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INSTRUÇAO NORMATIVA Nº. 006/2009 

VERSAO – 01 

APROVAÇAO EM – 15/12/2009 

UNIDADE RESPONSAVEL – Secretaria Municipal 

de Saúde e Saneamento Básico. 

 

 

I – DA FINALIDADE 

 

 

Art. 1º - Dispõe sobre a obrigatoriedade no cumprimento das Normas e Rotinas 

de Dispensação, Solicitação de Material, Recebimento, Armazenamento e Controle de 

Estoque de Medicamentos a serem executadas pelos Serviços de Saúde da Secretaria 

Municipal de Saúde e Saneamento Básico. 

 

 

II – ABRANGÊNCIA 

 

 

Art. 2º - Abrange todas as unidades da estrutura organizacional, da 

administração direta e indireta; 

 

A Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Itaúba, bem como o Poder 

Legislativo Municipal, por tratar-se de órgãos gestores de orçamento próprios, adaptarão 

ao seu âmbito de atuação as rotinas e procedimento ora estabelecidos; 

 

 

III – CONCEITOS 

 

Art. 3º - Pelos procedimentos abaixo citados conceituam-se: 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Avenida Tancredo Neves, 799 – Centro – CEP 78.510-000 

0xx66  3561-1196 – E-mail: prefeituraitauba@ibest.com.br 

 

 

Prefeitura Municipal de Itaúba 

 

 

2 

Medicamentos: toda a substância ou associação de substâncias apresentada 

como possuindo propriedades curativas ou preventivas de doenças em seres humanos ou 

dos seus sintomas ou que possa ser utilizada ou administrada no ser humano com vista a 

estabelecer um diagnóstico médico ou, exercendo uma acção farmacológica, imunológica 

ou metabólica, a restaurar, corrigir ou modificar funções fisiológicas. 

 

IV- DA BASE LEGAL E REGULAMENTAR 

 

Art. 4°. A normativa será exercida em obediência ao disposto na Constituição 

Federal, Lei Federal nº. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, Decreto nº. 74.170, de 10 de 

junho de 1974, que regulamenta a Lei nº. 5.991/73; Lei Federal n° 9.787 de 10 de 

fevereiro de 1999, Portaria nº. 1.179, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA, de 17 de junho de 1996 e as normas estabelecidas nesta Instrução. 

 

V – DA RESPONSABILIDADE 

  

Art. 5º - São responsabilidades: 

 

1. Da Unidade Responsável pela Instrução Normativa (Secretaria Municipal 

de Saúde e Saneamento Básico): 

 

 promover discussões com as unidades executoras e com a unidade 

responsável pela coordenação do controle interno, para definir as rotinas de trabalho; 

  obter a aprovação da Instrução Normativa, após submete-la à apreciação 

da unidade responsável pela coordenação do controle interno, e promover a sua 

divulgação e implementação; 

 manter atualizada, orientar as áreas executoras e supervisionar a aplicação 

da Instrução Normativa. 
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2. Das Unidades Executoras: 

 

 atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa na 

fase de sua formação, quanto ao fornecimento de informações e à participação no 

processo de elaboração e atualização 

 alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que 

se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando a sua otimização, tendo em 

vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o aumento da 

eficiência operacional; 

 manter a Instrução Normativa à disposição de todos funcionários da 

unidade, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 

 cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial 

quanto aos procedimentos de controle e quanto à padronização dos procedimentos na 

geração de documentos, dados e informações. 

 

3. Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

 

 prestar o apoio técnico na fase de elaboração das Instruções Normativas e 

em suas atualizações, em especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos 

de controle e respectivos procedimentos de controle; 

 através da atividade de auditoria interna, avaliar a eficácia dos 

procedimentos de controle inerentes a cada sistema administrativo, propondo alterações 

nas Instruções Normativas para aprimoramento dos controles ou mesmo a formatação de 

novas Instruções Normativas; 

 

VI - DOS PROCEDIMENTOS 

 

Art. 6º. A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico será responsável 

pela Dispensação, Solicitação de Material, Recebimento, Armazenamento e Controle de 

Estoque de Medicamentos mencionados neste instrumento. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Avenida Tancredo Neves, 799 – Centro – CEP 78.510-000 

0xx66  3561-1196 – E-mail: prefeituraitauba@ibest.com.br 

 

 

Prefeitura Municipal de Itaúba 

 

 

4 

1 - Orientações gerais sobre a dispensação 

 

a) Todo o medicamento só poderá ser fornecido mediante apresentação de receita de 

profissional habilitado. 

 

Obs. : As Unidades que até esta data ainda fornecem medicamento sem a apresentação 

da receita médica ou odontológica deverão realizar contagem de estoque e a partir deste 

momento devem fornecer medicamento obedecendo as regras desta Instrução. 

 

b) A receita deverá ser emitida em português compreensível e por extenso, em letra 

legível, em duas vias, observada a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, 

em consonância com o art. 35, da Lei nº. 5.991/73, além de conter: 

I - nome do paciente; 

II - nome do medicamento; 

III - posologia e quantidade a ser dispensada; 

IV - nome do médico ou odontólogo, enfermeiro, com o respectivo; 

V - número de registro no CRM-MT, CRO-MT ou COREM-MT; 

VI - data e assinatura.                                     

 

c) Os receituários deverão conter, em forma de carimbo, o nome da Unidade, Centro de 

Saúde ou Equipe de PSF. Para isso, o receituário pode ser carimbado previamente por 

algum funcionário da Unidade antes de ser preenchido pelo prescritor, podendo ser 

também o carimbo do próprio prescritor. Nas receitas oriundas de hospitais deverá 

constar identificação impressa do mesmo. 

 

d) A nomenclatura utilizada é obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB) 

ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI), de acordo com a Lei 9.787 

de 10 de fevereiro de 1999. 

 

e) As farmácias e serviços de saúde gerenciados pela Secretaria Municipal de Saúde 

atenderão somente receitas oriundas dos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde 

e da Rede Municipal. 
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f) Não é permitido o recebimento e dispensação de amostra-grátis de medicamentos, bem 

como, devoluções/doações de usuários. 

 

g) Os pacientes maiores de 60 anos, os deficientes físicos e gestantes terão cada 

farmácia uma fila exclusiva, desde que a receita seja para o paciente ou familiar. 

 

2 – Fluxo para a dispensação 

 

a) Ler atentamente a receita, verificar se o medicamento prescrito já não foi fornecido, 

orientar o paciente quanto ao uso. Se houver necessidade de fracionamento, efetuar de 

maneira a conservar a identificação do medicamento. Não aceitar prescrições com 

rasuras. 

 

b) Cada medicamento da receita (1ª e 2ª vias) deve receber o carimbo de fornecimento 

com anotação da quantidade fornecida, data e rubrica do funcionário. A 1ª via para evitar 

duplicidade de entrega e a 2ª para fins de supervisão/auditoria. 

 

c) No caso de receitas com apenas a primeira via solicitar cópia ao usuário. 

 

d) Os medicamentos devem ser dispensados ao próprio usuário ou pessoa devidamente 

identificada. Ambos devem apresentar documento de identidade. Cada pessoa terá direito 

a retirar medicamentos para, no máximo, três diferentes usuários, revendo-se esta norma 

nos casos extraordinários. Os boletins de ocorrência de furto/extravio de documentos têm 

validade de sete dias. Após este período não poderão ser aceitos para dispensação de 

medicamentos. Somente serão aceitos documentos com foto. 

 

e) A idade mínima para retirada de medicamentos básicos é de 16 anos e para 

medicamentos controlados, 18 anos. Para a retirada de anticoncepcionais, gestantes e 

mães menores de 16 anos, não será exigida idade mínima. 

 

f) Os medicamentos somente poderão ser fornecidos para um mês. 
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g) As receitas perderão sua validade em trinta dias, devendo ser renovadas pelo 

prescritor, com exceção dos antibióticos que terão prazo de dez dias. Para os 

anticoncepcionais a receita terá validade de acordo com o especificado ou conforme 

número de cartelas prescrito, com tratamento para até um ano. O cartão da mulher será 

aceito para o fornecimento de anticoncepcionais somente mediante apresentação da 

receita médica. 

 

h) As prescrições médicas elaboradas para um período de tratamento superior a 30 dias – 

doenças crônico-degenerativas e anticoncepcionais orais – deverão apresentar, de 

maneira explícita e pelo médico, a identificação do referido período de tratamento (até o 

limite de seis meses) por meio da posologia e quantidade total de unidades farmacêuticas 

a serem utilizadas e/ou por meio da descrição do tempo. A dispensação deverá ser de 

forma gradual, para cada trinta dias de tratamento, obedecendo-se a posologia 

especificada pelo prescritor. Caso não conste descrição do período, ou somente esteja 

especificado uso contínuo, os medicamentos serão dispensados para o prazo máximo de 

trinta dias de tratamento. 

 

i) Em relação aos medicamentos controlados, somente poderão ser fornecidos na 

quantidade de 30 dias de tratamento, tendo também a receita os mesmos trinta dias de 

validade, a contar da data da emissão, respeitando-se sua área distrital. 

 

j) As receitas de pacientes hospitalizados ou albergados em clínicas particulares, 

entidades filantrópicas e outras instituições, só terão validade se a instituição for 

cadastrada através de processo administrativo aberto junto ao protocolo central da 

Prefeitura Municipal de Itaúba/MT.  

 

k) O acesso às dependências da Farmácia e respectiva sala de estocagem é restrito aos 

funcionários do setor. Demais servidores somente podem ter acesso quando 

acompanhados por funcionário da unidade. A sala de dispensação e de estocagem 

devem ficar chaveadas. A posse das chaves é de exclusiva responsabilidade do 
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Farmacêutico e Coordenador da Unidade e/ou funcionário designado e não deve ficar 

acessível a funcionários estranhos ao serviço. 

l) Deverão estar disponíveis no local de atendimento (para encaminhamento – 

acolhimento) as listas de medicamentos fornecidos por outros serviços: medicamentos 

excepcionais/especiais, medicamentos para DST/AIDS, medicamentos para tuberculose, 

antitabagismo. 

 

m) Os cadastros de pacientes só terão validade dentro da própria unidade de referência 

do paciente. 

 

n) O fornecimento de inalatórios e insulina, será feito pela unidade de referência do 

paciente.  

 

o) As prescrições de antibióticos utilizados no tratamento de doenças agudas serão 

entregues para um prazo máximo de 14 dias de tratamento, salvo em situações 

justificadas clinicamente pelo prescritor no verso da receita a ser retida na farmácia e 

avaliadas pelo Farmacêutico e/ou Funcionário designado para a função. 

 

p) As prescrições de analgésicos, antipiréticos e antiinflamatórios serão atendidas em, no 

máximo, um frasco ou 30 comprimidos. Quando houver o termo “se necessário”, “se dor” 

ou “se febre”, serão dispensados um frasco ou vinte comprimidos. Para quaisquer 

quantidades maiores que estas, a prescrição deverá vir acompanhada de justificativa de 

médico especialista. 

 

3 - Orientações específicas para dispensação 

 

a) Conferir no mínimo duas vezes o medicamento a ser fornecido: ao retirar o 

medicamento da prateleira e ao entregá-lo ao usuário. Orientar e solicitar que o usuário 

também confira o(s) medicamento(s) ao recebê-lo(s) e antes de utilizá-lo(s). 

 

b) Antes de dispensar o medicamento realizar exame físico da embalagem e conteúdo 

para verificar se existem alterações visíveis. 
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c) Orientar o paciente quanto ao uso do medicamento, reforçando a importância da 

obediência dos horários. 

 

d) Fornecer a bula que acompanha os medicamentos. 

 

e) De acordo com a Resolução RDC nº. 135, de 29 de maio de 2003, da ANVISA, será 

permitido ao farmacêutico, EXCLUSIVAMENTE, a substituição do medicamento de 

referência prescrito pelo genérico (DCB) correspondente e, neste caso, deve o mesmo 

apor seu carimbo – onde constará seu nome e inscrição no CRF-MT – datar e assinar. 

 

f) O ajuste de doses só poderá ser feito em Unidades Locais de Saúde onde há 

profissional farmacêutico. 

 

g) É obrigatório, no ato da entrega do medicamento: 

I - Anotar a quantidade de medicamento fornecida; 

II - Datar e carimbar (FORNECIDO ou EM FALTA) nas 02 (duas) vias do 

receituário; 

III - Arquivar a 2º (segunda) via pelo prazo de 90 (noventa) dias. 

 

4 – Orientação ao usuário 

 

a) O responsável deverá apresentar o medicamento ao paciente, retendo a 2ª (segunda) 

via da receita, que deverá ficar na unidade por 90 (noventa) dias para posterior 

supervisão, e deverá explicar a receita médica ao paciente, observando: 

 

I - o nome do medicamento, 

II - a dosagem; 

III - apresentação; 

IV - posologia; 

V - duração do tratamento; 

VI - data da prescrição; 
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VII - ainda, se o paciente entendeu a orientação sobre o uso. 

 

VIII - e, em caso de medicamentos líquidos, administrados por via oral, deve o 

responsável explicar como usar os instrumentos de medidas.  

 

5 – Dos medicamentos de uso contínuo. 

  

 
a) São medicamentos de uso contínuo: 

I - os anti-hipertensivos; 

II - os diuréticos; 

III - os cardiovasculares; 

IV - os hipoglicemiantes; 

V - e os hormônioterápicos. 

 

b) As prescrições de medicamentos de uso contínuo têm validade de 03 (três) meses e, 

após este período, o paciente deverá consultar o médico para reavaliação médica. 

 

c) No ato de entrega do medicamento, a receita deverá ser carimbada no verso das suas 

duas vias, onde constará a quantidade fornecida, a data, e deverá ser retida a 2ª 

(segunda) via. 

 

d) No mês seguinte, como o paciente terá apenas a 1ª (uma) via da receita, deve o 

fornecimento ser anotado no seu verso e no Relatório Ambulatorial de Atendimento 

Individual, com a observação do abaixo indicado: 

 

I – a devolução da receita ao paciente; 

II – a dispensação a quantidade suficiente para um mês de tratamento. 

 

6 - Solicitação de reposição 

 

a) O pedido deve ser realizado no formulário – Solicitação de Material/Medicamento, 

mensalmente, até o dia 14 de cada mês sem exceção. 
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b) Obrigatoriamente deve ser contada a quantidade total de medicamentos existente na 

farmácia e no almoxarifado antes de se efetuar o pedido de reposição, informando a data 

da contagem. 

 

c) Respeitar sempre o limite máximo a ser pedido, de acordo com o consumo médio 

mensal, informado a Coordenação. 

 

d) O pedido deve conter o nome legível e o nº. da matrícula da pessoa que o fez, devendo 

vir assinado também pela chefia da Unidade de Saúde quando não houver Farmacêutico 

na Unidade de Saúde. 

 

e) Os pedidos extras devem ser feitos no formulário de Pedido de Material, devendo 

seguir o mesmo trâmite normal. Só será autorizado o fornecimento em caso de extrema 

urgência. 

 

7 - Recebimento e armazenamento do medicamento 

 

a) Verificar se acompanha a entrega dos medicamentos o formulário Solicitação de 

Material/Medicamento ou Pedido de Material preenchido pela Unidade de Saúde na 

ocasião do pedido. 

 

b) Conferir a quantidade recebida de volumes, registrada na solicitação, no momento da 

entrega . O conteúdo interno deve ser conferido, no máximo, em até 72 (setenta e duas) 

horas após o recebimento. 

 

c) Informar qualquer divergência através de memorando dentro de 72 (setenta e duas) 

horas úteis após o recebimento. 

 

d) Inspecionar o produto quanto a sua embalagem (presença de umidade, condições do 

rótulo, condições de fechamento da embalagem e condições da caixa). 
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e) Inspecionar o produto quanto à qualidade macroscópica – sinais físicos (odor, presença 

de precipitados, separação de fases, homogeneidade da coloração e presença de 

sujidades). 

 

f) Observar o prazo de validade do medicamento. 

 

g) Os medicamentos deverão ser organizados em ordem alfabética por nome genérico 

(DCB), lote e validade. 

 

h) O medicamento com prazo de validade mais próximo deve estar à frente do 

medicamento com vencimento posterior. 

 

i) Indicar com cartazes o lote que deve ser utilizado primeiramente. 

 

j) Conservar os medicamentos ao abrigo da luz direta. 

 

k) Manter distância entre os produtos para facilitar a circulação de ar interna. 

 

l) Observar a empilhamento máximo recomendado pelo fabricante. 

 

m) Não colocar medicamentos em contato direto com o chão, encostado às paredes ou 

muito próximo do teto. 

 

n) Estocar os medicamentos em local específico e destinado somente para este fim. 

 

o) Controlar a temperatura de armazenamento de medicamentos que devem ser mantidos 

sob refrigeração. O refrigerador deve ser utilizado exclusivamente para armazenar 

medicamentos. A temperatura deve ser registrada diariamente em planilha específica. 
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8- Controle de Estoque 

 

a) Utilizar a ficha de Controle de estoque de Medicamentos, devendo ser garantida a 

rastreabilidade dos medicamentos dispensados. 

 

b) A cada entrada no estoque de medicamentos lançar na ficha e/ou sistema 

informatizado (anotar as quantidades recebidas, nº. lote e fabricante). Registrar também 

todas as saídas. 

 

c) Inventário(s): contar o estoque, no mínimo, a cada vez que é elaborado o pedido de 

medicamentos ao almoxarifado e anotar a data e o saldo. 

 

d) As receitas retidas dos medicamentos dispensados por receita, o formulário para 

dispensação dos sem retorno de receita, Pedido de Material, os memorandos de estorno, 

o cadastro de anticoncepcionais e os formulários informando e/ou devolvendo os 

medicamentos vencidos ou com irregularidades comprovadas são documentos 

comprobatórios para saída de estoque e devem ficar arquivados na Unidade, por ordem 

cronológica e por tipo de documento, por um período de cinco anos. Após este período as 

receitas deverão ser fragmentadas e recicladas. 

 

e) Deve ser enviado mensalmente ao Controle Interno um relatório quantitativo de número 

de receitas e atendimentos nas farmácias das unidades. As mesmas poderão ser 

avaliadas por auditoria a qualquer momento. 

 

9 - Medicamentos com vencimento próximo e/ou vencido 

 

a) Devem ser obedecidos os seguintes procedimentos no caso de medicamentos por 

vencer: 

I - Todo o medicamento que por ventura estiver com a data de validade 

próxima ao vencimento, e se dentro desse período não for utilizado pela Unidade de 

Saúde, deverá ser devolvido ao Almoxarifado com um prazo mínimo de quatro meses 
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antes do vencimento. Medicamentos que estiverem com estoque para mais de dois 

meses, na unidade, também devem ser devolvidos. 

II - Acompanha a devolução, o Formulário de Devolução de Medicamentos 

contendo o nome da Unidade de Saúde, nome genérico e comercial do medicamento, 

código, unidade, quantidade, lote, data de validade e assinatura da chefia da Unidade de 

Saúde, bem como do Farmacêutico  e/ou Funcionário designado. Neste formulário deve 

ser justificado o motivo da devolução. 

 

b) Quanto a medicamentos vencidos, as Unidades de Saúde devem seguir o seguinte 

trâmite: 

 

I - Não receber devolução de medicamentos vencidos que não constem na 

licitação e que também não tenham sido dispensados pela Unidade de Saúde. 

II - Constatando-se a existência de medicamentos vencidos separar dos 

demais imediatamente. 

III - Sinalizar com cartazes com os dizeres MEDICAMENTO VENCIDO, 

segregando em área específica. 

IV - Preencher o Formulário para Devolução de Medicamento. 

V - Encaminhamento para a Central de Abastecimento de Medicamentos 

posterior descarte no aterro sanitário. 

VI - Dar baixa nas fichas de controle de estoque dos medicamentos com 

prazo de validade expirados. 

VII - A Coordenação da Unidade de Saúde deve elaborar mensalmente 

relatório das Farmácias e Dispensários que tiveram medicamento vencido em seu poder, 

informando o valor do desperdício em moeda corrente. 

 

c) Toda unidade deverá programar uma agenda anual de balanço geral de Estoque, 

realizando ao menos 01 (um) balanço a cada 90 (noventa) dias; 

 

d) Todas as Unidades Locais de Saúde serão fiscalizadas a partir da publicação desta 

Instrução Normativa, considerando um sorteio aleatório. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚBA – MT 
CNPJ: 03.238.961/0001-27 

Avenida Tancredo Neves, 799 – Centro – CEP 78.510-000 

0xx66  3561-1196 – E-mail: prefeituraitauba@ibest.com.br 
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VII – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Art. 7º. As unidades que infringirem esta Instrução Normativa estarão 

passíveis de advertência verbal, por escrito e, em caso de reincidência, de abertura de 

sindicância e possível instauração de processo administrativo disciplinar. 

 

Art. 8º.  Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Unidade de Controle Interno, Itaúba, aos quinze dias do mês de dezembro de 

2009.     

                                    

            ROZIMERY PEREIRA BATTISTI 

              CONTROLE INTERNO 

 

 

 


