saúde e a adesão ao tratamento medicamentoso de pessoas com doenças crônicas, através do acesso facilitado a 
medicamentos de uso contínuo. 

 
Parágrafo único. O Programa Remédio em Casa destina-se exclusivamente aos moradores do 

município de Florianópolis, cadastrados em um dos Centros de Saúde (CS) da rede municipal e com 
acompanhamento de saúde realizado na rede municipal de Florianópolis. 
 

CAPITULO I  
PÚBLICO ALVO E CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO, MANUTENÇÃO E EXCLUSÃO DE USUÁRIOS NO 

PROGRAMA 
 

 
Art. 3º. A inclusão de usuários no Programa será feita pela equipe de saúde da família (EqSF) 

responsável pelo acompanhamento do usuário. 
 
Art. 4º. A inclusão de usuários no Programa somente poderá ser feita por médico lotado em um dos 

Centros de Saúde da rede municipal de saúde de Florianópolis, à exceção dos médicos vinculados aos Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF), de forma a garantir o acompanhamento e a coordenação do cuidado por Equipe 
de Saúde da Família, sendo vedada a inscrição de usuários no Programa por médicos de outros serviços da rede 
municipal, bem como por médicos da rede privada. 
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§ 1º. O Termo de Compromisso de adesão ao Programa Remédio em Casa conterá as normas do 

Programa e será fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde às suas Unidades de Saúde, sendo instrumento 
fundamental para a inclusão de usuários no Programa. 

 
§ 2º.  O Termo de Compromisso devidamente firmado pelo usuário, ou seu representante legal, 

permanecerá guardado na Unidade de Saúde à qual o usuário está vinculado por tempo indeterminado. 
 

Art. 5º. O Programa Remédio em Casa destina-se, exclusivamente, aos usuários moradores do 
município de Florianópolis cadastrados em Centro de Saúde do município que preencham, pelo menos, um dos 
requisitos abaixo: 
 

I - Pessoas idosas, com diagnóstico de hipertensão arterial (HA) e/ou diabetes mellitus (DM), usuárias 
de pelo menos um dos medicamentos de uso contínuo do elenco do Programa Remédio em Casa; 
 

II - Pessoas de qualquer idade, com dificuldades de locomoção, usuárias de pelo menos um dos 
medicamentos de uso contínuo do elenco do Programa Remédio em Casa. 

 
§ 1º. Serão consideradas pessoas idosas aquelas com mais de 65 (sessenta e cinco) anos completos 

na data de sua inclusão no Programa Remédio em Casa. 
 
§ 2º. Serão consideradas pessoas com dificuldades de locomoção aquelas que apresentem pelo 

menos uma das seguintes condições, na data de sua inclusão no Programa Remédio em Casa: (a) restrição ao leito; 
(b) dificuldade de locomoção para fora do domicílio sem acompanhante (c) deficiência física, síndrome de imobilidade 
e/ou uso de prótese e/ou órtese que exija acompanhante; (d) déficit cognitivo que exija cuidador. 

 
§ 3º. A inclusão de usuários neste Programa somente poderá ser feita após comprovação pela Equipe 

de Saúde da Família, com registro em prontuário, da observância dos critérios deste artigo e do seguinte, por meio de 
consulta e/ou visita domiciliar. 

 
§ 4º. Cabe à Equipe de Saúde da Família definir se o paciente e seus familiares possuem capacidade 

de compreensão, estrutura familiar e a orientação necessária para receber o remédio em domicílio, haja vista que a 
entrega não é feita por profissional de saúde, e que os entregadores não podem prestar qualquer orientação sobre o 
uso dos medicamentos. 
 

Art. 6º. São condições necessárias para inclusão de usuários no Programa, além do disposto nos 
artigos anteriores, os seguintes critérios clínicos de elegibilidade: 

 
§ 1º. Para pessoas idosas e com diagnóstico de hipertensão arterial, sem diabetes mellitus: 
 
I - Pressão arterial controlada, confirmada por no mínimo 3 (três) medidas, em dias e horários 

diferentes, nos seis meses anteriores à inclusão no Programa, anotadas em prontuário do usuário, de acordo com os 
seguintes valores: 

 
a) Idade de 65 a 80 anos: menor do que 140/90 mmHg; 
b) Idade maior que 80 anos: menor do que 150/90 mmHg. 
 
II - Função renal preservada, confirmada por exame laboratorial de até seis meses antes da inclusão 

no Programa, anotada em prontuário do usuário, de acordo com os seguintes valores: 
a) Taxa de filtração glomerular (estimada) maior ou igual a 60 mL/min/1,73 m2. 
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III - Ausência das seguintes condições associadas, de acordo com avaliação do médico assistente, ou 
anotação em prontuário do usuário: 

 
a) Insuficiência cardíaca; 
b) Insuficiência coronariana; 
c) Acidente vascular cerebral prévio; 
d) Doença arterial periférica; 
e) Internação por causas relacionadas a HA ou DM no ano anterior à inclusão no Programa. 
 
IV - Ter realizado, pelo menos uma vez, nos últimos cinco anos, os seguintes exames laboratoriais: 
 
a) Glicose; 
b) Colesterol total; 
c) Colesterol HDL; 
d) Triglicerídeos. 
 
§ 2º.  Para pessoas idosas e com diagnóstico de diabetes mellitus, com ou sem hipertensão arterial: 
 
I - Glicemia controlada, confirmada por no mínimo dois exames laboratoriais, com intervalo mínimo de 

seis meses, no ano anterior à inclusão no Programa, anotados em prontuário do usuário, com valores abaixo de 
7,5%. 

 
II - Função renal preservada, confirmada por exame laboratorial de até seis meses antes da inclusão 

no Programa, anotada em prontuário do usuário, de acordo com os seguintes valores: 
 
a) Taxa de filtração glomerular (estimada) maior ou igual a 60 mL/min/1,73 m

2
. 

 
III - Ausência das seguintes condições associadas, de acordo com avaliação do médico assistente ou 

anotação em prontuário do usuário: 
 
a) Insuficiência cardíaca; 
b) Insuficiência coronariana; 
c) Acidente vascular cerebral prévio; 
d) Doença arterial periférica; 
e) Neuropatia; 
f) Internação por causas relacionadas a HA ou DM no ano anterior à inclusão no Programa. 
 
§3º. Para pessoas com HA associada:  
 
I - Pressão arterial controlada, confirmada por no mínimo 3 (três) medidas, em dias e horários 

diferentes, nos seis meses anteriores à inclusão no Programa, anotadas em prontuário do usuário, de acordo com os 
seguintes valores: 

 
a) Pessoas com retinopatia: menor que 130/80 mmHg; 
b) Pessoas sem retinopatia: menor que 140/80 mmHg; 
 
§ 4º. Para pessoas com dificuldades de locomoção, com ou sem diagnóstico de hipertensão arterial, ou 

de diabetes mellitus: 
   I - Uso contínuo, comprovado por prescrição anotada em prontuário, de pelo menos um dos 

medicamentos do elenco do Programa Remédio em Casa. 
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Art. 7º. São condições necessárias para manutenção do usuário inscrito no Programa, além do 
disposto nos artigos anteriores, os seguintes critérios de acompanhamento: 

 
§ 1º. Para pessoas idosas e/ou com dificuldades de locomoção e com diagnóstico de hipertensão 

arterial, sem diabetes mellitus: 
 
I - Consulta médica anual; 

 
II - Controle de pressão arterial anual (três medidas, em dias e horários diferentes, anotadas no 

prontuário do usuário); 
 
III- Realização anual dos seguintes exames laboratoriais:  
 
a) creatinina;  
b) exame qualitativo de urina;  
c) potássio (caso utilize inibidores do sistema renina-angiotensina ou diuréticos). 
 
§ 2º. Para pessoas idosas e/ou com dificuldades de locomoção e com diagnóstico de diabetes 

mellitus, com ou sem hipertensão arterial: 
 
I - Consulta médica semestral;  
 
II - Controle de pressão arterial (três medidas, em dias e horários diferentes, anotadas no prontuário 

do usuário) semestral (se tiver HA associada ou nefropatia) OU anual (se não tiver HA associada ou nefropatia); 
 
III - Realização semestral do seguinte exame laboratorial:  
 
a) hemoglobina glicosilada. 
 
IV - Realização anual dos seguintes exames laboratoriais:  
 
a) creatinina;  
b) exame qualitativo de urina;  
c) colesterol total;  
d) colesterol HDL;  
e) triglicerídeos.  
 
IV - Avaliação clínica anual (exame físico anotado em prontuário) dos pés e de presença de 

neuropatia. 
 
§ 3º.  Para pessoas com dificuldades de locomoção, sem diagnóstico de hipertensão arterial, ou de 

diabetes mellitus: 
 
I - Consulta médica anual. 
 
Art. 8º. O usuário inscrito no Programa poderá ser desligado pelo médico da Equipe de Saúde da 

Família responsável por seu acompanhamento, nos seguintes casos: 
 
I - Deixar de atender a algum dos critérios dispostos nos artigos acima; 
 
II – Deixar de atender algum dos itens do Termo de Compromisso de adesão ao Programa Remédio 

em Casa; 
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III – Não atualizar seu cadastro no Centro de Saúde, impossibilitando assim a entrega dos 
medicamentos; 

 
IV – Agir com má fé em relação ao Programa.  
 
§ 1º. O usuário poderá ser desligado do Programa se após 3 (três) tentativas frustradas de entrega, 

em dias e horários diferentes, e contato do Farmacêutico do Programa com a Equipe de Saúde da Família, a entrega 
não for viabilizada. 

§ 2º. O procedimento de exclusão do usuário deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
contados entre a primeira tentativa frustrada de entrega e sua exclusão do Programa. 

 
§ 3º. Cabe ao farmacêutico do Programa realizar a exclusão do usuário, com registro em prontuário 

da motivação/justificativa.  
 
§ 4º. Cabe ao profissional prescritor, ou ao farmacêutico responsável pelo programa, quando 

aplicável, o registro em prontuário acerca das causas da exclusão de um paciente, nos termos dos critérios dispostos 
nesta Portaria. 

 
CAPÍTULO II  

PROCEDIMENTOS PARA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA 
 
 
Art. 9º. A inscrição de usuários no Programa deverá ser feita por médico do Centro de Saúde ao qual 

o usuário está vinculado, em ícone próprio do Programa Remédio em Casa, no prontuário eletrônico da SMS 
(Infosaúde), observado o disposto no art. 4

o
.  

 
Art. 10. O registro do acompanhamento de usuários inscritos no Programa deverá ser feito por 

profissionais do Centro de Saúde ao qual o usuário está vinculado, em ícone próprio do Programa Remédio em Casa, 
no prontuário eletrônico da SMS (Infosaúde), sem prejuízo das demais formas de registro necessárias ao 
acompanhamento clínico do usuário. 

 
Art. 11. A prescrição de medicamentos do elenco disponível pelo Programa Remédio em Casa 

deverá ser feita por meio do prontuário eletrônico da SMS (Infosaúde), no receituário denominado “Programa 
Remédio em Casa”. 

 
§ 1º. Ao prescrever um ou mais medicamentos que fazem parte do elenco do Programa Remédio em 

Casa aos usuários inscritos neste, o médico deverá observar a necessidade de enviar a prescrição, por meio do 
acionamento de campo específico no prontuário eletrônico da SMS (Infosaúde). 

 
§ 2º. A prescrição de medicamentos que não fazem parte do elenco do Programa Remédio em Casa 

deverá ser feita nos demais receituários (Normal e Especial), também existentes no prontuário eletrônico da SMS 
(Infosaúde).  

 
Art. 12. A prescrição de medicamentos do elenco de medicamentos do Programa Remédio em Casa 

poderá ser feita para períodos de, no mínimo, 1 (um) mês e, no máximo, 6 (seis) meses contínuos, a critério do 
médico assistente. 

§ 1º. A renovação da prescrição de medicamentos do elenco disponibilizado pelo Programa Remédio 
em Casa deverá respeitar o período mínimo, de 1 (um) mês, e o período máximo, de 6 (seis) meses contínuos. 

 
§ 2º. O médico deverá observar a necessidade de enviar a prescrição a cada renovação, através do 

acionamento de campo específico no prontuário eletrônico da SMS (Infosaúde). 
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§ 3º. A solicitação de renovação da prescrição é de responsabilidade do usuário, devendo ser 
requisitada à respectiva Equipe de Saúde da Família em tempo hábil para gerar nova entrega, de forma a evitar 
descontinuidade no tratamento. 
 

§ 4º. A quantidade de medicamentos entregue pelo Programa Remédio em Casa será 
correspondente ao período de 30 (trinta) dias de tratamento. 

 
 

CAPÍTULO III  
ELENCO DE MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

  
 
Art. 13. Os medicamentos disponibilizados pelo Programa Remédio em Casa, para os usuários 

inscritos no Programa, fazem parte do Componente Básico da Assistência Farmacêutica da Relação Municipal de 
Medicamentos (REMUME), disponível na página eletrônica da Secretaria Municipal de Saúde. 

 
§. 1º. Apenas os medicamentos da REMUME classificados como de uso contínuo e dispensados em 

Centros de Saúde da rede municipal são elegíveis para o Programa Remédio em Casa. 
 
§. 2º. Não são elegíveis para o Programa Remédio em Casa os medicamentos prescritos para uso 

ocasional (com a descrição “se necessário”). 
 
§ 3º. Não serão disponibilizados pelo Programa Remédio em Casa medicamentos fornecidos a 

usuários em cumprimento de determinação judicial. 
 
§ 4º. O Programa Remédio em Casa não fornecerá outros insumos para cuidados em saúde além de 

medicamentos. 
 
§ 5º. O elenco de medicamentos disponibilizados pelo Programa Remédio em Casa encontra-se 

disponível na forma do anexo I desta Portaria. 
 

Art. 14. O elenco de medicamentos disponibilizados pelo Programa Remédio em Casa somente 
poderá ser alterado pelo Comitê Gestor do mesmo, com anuência da Comissão de Farmácia e Terapêutica da 
Secretaria Municipal de Saúde. 

 
Art. 15. A distribuição e a entrega de medicamentos que não fazem parte do elenco do Programa 

Remédio em Casa, bem como de outros insumos de saúde, seguem os fluxos já estabelecidos na Secretaria 
Municipal de Saúde para todos os usuários do sistema de saúde municipal, inclusive àqueles cadastrados no 
Programa.   

 
CAPÍTULO IV  

MONITORAMENTO DO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 
 
Art. 16. O monitoramento do Programa será realizado pelo Comitê Gestor do Programa Remédio em 

Casa e pela Gerência de Assistência Farmacêutica, por meio de relatórios gerados no Infosaúde. 
§ 1º.  O Comitê Gestor do Programa Remédio em Casa e a Gerência de Assistência Farmacêutica, 

em conjunto com as demais áreas relacionadas ao Programa, deverão construir mecanismos e instrumentos para 
monitoramento e avaliação do Programa, inclusive de seus aspectos de custo-efetividade, de forma integrada aos 
objetivos do Plano Municipal de Saúde e aos indicadores do Pacto Municipal de Saúde. 
 

Art. 17. Os casos omissos serão julgados pelo Comitê Gestor do Programa Remédio em Casa. 
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Art. 18. Fica revogada a Instrução Normativa nº. 06/2013, de 23 de setembro de 2013.  
 
Art. 19. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. 

 

Florianópolis, 08 de outubro de 2014. 

 
 
 
 

Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Junior 

Secretário Municipal de Saúde 

  



 

 
 

 

 

  

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 
 
 

MEDICAMENTO APRESENTAÇÃO 

Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido 

Alendronato de sódio 70 mg comprimido 

Amiodarona  200 mg comprimido 

Anlodipino, besilato 5 mg comprimido 
10 mg comprimido 

Atenolol 50 mg comprimido 

Captopril 25 mg comprimido 

Carbonato de cálcio 1250 mg (Equiv. 500 mg 
de Cálcio) 

500 mg comprimido 

Cálcio, carbonato + colecalciferol 500 mg + 200UI comprimido 

Carvedilol** 6,25 mg comprimido 
12,5 mg comprimido 

Clopidogrel 75 mg comprimido 

Digoxina** 0,25 mg comprimido 

Dipirona sódica* 500 mg comprimido 

Enalapril, maleato 
 

10 mg comprimido 
20 mg comprimido 

Espironolactona  25 mg comprimido 

Furosemida** 40 mg comprimido 

Glibenclamida 5 mg comprimido 

Hidroclorotiazida 25 mg comprimido 

Ibuprofeno* 
 

300 mg comprimido 
600 mg comprimido 

Isossorbida, dinitrato** 10 mg comprimido 

Isossorbida, mononitrato** 
 

20 mg comprimido 
40 mg comprimido 

Levotiroxina de sódio 25 mcg comprimido 
50 mcg comprimido 
100 mcg comprimido 

Losartan potássico 50 mg comprimido 

Metformina, cloridrato 850 mg comprimido 

Metildopa 250 mg comprimido revestido 

Omeprazol* 20 mg cápsula 

Paracetamol* 500 mg comprimido 

Propanolol, cloridrato 40 mg comprimido 

Sinvastatina 20 mg comprimido 
40 mg comprimido 

Verapamil, cloridrato 80 mg comprimido revestido 

* Quando prescritos para uso contínuo. 
** Quando prescritos para usuários incluídos no Programa devido ao critério do inciso II do Artigo 5º (usuários com 
dificuldade de locomoção). 
 
 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO DE ADESÃO AO PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 



 

 
 

 

 

  

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

 
Pelo presente termo, a Secretaria Municipal de Saúde, com 

Sede na Avenida Prof. Henrique da Silva Fontes, nº. 6100, Florianópolis-SC e o(a) 
usuário(a) ______________________________________________, portador (a) do 
documento de identidade ____, nº. _________________________, residente no 
endereço: ________________________________________, Bairro: 
____________________, CEP: ________________, e vinculado ao Centro de Saúde 
____________________________ firmam o presente Termo de Compromisso, conforme 
as Cláusulas a seguir:  

 
 

Cláusula 1ª: O Programa Remédio em Casa destina-se exclusivamente aos moradores do município de 
Florianópolis. 
Cláusula 2ª: Deverão ser respeitados os seguintes critérios de inclusão: 
a) Pessoas idosas (mais de 65 anos), com diagnóstico de hipertensão arterial (HA) e/ou diabetes mellitus (DM) e 
usuárias de pelo menos um dos medicamentos de uso contínuo do Programa Remédio em Casa; 
b) Pessoas de qualquer idade, com dificuldades de locomoção e usuárias de pelo menos um dos medicamentos de 
uso contínuo do elenco do Programa. 
Cláusula 3ª: A inclusão de usuários neste Programa somente poderá ser feita após comprovação pela Equipe de 
Saúde da Família, com registro em prontuário, da observância dos critérios por meio de consulta e/ou visita 
domiciliar. 
Cláusula 4ª: São condições mínimas necessárias para manutenção do usuário inscrito no Programa, conforme 
Portaria 85/2014: 
a) Consulta Médica periódica; 
b) Realização de exames laboratoriais e outros controles solicitados pelo médico.  
c) Observância dos critérios clínicos da Portaria 85/2014. 
Cláusula 5ª: São critérios de exclusão do Programa: 
a) Deixar de atender os critérios dispostos na Portaria 85/2014; 
b) Deixar de atender algum dos itens deste Termo de Compromisso; 
c) Agir de má fé em relação ao Programa. 
d) O usuário poderá ser desligado do Programa após 3 (três) tentativas frustradas de entrega, em dias e horários 
diferentes. 
Cláusula 6ª: A solicitação de renovação da Prescrição (Receita) é de responsabilidade do usuário, devendo ser feita 
à respectiva equipe de saúde da família em tempo hábil para gerar nova entrega, de forma a evitar a descontinuidade 
no tratamento. 
Cláusula 7ª: É dever do usuário informar à equipe e o médico da sua Unidade de Saúde sobre qualquer 
intercorrência na sua saúde ou fato novo relacionado ao seu tratamento. 
Cláusula 8ª: O Programa Remédio em Casa conta com um elenco próprio de medicamentos, conforme Portaria 
85/2014. O Programa não fornecerá outros medicamentos e insumos para cuidados em saúde além de seu elenco 
próprio. 
Cláusula 9ª: É dever do usuário manter seus dados cadastrais sempre atualizados, comunicando qualquer mudança 
de endereço ou telefone à Unidade de Saúde, a fim de evitar problemas na entrega. 
 

 
Florianópolis, ___ de __________________de 201__. 

 
 

___________________________ 
Usuário ou representante legal 

 

ANEXO VIII – PORTARIA 55/2014 - NÚCLEO DE ATENDIMENTO JUDICIAL (NAJ) 
 



 

 
 

 

 

  

Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Florianópolis 

Secretaria Municipal de Saúde 

 

 

O Secretário Municipal de Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 82, inciso I, da Lei Orgânica do 
Município, c/c o art. 7º, inciso III, da Lei Complementar nº. 465/2013, e RESOLVE:  
 
Art. 1º. INSTITUIR, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis (SMS), o Núcleo de Atendimento 
Judicial para fornecimento de medicamentos, subordinado à Assessoria Jurídica.  
 
Art. 2º. O Núcleo de Atendimento Judicial para fornecimento de medicamentos será coordenado pela servidora 
LUCIANE ANITA SAVI, farmacêutica, matrícula nº. 236411. Art. 3º. Compete ao Núcleo de Atendimento Judicial:  
 
I – Verificar se a ordem judicial está sendo cumprida por outro réu, de modo a evitar multiplicidade de atendimento e 
gastos desnecessários;  
 
II - Providenciar toda a documentação necessária para o cumprimento da ordem judicial, a partir do documento 
encaminhado pela Assessoria Jurídica, observando critérios técnicos pertinentes a dispensação de medicamentos, 
bem como a legislação sanitária vigente;  
 
III - Verificar se o medicamento solicitado possui registro e se é de uso autorizado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária – ANVISA; Notificar a Assessoria Jurídica no caso do medicamento demandado não estar nestas 
condições; 
 
IV – Comunicar a Assessoria Jurídica se houver conflito entre a ordem judicial e a prescrição médica, ou qualquer 
outra questão que impeça o cumprimento da ordem judicial; 
 
V – Abrir e acompanhar o processo de aquisição de medicamentos mediante ordem judicial;  
 
VI – Realizar a análise técnica de licitações para aquisição de medicamentos por ordem judicial; 
 
VII - Localizar, no sistema cadastro de Família, ou no sistema Cartão Nacional de Saúde, se o paciente reside no 
Município de Florianópolis; 
 
VIII – Comunicar a equipe de Saúde da Família sobre o atendimento judicial do cidadão, visando a adequação do seu 
tratamento de acordo com as Políticas Públicas de Saúde vigentes;  
 
IX – Comunicar a Assessoria Jurídica sobre possibilidades de adequações da ordem judicial visando o uso racional 
de medicamentos;  
 
X – Prestar esclarecimento formal, quando solicitado, ao Judiciário e aos autores sobre o cumprimento das ordens 
judiciais;  
 
XI – Providenciar a documentação necessária e encaminhá-la a Assessoria Jurídica, a fim de que sejam solicitados 
os devidos ressarcimentos de acordo com as ordens judiciais. Art. 4º.  
 
Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.  
Florianópolis, 07 de agosto de 2014.  
 

Carlos Daniel Magalhães da Silva Moutinho Júnior 
Secretário Municipal de Saúde 

 


