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Apresentação  
 
 

O Manual de Procedimentos Operacionais Padrão (POP) aqui apresentado foi 

elaborado com o intuito de padronizar os processos de trabalho desenvolvidos pelas 

farmácias dos Serviços de Saúde do SUS-Campinas. 

Esse manual é um documento vivo, que deve continuar sendo escrito e reescrito, 

sempre objetivando melhorar os processos e adequar as padronizações de modo a 

permitir que todas as unidades se beneficiem desse trabalho. 

A padronização operacional é etapa fundamental à melhoria dos serviços prestados e 

basicamente esse é o resultado final que esperamos atingir– prestação de serviços 

de saúde à população com eficiência e qualidade. 
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1 REVISÃO DE COTAS 

Código Versão Data 
01 06 21/08/2020 

1.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

1.2 OBJETIVO 

Ajustar as cotas de medicamentos à demanda local, evitando não só falta, mas também as 
perdas por ultrapassar o prazo de validade. 

1.3 CONSIDERAÇÕES 

Não se aplica. 

1.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das Farmácias (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) dos 
Serviços de Saúde, Assistência Farmacêutica Distrital e Central. 

1.5 PROCEDIMENTO 

1) Avaliar mensalmente o relatório de medicamentos a vencer e os pedidos eventuais e 
semanalmente o Relatório de Estoque Mínimo identificando a necessidade de revisão 
de cotas;  

2) Gerar o relatório de consumo médio no GEMM, da seguinte maneira: clicar em 
consulta/relatório → movimentos → consumo médio 

3) Solicitar para a Assistência Farmacêutica do Distrito a alteração de cota dos itens 
identificados; 

4) Para as unidades que recebem BEC mensal o cálculo da cota sugerida é feito com o 
consumo médio mensal acrescido de 30%; 

5) Para as unidades que recebem BEC semanal o cálculo da cota sugerida é feito com o 
consumo médio mensal divido por 2; 

6) A solicitação de alteração de cota deverá ser enviada em arquivo anexo, planilhado, 
com código do item – descrição – cota atual – cota sugerida – à Assistência 
Farmacêutica distrital; 

OBS - As solicitações de alteração de cota de material de enfermagem, material de 
escritório e material de odontológico, deverão seguir orientações das respectivas áreas 
técnicas.  

1.6    RISCOS/ LIMITAÇÕES 

Falta de insumos acarreta prejuízo à saúde dos pacientes. 

Excesso de medicamentos pode acarretar perda por validade, ou seja, desperdício de 
recursos. 
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1.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

MARIN, N. et al (Org.). Assistência farmacêutica para gerentes municipais. Rio de 
Janeiro: Opas, 2003. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Norte 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 20/05/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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2 SOLICITAÇÃO DE MATERIAL – BEC 

Código Versão Data 
02 06 21/08/2020 

2.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

2.2 OBJETIVO 

Garantir o abastecimento regular dos medicamentos e materiais padronizados conforme 
orientações das respectivas áreas técnicas. 

2.3 CONSIDERAÇÕES 

Cota: quantidade padrão de cada medicamento ou material do centro de saúde para 
consumo durante um mês, estabelecida pelo Departamento de Saúde – Assistência 
Farmacêutica com avaliação pela Unidade, Distrito e Departamento de Saúde; 

BEC (Boletim de Estoque e Consumo): processo pelo qual o centro de saúde solicita a 
reposição do seu estoque de medicamentos e materiais. Mediante o saldo informado pela 
unidade, o almoxarifado complementa com a quantidade necessária para que o estoque 
fique igual à cota estabelecida. Deve ser elaborado mensalmente, de acordo com 
cronograma disponibilizado por e-mail pelo Almoxarifado da Saúde. 

Obs.: Algumas unidades podem ter sistema de BEC semanal. 

2.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) e outros 
profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

2.5 PROCEDIMENTO 

1) Acessar GEMM – Menu → Integração SIG2M → Escolher → Transferir saldo 
almoxarifado → Clicar em Transferir saldo; 

a) Para BEC mensal: 

Transferir o saldo para o Almoxarifado da Saúde pelo GEMM, com 04 dias úteis sem 
contar a data de entrega estabelecida no cronograma; até às 8 horas da manhã. 

b) Para BEC semanal: 

i) Transferir o saldo para o Almoxarifado da Saúde pelo GEMM, de acordo com o 
cronograma estabelecido para cada Unidade. 

Observação: Para confirmar a transmissão do saldo: acessar GEMM → Menu: Integração 
SIG2M clicar no ícone impressora.  
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2.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A não transmissão do saldo ocasiona falta de medicamentos e materiais na unidade, 
restringindo o acesso dos usuários aos mesmos, podendo comprometer o tratamento e a 
qualidade da assistência prestada. 

2.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: 
instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Sul 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 08/05/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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3 REALIZAÇÃO DE PEDIDO EVENTUAL 

Código Versão Data 
03 06 21/08/2020 

3.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

3.2 OBJETIVO 

Garantir o abastecimento dos medicamentos e materiais padronizados quando, por algum 
motivo, a cota não for suficiente. 

3.3 CONSIDERAÇÕES 

Cota: quantidade padrão de cada medicamento ou material do centro de saúde para 
consumo mensal ou semanal, estabelecida pela unidade, com avaliação pelo Distrito e 
Departamento de Saúde; 

O abastecimento da unidade deve ser garantido pelo BEC, o Pedido Eventual deve ser 
realizado em situações especiais. 

O Pedido Eventual pode ser realizado semanalmente, em situações especiais, de acordo 
com cronograma disponibilizado pelo Almoxarifado da Saúde por e-mail. Cada pedido 
eventual tem uma data limite para ser feito para que a unidade receba os materiais na 
próxima entrega. Essa data é a ideal para se fazer o pedido, pois, caso contrário, os 
materiais podem demorar até 14 dias para chegar. Caso se verifique a necessidade contínua 
de realizar pedidos eventuais deve-se solicitar alteração de cota. A quantidade máxima 
atendida de um determinado item, solicitada através de pedido eventual, é igual à cota do 
item. Exceto os itens sem cota definida (específicos). 

3.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

3.5 PROCEDIMENTO 

1) Monitorar regularmente o estoque de medicamentos e materiais e gerar semanalmente, 
antes da data limite para pedido eventual, o relatório de estoque mínimo para avaliar se 
a quantidade é suficiente até a chegada do próximo BEC. O Pedido Eventual tem um 
prazo para chegar (observar cronograma), portanto, deve ser realizado com 
antecedência para evitar faltas.  

2) Solicitar o Pedido Eventual pelo GEMM: Menu Integração SIG2M Pedido Eventual 
 + Pedido  Preencher a tela com as informações solicitadas SALVAR; 

3) Em casos em que o sistema não estiver funcionando, o Pedido Eventual pode ser 
encaminhado por e-mail para o Almoxarifado da Saúde 
smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br, devendo ser colocado o código do item e a 
descrição. 
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3.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

A não realização do Pedido Eventual em tempo oportuno ocasiona falta de medicamentos e 
materiais na unidade, restringindo o acesso dos usuários aos mesmos, podendo 
comprometer o tratamento e a qualidade da assistência prestada. 

3.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 

Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: 
instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Sul 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 08/05/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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4 RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 

Código Versão Data 
04 06 03/06/2022 

4.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

4.2 OBJETIVO 

Receber e conferir todos os itens enviados pelo almoxarifado visando contribuir para um 
controle de estoque efetivo e racional. 

4.3 CONSIDERAÇÕES 

As Unidades Básicas de Saúde, CAPS e Pronto Atendimentos do município de Campinas 
trabalham na sua maioria com o abastecimento de seus itens quinzenal. Em alguns serviços 
o abastecimento é mensal. Para garantir que os itens enviados pelo almoxarifado 
correspondam exatamente aos designados no documento enviado pelo mesmo, se faz 
necessário que os profissionais das áreas técnicas envolvidas no recebimento de 
medicamentos e materiais realizem uma conferência minuciosa dos itens, seus lotes, 
quantidades e validades no ato do recebimento. 

4.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

4.5 PROCEDIMENTO 

1) Receber os itens e documentos enviados pelo almoxarifado, realizando uma 
conferência quantitativa, lote e validade de cada item recebido. 

2) Ao identificar divergências, registrar no documento os itens não recebidos e ligar para 
o almoxarifado e solucionar o problema. 

3) Dar entrada do documento no sistema 

a) Acessar o GEMM: Menu → INTEGRAÇÃO SIG2M 
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b) Clicar ENTRADA DE MATERIAL SIG2M → Digitar Nº DOCUMENTO → 
PESQUISAR (aparecerá o nº do documento → clicar na lupa). Aparecerão os itens 
relacionados no documento. 

 

c) Fazer a conferência do documento enviado pelo almoxarifado com o demonstrado 
pelo sistema → Clicar em EDITAR 

 

d) Corrigir as possíveis divergências → preencher QUANTIDADE RECEBIDA → 
justificar em DEVOLVIDO POR → Clicar em SALVAR 
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4) Ao notar divergência no LOTE / VALIDADE: Clicar em EDITAR → Colocar a 

QUANTIDADE RECEBIDA do LOTE / VALIDADE que consta na nota → justificar 
em DEVOLVIDO POR → Lote Divergente → Colocar na observação o LOTE/ 
VALIDADE e a quantidade divergente recebida → Clicar em SALVAR.  

a) Reportar ao almoxarifado a divergência recebida através do e-mail 
smsalmox.expedicao@campinas.sp.gov.br/ 
smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br 

 

4.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A conferência inadequada pode acarretar divergências no controle de estoque da Unidade. 

4.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Sudoeste, Leste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 30/05/2014, 03/06/2022 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
 

 

 

Anotar no campo 
“OBSERVAÇÃO”: 
Quantidade, Lote e 
Validade corretos 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 18 

 

5 ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS 

Código Versão Data 
05 06 21/08/2020 

5.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

5.2 OBJETIVO 

Armazenar a medicação em local seguro, protegido da luz, do calor, da umidade, distante 
da parede e sem contato com chão. Manter a farmácia organizada de modo a otimizar o 
trabalho e garantir uma dispensação segura.  

5.3 CONSIDERAÇÕES 

Para um armazenamento eficiente, os medicamentos devem estar dispostos de forma 
adequada para facilitar o acesso, a identificação, o manuseio e o controle. 

A farmácia deverá ser limpa duas vezes por dia pelas zeladoras. Ao reabastecer os BINS, 
os mesmos deverão ser limpos com álcool a 70%. 

Não é permitido armazenar alimentos na farmácia, pois atraem insetos e roedores. 

Para os medicamentos termolábeis, a temperatura da geladeira deverá ser mantida entre 
2ºC e 8ºC. Para evitar o congelamento da insulina é preciso armazená-la distante do 
freezer. Caso congele, deve ser desprezada, pois se torna imprópria para a utilização. 

A temperatura ambiente (deverá atentar para ser de até 30ºC) e umidade ambiente 
(umidade relativa de 30% á 70%) da farmácia e do almoxarifado, sendo medida e anotada 
em planilha diariamente pela manhã e às 15h00 (ANEXO II). 

A dispensação deverá estar preparada com os fracionamentos que possibilitem a rápida 
entrega do medicamento ao paciente no momento do atendimento. Os fracionamentos 
devem ser realizados de forma que seja possível a visualização do lote do medicamento e 
data de validade. Quando não estiverem visíveis, deverá ser colocada uma etiqueta de 
identificação. 

5.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades de Saúde do Município de Campinas. 

5.5 PROCEDIMENTO 

1) Separar os medicamentos mantidos em estoque e os da dispensação.  

2) Separar os medicamentos por formas farmacêuticas (comprimidos, cremes, injetáveis e 
líquidos). 

3) Organizar os medicamentos separados por forma farmacêutica em ordem alfabética de 
princípio ativo. 

4) Dispor os medicamentos nas prateleiras no sentido vertical da coluna, utilizando as que 
possibilitem acesso sem necessidade de escada (deixar as prateleiras mais altas para 
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estoque). As caixas pesadas deverão ser acondicionadas abaixo das prateleiras, 
apoiadas em pallets. 

5) Organizar a farmácia facilitando o fluxo de entrega.  

6) Ao receber o BEC, checar se o lote que está no BIN é o primeiro lote apontado pelo 
sistema para dispensação. Disponibilizar nos BIN's o primeiro lote apontado pelo 
sistema. Os demais devem ser armazenados nas prateleiras de estoque, identificados na 
sequência proposta pelo sistema como 1º lote, 2º lote e assim por diante.  

7) Obs.: Cada BIM deve conter apenas um lote do medicamento. 

8) Armazenar os medicamentos termolábeis em geladeira, observando as orientações do 
fabricante: insulina, sulfadiazina de prata. 

9) Controlar a temperatura da geladeira, anotando na “Ficha de Registro de Temperatura 
de Geladeira” (ANEXO I) as temperaturas do momento, máximas e mínimas, nos 
períodos da manhã, tarde e noite. Ao identificar irregularidades de funcionamento da 
geladeira comunicar a coordenação da unidade e acionar a manutenção. Providenciar 
armazenamento imediato dos termolábeis em outra geladeira disponível na Unidade, 
até o conserto. 

10) Caso verifique temperaturas divergentes da especificação, de 2 a 8° C, registrar na 
planilha “Ficha de Registro de Temperatura de Geladeira” e anotar no campo “Ações 
corretivas” o que foi feito para correção. Caso isso ocorra por problemas como falta de 
energia ou de outras naturezas, no final de semana ou feriados e verifiquem essa 
oscilação na temperatura nos dias posteriores a estas datas, entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do fabricante por e-mail, informando o 
período em que as insulinas ficaram armazenadas em temperaturas diferentes da 
especificação, informando lotes, quantidades, validade e o ocorrido. Aguardar o retorno 
do fabricante e comunicar a Assistência Farmacêutica de referência sobre o 
acontecimento e sobre a resposta do fabricante, para que seja possível avaliar se o 
destino dessas insulinas será o descarte e saída no sistema informatizado GEMM por 
perda ou se podem ser dispensadas normalmente aos pacientes. 

11) Controlar a temperatura ambiente e umidade ambiente, anotando nas “Ficha de 
Registro de Temperatura Ambiente” e “Ficha de Registro de Umidade Ambiente” 
(ANEXO II) as temperaturas e umidade do momento, máximas e mínimas, nos 
períodos da manhã, tarde e noite. 

12) Armazenar os medicamentos controlados em um armário de acesso restrito, que deve 
ser mantido trancado, coma chave guardada em local seguro na unidade de saúde. A 
disposição desses medicamentos no armário deverá seguir os mesmos critérios 
descritos nos itens acima. 

5.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

O estoque deve ser armazenado na mesma lógica da dispensação. Um estoque mal 
organizado favorece erros na dispensação, possibilita vencimento e desperdícios. 

5.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 
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5.8 ANEXOS 

ANEXO I – F0617: FICHA DE REGISTRO DE TEMPERATURA DE 
GELADEIRA
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ANEXO II – F01341: FICHA DE REGISTRO DE TEMPERATURA AMBIENTE e 
FICHA DE REGISTRO DE UMIDADE AMBIENTE 
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6 REMANEJAMENTO 

Código Versão Data 
06 06 21/08/2020 

6.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

6.2 OBJETIVO 

Monitorar o estoque da unidade, identificando excessos e faltas de medicamentos e 
insumos, através do sistema informatizado. 

6.3 CONSIDERAÇÕES 

O remanejamento deve ser utilizado tanto para evitar vencimentos quanto o 
desabastecimento das unidades. 

6.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) e outros 
profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

6.5 PROCEDIMENTO 

1) Acessar o sistema informatizado e verificar qual unidade de saúde possui a quantidade 
para suprir a necessidade: Consulta/RelatórioEstoqueEstoque por 
materialDescrever o materialOrdenar Lista por unidade ou estoque OK 

2) Identificar a unidade, fazer contato telefônico para verificar a viabilidade do 
remanejamento do item. Caso seja possível o remanejamento, efetivar a solicitação 
pelo sistema informatizado: Movimentação  Remanejamento  Pedido de 
Remanejamento  Novo  Informar Unidade Solicitante e Unidade Solicitada  
Identificar o material  Informar a quantidade  Adicionar  Salvar. 

3) O pedido será visualizado pela unidade solicitada que aceitará o remanejamento 
seguindo os passos: Movimentação  Remanejamento  Atender Pedido de 
Remanejamento  Atender Registro (ícone lápis)  Informar a quantidade preenchida 
 Salvar. 

4) Separar o material na quantidade e lote acertados e avisar o solicitante para retirada; 
5) O item solicitado sai do estoque e fica ‘em trânsito’ até a outra Unidade efetivar a 

entrada; 
6) Para realizar a efetivação: Movimentação  Remanejamento  Pedido de 

Remanejamento  Efetivar remanejamento (ícone ao lado da lupa) 

6.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

A não realização de todos os passos do remanejamento poderá gerar erros no estoque da 
unidade. 
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6.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Noroeste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 15/09/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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7 DISPENSAÇÃO  

Código Versão Data 
07 06 21/08/2020 

7.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

7.2 OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para adequada dispensação de medicamentos pelo sistema 
GEMM. 

7.3 CONSIDERAÇÕES 

Conforme a Portaria Municipal de Prescrição e Dispensação de Medicamentos (Portaria nº 
11 de 5 de Maio de 2016), Artigo 2º, a prescrição de medicamentos nas Unidades de Saúde 
da rede municipal deverá: 

 

I. Conter identificação do Serviço de Saúde com nome, endereço e telefone; 

II. Ser individual, escrita em caligrafia legível, à tinta ou digitada, sem rasuras e/ou 
emendas, observadas a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, 
indicando a forma farmacêutica, posologia, o modo de usar e a duração do 
tratamento; 

III. Conter o nome completo do paciente; 

IV. Conter a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou a denominação genérica do 
medicamento sendo vedado o uso de abreviaturas ou códigos;  

Conter a data de sua emissão, identificação (nome completo e número do registro 
no conselho de classe correspondente, impresso ou de próprio punho) e assinatura 
do prescritor;  

V. É facultado ao prescritor emitir as receitas de medicamentos para tratamento de 
condições crônicas contendo os dizeres “uso contínuo” ou determinar a quantidade 
de medicamento suficiente para o período de tratamento. 

VI. É vedada a prescrição de mais de um fármaco ou esquema posológico que faculte 
ao dispensador ou usuário uma escolha. 

Parágrafo único. A prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial e 
antimicrobiano deverá atender à legislação específica. 

Ao identificar usuários com dificuldades de entender como o tratamento deve ser 
desenvolvido e na impossibilidade de orientá-los com sucesso no ato da dispensação, 
anotar o nome, ficha familiar e telefone para contato em caderno destinado para este fim, 
passando o caso para o farmacêutico (quando houver) ou para a enfermeira da equipe na 
qual o usuário está cadastrado. O mesmo procedimento deve ser realizado caso identifique-
se problemas de adesão aos tratamentos prescritos. Os profissionais da equipe devem 
avaliar a necessidade de um cuidado mais próximo com estes usuários, e nos serviços que 
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possuem o farmacêutico, verificar a possibilidade de uma consulta farmacêutica ou visita 
domiciliar, a fim de auxiliar o usuário na adesão ao tratamento. 

7.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades de Saúde do Município de Campinas. 

7.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Receber a receita e conferir, verificando se todos os campos obrigatórios estão 
devidamente preenchidos;  

3) Checar com o paciente se necessita levar todos os medicamentos prescritos; 

Obs.: sempre cadastrar todos os itens da receita, independente do estoque estar zerado 
ou o paciente não querer levar todos os itens; 

4) Separar os medicamentos. Anotar na receita do usuário as quantidades dispensadas; a 
data da dispensação e a rubrica do dispensador. 

5) Verificar se o usuário está cadastrado no GEMM. Procedimento: 

a. Menu → Receita  →  Nova → Preencher campos nome e data de nascimento 
ou cartão SUS →  Buscar paciente →  Encontrar o paciente na nova janela que 
se abriu → Clicar na bolinha a direita; 

Obs.: Caso não esteja cadastrado, encaminhá-lo à recepção para providenciar cadastro. 

6) Se for retorno da receita (uso contínuo). Procedimento: 

a. Menu →  Receita → Completar → Inserir o número gerado na dispensação 
anterior → Pesquisar; 

7) Digitar no sistema os campos obrigatórios: data da prescrição, local do receituário e n° 
do prescritor;  

8) Digitar os medicamentos, conferindo os lotes físicos com os lotes do sistema, 
completando as quantidades prescritas e dispensadas de acordo com o tempo de 
tratamento exigido pela receita; 

9) Adicionar cada medicamento prescrito e salvar a receita após o término da digitação 
dos medicamentos; 

10) Em caso de uso contínuo, anotar o número fornecido pelo sistema na receita do 
usuário; 

11) Conferir detalhadamente, junto com o paciente, cada medicamento que está sendo 
entregue e as respectivas quantidades. Orientar o paciente; 

12) Verificar se o usuário tem dúvidas e esclarecê-las; 

13) As quantidades a serem dispensadas de medicamentos que se apresentarem em  
embalagens que não permitam o atendimento exato da quantidade prescrita deverão 
seguir o informe de “Orientações sobre fracionamento de medicamentos rede 
municipal de saúde – Campinas” de acordo com o POP 36.  

Obs: Atentar para as apresentações disponibilizadas  
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7.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Erros na dispensação podem causar graves prejuízos aos usuários. Ao identificar um erro, 
solicitar que o usuário compareça na unidade ou solicitar visita imediata dos agentes 
comunitários de saúde para solucionar o problema. 

7.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 44, de 
2009 – Boas Práticas Farmacêuticas. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para 
o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 ago. 2009. 

Resolução Conselho Federal de Farmácia n° 357 – de 20 de Abril de 2001– (Alterada pela 
Resolução nº 416/04). 

Portaria Municipal nº 11 de Maio de 2016 (Diário Oficial Prefeitura Municipal de 
Campinas – 09 de Maio de 2016). 
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8 MEDICAMENTOS DA PORTARIA Nº 344 

Código Versão Data 
08 06 31/10/2022 

8.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

8.2 OBJETIVO 

Otimizar a dispensação e o controle dos medicamentos da portaria 344/98. 

8.3 CONSIDERAÇÕES 

A Portaria 344/98 aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos 
sujeitos a controle especial. São listados abaixo os medicamentos da Portaria 344 
padronizados na Rede Básica:

Ácido Valpróico 250mg 
Ácido Valpróico 250mg/5ml 
Ácido Valpróico 500mg 
Amitriptilina 25mg 
Biperideno 2mg 
Biperideno 5mg/ml 
Carbamazepina 200mg 
Carbamazepina 2% sol. oral 
Carbonato de lítio 300mg 
Clonazepan 2,5mg/ml 
Clonazepan 2mg 
Clorpromazina 100mg  
Clorpromazina 25mg 
Clorpromazina 4% 
Clorpromazina 5mg/ml 
Clorpromazina sol. oral  
Diazepan 5mg 
Diazepan 5mg/ml 
Fenitoína 100mg 

Fenitoína 50mg/ml 
Fenobarbital 100mg 
Fenobarbital 100mg/ml 
Fenobarbital 4% 
Fluoxetina 20mg 
Haloperidol 0,2% 
Haloperidol 1mg 
Haloperidol 5mg 
Haloperidol 5mg/ml 
Haloperidol Decanoato 50mg/ml 
Imipramina 25mg 
Levomepromazina 100mg 
Levomepromazina 25mg 
Levomepromazina 4% 
Metilfenidato 10mg 
Nortriptilina 25mg 
Periciazina 4% 
Sertralina 50mg 
Talidomida 100mg

 

A3 – Notificação Amarela – Metilfenidato (Ritalina®). 

Validade da prescrição: 30 dias em todo Território Nacional, sendo necessário que seja 
acompanhada da receita médica com justificativa de uso, quando de outra Unidade 
Federativa. Quantidade máxima da prescrição: 1 (uma) substância para 30 dias de 
tratamento. 

Respeitando os seguintes critérios: 

• O uso deste medicamento no Município de Campinas é orientado somente aos 
pacientes que atendam os critérios de inclusão constantes no Protocolo 
Municipal de Uso do Metilfenidato – Vide POP 19; 
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• A notificação proveniente do SUS deverá conter carimbo de identificação da 
Unidade, identificação legível e assinatura do prescritor; 

• A notificação proveniente de serviço privado deverá conter identificação legível 
e assinatura do prescritor e endereço do local de atendimento. 

Obs.: Dentro de 72h, devem ser apresentadas à autoridade sanitária local as receitas 
procedentes de outras Unidades Federativas para averiguação e visto, através do sistema 
GSC (https://gsc.campinas.sp.gov.br) pelos profissionais de Farmácia da Unidade 
dispensadora, conforme fluxo abaixo: 

• Passo a Passo no GSC: Sistema GSC – Procure suporte – Vigilância Sanitária 
– Medicamentos – “Visto de notificação de receitas”. 

 

B1 – Notificação Azul – Clonazepam, Diazepam.  

Validade da prescrição: 30 dias a partir da data de emissão em todo o território nacional – 
Lei 13.732 de 8 de novembro de 2018. 

Quantidade máxima por prescrição: 1 (uma) substância, 5 (cinco) ampolas e demais formas 
farmacêuticas para 60 dias de tratamento. 

 

C1 – Receituário de Controle Especial – Ácido Valpróico, Amitriptilina, Biperideno, 
Carbamazepina, Carbonato de Lítio, Clomipramina, Clorpromazina, Fenitoína, 
Fenobarbital, Fluoxetina, Haloperidol, Imipramina, Levomepromazina, Nortriptilina, 
Sertralina. 

Validade da prescrição: 30 dias a partir da data de emissão, em todo território nacional. 

Quantidade máxima por prescrição: 3 (três) substâncias, 5 (cinco) ampolas e demais 
formas farmacêuticas para 60 dias de tratamento, exceto os anticonvulsivantes e 
antiparkinsonianos, que podem ser dispensados para 180 dias. Os anticonvulsivantes e 
antiparkinsonianos disponíveis na nossa rede são: Ácido Valpróico, Biperideno, 
Carbamazepina, Fenitoína e Fenobarbital. 

Obs.: Dentro de 72h, devem ser apresentadas à autoridade sanitária local as receitas 
procedentes de outras Unidades Federativas para averiguação e visto, através do sistema 
GSC (https://gsc.campinas.sp.gov.br), pelos profissionais de Farmácia da Unidade 
dispensadora, conforme fluxo abaixo: 

Passo a Passo no GSC: Sistema GSC – Procure suporte – Vigilância Sanitária – 
Medicamentos – “Visto de notificação de receitas”. 

 

C3 – Talidomida. Ver POP 10 específico. 

8.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades de Saúde do Município de Campinas. 

8.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 
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2) Analisar a receita, observar tipos de medicamentos, tipo de receita, data de emissão, 
posologia e quantidade prescrita; 

Obs.:  a numeração da notificação das receitas prescritas em Campinas, deverão iniciar 
pelo número 17. Ao identificar notificação com número inicial diferente de 17, com 
endereço de Campinas, não está autorizada a dispensação. Caso a notificação seja de outro 
Estado, a mesma poderá ser atendida e a cópia da notificação deverá ser encaminhada 
pelos profissionais de Farmácia da Unidade dispensadora para visto na Vigilância 
Sanitária, através do sistema GSC (https://gsc.campinas.sp.gov.br), conforme fluxo abaixo: 

• Passo a Passo no GSC: Sistema GSC – Procure suporte – Vigilância Sanitária 
– Medicamentos – “Visto de notificação de receitas”. 

3) Orientar o paciente sobre a maneira adequada da administração do medicamento. 

4) Anotar nas receitas e nas notificações de receita:  

a. O nome de quem está dispensando; 

b. Data; 

c. Quantidade dispensada; 

d. Preencher na 1ª na via da receita e na notificação de receita, o nome, RG e 
telefone do responsável pela retirada do medicamento. 

Obs.: De acordo com a LEI Nº 8.069, DE 13 DE JULHO DE 1990, a qual dispõe 
sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências, é proibida a 
venda à criança ou ao adolescente (menores de 18 anos de idade) de produtos cujos 
componentes possam causar dependência física ou psíquica ainda que por utilização 
indevida. Dessa forma, em caso de dúvidas, solicitar a apresentação de documento 
que comprove a maioridade de quem está retirando os medicamentos psicotrópicos. 

e. Anotar a identificação do registro (número da movimentação gerada no sistema 
– número da receita).  

Para os medicamentos sujeitos a controle especial, nos casos em que não for possível a 
dispensação da quantidade exata devido à apresentação farmacêutica e na prescrição 
estiver mencionado "uso continuo", realizar a dispensação conforme as orientações a 
seguir:  

 

 A dispensação de medicamentos antiparkinsonianos e anticonvulsivantes será 
realizada a cada 60 (sessenta) dias, por no máximo 180 (cento e oitenta) dias. Nesse caso, 
na primeira dispensação deverá ser fornecida a quantidade superior mais próxima à 
calculada e nas demais dispensações, realizar a dispensação de quantidade inferior mais 
próxima à calculada, sempre que possível, de forma que a quantidade total do tratamento 
do paciente seja atendida e não cause prejuízos no seu tratamento. Fazer a dispensação 
desses medicamentos conforme tabela 1: 
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(Tabela 1: considerando apresentação em frascos contendo 50 cápsulas ou comprimidos) 

 

Nos casos em que os medicamentos controlados prescritos forem da Lista C1, fazer 
a dispensação para 60 dias de tratamento, quando mencionado “uso contínuo”, 
considerando a quantidade superior mais próxima à calculada, sempre que possível, 
conforme tabela 2 abaixo:  

 

(Tabela 2: considerando a apresentação de blíster com 14 comprimidos ou cápsulas) 

 

Nos casos em que a prescrição dos medicamentos controlados não for de “uso contínuo”, 
realizar a dispensação de quantidade superior mais próxima à calculada, exceto como 
descrito no exemplo 2 abaixo.  

Exemplo 1: no caso dos medicamentos clonazepam 2 mg e diazepam 5 mg com 
apresentação em blíster contendo 20 comprimidos e a prescrição for de 1 comprimidos ao 
dia, entregar 2 blísters, totalizando 40 comprimidos, visando atender ao tratamento 
completo do paciente.  

Exemplo 2: no caso de fluoxetina ou sertralina, cartela com 14 cápsulas e a prescrição 
indicar 1 cápsula ao dia, dispensar 28 cápsulas. 

Total de cápsulas ou 
comprimidos 

prescrito (mensal) 

Total a ser 
dispensado 

(1ª dispensação) 
para 2 meses 

Total a ser 
dispensado 

(2ª  dispensação) 
para 2 meses 

Total a ser 
dispensado 

(3ª  dispensação) 
para 2 meses 

30 100 50 50 

60 200  100  100  

90 250 150 150  

120 250  250  250  

150 300  300  300  

180 450 350 300  

240 550 450 450  

Total de cápsulas ou 
comprimidos prescrito 

Total a ser dispensado Quantidade blísters 

60 70 5 

90 98 7 

120 126 9 

150 154 11 

180 182 13 

240 238 17 
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Obs: Conforme Nota Técnica 02/2022, a 2º dispensação e as demais, no caso de Receitas 
de Controle Especial contendo medicamentos a base de substâncias constantes das Listas 
B1, C1 de uso contínuo, poderão ser realizadas por qualquer outra Unidade de Saúde, 
não sendo obrigatória a retirada apenas na Unidade de Saúde onde ocorreu a primeira 
dispensação e o arquivamento da primeira via da receita.  

No caso de dispensações posteriores em Unidade de Saúde diferente de onde ocorreu a 
primeira dispensação, conforme caso supracitado, será facultativo a impressão do recibo 
da dispensação, desde que o mesmo seja salvo no computador. Exceto no caso de 
notificação de receita B1 de uso contínuo, que deverá obrigatoriamente ser impresso e 
arquivado junto às demais Receitas de Medicamentos Controlados. 

 

O fluxo acima não se aplica aos medicamentos Citalopram, Metilfenidato e Venlafaxina, 
pois são dispensados após aprovação conforme Protocolos Clínicos e também não se aplica 
a Talidomida e às Instituições de Longa Permanência (ILPI), que devem retirar os 
medicamentos sempre na Unidade Cadastrada. 

 

5) Dispensar através do sistema GEMM conforme descrito no POP 7 (Dispensação). 

6) Arquivar a documentação relativa à movimentação pelo período de 2 (dois) anos para o 
controle das autoridades sanitárias, conforme solicitado pela Portaria 344.  

Obs: Para Talidomida seguir o POP 10 

7) Realizar uma contagem diária dos medicamentos para um maior controle. 

8) Os livros de medicamentos controlados (listas A1, A2; listas A3, B1, B2; listas C1, C2, 
C5 e lista C3) devem ser gerados no mínimo a cada 3 meses (por limitação do sistema - 
devido tamanho do arquivo) no sistema GEMM. O farmacêutico da Unidade de Saúde 
e/ ou Coordenador da Unidade de Saúde devem assinar a abertura e encerramento de 
cada livro gerado.  

9) Os profissionais da Farmácia e/ ou Coordenador da Unidade de Saúde devem 
encaminhar os livros gerados e assinados para a Vigilância Sanitária via GSC, através 
do link https://gsc.campinas.sp.gov.br, no máximo 1 (uma) vez ao ano, conforme fluxo 
abaixo: 

• Passo a Passo no GSC: Profissional de Farmácia ou Coordenador da Unidade - 
Acessar sistema GSC – Procure suporte – Vigilância Sanitária – Medicamentos 
– “Abertura/ encerramento de livro(s) de registro informatizado”. 

10) As quantidades a serem dispensadas de medicamentos que se apresentarem em 
embalagens que não permitam o atendimento exato da quantidade prescrita deverão 
seguir as recomendações conforme item 4 desse POP. 

Obs: Atentar para as apresentações disponibilizadas.  

8.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Desvios e uso irracional de medicamentos controlados pela Portaria 344/98. 
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9 MEDICAMENTOS ANTIBIÓTICOS 

Código Versão Data 
09 06 31/10/2022 

9.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

9.2 OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para a dispensação de medicamentos da RDC Nº 20/2011 – 
Controle de Medicamentos à base de Substâncias classificadas como Antimicrobianos, de 
uso sob prescrição, isolado ou em associação. 

9.3 CONSIDERAÇÕES.  

A receita deve ser escrita de forma legível, sem rasuras, em 2 (duas) vias e conter os 
seguintes dados obrigatórios: 

I. Identificação do paciente: nome completo, idade e sexo; 

II. Nome do medicamento ou da substância prescrita sob a forma de Denominação 
Comum Brasileira (DCB), dose ou concentração, forma farmacêutica, posologia 
e quantidade (em algarismos arábicos); 

III. Identificação do emitente: nome legível do profissional com sua inscrição no 
Conselho Regional ou nome da instituição, endereço completo, telefone, 
assinatura e marcação gráfica (carimbo); 

IV. Data da emissão. 

 

A receita de antimicrobianos é válida em todo o território nacional, por 10 (dez) dias. 
Entende-se como “dia zero” o dia da emissão da receita, iniciando sua contagem na data 
posterior a sua emissão. Exemplo: Receita emitida em 01/07 (considerado dia zero); 02/07 
(considerado dia 1); 11/07 (considerado dia 10), Nesse exemplo a receita será considerada 
vencida a partir do dia 12/07. 

Em situações de tratamento prolongado a receita poderá ser utilizada para aquisições 
posteriores dentro de um período de 90 (noventa) dias a contar da data de sua emissão e 
sua dispensação poderá ser realizada por qualquer Centro de Saúde do Município de 
Campinas, desde que o paciente esteja portando a primeira via da receita.  

No caso de tratamentos relativos aos programas do Ministério da Saúde que exijam 
períodos diferentes, a receita/prescrição e a dispensação deverão atender às diretrizes do 
programa (Tuberculose, Hanseníase, etc.). 

Não é permitida a prescrição de medicamentos antimicrobianos e medicamentos 
pertencentes à portaria 344/98 na mesma receita. 
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Lista de antibióticos padronizados nas Unidades Básicas de Saúde do município de 
campinas: 

 

Amoxicilina 500mg comp.  Claritromicina 500mg comp. 

Amoxicilina 250mg/5ml susp oral Clindamicina 300mg comp. 

Amoxicilina 250mg/5ml + Clavulanato de 
Potássio susp. oral 

Eritromicina 250mg/5ml Sol. oral 

Amoxicilina 500mg + Clavulanato de 
potássio 125mg comp. 

Metronidazol 4% Sol. oral 

Azitromicina 500mg comp. Metronidazol 250mg comp. 

Benzilpenicilina G Benzatina 600.000 UI 
Susp. Inj. 

Metronidazol 500mg Gel vaginal 

Benzilpenicilina G Benzatina 1.200.000 UI 
Susp. Inj. 

Nitrofurantoina 100mg comp. 

Benzilpenicilina G Procaína + Potassica 
400.000 UI Susp. Inj. 

Polimixina B + Lidocaína – Sol. Otológica 

Cefalexina 250mg/5ml Sol. oral Sulfametoxazol 400mg + Trimetropim 80mg 
comp.  

Cefalexina 500mg comp. Sulfametoxazol 40mg/ml + Trimetoprima 
8mg/ml suspensão oral 

Ciprofloxacina 500mg comp. Tobramicina 3mg/ml Sol. Oftálmica 

 

A fim de promover o uso racional de antimicrobianos, a quantidade dispensada deve ser 
exatamente igual à prescrita, no caso de formas farmacêuticas sólidas, e o mais próximo 
possível da quantidade prescrita para formas farmacêuticas líquidas e semi-sólidas.  

Realizar o fracionamento conforme procedimento operacional padrão específico (POP 36 – 
“Fracionamento de Medicamentos em Serviços de Saúde”). 

9.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades de Saúde do Município de Campinas. 

9.5 PROCEDIMENTO  

1) Acolher o usuário; 

2) Receber a receita em duas vias, sendo a segunda retida na farmácia e a primeira 
devolvida ao paciente; 

3) Observar se a receita apresenta-se de forma legível, dentro do prazo de validade e se 
possui todos os dados obrigatórios; 

4) A quantidade a ser dispensada deve atender exatamente a prescrição, conforme a 
Anexo -I POP 7 (“Dispensação”). 
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5) Anotar a data da dispensação, quantidade dispensada e identificação do registro (nº da 
movimentação, lote e a validade); 

 Obs: Se em uma mesma receita há um ou mais antibióticos não disponíveis na rede 
pública: atestar em ambas receitas o medicamento dispensado, anotando a quantidade, 
o lote e a data da dispensação. Em seguida orientar o paciente de que será necessária 
uma cópia da primeira via para dispensação posterior em outro estabelecimento. 

6) Realizar inspeção visual para verificar a identificação do medicamento, o prazo de 
validade e a integridade da embalagem; 

7) Orientar o paciente quanto à posologia, estabelecendo com ele os melhores horários 
para cumpri-la e alertando da necessidade de seguir os horários e concluir o tratamento; 

8) Arquivar a documentação relativa a movimentação pelo período de 2 anos, para o 
controle da Autoridade Sanitária, conforme define a RDC ANVISA 20/2011. 

 

Obs: Conforme Nota Técnica 02/2022, a 2º dispensação e as demais, no caso de 
Receitas de antimicrobianos de uso contínuo, poderão ser realizadas por qualquer outra 
Unidade de Saúde, não sendo obrigatória a retirada apenas na Unidade de Saúde onde 
ocorreu a primeira dispensação e o arquivamento da primeira via da receita.  

No caso de dispensações posteriores em Unidade de Saúde diferente de onde ocorreu a 
primeira dispensação, conforme caso supracitado, será facultativo a impressão do 
recibo da dispensação, desde que o mesmo seja salvo no computador. Esse fluxo não é 
válido no caso de primeira dispensação pelo CR IST/AIDS. 

 

9) Em situações de tratamento prologando: Em caso da unidade dispensadora ser 
diferente da que realizou a primeira dispensação (registro da receita no sistema 
GEMM) imprimir ao final da movimentação o recebido da receita e arquivar com as 
demais documentações pelo período de 2 anos.  

9.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Desvios e uso irracional de medicamentos controlados pela RDC ANVISA 20. 

9.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Resolução ANVISA - RDC Nº 20, de 5 de Maio de 2011. 

Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 44, de 
2009 – Boas Práticas Farmacêuticas. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para 
o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 ago. 2009. 

CRF São Paulo. Fiscalização Orientativa. Contagem do prazo de validade de 
receituários controlados: saiba como fazer. São Paulo, 2018 
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10 TALIDOMIDA 

Código Versão Data 
10 06 07/11/2022 

10.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

10.2 OBJETIVO 

Orientar o paciente sobre o fluxo do medicamento Talidomida e garantir seu uso seguro e 
racional. 

10.3 CONSIDERAÇÕES 

A Talidomida é um medicamento pertencente à lista C3 da Portaria Federal MS/SVS 
344/98. Este medicamento somente poderá ser prescrito por médicos cadastrados na VISA 
e será dispensado exclusivamente nas farmácias do SUS, sendo proibido seu comércio. 

A regulamentação do medicamento Talidomida encontra-se na Resolução ANVISA RDC 
11/2011. Para CID’s autorizados no anexo III da RDC 11/2011 e atualizado na Resolução 
Anvisa RDC 50/2015 – Hanseníase, IST/AIDS, Doenças Crônico-Degenerativas, Mieloma 
Múltiplo e Síndrome Mielodisplásica (tabela Procedimento 1A) - a dispensação é imediata, 
quando apresentados os documentos necessários. Para CID’s não previstos nessa 
Resolução, a autorização deve ser solicitada à ANVISA, através do DEVISA 
(Departamento de Vigilância em Saúde), apresentando os documentos previstos na 
Resolução – RDC 11/2011, artigos 28 e 29. 

Para mulheres em idade fértil e paciente do sexo masculino, o Sistema Único de Saúde 
(SUS) deve prover os métodos contraceptivos durante todo o tratamento com talidomida e 
até 30 dias após o seu término. Os pacientes do sexo masculino devem ser orientados a 
utilizar preservativos durante todo o tratamento e até 30 após o seu término (artigo 19, § 3º 
e 4º). 

A receita terá validade de 20 dias, contados a partir da data da sua emissão, em todo o 
território nacional - Lei 13732 de 8 de Novembro de 2018). 

A quantidade máxima por prescrição não poderá ser superior à quantidade necessária para 
30 dias de tratamento. 

É proibida a violação da embalagem secundária para a dispensação fracionada do 
medicamento Talidomida. 

Para dispensação do medicamento talidomida a unidade deve ser cadastrada na VISA local 
e o cadastro deverá ser renovado anualmente (Anexo I), ficando sob responsabilidade do 
farmacêutico o acompanhamento da validade do cadastro. 

A renovação anual é realizada através do sistema GSC (https://gsc.campinas.sp.gov.br), 
pelo profissional farmacêutico e/ou Coordenador da Unidade de Saúde, conforme fluxo 
abaixo: 

• Passo a Passo no GSC: Farmacêutico ou Coordenador da Unidade de Saúde – 
Acessar sistema GSC (cidadão) – Procure Serviços – Vigilância Sanitária – Outras 
solicitações – “Solicitações para Vigilância Sanitária não específicas”. 
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o No campo “Tipo de Solicitação”, indicar a Unidade de Saúde que pertence a 
renovação de Talidomida para posterior envio do SEI pela Vigilância. 

o Unidades NASF: é possível realizar o credenciamento para cada Unidade de 
Saúde que o farmacêutico realizará a dispensação de Talidomida. A 
dispensação da talidomida, só poderá ser realizada nos dias e horários que o 
farmacêutico esteja presente na Unidade. 

Obs.: Após abertura do chamado no sistema GSC, esta solicitação irá gerar um processo no 
sistema SEI que deverá ser acompanhado até finalização do mesmo. 

Obs 2.: Novas Unidades credenciadas devem informar o Distrito de referência para: 

• Atualização da tabela “Locais e horários de dispensação de talidomida” deste POP; 

• Vincular a Unidade ao Livro C3 no sistema GEMM; 

• Associar a Unidade ao CID no sistema GEMM; 

• Liberação do CRF para dispensação de talidomida no sistema GEMM; 

 
 

Locais e horários de dispensação de talidomida: 
 

Distrito Unidade(s) Referência Horário de funcionamento 

Norte 

CS Aurélia 
Todos os dias: 08h00 às 16h12 (almoço 
13h00 às 14h00) 

CS Anchieta 
2ª e 6ª: 07h00 às 17h00 (almoço 13h00 às 
14h00);  
3ª, 4ª e 5ª: 07h00 às 13h00 

Sul 

CS São Bernardo 
2a 4a e 5a: 07h00 às 13h00;  
3a e 6a: 07h00 às 17h00 (almoço 12h00 às 
13h00) 

CS Oziel 
Todos os dias: 08h48 às 17h00 (almoço 
12h00 às 13h00) 

CS São José 
2ª, 4ª e 6ª: 08h00 às 16h02 (almoço 12h00 às
13h00) 

CS São Vicente 2ª, 4ª e 6ª: 07h00 às 13h00 

Leste 

CS Conceição 
4ª: 07h00 às 16h00;  
5ª: 13h00 às 16h00 

CS São Quirino 
2ª: 08h00 às 16h40 (almoço 12h00 às 13h00); 
4º: 13h30 às 16h40 

Sudoeste 
CS DIC I 4ª e 5ª: 07h00 às 13h00; 

CS DIC VI 2ª e 6ª: 13h00 às 17h00; 
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Distrito Unidade(s) Referência Horário de funcionamento 

Noroeste 
 

CS Ipaussurama Todos os dias: 13h30 às 18h30; 

CS Valença  
2ª e 5ª: 07h00 às 17h00 (almoço 13h00 às 
14h00);  
6ª: 07h00 às 13h00 

CS Floresta 
2ª e 4ª: 08h00 às 17h00 (almoço 12h00 às 
13h00) 

CS Florence 
2ª e 3ª: 13h00 às 17h00;  
4ª: 07h00 às 16h00;  
6ª 08h00 às 12h00 

 

IMPORTANTE: 

Todas as unidades deverão conferir a documentação exigida para dispensação de 
talidomida (conforme item 3), solicitando as devidas correções antes de encaminhar 
para a unidade dispensadora. 

As unidades que não são dispensadoras de Talidomida devem contatar as unidades 
dispensadoras de seu território para confirmar a presença e horário do farmacêutico. 

10.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades de Saúde do Município de Campinas. 

10.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Analisar a receita quanto ao CID e proceder conforme orientações abaixo: 

A. Anexo III - Anvisa RDC 11/2011 e atualizado na RDC 50/2015: 

Doenças CID 

Hanseníase: reação hansênica tipo eritema nodoso ou tipo II A 30 

IST/AIDS: úlceras aftóides idiopáticas em pacientes portadores de HIV/AIDS B 23.8 

Doenças crônico-degenerativas: 

• lúpus eritematoso sistêmico 

• lúpus eritematoso discóide 

• lúpus eritematoso cutâneo subagudo 

• doença enxerto contra hospedeiro 

 

M 32 

L 93.0 

L 93.1 

T 86.0 

Mieloma Múltiplo C 90.0 

Síndrome Mielodispásica (SMD) em pacientes refratários à eritropoetina: 

• Anemia refratária sem sideroblastos em anel 

 

D 46.0 
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• Anemia refratária com sideroblastos em anel 

• Anemia refratária não especificada 

D 46.1 

D 46.4 

 

A.1 Verificar os documentos: 

I. Notificação de Receita de Talidomida em 2 vias, assinada pelo médico, contendo o 
número da notificação emitido pela vigilância sanitária. 

II. Termo de Responsabilidade/Esclarecimento (Anexo V-A ou V-B da RDC 11/11, 
conforme o caso) em 3 vias, assinado pelo médico e pelo paciente. Lembrando que 
pacientes mulheres acima de 55 anos e homens devem apresentar o anexo V-A 
preenchido, enquanto que mulheres com idade inferior a 55 anos devem apresentar 
o anexo V-B preenchido. 

A.2 Encaminhar o paciente à Unidade dispensadora de referência do Distrito, 
certificando-se da presença do farmacêutico, após conferência dos documentos. Se houver 
a ausência de algum documento, orientar o usuário. 

A.3 Se a documentação estiver completa, o farmacêutico deve solicitar o medicamento 
ao Almoxarifado da Saúde, através do e-mail smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br, 
(com cópia para a Assistência Farmacêutica do Distrito de referência) e orientar o usuário a 
aguardar o recebimento do medicamento pela farmácia. Após o recebimento o 
farmacêutico entra em contato com o usuário para que este compareça à farmácia e o 
farmacêutico proceda a dispensação. As solicitações do medicamento para os meses 
subsequentes são de responsabilidade do farmacêutico e deve ser realizada de modo a não 
interromper o tratamento. 

A.4  O farmacêutico, no ato da dispensação do medicamento Talidomida, deverá 
preencher os campos existentes na embalagem secundária do referido medicamento e 
orientar o paciente sobre o uso correto, conforme a prescrição médica e os riscos 
relacionados (Anexo II). 

A.5 Quanto a Notificação de Receita de Talidomida: a 1ª via será devolvida ao paciente 
devidamente carimbada e assinada pelo profissional farmacêutico, como comprovante da 
dispensação, e a 2ª via deverá ser retida pela unidade pública dispensadora. 

A.6 Quanto ao termo de Responsabilidade/Esclarecimento: a 1ª via deverá permanecer 
no prontuário; a 2ª deverá ser arquivada na unidade; a 3ª via será devolvida para o 
paciente. 

A.7 O farmacêutico da Unidade dispensadora somente poderá dispensar o medicamento 
Talidomida quando todos os itens da Notificação de Receita e do Termo de 
Responsabilidade/Esclarecimento estiverem devidamente preenchidos e legíveis. 

B. Para os CIDs não autorizados pela RDC 50/2015 

B.1 Solicitar autorização à ANVISA através do DEVISA; encaminhar para 
Departamento de Saúde - SMS. 

B.2 A solicitação deve estar acompanhada de: 

• Formulário de Justificativa de Uso do Medicamento à Base de Talidomida (Anexo 
VII da RDC 11/11); 

• 1cópia da Notificação de Receita; 
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• 1cópia de Estudos da literatura que comprovem a eficácia e segurança publicadas 
em revistas indexadas; 

• Laudos e exames que comprovem o diagnóstico da doença. 

B.3 Caso a continuidade do tratamento seja necessária, o prescritor deverá preencher, a 
cada nova solicitação de autorização, o Relatório de Evolução do Caso (Anexo VIII da 
RDC 11/11), acompanhado de cópia da Notificação de Receita de Talidomida. 

B.4 Estes documentos devem ser encaminhados ao DEVISA, aos cuidados do 
responsável para envio à ANVISA.  

Observações:  

• A ANVISA fará análise, aprovação e emissão da autorização à DEVISA. 

• Caso seja aprovado ao DEVISA retransmitirá ao Distrito de referência – apoio da 
Assistência Farmacêutica – para informação ao paciente, prescritor e Unidade de 
Dispensação. O DEVISA também comunicará o Departamento de Saúde – 
Assistência Farmacêutica – para liberação do medicamento à Unidade 
dispensadora. 

• A dispensação do medicamento a base de Talidomida para estes casos deverá 
ocorrer mediante a apresentação da autorização emitida pela ANVISA, da 
Notificação de Receita de Talidomida preenchida pelo médico e do Termo 
Responsabilidade/Esclarecimento preenchido pelo paciente e pelo médico 
responsável pela prescrição. 

3) O Livro de Controlado C3 (Talidomida) deverá ser “gerado” no sistema GEMM, a 
cada 3 meses, junto com o Mapa Trimestral, conforme fluxo abaixo: 

• Livro de Controlados C3: Menu – Consulta/ Relatório – Livro de 
Medicamentos Controlados.  

Obs: Para envio do livro para a Vigilância Sanitária, seguir POP 08. 

• Mapa Trimestral: Menu – Consulta/ Relatório – Talidomida – Mapa 
Trimestral Consolidado 

4) Os documentos comprobatórios da movimentação de estoque do medicamento 
Talidomida deverão ser arquivados no estabelecimento pelo prazo de 10 anos, findo o 
qual poderão ser destruídos. 

5) O estoque físico do medicamento a base de talidomida deve ser qualitativa e 
quantitativamente idêntico ao escriturado nos livros, bem como nos mapas e balanços 
anuais e trimestrais. 

6) Os farmacêuticos das Unidades dispensadoras deverão imprimir (1 via) do Mapa 
Trimestral Consolidado – MTC (Anexo XI da RDC 11/11), com o registro das 
prescrições de medicamentos a base da substância Talidomida, assiná-lo e encaminhá-
lo em arquivo pdf, via sistema GSC até o dia 15 dos meses de Abril, Julho, Outubro e 
Janeiro de cada ano, conforme fluxo abaixo: 

11) Passo a Passo no GSC: Sistema GSC – Procure Serviços – Vigilância Sanitária – 
Medicamentos – “Balanços de medicamentos e insumos controlados pela Portaria 
344/98” – Atividade “Unidade Pública Dispensadora de Talidomida”; 
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Obs.: A Legislação cita 3 vias do MTC, porém como o mesmo é enviado à Vigilância 
Sanitária através de arquivo eletrônico (GSC), apenas 1 via será necessária.  

7) O Mapa Trimestral Consolidado (Anexo XI da RDC 11/11) deverá ser arquivado pelo 
período de 2 (dois) anos, com o número do processo encerrado pela Vigilância 
Sanitária no sistema GSC.  

8) Quando, por qualquer motivo, for interrompido o uso do medicamento à base de 
Talidomida, o prescritor e o dispensador devem orientar o paciente e/ou o seu 
responsável para que o devolva à unidade pública dispensadora. 

9) As devoluções devem ser recebidas pelo farmacêutico, documentadas conforme 
Registro de Devolução de Talidomida pelo Paciente (Anexo XII da RDC 11/11) e 
enviadas para a autoridade sanitária competente a cada 3 meses, junto com o Mapa 
Trimestral Consolidado. Caso a devolução seja devido a desvio de qualidade preencher 
o Anexo XIII da RDC 11/11. 

10) Os estoques do medicamento Talidomida destinados ao descarte deverão ser 
armazenados em local identificado, segregado, trancado com chave, devendo possuir 
registro da quantidade e localização, de modo a garantir a rastreabilidade. 

Em caso de Devolução pelo paciente preencher o ANEXO XII “Registro de 
Devolução de Talidomida pelo Paciente” 

Se constado desvio de qualidade do medicamento, preencher o ANEXO XIII 
“Registro de Devolução de Talidomida por Desvio de Qualidade”. Realizar 
notificação de Desvio de Qualidade no site do CVS 
(http://www.cvs.saude.sp.gov.br/eventos_adv.asp?x=todos) e informar a Assistência 
Farmacêutica do Distrito de referência por e-mail. 

 

O descarte do medicamento Talidomida deverá ser realizado exclusivamente por 
incineração, seguindo orientações do POP 32 (Gerenciamento de Resíduos de 
Medicamentos Controlado Vencido ou Inutilizado). 

10.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

O não conhecimento do fluxo acarreta demora no processo e prejuízo para a saúde do 
usuário. 

10.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Resolução ANVISA – RDC 11 de 22 de março de 2011. 

Resolução ANVISA – RDC 24 de 12 de abril de 2012. 

Resolução ANVISA – RDC 50 de 11 de novembro 2015. 

Lei 13732 de 8 de Novembro de 2018. 

 Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 44, de 
2009 – Boas Práticas Farmacêuticas. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para 
o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 ago. 2009. 
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10.8 ANEXOS 

ANEXO I - 

Formulário para Credenciamento Inicial e Renovação de Credenciamento 

de Unidades Públicas Dispensadoras - TALIDOMIDA 

 

Nº credenciamento (preenchimento da Visa):  

Informações da Unidade Pública Dispensadora (preenchimento da Unidade 

solicitante):  

Nome da Unidade:  

Nome do Coordenador ou Diretor Responsável:  

Endereço completo da Unidade:  

Rua/Av:_____________________________________________nº:___________ 

Cidade:_______________________ Estado:____________ 

CEP:______________  

Telefone:(___)______________________ Fax: (___) ______________________  

E-mails: 

 

Solicita: (    ) credenciamento inicial       (    ) renovação anual de credenciamento 

 

Data:    /    / 

                                                    

_______________________________  

Assinatura do Coordenador ou Diretor 

Nº CR______: 

 

Nome do Farmacêutico Responsável:  

Nº CRF:  

Horário de trabalho: 

 

_______________________________  

Assinatura 

 

Nome do Farmacêutico Substituto:  
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Nº CRF:  

Horário de trabalho: 

______________________________ 

Assinatura  

 

Requisitos para o credenciamento da Unidade Pública Dispensadora 

(Preenchimento da Visa):  

 

• Possui Licença de Funcionamento  

(   ) SIM, sob CEVS nº                                         

(   ) NÃO, conforme Of. Circ. GVS XVII nº 56/2014 

• Possui Farmacêutico responsável pelo recebimento, conferência, guarda, 

escrituração e dispensação do medicamento Talidomida.  

• Os farmacêuticos receberam treinamento sobre os riscos e as normas que 

envolvem o medicamento Talidomida (   ) SIM    Data:                   (   ) NÃO  

• As instalações devem atender às legislações sanitárias vigentes.  

 

Credenciada? (   ) SIM    (   ) NÃO  

 

Observações:  

 
 
Nome da Autoridade Sanitária que avaliou:  
 
Nº da matrícula:  
 
Local e data: 
 
 
_________________________________  
Assinatura 
 
_____________________________________________________  

Carimbo e Assinatura do coordenador da Visa (responsável pelo 

credenciamento) 
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ANEXO II  

CHECK LIST PARA DISPENSAÇÃO DE TALIDOMIDA 

 

Verificar se: 

1 – Possui a Notificação de Receita de Talidomida (2 vias) e o Termo de esclarecimento / 
Responsabilidade, Anexo V-A ou V-B (3 vias) conforme a idade e o sexo; 

2 – Todos os campos destinados ao prescritor estão preenchidos; 

3 – O CID está contido nos usos permitidos pela RDC 11/11 (item 1.5 – 2 deste POP – 
ANEXO III da RDC 11/11, atualizada por RDC 50/15). Em caso afirmativo, poderá ser 
dispensado. Em caso negativo deve orientar o paciente conforme item 1.5 – B deste POP; 

4 – No caso de mulher em idade fértil (entre a menarca e a menopausa), o médico deve ter 
observado o Anexo IV da RDC 11/11. Na dispensação poderão ser confirmadas algumas 
informações: 

- perguntar se o médico orientou em relação à necessidade de se utilizar de 2 métodos 
contraceptivos, sendo um de barreira ou se é esterilizada por método cirúrgico 
(histerectomia); 

- caso use DIU, pedir para que procure imediatamente a Unidade de Saúde caso ocorra a 
expulsão do dispositivo; 

- verificar se foi realizado um exame de Beta-HCG na Unidade; 

5 – A data da prescrição (válida por 20 dias); 

6 – A quantidade prescrita é para, no máximo, 1 mês de tratamento; 

7 – Não pode ser fracionada a embalagem secundária; 

8 – A validade do medicamento Talidomida (se é suficiente para o mês de tratamento); 

Informação ao paciente: 

1–Ler para o paciente o Termo de Esclarecimento / Responsabilidade, esclarecendo suas 
dúvidas; 

2 - Preencher a embalagem secundária do medicamento, informando ao paciente que é 
pessoal e intransferível; 

3 – Informar sobre os efeitos que o medicamento Talidomida pode causar no caso de ser 
tomado por uma grávida (considerar todos os componentes da família do paciente, 
inclusive cuidadores e empregados da família); 

4 - Informar que apenas 1 comprimido, no primeiro trimestre de gravidez, é suficiente 
paracausar efeitos teratogênicos.  

5 – No caso de gravidez, suspender imediatamente o medicamento; 

6 – Caso pare o tratamento ou por algum motivo sobre o medicamento na residência, 
deverá devolvê-lo à Unidade de Saúde. Receber de acordo com item 10 desse POP; 

7 – Caso sinta algum sintoma diferente dos previstos na bula do medicamento (reações 
adversas) deverá comunicar a Unidade de Saúde para avaliação e notificação da suspeita 
de reação adversa. 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 49 

 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 50 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 51 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 52 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 53 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 54 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 55 

 

 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 56 

 

11 TRATAMENTO DA TOXOPLASMOSE 

Código Versão Data 
11 06 31/08/2022 

11.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

11.2 OBJETIVO 

Garantir o acesso aos medicamentos e orientar o uso correto, visando o tratamento 
adequado da Toxoplasmose.  

11.3 CONSIDERAÇÕES 

A Toxoplasmose é causada pelo parasita Toxoplasma gondii, sendo uma infecção comum e 
de manifestação clínica rara. As principais vias de transmissão são: oral (água e alimento 
contaminados) e congênita (vertical). 
A Toxoplasmose é uma doença infecciosa, frequentemente autolimitada e sem necessidade 
de tratamento. As exceções são os casos em que há comprometimento ocular e que 
envolvem pacientes imunodeprimidos, quando há risco de desenvolver encefalite, 
miocardite e pneumonite. Outra situação importante que necessita de intervenção são os 
casos que envolvem a transmissão congênita, da grávida para o feto. 
Mulheres grávidas imunocomprometidas e infectadas antes de sua gravidez também podem 
desenvolver a fase aguda e transmitir o agente etiológico ao feto. Embora se considere que 
a gestante suscetível (que não teve contato com o agente etiológico) seja o principal foco 
das medidas preventivas, todas as gestantes devem ser instruídas sobre os cuidados de 
prevenção primária. Crianças infectadas durante a gestação são muitas vezes 
assintomáticas no momento do nascimento. Após a infecção aguda, o parasita persiste por 
toda a vida do hospedeiro sem apresentar repercussões clínicas em pessoas 
imunocompetentes, podendo reativar se a pessoa tornar-se imunossuprimida. O dano ao 
feto é frequentemente mais grave quanto mais cedo ocorrer a transmissão, podendo causar 
aborto espontâneo, óbito fetal, microcefalia e outras sequelas no recém-nascido. Embora 
muitas crianças infectadas durante a gestação não apresentem sinais e sintomas no 
momento do nascimento (assintomáticas), podem desenvolver sequelas tardias, como 
perda da visão, deficiência mental, convulsões, etc. 
A Toxoplasmose é a causa mais comum de lesões expansivas cerebrais em Pessoas 
Vivendo com HIV (PVHIV). A neurotoxoplasmose (NTX) está entre as infecções 
oportunistas definidoras de AIDS. 
O tratamento dos pacientes infectados é feito utilizando-se os medicamentos Sulfadiazina e 
Pirimetamina, que devem ser associados ao Ácido Folínico, que evita a supressão medular, 
efeito adverso da Pirimetamina. 
A pirimetamina por ser potencialmente teratogênica, é contraindicada no primeiro 
trimestre de gravidez. Portanto, gestantes diagnosticadas precocemente (ainda no primeiro 
trimestre), utiliza-se a Espiramicina, que atua contra o parasito e é bem tolerada. A partir 
do segundo trimestre de gravidez pode-se utilizar a associação de Sulfadiazina, 
Pirimetamina e Ácido Folínico. 
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Toxoplasmose gestacional, toxoplasmose congênita e toxoplasmose em PVHIV são de 
notificação compulsória conforme a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 
2017, anexo 1 do anexo V. 

Obs.: os medicamentos Espiramicina, Sulfadiazina e Pirimetamina são fornecidos pelo 
Componente Estratégico para gestantes - NOTA TÉCNICA Nº 7/2020-
CGAFME/DAF/SCTIE/MS. 

11.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

11.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Ao receber uma prescrição contendo os medicamentos citados acima, deve-se procurar 
o profissional responsável da VISA na Unidade, para que o mesmo verifique se o caso 
foi notificado para a Vigilância Epidemiológica; 

3) Para os medicamentos: Sulfadiazina 500mg comprimido, Pirimetamina 25mg 
comprimido e Espiramicina 1,5 M.U.I.  comprimido, receber a receita médica e 
verificar todos os requisitos necessários para a dispensação (conforme POP 09 – 
Medicamentos Antibióticos e POP 07 - Dispensação); 

4) A Unidade de Saúde encaminhará e-mail para Assistência Farmacêutica Distrital de 
referência, com os seguintes dados: 

a) Nome completo do paciente; 

b) Ficha de notificação com número de SINAN; 

c) Enviar anexo cópia da prescrição; 

8229 - Espiramicina 1,5 M.U.I.  comp; 

7836 - Pirimetamina 25 mg comp; 

7804 - Sulfadiazina 500 mg comp; 

20613 - Ácido folínico 15 mg; 

d) Doença a ser tratada 

5) O Distrito de referência encaminhará para avaliação do Núcleo de Assistência 
Farmacêutica do DRSVII (drs7-estrategicos@saude.sp.gov.br) com cópia para 
assistenciafarmaceutica@campinas.sp.gov.br e 
smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br,  mensalmente, até término do tratamento: 

Para os medicamentos - Espiramicina 1,5 M.U.I, Pirimetamina 25mg e 
Sulfadiazina 500mg: 

a) Planilha de Dispensação de Toxoplasmose, modelo encaminhado pelo DRSVII, 
com informações como: Município, nome do usuário, data de nascimento, CID 10 
ou Condição para tratamento (1, 2 ou 3), se gestante, a Idade Gestacional, SINAN, 
Data da dispensação e quantidade de comprimidos/ mês; 

b) Ficha de SINAN; 
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c) Prescrição médica com a solicitação dos medicamentos Espiramicina 1,5 M.U.I., 
Pirimetamina 25mg comp e Sulfadiazina 500mg comp 

 

Para o medicamento – Ácido folínico: 

d) Ácido folínico 15mg comp, o Distrito solicitará ao Almoxarifado da Saúde 
(smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br 

6) Após autorização dos medicamentos pela Secretaria de Estado (Espiramicina, 
Pirimetamina e Sulfadiazina), será liberado para o Almoxarifado da Saúde. O 
Almoxarifado da Saúde liberará as medicações solicitadas para a Unidade de Saúde e 
avisará o Distrito de Referência; 

7) Ao receber as medicações na Unidade, dar entrada no sistema informatizado e entrar 
em contato com o paciente para iniciar tratamento; 

8) Anotar os dados do paciente e/ou responsável na ficha de cadastro (Anexo 1) para 
controle da dispensação pelas equipes de farmácia e enfermagem; 

9) Dispensar as medicações utilizando o sistema informatizado - GEMM e prestar 
orientação correta sobre o uso dos medicamentos, de acordo com a prescrição médica; 

OBS.: A Unidade de Saúde deverá solicitar ao Distrito de Saúde de referência, sempre com 
antecedência de 10 dias da próxima data de dispensação as medicações conforme 
prescrição médica (Espiramicina, Pirimetamina, Sulfadiazina e Ácido folínico), a fim de 
evitar interrupção de tratamento; 

11.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

Dificuldade do acesso ao medicamento, ocasionando demora no tratamento ou interrupção, 
possibilitando um agravo à saúde do paciente.  

11.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
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11.8 ANEXO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE 
TOXOPLASMOSE 

Data da 
Solicitação 

Nome do Paciente 
Data de 

Nascimento 
Telefone Medicação Qtd. 

Data da 
Retirada 
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12 TRATAMENTO DA TUBERCULOSE 

Código Versão Data 
12 06 06/06/2022 

12.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

12.2 OBJETIVO 

Garantir o uso seguro e esclarecer o fluxo correto da solicitação dos medicamentos para o 
tratamento da tuberculose - TB.  

12.3 CONSIDERAÇÕES 

A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, causada pelo Mycobacterium tuberculosis, 
também denominado Bacilo de Koch. A transmissão ocorre pelas vias aéreas, 
principalmente pela tosse de um doente bacilífero (aquele que elimina bacilos). Após o 
início do esquema terapêutico recomendado, a transmissão é reduzida, gradativamente, 
para níveis insignificantes ao fim de poucos dias ou semanas. 

O esquema básico de tratamento é indicado aos casos novos (paciente que nunca usou ou 
usou por menos de 30 dias medicamentos antituberculose) e aos casos de retratamento 
(abandono ou recidiva) que forem sensíveis às drogas do esquema básico, independente da 
forma clínica da tuberculose, pulmonar ou extrapulmonar. 

O tratamento é realizado em duas fases: nos dois primeiros meses, pelo Coxcip-4/ RHZE 
(comprimido contendo em dose fixa combinada: rifampicina, isoniazida, pirazinamida e 
etambutol); e nos quatro últimos meses pela rifampicina e isoniazida, ambos levando em 
consideração a dose/kg de peso do paciente.  
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Esquema básico de tratamento para Tuberculose em adultos e adolescentes (>10 
anos) (TB Pulmonar ou Extrapulmonar): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Duração Droga 
20 a 35 kg 36 a 50 kg 51 a 70 kg >70 kg 

Comprimidos/dia 

1 ª 2 meses 

Rifampicina 150 mg 

2 3 4 

 

5 

 

Isoniazida 75 mg 

Pirazinamida 400 mg 

Etambutol 275 mg 

 

 

2 ª 
4 meses 

Meia Dose: 

2 3 4 5 Isoniazida 75 mg 

Rifampicina 150 mg 

 

Dose Plena: 

1 

1 comp 
(dose plena) 

+ 1 comp 
(meia dose) 

2 comp 

 

2 comp (dose 
plena) + 1 

comp (meia 
dose) 

Isoniazida 150 mg 

Rifampicina 300 mg 

Gestante Piridoxina 40 mg 40mg/dia 

RHZE: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)/ Pirazinamida (Z)/ Etambutol (E) 

RH: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H) 
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Esquema básico para o tratamento para Tuberculose Meningoencefálica e 
osteoarticular em adultos e adolescentes (>10 anos de idade): 

 

O esquema básico (RHZE) pode ser administrado em gestantes nas doses habituais, mas, 
nestes casos, está recomendado o uso concomitante de piridoxina 40mg/dia, dado o risco 
de toxicidade neurológica no recém-nascido (pela Isoniazida).  

Em caso de tuberculose latente (profilaxia de pacientes que tiveram contato com 
indivíduos positivos para tuberculose na fase bacilífera), observar os POP's Isoniazida 100 
mg (POP 13) e Diluição de Isoniazida 100mg (POP 14). 

 

Para o tratamento da tuberculose pediátrica é padronizado doses fixas pediátricas RHZ 
(rifampicina 75mg, isoniazida 50mg e pirazinamida 150mg) e RH (rifampicina 75mg e 
isoniazida 50mg) comprimidos dispersíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase Duração Droga 
20 a 35 kg 36 a 50 kg 51 a 70 kg >70 kg 

Comprimidos/dia 

1 ª 2 meses 

Rifampicina 150 mg 

2 3 4 5 
Isoniazida 75 mg 

Pirazinamida 400 mg 

Etambutol 275 mg 

2 ª 10 meses 

Meia Dose: 

2 3 4 5 Isoniazida 75 mg 

Rifampicina 150 mg 

Dose Plena: 

1 

1 comp 
(dose plena) 

+ 1 comp 
(meia dose) 

2 

2 comp (dose 
plena) + 1 

comp (meia 
dose) 

Isoniazida 150 mg 

Rifampicina 300 mg 

Gestante Piridoxina 40 mg 40mg/dia 

RHZE: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H)/ Pirazinamida (Z)/ Etambutol (E) 

RH: combinação de rifampicina (R)/ Isoniazida (H) 
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Quadro 1 - Esquema Básico para o tratamento da tuberculose pulmonar em crianças 
menores de 10 anos de idade e com peso inferior a 25Kg: 

 

 

 

Quadro 2- Esquema Básico para o tratamento da tuberculose meningoencefálica ou 

osteoarcular em crianças menores de 10 anos de idade e com peso inferior a 25Kg: 

 

 

MODO DE PREPARO:  

a) Dissolver o(s) comprimido(s) em 50 mL de água potável. Para crianças com 
dificuldade de deglução desse volume, orienta-se que a diluição seja realizada em, 
no mínimo, 10 mL de água, ou conforme orientação médica.  

b) Após a dissolução, agitar vigorosamente a suspensão e administrar a quandade total 
preparada de uma só vez, imediatamente após o preparo.  

c) Caso a suspensão não seja ulizada imediatamente após o preparo, recomenda-se que 
a mesma seja descartada.  
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d) Os medicamentos devem ser tomados em jejum. Aguardar pelo menos 1h para dar 
alimentos à criança. 

Para crianças menores de 10 anos com peso igual ou superior a 25Kg, mantém-se a 
recomendação das doses individualizadas dos medicamentos. 

 

Quadro 3 - Esquema básico para o tratamento da TB pulmonar em crianças menores 

de 10 anos de idade com peso igual ou superior a 25Kg: 

 

 

Quadro 4 - Esquema Básico para o tratamento da tuberculose meningoencefálica ou 
osteoarcular em crianças menores de 10 anos de idade com peso igual ou superior a 
25Kg: 

 

Obs.: Para dissolução da pirazinamida 150mg, seguir modo de preparo conforme tabela 
disponível em Ofício Circular Nº 2/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS. 

Crianças com idade igual ou superior a 10 anos, recomenda-se usar os medicamentos em 
dose fixa combinada para adultos (OFÍCIO CIRCULAR Nº 
3/2020/CGDR/DCCI/SVS/MS). 
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Quando há solicitação de medicamentos especiais ou doses separadas, o médico que 
solicitou deverá preencher um formulário com receita e relatório no site do CVE: 
http://www.saude.sp.gov.br/cve-centro-de-vigilancia-epidemiologica-prof.-alexandre-
vranjac/ ou http://www.saude.sp.gov.br/ → Sites de Interesse → “Instituições Vinculadas 
à Secretaria de Estado da Saúde São Paulo” → Centro de Vigilância Epidemiológica-CVE 
→ Àrea de Vigilância → "Tuberculose" → "Solicitação de Medicamentos". 

Esta solicitação irá para o CVE-SP (Centro de Vigilância Epidemiológica São Paulo) que 
realizará a liberação da medicação. A medicação chegará à farmácia do GVE (Grupo de 
Vigilância Epidemiológica - DRS VII) e então será retirado pelo Almoxarifado da Saúde 
da PMC.  

12.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

12.5 PROCEDIMENTO 

1) Os profissionais de enfermagem devem receber o caso, notificar a Visa local e acionar 
a farmácia, informando que um novo paciente iniciará o tratamento de TB. A farmácia 
que receber prescrições dos medicamentos para tuberculose deve encaminhar o 
paciente ao enfermeiro responsável para verificar se o caso está notificado; 

2) A farmácia deverá preencher a Ficha de Controle de Pacientes em Tratamento de TB 
(Anexo 1) para controle da dispensação feita pelas equipes de farmácia e enfermagem; 

3) Solicitar a medicação da 1ª e 2ª fase para a Assistência Farmacêutica do Distrito de 
Referência, contendo as informações abaixo: 

a) Nome completo do paciente; 

b) Número do SINAN;  

c) Idade; 

d) Peso (peso menor 25kg); 

e) Medicamento solicitado (com código do medicamento): 

Fase Código Droga 

1ª 99292 

Rifampicina 150 mg 

Isoniazida 75 mg 

Pirazinamida 400 mg 

Etambutol 275 mg 

2ª 

99296  
(meia dose) 

Isoniazida 75 mg 

Rifampicina 150 mg 

99147  
(dose plena) 

Isoniazida 150 mg 

Rifampicina 300 mg 

Gestantes 22863 Piridoxina 40 mg 
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1ª 
comprimidos 
dispersíveis 

99149 

Rifampicina 75 mg 

Isoniazida 50 mg 

Pirazinamida 150 mg 

2ª 
comprimidos 
dispersíveis 

99148 
Rifampicina 75 mg 

Isoniazida 50 mg 

Tuberculose 
pediátrica 

11296 Pirazinamida 150 mg comprimidos 
dispersíveis 

 

4) O distrito de referência solicitará o medicamento ao DRSVII, ou ao Almoxarifado da 
Saúde, a depender da medicação; 

5) Ao receber a medicação na Unidade, deverá ser dada a entrada do mesmo no sistema 
informatizado GEMM; 

6) Receber e reter a 2ª via da receita e dar baixa no sistema; 

7) Entregar o medicamento ao profissional que acompanhará a administração; 

8) Ficará a critério da equipe do Centro de Saúde a dispensação do medicamento, que deverá 
ser realizado na estratégia TDO (tratamento diretamente observado). O TDO deve ser 
realizado diariamente (de segunda a sexta-feira) ou excepcionalmente, três vezes na 
semana. Aos finais de semana e feriados a medicação deve ser entregue ao paciente ou 
responsável para a autoadministração. A responsabilidade pela supervisão do tratamento 
será da equipe de enfermagem; 

9) Os medicamentos devem ser solicitados novamente ao distrito de referência, 10 dias antes 
de completar um mês, evitando assim interrupção do tratamento. 

12.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A incompreensão do fluxo acarreta demora no início do processo ou interrupção do 
tratamento de TB, podendo gerar problemas graves de saúde pública, tais como 
transmissão do bacilo e/ou resistência bacteriana. 

12.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no 
Brasil. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação- Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: 
volume 2/ Ministério da Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2017. 
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Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação - Geral de 
Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Ofício Nº 
104/2021/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Informações sobre a disponibilidade do 
medicamento Rifampicina 300mg + Isoniazida 150mg (2x1 dose plena), 
comprimido, para tratamento da Tuberculose (TB) – Brasília, 2021 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação - Geral de 
Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Ofício 
circular Nº 3/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Orientação sobre o uso das doses fixas 
pediátricas RHZ (rifampicina 75mg, isoniazida 50mg e pirazinamida 150mg) e RH 
(rifampicina 75mg e isoniazida 50mg) comprimidos dispersíveis para o tratamento 
da tuberculose pediátrica – Brasília, 2020 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Coordenação - Geral de 
Vigilância das Doenças de Transmissão Respiratória de Condições Crônicas. Ofício 
circular Nº 2/2020/CGDR/.DCCI/SVS/MS. Orientações sobre o uso da Pirazinamida 
150mg, comprimidos dispersíveis. – Brasília, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Leste e DEVISA 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 14/05/2014, 22/11/2018 e 
06/06/2022 

Data: 11/12/2015 Data:  Janeiro/ 2025 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 68 

 

12.8 ANEXO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE TB 

TRATAMENTO TB – Rifampicina + Isoniazida + 
Pirazinamida 400 mg + Etambutol  

TRATAMENTO TB - (RIFAMPICINA+ ISONIAZIDA) 

Nome do paciente:   Nome do paciente: 

Data de nascimento:   Data de nascimento: 

Início do Tratamento:   Início do Tratamento: 

Término do Tratamento:   Término do Tratamento: 

Data Medicação Qtd Quem retirou (ENFER)   Data Medicação Qtd Quem retirou (ENFER) 
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13 ISONIAZIDA 100 MG COMPRIMIDO  

Código Versão Data 
13 06 21/08/2020 

13.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

13.2 OBJETIVO 

Garantir o uso seguro e racional da Isoniazida 100 mg. 

13.3 CONSIDERAÇÕES 

A isoniazida é um antibiótico indicado para o tratamento da Infecção Latente da 
Tuberculose (ILTB) causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch). 
O uso da isoniazida é recomendado para pessoas que tiveram contato prolongado com 
pacientes com TB pulmonar bacilífera.  

O tratamento com isoniazida reduz em 60% a 90% o risco de adoecimento. Esta variação 
se deve à duração e à adesão ao tratamento. A isoniazida é utilizada na dose de 5mg/ kg a 
10 mg/kg de peso até a dose máxima de 300 mg/dia, por um período mínimo de seis 
meses. 

Deve ser usada com cautela em pacientes que tem hepatopatia (monitorar funções do 
fígado).  

Gestantes: recomenda-se postergar o tratamento da ILTB para após o parto. Em gestante 
com infecção pelo HIV, recomenda-se tratar a ILTB após o terceiro mês de gestação. 

Por se tratar de uma Doença de Notificação Compulsória, o paciente deve ser notificado 
para a vigilância local.  

13.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Campinas e Assistência Farmacêutica dos 
Distritos de Saúde. 

13.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Analisar a receita; 

3) Confirmar com a equipe de referência do Centro de Saúde se o caso já foi notificado 
para a VISA local; 

4) Coletar os dados do paciente para cadastro e posterior contato; 

5) Solicitar o medicamento ao Distrito de Saúde, informando: 

a) Nome completo; 

b) Posologia com nome e código do medicamento; 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 70 

 

c) Número da notificação fornecido pela VISA. 

6) Quando o medicamento estiver disponível na unidade, entrar em contato com o 
usuário para retirada da medicação; 

7) Dispensar a medicação, atualizando o sistema e a planilha de controle (Anexo).  

13.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

É de fundamental importância comunicar o Distrito para um controle efetivo da 
dispensação desse medicamento, uma vez que se trata de Doença de Notificação 
Compulsória. 

13.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no 
Brasil. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
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13.8 ANEXO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO COM ISONIAZIDA 100MG 

Nome do paciente: 
 

Nome do paciente: 

Data de nascimento: 
 

Data de nascimento: 

Início do Tratamento: 
 

Início do Tratamento: 

Término do Tratamento: 
 

Término do Tratamento: 

     

  
 

  

Data Medicação Qtd Quem retirou (ENFER) 
 

Data Medicação Qtd Quem retirou (ENFER) 
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14 DILUIÇÃO DE ISONIAZIDA 100MG 

Código Versão Data 
14 06 13/09/2022 

14.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

14.2 OBJETIVO 

Garantir o uso seguro e esclarecer o fluxo correto da solicitação e diluição do medicamento 
isoniazida para crianças. 

14.3 CONSIDERAÇÕES 

A isoniazida é indicada para a quimioprofilaxia de tuberculose causada pela bactéria 
Mycobacterium tuberculosis (Bacilo de Koch) e para os casos de reações à vacina BCG. 
Para os casos de quimioprofilaxia, o uso da isoniazida é recomendado para crianças que 
tiveram contato prolongado com pacientes positivados com TB pulmonar bacilífera (ILTB 
– Infecção Latente de Tuberculose), sendo o tratamento normalmente por 6 (seis) meses. 
Nos casos de reação à vacina BCG (BCG-ite) o tratamento ocorre até a lesão desaparecer. 
Deve ser usada com cautela em pacientes que tem hepatopatia (monitorar funções do 
fígado).  

A isoniazida também é utilizada no tratamento de crianças com tuberculose pulmonar, 
associada com rifampicina 20mg/mL suspensão oral e Pirazinamida 150mg comprimido 
dispersível. 
 
Obs: Por se tratar de uma Doença de Notificação Compulsória, o paciente deve ser 
notificado para a vigilância local. 
Esta solicitação irá para o DRS VII (Departamento Regional de Saúde – Secretaria de 
Estado da Saúde) que realizará a liberação da medicação e então a medicação chegará ao 
Almoxarifado da Saúde da PMC. 
 

14.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

14.5 PROCEDIMENTO  

1) Acolher o usuário; 

2) Analisar a receita; 

3) Confirmar com a equipe de referência  do Centro de Saúde se o caso já foi notificado 
para a VISA local; 

4) Coletar os dados do paciente para cadastro e posterior contato; 

5) Solicitar Assistência Farmacêutica do Distrito de Referência, contendo as informações 
abaixo, informando: 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 73 

 

a) Nome completo do paciente; 

b) Medicamento solicitado (com código do medicamento): 

11929 - Isoniazdia 100mg comp; 

24074 - Rifampicina 20mg/mL; 

11296 – Pirazinamida 150mg comprimido dispersível; 

c) Posologia; 

d) Número da notificação fornecido pela VISA. 

6) O distrito de referência solicitará o medicamento ao DRSVII, ou ao Almoxarifado da 
Saúde, a depender da medicação; 

7) Ao receber a medicação na Unidade, deverá ser dada a entrada do mesmo no sistema 
informatizado GEMM; 

8) Quando o medicamento estiver disponível na unidade, entrar em contato com o usuário 
para retirada da medicação (anexo I); 

9) Para a diluição seguir documento – “Orientação sobre o uso de Isoniazida comprimidos 
para crianças” (anexo II); 

10) Os medicamentos devem ser solicitados novamente ao distrito de referência, 10 dias 
antes de completar um mês, evitando assim interrupção do tratamento; 

14.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A incompreensão do fluxo acarreta demora no processo e prejuízo para o usuário. 

14.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Manual de recomendações para o controle da tuberculose no 
Brasil. – Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 

 

 

 

 

 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Leste, DEVISA e 
Assistência Farmacêutica 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 
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14.8 ANEXO 

 

ANEXO I – FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO COM:______________________________________ 

Nome do paciente: 
 

Nome do paciente: 

Data de nascimento: 
 

Data de nascimento: 

Início do Tratamento: 
 

Início do Tratamento: 

Término do Tratamento: 
 

Término do Tratamento: 

     

  
 

  

Data Medicação Qtd Quem retirou (ENFER) 
 

Data Medicação Qtd Quem retirou (ENFER) 
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ANEXO II – ORIENTAÇÃO SOBRE O USO DE ISONIAZIDA COMPRIMIDOS 
PARA CRIANÇAS  
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15 TRATAMENTO DA ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA  

Código Versão Data 
15 06 13/06/2022 

15.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

15.2 OBJETIVO 

Garantir o acesso aos medicamentos e orientar o uso correto, visando o tratamento 
adequado da Esquistossomose.  

15.3 CONSIDERAÇÕES 

A Esquistossomose é uma doença infecciosa causada pelo trematódeo parasita Schistosoma 

mansoni, presente em espécies suscetíveis de caramujos de água doce do gênero 
Biomphalaria.  

A doença se desenvolve em duas fases, aguda e crônica, sendo que a primeira geralmente é 
assintomática, mas pode evoluir para quadros mais graves como Hipertensão Portal. Outra 
forma grave de Esquistossomose é a Medular, que pode levar a paraplegia.  

O tratamento é feito utilizando o antiparasitário Praziquantel, que é padronizado pelo 
Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde, na 
dose de 600 mg. 

Posologia: 

Adulto: 50 mg/kg em dose única 

Crianças: 60 mg/kg em dose única 

Observações: 

A administração do medicamento deve ser feita na unidade e o paciente deve ficar em 
observação por 3 horas, pois o Praziquantel pode causar náuseas, tonturas e raramente 
casos de convulsão. Os pacientes devem ser aconselhados a não dirigir ou operar máquinas 
e abster-se de bebidas alcoólicas no dia do tratamento com Praziquantel, bem como no dia 
seguinte.  

15.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

15.5 PROCEDIMENTO 

1) Ao receber uma prescrição dos medicamentos citados acima, deve-se procurar o 
profissional responsável na Unidade para verificar se o caso foi notificado à Vigilância 
Epidemiológica. Anotar o número do SINAN; 

2) Registrar nome e telefone do paciente para posterior contato;  

3) Solicitar a medicação para a Assistência Farmacêutica do Distrito de Referência, 
informando: 
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a. Nome completo do paciente; 

b. Peso do paciente; 

c. Medicamento solicitado:  

32557- Praziquantel 600 mg comp; 

d. Número do SINAN. 

e. Prescrição; 

f. Cópia da FIE (Ficha de Investigação Epidemiológica - SINAN); 

g. Total de comprimidos (tratamento completo); 

4) O Distrito de referência encaminhará para avaliação do Núcleo de Assistência 
Farmacêutica do DRSVII (drs7-estrategicos@saude.sp.gov.br) com cópia para 
assistenciafarmaceutica@campinas.sp.gov.br e 
smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br  

5) Ao receber a medicação na Unidade, deverá ser dada a entrada do mesmo no sistema 
informatizado GEMM; 

6) Convocar o paciente para o tratamento supervisionado; 

7) Dar baixa do medicamento no sistema informatizado e entregar para o profissional que 
supervisionará a administração. 

15.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Dificuldade do acesso ao medicamento, ocasionando demora no tratamento e 
possibilitando a disseminação da doença pela comunidade. 

15.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de  Vigilância 
Epidemiológica.Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da 
Saúde, 8. ed. rev. – Brasília: 2010. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Norte e Assistência 
Farmacêutica 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 21/05/2014 e 13/06/2022 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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16 TRATAMENTO E QUIMIOPROFILAXIA DA HANSENÍASE  

Código Versão Data 
16 06 06/06/2022 

16.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas.  

16.2 OBJETIVO 

Garantir o acesso aos medicamentos e orientar o uso correto, visando o tratamento 
adequado da Hanseníase.  

16.3 CONSIDERAÇÕES 

A Hanseníase é uma doença infecciosa, causada pelo Mycobacterium leprae, que acomete 
fundamentalmente pele e nervos periféricos, podendo até mesmo gerar incapacidades 
físicas. O tratamento é feito utilizando associação dos fármacos rifampicina + dapsona + 
clofazimina, na apresentação de 
/blísteres, para tratamento de hanseníase que, desde 01/07/2021, passa a ser denominada 
Poliquimioterapia Única Adulto – PQT-U Adulto ou Poliquimioterapia Única Infantil – 
PQT-U Infantil (NOTA TÉCNICA Nº 16/2021-CGDE/.DCCI/SVS/MS).  

Estes medicamentos são disponibilizados na rede pública. As prescrições para uso da 
associação rifampicina + dapsona + clofazimina, devem ser denominadas como 
“Poliquimioterapia Única – PQT-U”, tanto para casos 
paucibacilares, quanto casos multibacilares. Na prescrição deve constar também a 
descriminação da classificação operacional diagnosticada (se paucibacilar ou multibacilar) 
e o respectivo tempo de tratamento.  

Os pacientes diagnosticados com hanseníase paucibacilar devem ser tratados com 
Poliquimioterapia Única – PQT-U (associação rifampicina + dapsona + clofazimina), por 
seis meses.  

Os pacientes diagnosticados com hanseníase multibacilar, devem ser tratados com 
Poliquimioterapia Única – PQT-U (rifampicina + dapsona + clofazimina), por doze meses.  

Além dos antimicrobianos, outros medicamentos são utilizados no controle da reação 
hansênica, como os corticosteróides e a talidomida. O procedimento de dispensação de 
talidomida está descrito no POP 10. 

Alguns pacientes podem ainda sofrer reações de intolerância à utilização de dapsona ou 
clofazimina, o que contra indica o uso destes medicamentos. Nestes casos deve-se procurar 
o profissional de referência da Vigilância da UBS para orientações e possível 
encaminhamento para outro serviço de referência. 

16.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Campinas. 
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16.5 PROCEDIMENTO 

1) Ao receber uma prescrição contendo os medicamentos citados acima, deve-se procurar 
o profissional responsável da VISA na Unidade, para que o mesmo verifique se o caso 
foi notificado para a Vigilância Epidemiológica; 

2) Com o caso notificado, deve-se anotar os dados do paciente e/ou responsável na ficha 
de cadastro (Anexo 2), para o controle da dispensação do medicamento pelas equipes 
de farmácia e enfermagem; 

3) Solicitar o medicamento para o almoxarifado da Saúde por e-mail 
smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br, informando: 
 

a. Nome completo do paciente,  

b. Medicamento solicitado: informar código e nome, conforme abaixo: 
 
99287 - TRATAMENTO MULTIBACILAR ADULTO - DRS VII (PQT-U 
ADULTO); 
99286 - TRATAMENTO MULTIBACILAR INFANTIL - DRS VII (PQT-U 
INFANTIL); 
 

c. Doença a ser tratada; 
d. Número do SINAN; 

 
4) Ao receber a medicação na Unidade, deverá ser dada a entrada do medicamento no 

sistema informatizado e informar o profissional responsável na Unidade para iniciar 
tratamento. Verificar como será a dispensação do medicamento (para o profissional 
responsável ou diretamente ao paciente). 

5) Dispensar a medicação utilizando o sistema informatizado e, caso seja dispensado 
diretamente ao paciente, deve-se prestar orientação correta sobre o seu uso, de acordo 
com o que esquema apontado no Anexo 2. 

6) Solicitar a medicação ao almoxarifado sempre 10 dias antes da data da próxima 
dispensação. 

7) Caso o paciente não tenha comparecido ao Centro de Saúde para retirada do 
medicamento na data previamente estipulada, entrar em contato com profissional 
responsável da Unidade para que sejam tomadas as devidas providências. 

16.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

Dificuldade do acesso ao medicamento, ocasionando demora no tratamento ou interrupção, 
possibilitando um agravo à saúde do paciente e disseminação da doença pela comunidade. 

16.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 
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Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação. Nota Técnica nº 
4/2020-CGDE/.DCCI/SVS/MS. Assunto: ampliação de uso da clofazimina para 
hanseníase paucibacilar no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2020.   

Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de 
Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
Coordenação-Geral de Vigilância das Doenças em Eliminação. Nota Técnica nº 
16/2021-CGDE/.DCCI/SVS/MS. Assunto: orientações a Estados e Municípios para a 
implementação da “ampliação de uso da clofazimina para o tratamento da hanseníase 
paucibacilar, no âmbito do Sistema Único de Saúde”… Brasília, 2021.  

Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. - Portaria 
SCTIE/MS N. 71, de 11 de dezembro de 2018. Brasília, 2018. 

 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Norte, Leste e Sul 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 22/05/2014 e 03/06/2022 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 

16.8 ANEXOS 

ANEXO 1 -  

CLASSIFICAÇÃO TERAPÊUTICA DA HANSENÍASE E DESCRIÇÃO DO KIT 
DE POLIQUIMIOTERAPIA ÚNICA – PQT-U ADULTO OU INFANTIL  

Quadro 1. Classificação da hanseníase. 

Paucibacilar 
(PB) 

Presença de até 5 lesões localizadas em uma mesma região anatômica e/ou 
apenas um tronco nervoso comprometido. 

Multibacilar 
(MB) 

Presença de 6 ou mais lesões de pele e/ou presença de lesões em mais de 
uma região anatômica e/ou presença de mais de um tronco nervoso 
acometido e/ou baciloscopia positiva. 

 

Quadro 2. Esquema único de tratamento da hanseníase. 

Adulto 

Rifampicina: dose mensal de 600mg (2 cápsulas de 300mg) com 
administração supervisionada. 

Clofazimina: dose mensal de 300mg (3 cápsulas de 100mg) com 
administração supervisionada e uma dose diária de 50mg 
autoadministrada. 

Dapsona: dose mensal de 100mg (1 comprimido de 100mg) 
supervisionada e uma dose diária de 100mg autoadministrada. 
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Criança 

Rifampicina: dose mensal de 450mg (1 cápsula de 150mg e 1 cápsula 
de 300mg) com administração supervisionada. 

Clofazimina: dose mensal de 150mg (3 cápsulas de 50mg) com 
administração supervisionada e uma dose de 50mg autoadministrada em 
dias alternados. 

Dapsona: dose mensal de 50mg (1 comprimido de 50mg) 
supervisionada e uma dose diária de 50mg autoadministrada. 

Duração do 
tratamento 

Paucibacilar (PB): 6 meses 

Multibacilar (MB): 12 meses 

Fonte: Ministério da Saúde (2020). 
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ANEXO 2 - 

FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

FICHA DE CONTROLE DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE HANSENÍASE 

MEDICAÇÃO 

99287: PQT-U - ADULTO     

99286: PQT-U - INFANTIL     

Nome do paciente: 

Classificação: 
Paucibacilar (   ) 
Multibacilar (   ) 

Data de nascimento:  

Início do Tratamento:  

Término do Tratamento:  

Data  Quantidade Quem retirou (ENFER) 
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17 DAPSONA 

Código Versão Data 
17 06 21/08/2020 

17.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

17.2 OBJETIVO 

Garantir o uso seguro e racional da Dapsona 100 mg. 

17.3 CONSIDERERAÇÕES 

A dapsona é um antibiótico utilizado no tratamento da hanseníase isolado ou em 
associação com outros antibióticos (kit hanseníase).  

17.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Campinas. 

17.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Analisar a receita; 

3) Observar se há relatório médico justificando o uso da dapsona. Na ausência deste, 
orientar o paciente que é necessário relatório médico com CID da doença; 

4) Enviar por malote o relatório médico com a justificativa à Assistência Farmacêutica do 
Distrito. Se for autorizada, esta comunicará a Unidade e solicitará o medicamento para 
o almoxarifado; 

5) Após a chegada do medicamento, ligar para o usuário; 

6) Dispensar o medicamento, atualizando o GEMM.  

17.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

O não conhecimento correto do fluxo acarreta demora na solicitação do medicamento e 
prejuízos ao usuário.  

17.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário 
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Terapêutico Nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos. - 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 
2011.1136p.: il. - (Série B. Textos Básicos de Saúde). 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Leste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 16/06/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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18 DOXICICLINA COMPRIMIDO SOLÚVEL (em substituição ao  
CLORANFENICOL) 

Código Versão Data 
18 06 15/07/2021 

18.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

18.2 OBJETIVO 

Garantir o acesso do usuário a medicação Doxiciclina comprimido solúvel e o controle da 
febre maculosa. 

18.3 CONSIDERAÇÕES 

No protocolo da Prefeitura Municipal de Campinas, a medicação Doxiciclina comprimido 
solúvel é indicada para pacientes pediátricos com peso inferior a 45 kg para tratamento da 
febre maculosa. O tratamento deve ser iniciado logo após a suspeita do diagnóstico.  

A febre maculosa é uma doença de notificação compulsória. Trata-se de uma infecção 
aguda causada pela bactéria, Rickettsia rickettsii, que sobrevive dentro das glândulas 
salivares do carrapato Amblyomma cajennense. Esses carrapatos são também conhecidos 
como “carrapato-estrela”, “carrapato de cavalo" ou "rodoleiro”. 

O carrapato infectado pica o hospedeiro e, através de sua regurgitação, inocula a bactéria 
na corrente sanguínea do animal ou, mais raramente, em feridas abertas. No homem isso 
não é comum porque, para que haja a infecção, o carrapato tem que ficar aderido na pele 
de 4 a 6 horas. 

18.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Campinas. 

18.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Observar se a receita apresenta-se de forma legível, dentro do prazo de validade e se 
possui todos os dados obrigatórios; 

3) Encaminhar o usuário para a equipe de enfermagem para notificação do caso na Visa 
Local; 

4) Coletar os dados do paciente para cadastro e posterior contato; 

5) Solicitar o medicamento ao Distrito de Saúde de referência, através de envio por e-mail 
da prescrição médica e cópia da notificação do caso, informando nome completo, 
posologia e número de SINAN; 

73119 – Doxiciclina 100mg comprimido solúvel  
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6) Quando o medicamento estiver disponível na unidade, entrar em contato com o usuário 
para retirada da medicação; 

7) Dispensar a medicação, atualizando o sistema e a planilha de controle.  

18.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

O não conhecimento correto do fluxo acarreta demora ao inicio do tratamento e prejuízos à 
saúde do usuário.  

18.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica.Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da 
Saúde, 8. ed. rev. – Brasília: 2010. 

 Secretaria Municipal de Saúde. Departamento de Vigilância em Saúde. Informe técnico – 
Tratamento Antimicrobiano para Febre Maculosa Brasileira em Pacientes 
Pedriátricos. Campinas, 2019 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Leste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 10/09/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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19 METILFENIDATO 

Código Versão Data 
19 06 21/08/2020 

19.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

19.2 OBJETIVO 

Garantir o uso seguro e racional do medicamento Metilfenidato. 

19.3 CONSIDERAÇÕES 

No município de Campinas, o metilfenidato está padronizado para crianças e adolescentes 
(8 a 18 anos) com sintomas de hiperatividade e/ou déficit de atenção, diagnosticados 
criteriosamente com TDAH (Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade). 

O metilfenidato está incluído na Portaria 344/98 e RDC nº 22 de 15/02/2001 – Lista A3, 
sendo prescrito em Notificação A (amarela). A quantidade prescrita deve ser para 30 dias e 
é válida em todo Território Nacional. 

19.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais médicos para avaliação dos casos, profissionais de Farmácia (farmacêuticos e 
Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das Unidades Básicas de Saúde do Município de 
Campinas e Assistência Farmacêutica dos Distritos de Saúde. 

19.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Analisar a receita e a notificação A; 

3) Verificar se a receita vem acompanhada de: 

a. Exames: hemograma completo; TSH, AST, ALT e ECG (eletrocardiograma); 

b. Curva de crescimento; 

c. Relatório do Terapeuta que acompanha o paciente por pelo menos 6 meses e 
relatório escolar; 

d. Solicitação inicial via formulário específico. Este deve ser feita por psiquiatra ou 
neuropediatra. 

4) Pedir ao paciente que aguarde por um prazo de até 15 dias para um retorno; 

5) Enviar por malote: o formulário original, as cópias das receitas, dos exames, da curva 
de crescimento e dos relatórios para a Assistência Farmacêutica do Distrito. Esta 
encaminhará os documentos para avaliação médica;  

6) Após a autorização e a chegada do medicamento, ligar para o usuário; 

7) Dispensar o medicamento utilizando o sistema informatizado; 
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8) Orientar o paciente o tempo que a solicitação é válida e que deverá trazer uma 
notificação A todo mês para a retirada do medicamento; 

9) Para renovação da solicitação é necessária a entrega de: 

a. Exames; 

b. Curva de crescimento; 

c. Relatórios; 

d. Solicitação via formulário. 

19.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

O não conhecimento correto do fluxo acarreta demora na solicitação do medicamento e 
prejuízos ao usuário.  

19.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Protocolo de uso Metilfenidato – Prefeitura Municipal de Campinas, 2014; 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 44, de 
2009 – Boas Práticas Farmacêuticas. Dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para 
o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de 
produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 18 ago. 2009. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Norte 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 23/02/2013 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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20 LACTULOSE 

Código Versão Data 
20 06 21/08/2020 

20.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

20.2 OBJETIVO 

Garantir o uso racional e o acesso do usuário à medicação Lactulose. 

20.3 CONSIDERAÇÕES 

No protocolo da Prefeitura Municipal de Campinas, a medicação Lactulose é indicada para 
profilaxia e tratamento de encefalopatia hepática, tanto no pré-coma quanto no coma 
hepático. O Protocolo para dispensação de Lactulose é encontrado em: 
http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/assist_farmaceutica/Protocolo_dispensacao_L
actulose.pdf. 

A encefalopatia hepática é uma síndrome neuropsiquiátrica que ocorre em consequência de 
falência hepática aguda, subaguda ou crônica. Manifesta-se de forma variável, desde 
pequenas alterações de personalidade e na cognição, até uma diminuição significativa da 
memória e da atenção. 

20.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Campinas. 

20.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Analisar a receita; 

3) Orientar o usuário que é necessário: 

a. Relatório médico justificando o uso da Lactulose (cód. 35841); 

b. Cópia da receita; 

4) Anotar telefone do usuário para posterior contato. Avisar que esse processo pode 
demorar em torno de 10 dias; 

5) Encaminhar: justificativa e a cópia da receita à Assistência Farmacêutica Distrital; 

6) Em caso de autorização, o Distrito solicitará a medicação ao almoxarifado; 

7) Após autorização e disponibilidade de medicação no Centro de Saúde, entrar em 
contato com o paciente; 

8) Dispensar a lactulose atualizando o sistema; 

9) Todo mês a Assistência Farmacêutica do Distrito solicitará a medicação ao 
almoxarifado; 
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10) Quando houver interrupção do tratamento avisar o Distrito para cancelamento do 
pedido. 

20.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

O não conhecimento correto do fluxo acarreta demora no inicio do tratamento e prejuízos à 
saúde do usuário.  

20.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Formulário 
Terapêutico Nacional 2010: Rename 2010/Ministério da Saúde, Secretaria de 
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos. - 2. ed. - Brasília: Ministério da Saúde, 
2011.1136p.: il. - (Série B. Textos Básicos de Saúde). 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Leste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 08/09/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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21 FÁRMACOS E INSUMOS ANTITABAGISMO 

Código Versão Data 
21 06 29/12/2022 

21.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Serviços de Saúde do Município de Campinas credenciados no Programa Antitabagismo. 

21.2 OBJETIVO 

Garantir os fármacos e insumos necessários para o Programa Antitabagismo. 

21.3 CONSIDERAÇÕES 

Os fármacos e insumos do Programa de Tabagismo somente serão disponibilizados para 
serviços de saúde credenciados. Estes serviços são responsáveis por informar 
mensalmente, os dados referentes ao “Consumo Mensal”, como: quantitativos recebidos 
bem como os insumos dispensados, remanejados ou outros tipos de saídas em sua unidade. 
Este preenchimento é obrigatório até o 5º dia útil de cada mês, através do FARMANET 
(site: http://www.farma.saude.sp.gov.br/ com o login e a senha fornecida pelo Programa 
Estadual de Controle do Tabagismo). 

Obs.: Tutorial Farmanet - para compreensão dos sistemas de gerenciamento e 
Monitoramento do Programa Estadual do Tabagismo 

http://www.saude.sp.gov.br/cratod-centro-de-referencia-de-alcool-tabaco-e-outras-
drogas/ 

Em: ENSINO -> TABAGISMO -> CAPACITAÇÃO DO TABAGISMO 
 

O envio das informações ao CRATOD tem como objetivo o repasse dos medicamentos/ 
insumos e o planejamento de ações de prevenção, promoção em saúde para o controle de 
tabagismo no Estado de São Paulo. O atraso no preenchimento das informações impacta 
diretamente a reposição dos insumos, prejudicando todo o município e consequentemente 
os usuários.  

Importante ressaltar que o preenchimento do FARMANET é de responsabilidade dos 
profissionais que participam dos grupos de tabagismo, no entanto os profissionais das 
farmácias podem auxiliar na extração dos dados de movimentação dos insumos de 
tabagismo (através do GEMM), para fornecer ao responsável pelo preenchimento do 
“Consumo” no sistema FARMANET. 
 

Credenciamento: 

 Critérios para a Unidade de Saúde ser credenciada: 

• Pertencer ao SUS; 

• Possuir CNES ativo; 

• Possuir pelo menos 01 profissional de saúde capacitado com o Curso de 
Capacitação para Abordagem Intensiva ao Tabagista; 

• Alteração de CNES incluindo “Serviço de Controle de Tabagismo”; 
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Documentos Necessários: 

• Projeto Programa de Atenção Intensiva ao Tabagista da Unidade preenchido; 

• Cópia do diploma ou Registro do Conselho Regional da categoria de cada 
profissional capacitado; 

• Cópia do certificado de capacitação dos profissionais expedido pelo CRATOD 
(pelo menos 01 profissional de saúde capacitado com o Curso de Capacitação 
para Abordagem Intensiva ao Tabagista); 

• O print da tela do site do CNES constando a alteração de CNES incluindo o 
“Serviço de Controle de Tabagismo. 

(Encaminhar para o responsável pelo tabagismo do Distrito de Referência, a 
ficha nº 08 preenchida, para alteração do CNES: Alteração de CNES incluindo 
“Serviço de Controle de Tabagismo”. 

Preenchimento da Ficha 08 - Código de Serviço 119 
(http://www.saude.campinas.sp.gov.br/saude/cnes/fichas/cnes_integral/Ficha_08
.pdf)); 

• Ofício de Solicitação de Credenciamento (o Ofício será elaborado pelo 
Departamento de Saúde); 

 

Os documentos deverão ser encaminhados por e-mail em arquivo anexo para o Distrito de 
Referência. Caso a documentação esteja correta, enviará para a Assistência Farmacêutica, 
que encaminhará para o DRS VII e CRATOD. 

Obs.: Cada unidade a ser credenciada, deverá preencher separadamente em e-mail 
individual.  Em caso de dúvidas, entrar em contato com o Distrito de referência. 
 

Caso necessite do resset de senha para acesso ao FARMANET, encaminhar o CNES da 
Unidade para o representante do Distrito de Referência, que solicitará via e-mail a 
Assistência Farmacêutica central, a qual encaminhará ao CRATOD. 

Fármacos e insumos padronizados:  

1) Adesivos de Nicotina 7 mg (cód. 34261); 

2) Adesivos de Nicotina 14 mg (cód. 34259); 

3) Adesivos Nicotina 21 mg (cód. 34260); 

4) Bupropiona 150 mg comprimido (cód. 36793); 

5) Gomas de mascar de Nicotina 2 mg (cód. 34262); 

21.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas (Equipe Credenciada), Coordenador da 
Unidade de Saúde, Farmacêutico e/ ou Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia do Serviço de 
Saúde das Unidades de Saúde do Município de Campinas. 
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21.5 PROCEDIMENTO 

1) A dispensação dos fármacos e insumos deve ser feita pelo GEMM, nominalmente e 
com número de cartão SUS, após o grupo de tratamento do tabagismo da unidade, para 
garantir o controle das entradas e saídas; 

2) Ajudar no fornecimento dos dados necessários para o preenchimento do “Consumo 
Mensal”, informando as entradas, saídas por dispensação, remanejamentos, perdas 
e estoque físico final de cada mês para o preenchimento do FARMANET (site: 
http://www.farma.saude.sp.gov.br). 

21.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

O não envio das informações através do preenchimento do FARMANET, dentro do prazo 
pode interromper o recebimento dos fármacos e insumos. 

21.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciências, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para 
estruturação de farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção 
básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 
de Saúde Sul e Coordenação do 

Programa Municipal de Tabagismo 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 22/05/2014 e 29/12/2022 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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22 LEITE PARA MÃES PORTADORAS DO HIV 

Código Versão Data 
22 06 21/08/2020 

22.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

22.2 OBJETIVO 

Garantir o acesso a leite em pó para filhos de mães portadoras do vírus HIV, do nascimento 
até completar 1 ano de idade. 

22.3 CONSIDERAÇÕES 

Mães soropositivas para o HIV não devem amamentar seus filhos com leite materno, pois o 
vírus do HIV encontra-se presente no fluido. Desse modo, o SUS fornece o leite em pó 
(fórmula infantil de partida) nos primeiros 6 meses de vida da criança. A partir do 7º mês até a 
criança completar 1 ano de idade fornecerá o leite em pó integral.  

22.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

22.5 PROCEDIMENTO 

1) Mediante pedido da equipe médica (prescrição médica), a equipe solicitará ao Distrito a 
fórmula infantil de partida (0 a 6 meses) – “Solicitação de Leite em Pó” (Anexo I – 
FO1211); 

2) Encaminhar a solicitação ao Distrito de Saúde ou a VISA local conforme definido no 
Distrito de Referência; 

3) O Distrito encaminhará o pedido ao almoxarifado; 

Obs.: Cada criança receberá 10 latas de leite por mês. 

4) Realizar solicitação mensal, por e-mail, ao Distrito de referência o que encaminhará ao 
Almoxarifado;  

OBS - A rotina de envio do leite pelo Almoxarifado para as Unidade é mensal através de 
BEC ou pedido eventual; 

5) Dar entrada do item no sistema GEMM; 

6) Comunicar a equipe e entrar em contato com a mãe sobre a disponibilidade do leite;  

7) Armazenar o leite em pó na farmácia e manter o controle das pacientes que o retiram; 

8) Dispensar o leite através do GEMM; 

9) Informar à mãe que todo mês o leite estará disponível para retirada na unidade; 

10) Monitorar a retirada do leite pela mãe. Caso não seja retirado, deve-se entrar em contato 
com a mãe e verificar o motivo; 
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11) Avisar a equipe de referência e o responsável no Distrito, caso de desistência, para o 
cancelamento do pedido ao almoxarifado; 

12) No 7º mês será enviada automaticamente a fórmula do leite em pó integral, ficando a 
cargo do Distrito a solicitação mensal ao almoxarifado. Portanto, não se faz necessária a 
renovação da solicitação. 

22.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

O desconhecimento do fluxo pode acarretar prejuízos à saúde do bebê. 

22.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Doenças infecciosas e parasitárias: guia de bolso / Ministério da 
Saúde, 8. ed. rev. – Brasília: 2010. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito de 

Saúde Leste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 07/05/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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22.8 ANEXO 

ANEXO I – FO1211: SOLICITAÇÃO DE LEITE EM PÓ 
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23 RIFAMPICINA – INFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA E 
OSTEOMIELITE   

Código Versão Data 
23 06 07/01/2021 

23.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Centros de Saúde do Município de Campinas. 

23.2 OBJETIVO 

Garantir o uso seguro e racional da Rifampicina 300 mg no tratamento da infecção de prótese 
ou da osteomielite. 

23.3 CONSIDERAÇÕES 

A Rifampicina é um antibiótico que possui sua distribuição controlada pelo Departamento de 
Vigilância em Saúde (DEVISA), pois também é utilizada, associada a outras drogas, no 
tratamento da tuberculose ativa. Seu uso irracional pode desenvolver a resistência bacteriana.  

O uso da Rifampicina isolada para infecções ortopédicas, incluindo-se infecções de 
órteses/próteses na Secretaria Municipal de Saúde segue um protocolo. 

O protocolo foi desenvolvido com parecer do Programa Estadual de Tuberculose e com 
compromisso de regulação e auditoria da Secretaria Municipal de Saúde, no sentido de limitar 
o uso indiscriminado e potencial risco de resistência a Rifampicina. 

O deferimento dessa medicação isolada para infecção de prótese ortopédica e osteomielite é 
feito mediante análise do grupo avaliador (DEVISA).  
 

Obs.: a Rifampicina isolada também pode ser usada para bloqueio de meningite. Porém, 
nesses casos, é a própria VISA local, em contato com a equipe de Enfermagem e o Distrito, 
que solicitam o medicamento. 

23.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades Básicas de Saúde do município de Campinas e Assistência Farmacêutica dos 
Distritos de Saúde. 

23.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário. 

2) Analisar a receita. 

3) Verificar se a receita vem acompanhada de: 

a) Ficha para Solicitação de Uso de Rifampicina (ANEXO I - F01210); 

Obs.: Ficha disponível no site http://www.campinas.sp.gov.br/governo/gestao-e-
controle/impressos/index.php  

b) Relatório Médico; 
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c) Laudo da Cultura (Identificação da bactéria); 

d) Antibiograma; 

e) Exame PPD (cópia do laudo); 

f) RX de tórax (cópia do laudo). 

4) Entrar em contato com a Assistência Farmacêutica do Distrito para informar o caso. 

5) Enviar por malote, para o Departamento de Saúde ou Departamento de Vigilância em 
Saúde (DEVISA) o mais breve possível, toda a documentação solicitada. 

6) Após a autorização pelo Departamento de Vigilância em Saúde (DEVISA) é solicitado 
pelo Departamento de Saúde ao Almoxarifado da Saúde o quantitativo autorizado; 

7) Ao chegar o medicamento na Unidade, ligar para o usuário. 

8) Dispensar o medicamento, atualizando o GEMM. 

Código: 9003 - RIFAMPICINA 300 MG COMP 

9) Orientar o paciente por quanto tempo foi autorizada a medicação e reforçar essa 
informação no último mês de retirada. 

23.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

O não conhecimento correto do fluxo acarreta demora na solicitação do medicamento e 
prejuízos à saúde do usuário.  

23.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito de 

Saúde Leste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 16/06/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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23.8 ANEXO  

ANEXO I - F01210: FICHA PARA SOLICITAÇÃO DE USO DE RIFAMPICINA EM 
PACIENTES COM INFECÇÃO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA E OSTEOMIELITE 
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24 SOLICITAÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FITOTERÁPICOS 

Código Versão Data 
24 06 18/11/2022 

24.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

24.2 OBJETIVO 

Padronizar os procedimentos para solicitação e dispensação de medicamentos manipulados 
fitoterápicos, para nas Unidades da Saúde, através do sistema GEMM (Gestão Estratégica de 
Materiais e Medicamentos). 

24.3 CONSIDERAÇÕES 

Os medicamentos manipulados fitoterápicos padronizados pela Secretaria de Saúde de 
Campinas são: 

 

CÓDIGO PRODUTO 

47554 ARNICA 5% CREME 50G 

47556 ARNICA 5% GEL 50G 

47558 BABOSA 25% CREME 50g 

47560 BABOSA 25% GEL 50g 

47562 CALÊNDULA 5% CREME 50g 

47564 CALÊNDULA 5% GEL 50g 

47566 HAMAMÉLIS 10% CREME 50g 

47568 HAMAMÉLIS 10% GEL 50g 

47570 PAPAÍNA 10% CREME 50 g 

47571 PAPAÍNA 10% GEL 50 g 

 

Os medicamentos deverão ser utilizados pelos serviços de saúde do Município de Campinas 
em salas de curativos, e quando necessário, podem ser dispensados para os usuários 
mediante prescrição por médico ou enfermeiro dos serviços de saúde. Não sendo possível a 
dispensação para prescrição de origem externa à Prefeitura de Campinas, exceto para Rede 
Mario Gatti. 

Esses medicamentos são adquiridos através de contratação com farmácia de manipulação. 

24.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 
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24.5 PROCEDIMENTO 

1) A Unidade de Saúde deverá solicitar o fitoterápico até o dia 20 de cada mês, ao 
Almoxarifado da Saúde através do “pedido eventual”, no sistema informatizado GEMM; 

Obs.: Solicitações recebidas após o dia 20, só serão atendidas no mês posterior, 
juntamente com os demais pedidos. 

2) Os fitoterápicos manipulados possuem prazo de validade curto. Dessa forma, solicitar 
apenas o que será consumido no mês para evitar perdas pelo prazo de validade e que os 
pedidos sejam realizados de forma racional; 

3) A farmácia de manipulação contratada demora em torno de 10 dias para a manipulação 
dos itens solicitados e entrega no Almoxarifado da Saúde, que enviará para a unidade 
solicitante; 

4) Caso o serviço verifique que possui itens em estoque com vencimento próximo, organizar 
remanejamento junto ao Distrito de referência para evitar perdas por validade 

24.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A não solicitação de fitoterápicos em tempo oportuno ocasiona falta desses medicamentos na 
unidade, restringindo o uso interno e acesso dos usuários aos mesmos, podendo comprometer 
o tratamento e a qualidade da assistência prestada. 

24.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Departamento de Saúde, Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Campinas, Fluxo para 
Solicitação de Medicamentos Fitoterápicos, Campinas, Junho/ 2022;  

 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 18/11/2022 Data: 18/11/2022 Data: Janeiro/ 2025 
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25 PROGRAMA AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR  

Código Versão Data 
25 06 07/11/2022 

25.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

25.2 OBJETIVO 

Orientar os pacientes quanto à lista de medicamentos padronizados no Programa Aqui Tem 
Farmácia Popular. 

25.3 CONSIDERAÇÕES 

O programa Aqui Tem Farmácia Popular do Ministério da Saúde, visa ampliar o acesso da 
população a medicamentos para tratamento de hipertensão, diabetes e asma, sendo 
disponibilizados gratuitamente.  

25.4 RESPONSABILIADE 

Profissionais das Unidades de Saúde do Município de Campinas.  

25.5 PROCEDIMENTO 

1) Identificar nas prescrições os medicamentos que estão dentro da Lista Padronizada das 
farmácias do Programa Aqui Tem Farmácia Popular (Anexo 1), orientando o paciente 
sobre a necessidade do mesmo em buscar o serviço; 

2) Orientar os pacientes se os medicamentos são gratuitos ou pagos; 

3) Orientar os pacientes quanto às informações pertinentes na dispensação da medicação: 

4) Tempo de Tratamento Máximo por receita: 

a) Medicamentos gratuitos: 180 dias 

b) Medicamentos não gratuitos: 180 dias 

c) Dados necessários na receita médica: 

i) Nome do Paciente; 

ii) Nome do Medicamento com dose e posologia; 

iii) Nome do Médico, CRM, endereço, carimbo e assinatura; 

iv) Data de emissão da receita. 

5) Documentos que os pacientes devem portar para receber os medicamentos, conforme 
descritos na tabela abaixo: 
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Documentos necessários para Dispensação Medicamentos no Aqui Tem Farmácia Popular 

Comprador é o paciente Paciente é criança Comprador não é o paciente 

Receita Médica; Receita Médica; Receita Médica; 

CPF; CPF do responsável; Documento oficial com foto e 
CPF do paciente com mesmo 
nome da receita; 

Documento original com 
foto. 

Documento original com foto 
do responsável; 

Original e cópia da 
Procuração simples, 
autenticada em cartório, que 
comprove a qualificação do 
representante legal para 
compra de medicamentos e 
procuração pública ou 
declaração por sentença 
judicial; 
 

 Certidão de Nascimento do 
paciente; 

CPF e documento de 
identidade com foto do 
representante legal (RG, 
CNH). 

25.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Dificultar o acesso aos medicamentos disponibilizados pela rede pública, podendo implicar na 
falha do tratamento e prejuízo da saúde do paciente. 

25.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Decreto Federal 5090 de 20 de Maio de 2004 - Regulamenta a Lei nº10. 858, de 13 de abril de 
2004, e institui o programa "Farmácia Popular do Brasil". 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

PORTARIA GM/MS Nº 3.677, DE 29 DE SETEMBRO DE 2022, Altera a Portaria de 
Consolidação GM/MS nº 5, de 28 de setembro de 2017, e amplia a cobertura do Programa 
Farmácia Popular do Brasil - PFPB 

 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito de 

Saúde Norte e Assistência 
Farmacêutica 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 20/05/2014 e 07/11/2022 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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25.8 ANEXOS 

ANEXO 1 -   

ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR PARA O 
TRATAMENTO DE HIPERTENSÃO ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E ASMA –  

GRATUIDADE 

 

Medicamento 
Unidade 

Farmacotécnica 

Hipertensão arterial 

Atenolol 25 mg 1 (um) comprimido 
Bensilato de Anlodipino 5 mg 1 (um) comprimido 
Captopril 25 mg 1 (um) comprimido 

Cloridrato de Propranolol 40 mg 1 (um) comprimido 

Espironolactona 25 mg 1 (um) comprimido 
Furosemida 40 mg 1 (um) comprimido 
Hidroclorotiazida 25 mg 1 (um) comprimido 
Losartana Potássica 50 mg 1 (um) comprimido 
Maleato Enalapril 10 mg 1 (um) comprimido 
Succinato de Metoprolol 25 mg 1 (um) comprimido 

Diabetes mellitus 

Cloridrato de Metformina 500 mg 1 (um) comprimido 

Cloridrato de Metformina 500 mg - Ação 
Prolongada 

1 (um) comprimido 

Cloridrato de Metformina 850 mg 1 (um) comprimido 

Glibenclamida 5mg 1 (um) comprimido 

Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão 
injetável, frasco-ampola 10 ml 

1 (um) frasco/ampola 
10ml 

Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão 
injetável, frasco-ampola 5 ml 

1 (um) frasco/ampola 
5ml 

Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão 
injetável, refil 1,5ml (carpule) 1 (um) refil 1,5ml 

Insulina Humana NPH 100 UI/ml - suspensão 
injetável, refil 3ml (carpule) 1 (um) refil 3ml 

Insulina humana NPH 100UI/mL 1 (um) mililitro 

Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução 
injetável, frasco-ampola 10 ml 

1 (um) frasco/ampola 
10ml 

Insulina Humana Regular 100 UI/ml, solução 
injetável, frasco-ampola 5 ml 

1 (um) frasco/ampola 
5ml 

Insulina humana regular 100UI/mL 1 (um) mililitro 
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Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução 
injetável, refil 1,5ml (carpules) 

1 (um) refil 1,5ml 

Insulina Humana Regular 100UI/ml, solução 
injetável, refil 3ml (carpules) 1 (um) refil 3ml 

Asma 

Brometo de Ipratrópio 0,02 mg 1 (uma) dose 

Brometo de Ipratrópio 0,25 mg 1 (um) mililitro 

Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/cápsula - 
Administração pulmonar, cápsulas inalantes 

1 (uma) cápsula 

Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/dose - 
Administração pulmonar, inalador doseado 1 (uma) dose 

Diproprionato de Beclometasona 250 mcg 1 (uma) dose 

Diproprionato de Beclometasona 50 mcg 1 (uma) dose 

Sulfato de Salbutamol 100 mcg 1 (uma) dose 

Sulfato de Salbutamol 5 mg 1 (um) mililitro 
 

ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR –  

COPAGAMENTO 

 

Medicamento 
Unidade 

Farmacotécnica 

Indicação: Contracepção 

Enantato de noretisterona50 mg + valerato de 
estradiol 5 mg, ampola 

1 (uma) ampola 

Noretisterona 0,35 mg, comprimido - cartela com 
35 comprimidos 1 (uma) cartela 

Etinilestradiol 0,03 mg + levonorgestrel 0,15 mg, 
comprimido - cartela com 21 comprimidos 

1 (uma) cartela 

Acetato de medroxiprogesterona 150 mg, ampola 1 (uma) ampola 

Indicação: Dislipidemia 

Sinvastatina 10 mg comprimido 1 (um) comprimido 
Sinvastatina 20 mg comprimido 1 (um) comprimido 
Sinvastatina 40 mg comprimido 1 (um) comprimido 
Indicação: Rinite 

Budesonida 32 mcg/dose - Administração tópica 
nasal doseada 1 (uma) dose 

Budesonida 50 mcg/dose - Administração tópica 
nasal doseada 

1 (uma) dose 
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Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose - 
Administração tópica nasal doseada 

1 (uma) dose 

Indicação: Doença de Parkinson 

Carbidopa 25 mg + Levodopa 250 mg 1 (um) comprimido 

Cloridrato de Benserazida 25 mg + Levodopa 100 
mg 

1 (um) comprimido 

Indicação: Osteoporose 

Alendronato de Sódio 70 mg 1 (um) comprimido 

Indicação: Glaucoma 

Maleato de Timolol 0,25% - Solução Oftalmológica 1 (um) mililitro 

Maleato de Timolol 0,50% - Solução Oftalmológica 1 (um) mililitro 

Indicação: Incontinência 

Fralda geriátrica 1 (uma) tira 
 

Indicação: Diabetes mellitus associada a Doença cardiovascular  

Dapagliflozina 10mg 1 (um) comprimido  
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26 MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA – “FARMÁCIA ALTO CUSTO” 

Código Versão Data 
26 06 08/11/2022 

26.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

26.2 OBJETIVO 

Orientar adequadamente e fornecer os impressos necessários aos usuários que utilizam os 
medicamentos do Componente Especializado (“Farmácia de Alto Custo”). 

26.3 CONSIDERAÇÕES 

Os medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica serão 
dispensados na Farmácia de “Alto Custo” localizada na Rua Setembrino de Carvalho, nº 123, 
Ponte Preta (próximo a SANASA), telefone 3233-6972, campinas@ceaf.spdm.org.br 

O programa tem como objetivo o tratamento de doenças específicas, estando o fornecimento 
dos medicamentos sob responsabilidade do Estado. O fornecimento de medicamentos 
dispensados em caráter excepcional obedece aos critérios de diagnóstico, indicação e 
tratamento, inclusão e exclusão de pacientes, esquemas terapêuticos, monitoramento, 
acompanhamento e demais parâmetros contidos nos “Protocolos e Diretrizes Terapêuticas” 
estabelecidos pelo Ministério da Saúde. 

26.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

26.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Avaliar a receita e observar se consta o endereço da Unidade ou do Consultório; 

3) Confirmar se o medicamento consta na lista do Componente Especializado (“Alto 
Custo”):https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-
farmaceutica/medicamentos-dos-componentes-da-assistencia-
farmaceutica/medicamentos-do-componente-especializado-da-assistencia-
farmaceutica/relacao-estadual-de-medicamentos-do-componente-especializado-da-
assistencia-farmaceutica ou através do site da Secretaria Municipal de Saúde – Área de 
Assistência Farmacêutica: https://portal.campinas.sp.gov.br/servico/componente-
especializado-da-assistencia-farmaceutica 

4) Consultar através do nome do “Medicamento” ou por “Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas”;  

5) Consultar os exames necessários para cada solicitação, contidos nos “Protocolos Clínicos 
e Diretrizes Terapêuticas”, estabelecidos pelo Ministério da Saúde (disponíveis no mesmo 
endereço eletrônico); 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 109 

 

6) Conferir se as exigências do protocolo já foram cumpridas e orientar o usuário o que é 
necessário, caso ainda não tenha cumprido os requisitos exigidos;  

7) Verificar se a receita médica está preenchida em 2 vias, se os exames laboratoriais 
necessários estão disponíveis e observar o intervalo para renovação da solicitação do 
medicamento para orientar o paciente; 

8) Entregar os formulários/termos necessários para o referido medicamento, assim como o 
“Laudo de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos” (anexo 1) para o 
paciente.  

O mesmo está disponível no formato de PDF editável, disponíveis no link indicado no 
item 3; 

9) Pedir que o paciente leve estes documentos ao médico que o atendeu para o devido 
preenchimento; 

10) Orientar a anexar aos documentos acima preenchidos: RG, CPF, comprovante de 
residência e cartão SUS; 

11)  Após preenchimento pelo médico, todos os documentos devem ser levados à Farmácia de 
“Alto Custo” localizada na: 

Rua Setembrino de Carvalho, 123, Ponte Preta, telefone: 3233-6972  

(ponto de referência: atrás da SANASA); 

12) Os medicamentos serão avaliados por um auditor e, se liberados, estarão disponíveis na 
farmácia de “Alto Custo”. 

26.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

A orientação inadequada e o não fornecimento dos formulários necessários causam demora no 
processo e prejuízos à saúde do usuário. 

26.7 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

Portaria nº 2981 de 26 de Novembro de 2009 Aprova o Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica e Portaria nº 2.982 de 26 de Novembro de 2009. Aprova as 
normas de execução e de financiamento da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.  

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito de 

Saúde Noroeste e Assistência 
Farmacêutica 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 30/05/2014 e 08/11/2022 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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26.8 ANEXO 

ANEXO 1 – LAUDO DE SOLICITAÇÃO, AVALIAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE 
MEDICAMENTOS 
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27 MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS NA REDE PÚBLICA 

Código Versão Data 
27 06 18/11/2022 

27.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

27.2 OBJETIVO 

Permitir o acesso dos usuários aos medicamentos não padronizados da Rede Pública de Saúde 
(Unidades Básicas de Saúde, Componente Especializado (“Alto Custo”) ou no Programa 
“Aqui tem Farmácia Popular do Brasil”), bem como otimizar, o tratamento dos usuários. 

27.3 CONSIDERAÇÕES 

A solicitação de medicamento ou nutrição enteral para a Secretaria Estadual de Saúde (SES) 
consiste no requerimento de medicamento ou nutrição enteral não disponibilizado pelo SUS, 
em caráter de excepcionalidade, esgotadas todas as alternativas terapêuticas disponibilizadas, 
sendo importante apresentar na literatura científica forte nível de evidência para sua 
utilização. 

A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo é responsável, pela avaliação da 
solicitação/fornecimento de medicamentos e nutrição enteral não disponíveis no SUS. 

27.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

27.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário;  

2) Avaliar a prescrição médica; 

3) Confirmar a não padronização do medicamento nas Unidades Básicas de Saúde, no 
Componente Especializado (“Alto Custo”) ou no Programa “Aqui tem Farmácia Popular 
do Brasil”; 

4) Disponibilizar o “Formulário para Solicitação de Medicamento ou Nutrição Enteral por 
Paciente” (Anexo 1 e Anexo 2), disponível também na página da Comissão de 
Farmacologia no site:  

http://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/comissao-de-farmacologia/solicitacao-de-
medicamento-ou-nutricao-enteral-por-paciente-de-instituicao-de-saude-publica-ou-privada 

5) Orientar o usuário sobre o preenchimento do laudo pelo médico responsável pela 
prescrição e os documentos exigidos: 

a) Receita médica original, em duas vias, legível e com data inferior a 30 dias; 

b) Formulário para avaliação de solicitação de medicamento ou nutrição enteral 
completamente preenchido, legível e com as assinaturas do Paciente ou Responsável, 
Médico prescritor e Diretor da Instituição; 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 112 

 

c) Cópia comum do CPF, RG, Cartão Nacional da Saúde - SUS (CNS) e Comprovante de 
residência com CEP. Para paciente menor de idade que não possui RG ou CPF, anexar 
cópia da certidão de nascimento e documentos do responsável (apenas para nova 
solicitação); 

d) Cópia dos exames complementares que justifiquem a necessidade do medicamento ou 
nutrição enteral; 

e) Relatório Médico; 

f) Declaração de Inexistência de Conflito (não tem interesse na indústria farmacêutica) 
conforme Resolução SS nº 83/2015; 

g) Check list - Lista de verificação da solicitação de medicamento ou nutrição enteral - 
Por paciente. (Anexo 3 e Anexo 4); 

Obs. Este documento deverá ser impresso, usado para checagem dos dados exigidos e 
digitalizado junto aos demais PDFs, um arquivo para cada paciente. 

6) Os processos de medicamentos/ dieta (administrativos), somente serão aceitos via e-mail; 

7) Orientar o paciente, após reunir todos os documentos, digitalizar em um único PDF; 

8) O usuário deverá enviar a documentação para o e-mail da Secretaria Estadual de Saúde: 
municipiospedadm@gmail.com 

9) Orientar o usuário que a Comissão de Farmacologia entrará em contato para resposta; 

10) Para renovação da solicitação, seguir os passos de uma “nova solicitação”; 

27.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A orientação inadequada do fluxo para requisição de medicamentos/nutrição enteral não 
disponíveis na Rede Pública causa demora no processo e prejuízos à saúde do usuário. 

27.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Leste e Assistência 
Farmacêutica 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 06/05/2013 e 18/11/2022 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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27.8 ANEXOS 

ANEXO 1 - 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTO 
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ANEXO 2 - 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE NUTRIÇÃO 
ENTERAL 
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ANEXO 3 – CHECK LIST  

MEDICAMENTOS
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ANEXO 4 – CHECK LIST  

NUTRIÇÃO ENTERAL 
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28 LIMPEZA DO REFRIGERADOR 

Código Versão Data 
28 06 21/08/2020 

28.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

28.2 OBJETIVO 

Manter o refrigerador em condições ideais para armazenamento e dispensação segura dos 
medicamentos termolábeis. 

28.3 CONSIDERAÇÕES 

A limpeza da farmácia é fundamental para garantir a qualidade do medicamento armazenado.  

É expressamente proibido comer ou beber dentro da farmácia, bem como guardar alimentos 
dentro dela ou do seu refrigerador. 

A cada 15 dias, ou quando a camada de gelo do congelador atingir 0,5 cm, o refrigerador deve 
ser limpo. Durante o procedimento não se deve usar faca ou objeto pontiagudo para remoção 
mais rápida do gelo, uma vez que esses objetos podem danificar o tubo de refrigeração; não 
mexer no termostato; não jogar água no refrigerador. 

28.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) e equipe de 
limpeza dos Serviços de Saúde do Município de Campinas. 

28.5 PROCEDIMENTO 

1) Antes de proceder a limpeza do refrigerador: 

a) Transferir os produtos termolábeis para outro refrigerador, ou para caixa térmica com 
gelo reciclável, mantendo a temperatura recomendada (+2º C a +8º C); 

b) Desligar da tomada e abrir as portas do refrigerador e do congelador, até que todo o 
gelo se desprenda; 

c) Limpar o refrigerador com pano umedecido em solução com água e sabão neutro ou 
de coco, enxugá-lo com pano limpo e seco. 

2) Após a limpeza: 

a) 2.1 Ligar o refrigerador; 

b) 2.2 Recolocar o termômetro; 

c) 2.3 Manter as portas fechadas por uma hora; 

d) 2.4 Verificar se após esse período a temperatura está entre +2º C e +8º C; 

e) 2.5 Recolocar os termolábeis nos lugares. 

28.6 RISCOS/ LIMITAÇÕES 

Danificar o refrigerador e desregular a temperatura. 
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28.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Norte 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 31/12/2011 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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29 LIMPEZA DA FARMÁCIA 

Código Versão Data 
29 06 21/08/2020 

29.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias e Almoxarifados dos Serviços da Secretaria de Saúde do Município de Campinas 

29.2 OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo normatizar o procedimento de limpeza do piso, 
bancadas, móveis e equipamentos das farmácias e almoxarifados dos Serviços. 

29.3 CONSIDERAÇÕES 

A limpeza da farmácia é fundamental para garantir a qualidade do medicamento armazenado.  

É expressamente proibido comer ou beber dentro da farmácia, bem como guardar alimentos 
dentro dela ou da sua geladeira. 

29.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de farmácia e profissionais da limpeza dos Serviços de Saúde do Município de 
Campinas.  

29.5 PROCEDIMENTO 

Limpeza de bancadas, móveis e equipamentos - deve ser realizada mensalmente e sempre 
que necessário: 

1) Transferir o material de trabalho, de forma organizada, para outro local; 

2) Proceder a limpeza das superfícies segundo a técnica dos “dois baldes” (Anexo 1) - 
mensal; 

3) Fazer a desinfecção das superfícies utilizando um pano umedecido em álcool 70%, 
deixando secar naturalmente - diário; 

4) Se necessário realizar a limpeza do material de trabalho e em seguida recolocá-lo no 
mesmo lugar. 

Limpeza de piso – deve ser realizada diariamente pela equipe de limpeza do Serviço de 
Saúde: 

1) Retirar os resíduos maiores com o auxílio de uma pá para coleta de lixo; 

2) Proceder a limpeza do piso segundo a técnica dos “dois baldes” (Anexo 1); 

3) Fazer a desinfecção do piso utilizando um pano umedecido em solução de hipoclorito de 
sódio a 1%; 

4) Deixar o piso secar naturalmente. 

29.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Não utilizar vassoura ou espanador, pois provocam a suspensão de partículas de poeira e 
micro-organismos no ambiente. 
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29.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades. 2003, 8ª 
edição, pág. 74. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Norte 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 24/09/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 

29.8 ANEXO 

ANEXO I - TÉCNICA DOS “DOIS BALDES” 

Quando se trata de limpeza profissional/técnica, a técnica dos dois baldes é 

fundamental, pois a prática comum de utilizar somente um balde com o produto de limpeza 

não é eficiente e pode causar contaminação, uma vez que a água do balde vai se tornando suja 

durante o processo de limpeza.Além da maior eficiência, a técnica dos dois baldes também 

economiza detergente e água. 

Material necessário: 

1 balde com água limpa; 

1 balde com água limpa com pequena quantidade de detergente; 

2 panos limpos; 

Descrição da técnica: 

1. Imergir o pano no balde contendo água com detergente e torcer para retirar o excesso de 

água.  

2. Proceder à limpeza com o pano, esfregando toda a superfície; 

3. Imergir o pano no balde contendo somente água, torcer bem para retirar o máximo da água 

e resíduos. 

4. Repetir sucessivamente, os passos 1,2 e 3 até que a limpeza seja concluída. 

5. Secar a superfície com um pano limpo. 

Fonte: Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades. 

2003, 8ª edição, pág. 74. 
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30 LIMPEZA BINS E PRATELEIRAS 

Código Versão Data 
30 06 21/08/2020 

30.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

30.2 OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo normatizar o procedimento de limpeza dos bins e 
prateleiras das farmácias e almoxarifados. 

30.3 CONSIDERAÇÕES 

A limpeza da farmácia é fundamental para garantir a qualidade do medicamento armazenado. 
É expressamente proibido comer ou beber dentro da farmácia, bem como guardar alimentos 
dentro dela ou da sua geladeira. A limpeza deverá ser feita mensalmente ou sempre que 
necessário. Obs: Os bins devem ser limpos com pano umedecido em álcool 70% a cada 
reposição e/ou quando necessário. Mensalmente, deve ser realizada uma limpeza geral de bins 
e prateleiras da farmácia juntamente com o pessoal da higiene, conforme procedimento 
abaixo. 

30.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das farmácias e profissionais da limpeza dos Serviços de Saúde do Município de 
Campinas.  

30.5 PROCEDIMENTO 

Limpeza diária: 

1) Limpar os bins com álcool 70% a cada reposição. 

Limpeza mensal: 

2) Retirar os bins da prateleira mantendo-os na mesma ordem; 

3) Proceder a limpeza dos bins e da prateleira, segundo a técnica dos “dois baldes” (Anexo 1); 

4) Limpar as prateleiras segundo a técnica dos “dois baldes”; 

5) Colocar os bins novamente na prateleira, na mesma ordem que estavam antes. 

30.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Atenção para que não ocorra troca de medicamentos durante o processo de limpeza. 

Não utilizar espanador, pois provoca a suspensão de partículas de poeira e micro-organismos 
no ambiente. 

30.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades. 2003, 8ª 
edição, pág. 74. 
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Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Sul 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 24/09/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
 

30.8 ANEXO 

ANEXO I - TÉCNICA DOS “DOIS BALDES” 

Quando se trata de limpeza profissional/técnica, a técnica dos dois baldes é 

fundamental, pois a prática comum de utilizar somente um balde com o produto de limpeza 

não é eficiente e pode causar contaminação, uma vez que a água do balde vai se tornando suja 

durante o processo de limpeza. Além da maior eficiência, a técnica dos dois baldes também 

economiza detergente e água. 

Material necessário: 

1 balde com água limpa; 

1 balde com água limpa com pequena quantidade de detergente; 

2 panos limpos; 

Descrição da técnica: 

1) Imergir o pano no balde contendo água com detergente e torcer para retirar o excesso de 

água.  

2) Proceder a limpeza com o pano, esfregando toda a superfície; 

3) Imergir o pano no balde contendo somente água, torcer bem para retirar o máximo da 

água e resíduos. 

4) Repetir sucessivamente, os passos 1,2 e 3 até que a limpeza seja concluída. 

5) Secar a superfície com um pano limpo. 

 

Fonte: Manual ABERC de práticas de elaboração e serviço de refeições para coletividades. 

2003, 8ª edição, pág. 74. 
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31 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTO 
COMUM VENCIDO OU INUTILIZADO 

Código Versão Data 
31 06 11/02/2022 

31.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas.   

31.2 OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo normatizar a gestão de resíduos químicos - 
medicamentos comuns vencidos - incluindo a segregação, o registro, acondicionamento e 
descarte final. 

31.3 CONSIDERAÇÕES 

De acordo com a RDC nº 222, de 28 de março de 2018, os resíduos de medicamentos de uso 
comum são enquadrados como resíduos químicos que podem apresentar risco à saúde e ao 
meio ambiente se não forem descartados de maneira adequada. Ainda seguindo a mesma 
portaria, os serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os RSS 
(Resíduos de Serviço de Saúde) por eles gerados, atendendo às normas e exigências legais, 
desde o momento de sua geração até a sua destinação final. 

No município de Campinas os resíduos classificados como pertencentes ao Grupo B 
(Químicos), conforme a Resolução CONAMA 358 e RDC 222, não poderão ser 
encaminhados na coleta regular, devendo ser enviados, invariavelmente para o sistema de 
tratamento térmico (incineração), conforme determinado no Ofício 65/2014, de 10 de abril de 
2014, do Departamento de Limpeza Urbana do município. 

31.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das Farmácias (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) dos 
Serviços de Saúde do Município de Campinas. 

31.5 PROCEDIMENTO 

1) Separar os medicamentos vencidos/inutilizados que não são enquadrados na Portaria 
344/98. 

Obs.: Para medicamentos controlados seguir POP 32; 

2) Separar os medicamentos vencidos/inutilizados por forma farmacêutica (sólidos e 
líquidos);  

3) Retirar as caixas e bulas, descaracterizando-os; 

4) Retirar os aplicadores e copos de dosagem, que poderão ir para saco preto, em resíduos 
comum ou plástico reciclável; 

5) Os medicamentos vencidos/inutilizados, provenientes da própria Unidade devem ser 
planilhados via sistema GEMM - “Planilha de Controle Interno de Resíduos Químico 
Comum” (Anexo I);  
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Menu → Movimentação →Resíduos →Novo   

 

 

 

Escolher o tipo de resíduo (comum, controlado ou especial (vacina)) e dar sequência no 
preenchimento conforme os campos do sistema.  
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Uma vez salvo o documento de resíduos, é feita a baixa no estoque dos itens adicionado à 
lista. O documento é gerado e apresentado na lista da tela principal com o status "Aberto". 
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Com o documento no status "Aberto", é possível editá-lo clicando na ferramenta "Editar", 
podendo ainda ser adicionado mais itens à lista, porém os itens já adicionados anteriormente 
não podem mais ser alterados. 

A ferramenta "Imprimir" disponibiliza para impressão os dois principais documentos de 
resíduos (Planilha de Controle Interno de Resíduos Químico Comum e a Etiqueta de 
Identificação de Resíduos) e altera o status do documento para "Fechado", impedindo que o 
documento seja editado ou excluído da lista. 

 

Obs.: A “Planilha de Controle Interno de Resíduos Químico Comum” (Anexo I) será gerada 
para impressão.  
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6) Os medicamentos, provenientes de devoluções não precisam ser planilhados; 

7) Os medicamentos líquidos, considerados não perigosos de acordo com lista de “Resíduo de 
Medicamentos de Uso Comum Sem Tratamento Prévio” (Anexo II), (analgésicos, 
broncodilatadores, anti-inflamatórios, vitaminas) poderão ser descartados em rede de esgoto 
mediante Autorização TREND1 emitida pela SANASA. Os frascos e as embalagens podem 
ser encaminhados para reciclagem ou descartados no lixo comum (saco preto). 

OBS 1: Autorização TREND deve ser solicitada à SANASA. 

OBS 2: Caso a autorização seja negada os resíduos devem ser encaminhados para 
incineração. 

11) Acondicionar o medicamento em saco plástico preto e posteriormente em caixa de 
papelão, com identificação colada na parte externa conforme etiqueta “Identificação de 
Resíduos” (Anexo IV);  



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 132 

 

 

9) Aguardar a retirada do item de acordo com o cronograma da empresa contratada; 

10) Apresentar ao coletor a planilha “Registro de Movimentação de Resíduos 
Químicos Consolidado” em 2 vias (1 via empresa / 1 via Unidade) (Anexo III) e o Manifesto 

de Transporte de Resíduos (MTR)*, para assinar o recebimento; 

* Para emissão do MTR, vide manual próprio desse tema. 

“Registro de Movimentação de Resíduos Químicos Consolidado" (Anexo III- F01253); 

Obs.: Ficha disponível no site: 
http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1253E.pdf  

11) Manter arquivado na farmácia da Unidade por 24 meses, 1 (uma) via da Planilha – 
“Planilha de Controle Interno de Resíduos Químico Comum”, e o “Registro de Movimentação 
de Resíduos Químicos Consolidado”. 
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31.6 ANEXOS 

ANEXO I - PLANILHA DE CONTROLE INTERNO DE RESÍDUOS QUÍMICO 
COMUM 
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ANEXO II– LISTA DE RESÍDUO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM SEM 
TRATAMENTO PRÉVIO 
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ANEXO III: REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 
CONSOLIDADO (F01253) 
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ANEXO IV – ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DE RESÍDUOS  

 

31.7 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Os resíduos de medicamentos pertencentes ao Grupo B (Químicos) podem apresentar risco à 
saúde e ao meio ambiente, razão pela qual as normas para descarte devem ser rigorosamente 
cumpridas. 

31.8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de Março de 2018 - Dispõe sobre as 
Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.  

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Sul e Assistência 
Farmacêutica 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 30/05/2014 e 11/02/2022 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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32 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE MEDICAMENTO 
CONTROLADO VENCIDO OU INUTILIZADO  

Código Versão Data 
32 06 11/02/2022 

32.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

32.2 OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo normatizar a gestão de resíduos de medicamentos 
controlados vencidos ou inutilizados, incluindo a segregação, o registro, acondicionamento e 
descarte final dos mesmos. 

32.3 CONSIDERAÇÕES 

De acordo com a RDC nº 222, de 28 de março de 2018, os resíduos de medicamentos de uso 
controlado (portaria 344/98) são enquadrados como resíduos químicos ou Grupo B, que 
apresentam risco à saúde ou ao meio ambiente. Ainda seguindo a mesma Resolução, os 
serviços de saúde são os responsáveis pelo correto gerenciamento de todos os RSS por eles 
gerados, atendendo às normas e exigências legais, desde o momento de sua geração até a sua 
destinação final. De acordo com a Portaria Nº 18 de 28 de dezembro de 2020, o qual “Dispõe 
sobre os procedimentos e fluxos para o descarte de substâncias e medicamentos sujeitos ao 
controle especial pela Portaria SVS/MS nº 344/98, que estejam impróprios para o consumo, 
classificados como perdas”.  

32.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das Farmácias (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) dos 
Serviços de Saúde do Município de Campinas. 

32.5 PROCEDIMENTO 

Realizar os procedimentos abaixo pelo menos a cada 6 meses. 

1. Separar o medicamento controlado vencido/inutilizado, por forma farmacêutica (liquido 
ou sólido / semi-sólido), segundo Portaria 344/98 e RDC 222/2018 da ANVISA;  

2. Colocar medicamento controlado vencido/inutilizado devidamente identificado em 
armário com chave, segregado dos medicamentos em uso; 

3. Manter o medicamento controlado vencido/inutilizado na embalagem primária e 
embalados em saco plástico ou em caixa lacrada. 

4. Os medicamentos controlados vencidos/inutilizados, provenientes da própria Unidade 
devem ser planilhados via sistema GEMM:  
 Menu → Movimentação →Resíduos →Novo   
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4.1 Escolher o tipo de resíduo (comum, controlado ou especial (vacina)) e dar sequência no 
preenchimento conforme os campos do sistema.  

 

 

 

4.2 Escolher o motivo do descarte (perda-quebra, perda de validade ou recolhimento) e dar 
sequência no preenchimento conforme os campos do sistema;  
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4.3 Após escolher o material é possível “EDITAR (lápis)” (item, lote ou quantidade) ou 
“EXCLUIR (lixeira)” o item; 
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4.4 Ao clicar em “SALVAR RASCUNHO”, para resíduos do tipo Controlados, é criado um 
novo processo no sistema GEMM. Salvar rascunho, não atualiza o estoque, isto é, NÃO É 
DADO A BAIXA NO ESTOQUE. 

 

 

 

4.5 Com status “ABERTO”, é possível “EDITAR” (incluir novos materiais no processo, 
alterar quantidade, etc.) ou “EXCLUIR” o documento. 

 

EDITAR 

EXCLUIR 
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4.6 Ao clicar em “SALVAR”, para resíduos do tipo Controlados, AUTOMATICAMENTE 
É REALIZADA A BAIXA DOS ITENS NO ESTOQUE VIRTUAL (SISTEMA 
GEMM).  

 

 

 

4.7 Aparecerá uma mensagem de segurança, sendo necessário clicar em “SIM” para 
prosseguimento do processo, ou “NÃO para continuar na edição. 

 

 

 
 
OBS.: Os medicamentos controlados provenientes de devoluções não precisam ser 
planilhados para protocolo, mas deverão constar na planilha “Registro de Movimentação de 
Resíduos Químicos Consolidado” (Anexo 1 –F01253) em duas vias (1 via empresa / 1 via 
Unidade de Saúde).  
Planilha disponível no site: http://www.campinas.sp.gov.br/sa/impressos/adm/FO1253E.pdf 

 

5. O status do documento é alterado para “PENDENTE EM PROCESSO GSC”, não sendo 
mais possível sua edição/ inclusão/ exclusão. 
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6. A ferramenta "IMPRIMIR" disponibiliza para impressão dois documentos: “Saída de 
Resíduos Controlado” e “Planilha de Controle – Resíduos Químicos de Controle Especial”. 
Estes documentos serão necessários para a abertura de chamado no GSC e avaliação 
documental da Vigilância Sanitária; 

 

 

 

Documento: “Saída de Resíduos Controlado” (Anexo 2) 

 

 

Documento: “Planilha de Controle – Resíduos Químicos de Controle Especial” (Anexo 3) 

 

 

 
Obs.: É responsabilidade da equipe de farmácia, que todo o fluxo de resíduos seja realizado, 
pelo menos uma vez a cada 6 meses. 
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Para avaliação documental da Vigilância Sanitária: 

Solicitar à Vigilância Sanitária conferência documental de medicamentos vencidos / avariados 
pertencentes à Portaria SVS / MS 344/98, através do sistema GSC 
(https://gsc.campinas.sp.gov.br), conforme fluxo abaixo:  

• Passo a Passo no GSC: Profissionais de Farmácia da Unidade e/ou Coordenador da 
Unidade de Saúde acessa o sistema GSC – Alterar no canto superior direito de 
“funcionário público” para “Cidadão” – Serviço – Vigilância Sanitária – Medicamentos 
– “Requerimento para descarte de medicamentos de controle especial”; 

• Documentos necessários para preenchimento pelos profissionais de farmácia da 
Unidade e/ou Coordenador da Unidade de Saúde, dentro do sistema GSC:  

o Requerimento para Descarte: preencher PDF editável no GSC (anexo II); 

o Relação dos medicamentos (anexar a “Planilha de Controle - Resíduos 
Químico de Controle Especial” gerado pelo sistema GEMM); 

o Relatório dos medicamentos baixados (anexar “Saída de Resíduos 
Controlados” gerado pelo sistema GEMM); 

7. Anexar documentos e clicar em “enviar”. 

 

 

8. Identificar os resíduos de medicamentos controlados vencidos como “Perdas”, contendo o 
número do chamado da Vigilância Sanitária gerado pelo sistema GSC. 
9. Acrescentar o número de chamado gerado pelo sistema GSC nas “Planilha de Controle - 
Resíduos Químico de Controle Especial” e planilha “Saída de Resíduos Controlados” 
arquivando ambos na farmácia; 
10. É de responsabilidade da Unidade de Saúde acompanhar o chamado aberto para a 
Vigilância Sanitária, via GSC. 
10.1  A Vigilância Sanitária fará a avaliação dos documentos, se estiver correto as 
documentações, é emitido a lavratura do Termo de Inutilização. O chamado no GSC será 
finalizado como “Atendido” (Obs.: Apenas para medicamentos vencidos na Unidade); 
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10.2  O Termo de Inutilização será encaminhado pela Vigilância Sanitária através do sistema 
SEI para a Unidade de Saúde.  
É responsabilidade da farmácia acompanhar o andamento do processo via SEI. 

11. Caso a documentação estiver incorreta ou ilegível, o chamado no GSC será finalizado 
como “Negado”, informando as irregularidades. Neste caso, um novo chamado deverá ser 
aberto, com as correções necessárias; 
12. Após o GSC ser finalizado, com o número do chamado GSC em mãos (Nº ID GSC) e 
peso do saco ou caixa, encerrar o processo no sistema GEMM, conforme telas abaixo; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. O processo no sistema GEMM será alterado para status “FECHADO”; 
 

Para finalizar 
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14. Acondicionar o medicamento em saco plástico preto e posteriormente em caixa de 
papelão, com identificação colada na parte externa conforme “Etiqueta Identificação do 
Resíduo” (Anexo 4) que será emitido pelo GEMM; 

Obs.: Caso a Unidade encaminhar para destinação final medicamentos de controle 
especial sem a emissão do Termo de Inutilização, estará incorrendo em infração 
sanitária, possível de autuação; 

15. Após o recebimento do Termo de Inutilização da Autoridade Sanitária no sistema SEI, 
deverá aguardar a retirada dos itens de acordo com o cronograma da empresa contratada; 

16. Apresentar ao coletor a planilha “Registro de Movimentação de Resíduos 
Químicos Consolidado” em 2 vias (1 via empresa / 1 via Unidade) (Anexo I) e o Manifesto de 

Transporte de Resíduos (MTR)*, para assinar o recebimento; 
* Para emissão do MTR, vide manual próprio desse tema. 

17. Manter arquivado na farmácia da Unidade toda a documentação referente aos resíduos de 
medicamentos controlados, por 24 meses e 1 (uma) via do “Registro de Movimentação de 
Resíduos Químicos Consolidado. 

OBS: Os documentos referentes a Talidomida devem ser arquivados por 10 anos. 
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32.6 ANEXO 

ANEXO I – PLANILHA REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS 
QUÍMICOS - F01253 
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ANEXO II – SAÍDA DE RESÍDUOS CONTROLADO 

 

 
ANEXO III – PLANILHA DE CONTROLE – RESÍDUOS QUÍMICOS DE 
CONTROLE ESPECIAL 
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ANEXO IV – ETIQUETA IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO 

 

32.7 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Os resíduos de medicamentos da Portaria 344/98 apresentam risco à saúde e ao meio 
ambiente, razão pela qual as normas para descarte devem ser rigorosamente cumpridas. 

O medicamento controlado vencido/ inutilizado fica sob responsabilidade da Unidade de 
Saúde, com implicações legais quando ocorrerem desvios.  

32.8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Portaria Nº 18 de 28 de dezembro de 2020, Dispõe sobre os procedimentos e fluxos para o 
descarte de substâncias e medicamentos sujeitos ao controle especial pela Portaria 
SVS/MS nº 344/98, que estejam impróprios para o consumo, classificados como perdas. 
Prefeitura Municipal de Campinas, Secretaria de Saúde 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de Março de 2018 - Dispõe sobre as 
Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.   

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica  

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 28/01/2022 Data: 28/01/2022 Data: Janeiro/ 2025 
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33  DESCARTE DE RESÍDUOS CONTENDO MERCÚRIO – 
AMÁLGAMA 

Código Versão Data 
33 06 21/08/2020 

33.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Serviços de Saúde do Município de Campinas. 

33.2 OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo normatizar a gestão de resíduos de amálgama contendo 
mercúrio, incluindo a segregação, o registro, o acondicionamento e o encaminhamento para 
empresa responsável. 

33.3 CONSIDERAÇÕES 

Segundo a RDC 222/2018 os resíduos de amálgama podem ser encaminhados para a 
recuperação. 

33.4 RESPONSABILIDADE 

Equipe de odontologia dos Serviços de Saúde. 

33.5 PROCEDIMENTO 

1) Separar os resíduos de amálgamas a serem descartados; 

2) Armazenar em recipiente plástico, com tampa, sob selo d’água, mantendo-o fechado; 

3) Identificar em embalagem com etiqueta externa informando data e nome do resíduo; 

4) Preencher o Registro de Movimentação de Resíduos Químicos Consolidado, conforme 
modelo de ficha anexa (anexo 1 - F01253); 

5) O Material será enviado para reciclagem por empresa responsável (a contratar e definir). 
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33.6 ANEXO 

ANEXO I - REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 
CONSOLIDADO (F01253)                      
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33.7 RISCOS/LIMITAÇÕES 

O descarte inadequado da amálgama coloca em risco tanto o meio ambiente como o 
trabalhador, devido ao potencial risco de contato e contaminação com o mercúrio existente 
neste material.  

O mercúrio é facilmente absorvido pelas vias respiratórias quando está sob a forma de vapor 
ou em poeira em suspensão e também é absorvido pela pele. A ingestão ocasional do 
mercúrio metálico na forma líquida não é considerada grave, porém quando inalado sob a 
forma de vapores aquecidos é muito perigoso. A exposição ao mercúrio pode ocorrer ao se 
respirar ar contaminado, por ingestão de água e comida contaminada e durante tratamentos 
dentários. Em altos teores, o mercúrio pode prejudicar o cérebro, o fígado, o desenvolvimento 
de fetos e causar vários distúrbios neuropsiquiátricos. 

33.8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de Março de 2018 - Dispõe sobre as 
Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.  

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Sudoeste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 16/09/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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34 DESCARTE DE RESÍDUOS CONTENDO MERCÚRIO – 
TERMÔMETRO 

Código Versão Data 
34 06 21/08/2020 

34.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

34.2 OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo normatizar a gestão de resíduos de termômetros 
inutilizados contendo mercúrio, incluindo a segregação, o registro, acondicionamento o 
encaminhamento à empresa responsável pelo descarte final. 

34.3 CONSIDERAÇÕES 

Segundo a RDC 222/2018 os resíduos contendo Mercúrio (Hg) devem receber tratamento 
específico podendo ser encaminhados para recuperação. Se o termômetro estiver quebrado, 
deve ser acondicionado em recipientes sob selo d’água (aproximadamente 1 cm de água). 

34.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de saúde das Unidades.  

34.5 PROCEDIMENTO 

Os setores geradores da Unidade de Saúde devem:  

1) Separar os termômetros a serem inutilizados e que ainda contenham a coluna de mercúrio; 

2) Armazenar em embalagem plástica com tampa, mantendo-o fechado; 

3) Identificar em embalagem com etiqueta externa informando data e nome do resíduo; 

4) Segregar em local previamente reservado e identificado para o mesmo; 

5) Preencher o Registro de Movimentação de Resíduos Químicos Consolidado (Anexo 1 - 
F01253). 

Observações: 

a) Quando o termômetro estiver quebrado e não possuir mais resíduos de mercúrio, o 
vidro pode ser descartado em lixeira comum, ou até enviado como vidro ou metal para 
reciclagem. 

b) Em caso de quebra de termômetro e derramamento do mercúrio em qualquer 
superfície, utilizar papel toalha úmido com água, para retirá-lo do local onde caiu, e 
armazenar tudo dentro de pote plástico com tampa. 

c) Enviar juntamente para coleta do Grupo B (químico). 
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34.6 ANEXO 

ANEXO I - REGISTRO DE MOVIMENTAÇÃO DE RESÍDUOS QUÍMICOS 
CONSOLIDADO(F01253)                      

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 166 

 

 



Prefeitura Municipal de Campinas – Sec. de Saúde – Procedimento Operacional Padrão da Assistência Farmacêutica 

POP ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Página 167 

 

34.7 RISCOS/LIMITAÇÕES 

O descarte inadequado de resíduos contendo mercúrio coloca em risco tanto o meio ambiente 
como o trabalhador devido ao potencial risco de contato e contaminação. O mercúrio é 
facilmente absorvido pelas vias respiratórias quando está sob a forma de vapor ou em poeira 
em suspensão e também é absorvido pela pele. A ingestão ocasional do mercúrio metálico na 
forma líquida não é considerada grave, porém quando inalado sob a forma de vapores 
aquecidos é muito perigoso. A exposição ao mercúrio pode ocorrer ao se respirar ar 
contaminado, por ingestão de água e comida contaminada e durante tratamentos dentários. 
Em altos teores, o mercúrio pode prejudicar o cérebro, o fígado, o desenvolvimento de fetos e 
causar vários distúrbios neuropsiquiátricos. 

34.8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de Março de 2018 - Dispõe sobre as 
Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.  

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 

de Saúde Sudoeste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 16/09/2014 Data: 11/12/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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35 DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS 

Código Versão Data 
35 06 21/08/2020 

35.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

35.2 OBJETIVO 

Este procedimento tem como objetivo normatizar a gestão de pilhas e baterias inutilizadas 
incluindo a segregação, o acondicionamento e o encaminhamento para coleta especial 
realizada pelo Departamento de Limpeza Urbana de Campinas (DLU). 

35.3 CONSIDERAÇÕES 

Os Centros de Saúde são considerados como postos de coleta para pilhas e baterias usadas. 
Esta prática aperfeiçoa e viabiliza o correto descarte destes 7 junto ao Departamento de 
Limpeza Urbana – DLU, que é o órgão responsável pelo destino final. 

35.4 RESPONSABILIDADE 

Trabalhadores dos Centros de Saúde. 

35.5 PROCEDIMENTO 

1) Identificar uma caixa de papelão com os dizeres “descarte de pilhas e baterias”; 

2) Posicionar a caixa identificada em local de fácil visualização; 

3) Quando solicitado, orientar o usuário a descartar suas pilhas e baterias diretamente dentro 
da caixa identificada; 

4) Quando a caixa estiver na sua capacidade total, entrar em contato com o DLU pelo email 
dlu.residuosaude@campinas.sp.gov.br (setor de coleta seletiva) para retirada; 

5) Aguardar retirada através da coleta especial realizada pelo DLU; 

6) Em caso de atrasos, dúvidas ou outros problemas: (19) 3272 4405. 

35.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

As pilhas e baterias contêm resíduos químicos perigosos como metais pesados que, se não 
descartadas corretamente, poderão ser expostas ao sol, vento, chuva e umidade, causando a 
sua oxidação e rompimento do invólucro de proteção. Dessa forma, os metais pesados acabam 
atingindo todo o lixo ao redor, podendo atingir o lençol freático e alcançar a cadeia alimentar 
humana, causando sérios danos à saúde. 

35.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de Março de 2018 - Dispõe sobre as 
Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde.  
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Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Diretrizes para estruturação de 
farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde. Brasília, 2009. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento 
de Assistência Farmacêutica. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções 
técnicas para sua organização. Brasília, 2006c. 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica Distrito 
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APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 
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36 FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE 

Código Versão Data 
36 06 05/11/2020 

36.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

36.2 OBJETIVOS 

Padronizar os procedimentos para adequado fracionamento de medicamentos em serviços de 
saúde, com a finalidade de ajustar às necessidades terapêuticas do usuário e racionalizar o uso 
dos medicamentos de acordo com exigências de legislações sanitárias e órgãos fiscalizadores. 

36.3 CONSIDERAÇÕES 

Com o fracionamento, evita-se que o usuário mantenha sobras de medicamentos em casa, 
diminuindo a possibilidade de efeitos adversos e intoxicações, derivados da automedicação. 
Além disso, há menor impacto ambiental decorrente do descarte de medicamentos. Para efeito 
deste procedimento, é adotada a seguinte definição: 

Fracionamento em serviços de saúde: procedimento realizado sob responsabilidade e 
orientação do farmacêutico, que consiste na subdivisão da embalagem primária do 
medicamento em frações menores, a partir da sua embalagem original, mantendo os seus 
dados de identificação e qualidade. 

Para a realização da operação de fracionamento em serviços de saúde, devem ser seguidas, no 
mínimo, as seguintes legislações: 

RDC n° 67, de 8 de outubro de 2007 – Dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de 
Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias – Anexo VI – Boas 
Práticas para Preparação de Dose Unitária e Unitarização de Doses de Medicamento em 
Serviços de Saúde; 

RDC n° 80, de 11 de maio de 2006 – Dispõe sobre o fracionamento de medicamentos; 

Resolução n° 568, de 6 de dezembro de 2012 – Dá nova redação aos artigos 1° ao 6° da 
Resolução/CFF n°492 de 26 de novembro de 2008, que  regulamenta o exercício profissional 
nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de 
saúde, de natureza pública ou privada; 

Resolução n°596 de 21 de fevereiro de 2014 – Dispõe sobre o Código de Ética 
Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação 
das sanções disciplinares – ANEXO I – Código de Ética Farmacêutica. 

Os medicamentos submetidos ao fracionamento pertencem às classes dos antibióticos, 
corticóides, anti-inflamatórios, anti-histamínicos, vermífugo e anticoagulante, conforme 
publicado em Diário Oficial em 15/12/2014 – “Orientações sobre Fracionamento de 
Medicamentos Rede Municipal de Saúde – Campinas”, sendo eles:
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Antimicrobianos: 

• Amoxicilina 500 mg 
• Amoxicilina 500 + Clavulanato de Potássio 
• Azitromicina 500mg 
• Cefalexina 500mg 
• Claritromicina 500 mg 
• Clindamicina 300 mg 
• Ciprofloxacino 500 mg 
• Doxiciclina 100 mg 
• Eritromicina 500 mg 
• Metronidazol 250 mg 
• Nitrofurantoína 100 mg 
• Sulfametoxazol + Trimetoprima (400 + 80) 

 
Outros medicamentos: 

• Dexametasona 4mg 
• Dexclorfeniramina 2 mg 
• Ibuprofeno 300 mg 
• Ivermectina 6 mg 
• Itraconazol 100mg 
• Prednisona 5mg 
• Prednisona 20 mg 
• Loratadina 10 mg 
• Varfarina 5mg 
• Diclofenaco sódico 50 mg 

 

Os medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria n°344/98) e suas posteriores 
atualizações NÃO PODEM SER FRACIONADOS.  

O processo de fracionamento será registrado em livro informatizado contendo dados 
imprescindíveis à rastreabilidade durante o processo de fracionamento realizado no sistema 
GEMM. O livro deve estar à disposição das autoridades sanitárias, quando solicitado. 

Nas situações em que o fracionamento do blister resultar em quantidade não exata "Sobra" 
(Exemplo: Amoxicilina 500mg blister com 10 cápsulas, fracionada com de 7 em 7 cápsulas, o 
fracionamentos resultará numa divisão com 7 cápsulas e uma "Sobra" com 3 cápsulas). Para 
ambos haverá etiqueta. Atentar para a quantidade informada no dígito da etiqueta (figura 
abaixo n°1). 

36.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) das 
Unidades Básicas de Saúde do Município de Campinas. 
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36.5 PROCEDIMENTO 

1) Separar os medicamentos a serem fracionados, conferindo lote e validade com o descrito 
no sistema; 

OBS - Fracionar um medicamento de cada vez. 

2) Levar o medicamento para a área destinada ao fracionamento; 

3) No GEMM, acessar o menu MOVIMENTAÇÃO > FRACIONAMENTO; 

4) Selecionar o medicamento a ser fracionado e clicar no ícone da lupa para ver os lotes 
disponíveis do medicamento no sistema GEMM; 

5) Localizar o lote a ser fracionado e clicar no ícone da tesoura; 

6) Na janela que abrir, preencher com as seguintes informações: 

Qtde. comp. no blister original (informar número da quantidade de comprimidos no blister 
- Ex: 10 comp, 20 comp..); 

Qtde. de blisters a fracionar (informar a quantidade total de blisters que deseja fracionar); 

Qtde. comp. no blister fracionado (informar a quantidade de comprimidos que deseja que 
fique no blister após fracionamento); 

7) Clicar a tecla TAB para que o GEMM calcule a quantidade total de comprimidos e o total 
das sobras (quando for o caso) de cada cartela a ser fracionado;  

OBS - Entenda-se por “Sobra” a quantidade de comprimido não exata conforme definido no 
campo “Qtde. comp. no blister fracionado” acima; 

8) Clicar em “Gerar”; 

9) Clicar em “Imprimir Etiquetas” para gerar o PDF com as etiquetas, conferir os dados e 
recortar; 

10) Clicar em “Gerar Anexo” para gerar o PDF com as informações sobre o fracionamento em 
execução; 

11) Fechar as janelas de fracionamento no sistema GEMM; 

12) Fracionar os blisters na quantidade estabelecida na área destinada ao fracionamento; 

13) Conferir a quantidade de medicamentos fracionado com a quantidade descrita na etiqueta 
- digíto do número de lote gerado (Fig. 1); 

Obs: O GEMM criará outro lote para os medicamentos fracionados com uma identificação de 
“Lote original do medicamento – FR - seguida do número referente da unidade de saúde – ano 
- um número sequencial por UBS e um número que identifica a quantidade no blister 
fracionado”. 

Figura 1: Exemplo do número de lote: 
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14) Colocar os comprimidos fracionados nos saquinhos junto com a etiqueta; 

15) Fechar os saquinhos; 

16) Armazenar o medicamento fracionado nos bins para dispensação; 

17) Para dispensar o medicamento fracionado, seguir POP 07. 

OBS. Na tela de “Receita”, ao escolher o lote fracionado (após “Adicionar”), aparece o ícone 
“Tesoura” para uma possível impressão de etiqueta, caso necessário.   

36.6 LIVRO DE FRACIONAMENTO 

É necessário gerar o Livro de Fracionamento no sistema GEMM, seguindo os passos abaixo:  

• Consulta/ Relatório; 

• Livro de Fracionamento de Medicamentos;  

• Preencher “Data Fim” do período estabelecido; 

• Clicar em “Gerar”; 

O livro deve ser gerado mensalmente ficando a disposição no sistema para consulta sempre 
que necessário. 

36.7 RISCOS/LIMITAÇÕES 

O procedimento de fracionamento de medicamentos deve ser realizado com máxima atenção 
e rigor, a fim de se assegurar a segurança (prevenção de trocas e/ou misturas de 
medicamentos) e rastreabilidade de todo o processo. 

36.8 REFERÊNCIAS 

BRASIL. ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC n°67, de 8 de 
outubro de 2007. Dispõe sobre boas práticas de manipulação de preparações magistrais e 
oficinais para uso humano em farmácias. Diário Oficial [da] República Federativa do 
Brasil, Brasília, DF, 9 de out. 2007. Disponível em: 
http://www.crfma.org.br/site/arquivos/legislacao/resolucoeseinstrucoesnormativasdaanvis
a/RDC%2067%202007.pdf  Acesso em: 01 dez. 2014. 
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CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. Resolução n° 568, de 6 de dezembro de 2012. Dá 
nova redação aos artigos 1° ao 6° da Resolução/CFF n°492 de 26 de novembro de 2008, 
que regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento pré-hospitalar, na 
farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza pública ou privada. Diário 
Oficial [da] República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 7 de dez. 2012. Disponível 
em:  http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/568.pdfAcesso em: 01 dez. 2014. 

____. Resolução n°596 de 21 de fevereiro de 2014-Dispõe sobre o Código de Ética 
Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de 
aplicação das sanções disciplinares. Diário Oficial[da] República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF, 25 de mar. 2014. Disponível 
em:http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/596.pdf Acesso em: 01 dez. 2014. 

MARINHO, Cristina. Fracionamento em Farmácias e Drogarias: Situação Atual. In: 5º 
Congresso RIOPHARMA de Ciências Farmacêuticas. Rio de Janeiro, 21 de set. de 
2007. Disponível em: 
www.metodoeventosrio.com/.../13%2030%20Cristina%20Marinho%20-. Acesso em: 01 
dez. 2014. 
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36.9 ANEXO 
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37 TRATAMENTO PARA O ALÍVIO DOS SINTOMAS DE LÚPUS 

Código Versão Data 
37 06 03/06/2022 

37.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

 Farmácias dos Serviços de Saúde do Município de Campinas. 

37.2 OBJETIVOS 

Garantir aos usuários o acesso aos itens disponibilizados no SUS para o alívio da 
sintomatologia proveniente do lúpus. 

37.3 CONSIDERAÇÕES 

O Lúpus, também conhecido como lúpus eritematoso, é uma doença autoimune que faz com 
que o sistema imune do paciente ataque as próprias células e órgãos, provocando inflamação 
nos locais afetados, como articulações, pele, rins, cérebro, coração ou pulmões. 

O lúpus é uma doença autoimune que, normalmente, é causada por mutações genéticas que 
ocorrem durante o desenvolvimento do feto no útero e, por isso, é muito comum o surgimento 
de sintomas durante a infância. 

No entanto, é possível nascer sem a doença e desenvolver os sintomas apenas durante a idade 
adulta, devido a fatores que podem provocar a doença como exposição ao sol, infecções ou 
uso de medicamentos, como antibióticos ou remédios para pressão alta. 

No Sistema Único de Saúde o município de Campinas disponibiliza, para alívio dos sintomas 
do lúpus, o colírio de dextrano 0,1% + hipromelose 0,3%, mediante solicitação ao 
Almoxarifado da Saúde. O Protetor Solar é ofertado através do Protocolos e Normas Técnicas 
Estaduais (Secretaria de Estado da Saúde). 

37.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e Agentes de Apoio a Saúde - Farmácia) e 
profissionais da equipe de referências dos Serviços de Saúde. 

37.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Analisar a receita; 

a) Para solicitação de Protetor Solar - Lúpus:  

Orientar o paciente que o item é fornecido pela Assistência Farmacêutica 
Especializada e deve ser solicitado na Farmácia do Componente Especializado 
(“Alto Custo”) 

Link do Protocolo:  

https://saude.sp.gov.br/wp-content/uploads/2022/06/protetor_solar.pdf 
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b) Para solicitação do Colírio de dextrano 0,1% + hipromelose 0,3%: 

Ao receber a prescrição do item citado acima, o profissional da farmácia deverá se 
certificar que se trata de um caso de lúpus. 

3) A Unidade de Saúde encaminhará e-mail para Assistência Farmacêutica Distrital de 
referência, com os seguintes dados: 

a) Nome completo do paciente; 

b) Cópia da prescrição; 

35984: Dextrano 70 0,1% e Hipromelose 0,3% Colírio Fr 15 mL 

c) Doença a ser tratada 

4) O Distrito de referência solicitará mensalmente ao Almoxarifado da Saúde, pelo e-mail 
smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br, o colírio descrito na prescrição. 

5) O Almoxarifado da Saúde liberará o item solicitado para a Unidade de Saúde e avisará o 
Distrito de Referência; 

6) Ao receber o item solicitado na Unidade, dar entrada no sistema informatizado GEMM; 

7) Realizar a dispensação nominal utilizando o sistema informatizado; 

8) Orientar o usuário quanto a utilização correta; 

9) Realizar uma programação para os pedidos subsequentes de modo a não desassistir o 
usuário. 

37.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Não se aplica. 

37.7 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A falta de programação adequada para o reabastecimento destes itens pode acarretar 
desassistência ao usuário. 

37.8 REFERÊNCIAS 

Frazão, Arthuer. O que é e como tratar o lúpus. Disponível em: 
http://www.tuasaude.com/lupus/acesso. Acesso em: 04 nov. 2015. 

 

ELABORADO POR: 
Assistência Farmacêutica do 

Distrito Sudoeste e Leste 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 04/11/2015 e 03/06/2022 Data: 16/11/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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38  MEDICAMENTOS E MATERIAIS PRÓXIMOS AO 
VENCIMENTO  

Código Versão Data 
38 06 21/08/2020 

38.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

 Farmácias dos Serviços de Saúde do Município de Campinas. 

38.2 OBJETIVOS 

Identificar, armazenar e dispensar os medicamentos e materiais próximos ao vencimento 
assegurando que os mesmos, uma vez dispensados, estejam dentro da validade durante todo o 
tratamento proposto e/ou sejam utilizados somente até o vencimento. 

38.3 CONSIDERAÇÕES 

Para a segurança do tratamento proposto a atenção aos prazos de validade são de extrema 
relevância. Desta forma as Farmácias dos Serviços de Saúde devem ter rotinas e 
procedimentos de modo a identificarem os itens próximos ao vencimento e os dispensarem 
com segurança. 

38.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

38.5 PROCEDIMENTO 

1) Gerar mensalmente o relatório de medicamentos vencidos e a vencer dos próximos 3 
meses, utilizando o sistema de informação;  

 
 
2) Remanejar os itens que sabidamente não serão totalmente consumidos até a data do 

término da validade; 
3) Identificar os BINS com os materiais/medicamentos com vencimento próximo. 
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Obs. Sugestões para a Identificação: usar etiqueta com “bolinha” vermelha indicando 
vencimento no mês vigente e amarela indicando proximidade ao vencimento; o então, utilizar 
filipetas indicando a data de vencimento. 

4) Calcular as quantidades dispensadas e orientar o paciente para que não ocorra o uso após 
o vencimento. 

5) Descartar os medicamentos vencidos seguindo POP’s nº 31 e 32 (Resíduos de 
Medicamentos Comuns e Resíduos de medicamentos Controlados). 

Obs. Os medicamentos só podem ser retirados do sistema após o vencimento. 

38.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Não se aplica 

38.7 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Utilização de medicamentos /materiais vencidos colocam em risco a saúde do usuário. 

 

ELABORADO POR: 
Maria do Carmo F. B. Ferreira – 

CRF:21712 

APROVADO POR: 
Grupo Técnico da Assistência 

Farmacêutica 

REVISAR EM: 

Data: 03/10/2015 Data: 16/11/2015 Data: Janeiro/ 2025 
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39 TRATAMENTO DA LEISHMANIOSE TEGUMENTAR 
AMERICANA 

Código Versão Data 
39 06 19/09/2022 

39.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

39.2 OBJETIVO 

Garantir o acesso aos medicamentos e orientar o uso correto, visando o tratamento adequado 
da Leishmaniose.  

39.3 CONSIDERAÇÕES 

A Leishmaniose Tegumentar Americana é uma doença infecciosa causada pelo protozoário 
Leishmania, doença que acomete pele e mucosas. Primeiramente afeta outros animais que não 
o homem, o qual pode ser envolvido secundariamente. Não há transmissão de pessoa a 
pessoa, o modo de transmissão é através da picada de insetos transmissores infectados. 

Classicamente a doença se manifesta sob duas formas: leishmaniose cutânea e leishmaniose 
mucosa, esta última também conhecida como mucocutânea, que podem apresentar diferentes 
manifestações clínicas.  

Esquema de tratamento: 

• Recomendações Terapêuticas para Formas Cutâneas da Leishmaniose 
Tegumentar Americana: 
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Para o tratamento de pacientes que apresentem uma ou mais contraindicações para uso 
do Antimoniato considerar o tratamento com Anfotericina Lipossomal (fornecimento 
via Estado). Em tais situações orienta-se a discussão com DEVISA. 

• Recomendação de Doses para o Tratamento das Formas Cutâneas Localizadas ou 
Disseminada, Mucosa e Difusa da Leishmaniose Tegumentar Americana: 
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39.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais de Saúde das Unidades Básicas de Saúde do Município de Campinas. 

39.5 PROCEDIMENTO 

1) Ao receber uma prescrição dos medicamentos citados acima, deve-se procurar o 
profissional responsável na Unidade para verificar se o caso foi notificado à Vigilância 
Epidemiológica. Anotar o número do SINAN; 

2)  Registrar nome e telefone do paciente para posterior contato;  

3) Solicitar a medicação ao Distrito de Referência, informando: 

a) Nome completo do paciente; 

b) Peso do paciente; 

c) Medicamento solicitado; 

70618 - ANFOTERICINA B LIPOSSOMAL 50 MG - DRS VII 

d) Total de frascos do medicamento para tratamento completo; 

e) Número do SINAN; 

Para o uso da medicação Anfotericina B Lipossomal, o caso deverá passar por 
orientação do DEVISA. 

4)  O Distrito de referência encaminhará para avaliação do Núcleo de Assistência 
Farmacêutica do DRSVII (drs7-estrategicos@saude.sp.gov.br) com cópia para 
assistenciafarmaceutica@campinas.sp.gov.br e smsalmox.eventual@campinas.sp.gov.br; 

5) Ao receber a medicação na Unidade, dar entrada no sistema informatizado GEMM; 

6) Convocar o paciente para início do tratamento; 

7) Dar baixa do medicamento no sistema informatizado GEMM e entregar para o 
profissional que supervisionará a administração. 

39.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

Dificuldade do acesso ao medicamento, ocasionando demora no tratamento e possibilitando a 
disseminação da doença pela comunidade. 
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40 INVENTÁRIO DE MEDICAMENTOS DE USO COMUM E 
ANTIMICROBIANOS 

  

 

40.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

40.2 OBJETIVO 

Realizar inventário dos medicamentos de uso comum e antimicrobianos, não pertencentes à 
Portaria n° 344/98, através da contagem dos medicamentos do estoque físico e a comparação 
com o estoque registrado no sistema informatizado GEMM. Fazer os ajustes de estoque caso 
haja discrepâncias entre o estoque físico e o estoque registrado no GEMM. 

40.3 CONSIDERAÇÕES 

Inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a quantidade de medicamentos 
estocada está em conformidade com a quantidade registrada no sistema informatizado. 

Para garantir o abastecimento adequado das Unidades de Saúde, é importante que o estoque 
de medicamentos no GEMM sempre esteja atualizado. Dessa forma, faz-se necessária a 
realização do inventário dos medicamentos de uso comum, a fim de evitar desabastecimentos 
e/ou perdas por validade. 

Atentar para a gestão de resíduos descritos no POP - 31 Gerenciamento De Resíduos De 
Medicamento Comum Vencido Ou Inutilizado. 

40.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais da farmácia (farmacêuticos e agentes de apoio à saúde - farmácia) das Unidades 
de Saúde do Município de Campinas. 

40.5 PROCEDIMENTO 

1) O inventário de medicamentos de uso comum deverá ser realizado pelo menos 1 vez ao 
ano ou quando o ajuste de estoque se fizer necessário, desde que a gestão local e a 
Assistência Farmacêutica do Distrito de Saúde de referência sejam comunicados sobre o 
ajuste e que essa prática não seja rotineira. 

2) Definir com a gestão local o melhor dia para realizar o inventário anual, considerando o 
número de atendimentos/dia e quando o estoque for o menor possível - próximo ao 
recebimento de medicamentos pelo almoxarifado central de saúde. Comunicar a 
Assistência Farmacêutica do Distrito de referência e as farmácias do entorno sobre a data 
agendada. O Distrito de referência fornecerá por e-mail uma planilha de inventário para 
que a Unidade realize a contagem dos medicamentos. 

3) Pelo menos uma semana antes da data definida para o inventário, afixar cartazes na 
Unidade de Saúde, informando que no dia escolhido, a farmácia ficará fechada para 

Código Versão Data 
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contagem de estoque. Avisar também o Conselho Local de Saúde sobre o fechamento da 
farmácia nesse dia.  

Obs – A farmácia ficará fechada apenas para o inventário anual. 
 

4) Para iniciar o inventário, acessar o GEMM:  

Consulta Relatório → MATERIAIS VENCIDOS OU A VENCER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Preencher a data início como a atual e a data fim como 31 de dezembro de 2100.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Na aba material, clicar na lupa para pesquisar e preencher o grupo como 
“MEDICAMENTOS”, o subgrupo como “USO COMUM”.  
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7) Depois clicar em adicionar, selecionar e exportar arquivo “CSV” gerado pelo sistema 
GEMM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Na caixa de importação de texto selecionar as opções: tabulação; vírgula e ponto-e-
vírgula. 

9) O sistema vai girar uma planilha que informa todos os medicamentos que estão no sistema 
GEMM da Unidade. 
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10) Adicionar os dados gerados da planilha anterior (gerada pelo sistema GEMM) na planilha 
de inventário recebida pelo Distrito de Referência. Esta planilha contém: o código, nome 
do medicamento, validade, lote, fabricante, estoque, unidade (ampola, comprimido, etc.), 
contagem, ação corretiva e diferença. 

 

 

 
 
 
 
 
 

11) Iniciar a contagem física dos medicamentos utilizando o método de dupla contagem e logo 
em seguida registrar na coluna CONTAGEM da planilha de inventário. 

12) Ao adicionar o valor de contagem na planilha de inventário, a própria planilha já indica a 
ação corretiva, se é necessário adicionar no GEMM, retirar do GEMM ou se o estoque 
está correto. Além disso, a planilha também informa os valores que devem ser adicionados 
ou subtraídos. Para valores a serem adicionados, o valor aparece em preto na planilha. 
Valores a serem subtraídos do sistema, aparecem em vermelho. 

13) No caso de divergências nos estoques: rastrear os documentos de entrada, documentos de 
saída, registros de ocorrência de devolução, remanejamentos, perdas e vencidos, para 
identificar possíveis falhas. 

14) Após finalização da contagem e preenchimento da planilha de inventário, realizar os 
ajustes de estoque no GEMM. É preciso realizar primeiro as saídas e depois os 
acréscimos. 

Para valores a serem subtraídos do sistema, seguir os seguintes passos no GEMM: 
Movimentação → Ajuste de estoque → Tipo de Movimento (preencher como “saída por 
inventário”) → Motivo (informar como: inventário anual e data) → Preencher os campos 
(nome do material, lote e quantidade) → Adicionar 

PLANILHA DE INVENTÁRIO 
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Repetir o procedimento para todos os itens de modo parcelado, salvando a cada 30 itens 
digitados, por limitação do sistema, que deverão ser subtraídos no sistema GEMM e depois 
clicar em SALVAR. O GEMM gera um número de documento para a movimentação. Salvar 
o documento gerado em arquivo eletrônico na pasta de inventário no computador da farmácia, 
para possível auditoria. 

Para valores a serem adicionados, seguir os seguintes passos no GEMM: Movimentação → 
Ajuste de estoque → Tipo de Movimento (preencher como acréscimo por inventário) → 
Motivo (informar como: inventário anual e data) → Preencher os campos (nome do material, 
fabricante, lote e quantidade) → Adicionar 
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Repetir o procedimento para todos os itens que deverão ser adicionados no sistema GEMM e 
depois clicar em SALVAR. O GEMM gera um número de documento para a movimentação. 
Salvar o documento gerado em arquivo eletrônico na pasta de inventário no computador da 
farmácia, para possível auditoria. 

10) Realizar o ajuste de estoque de medicamentos de uso comum e antimicrobianos pelo 
menos uma vez ao ano e sempre que houver necessidade, caso haja divergências entre o 
estoque físico e o GEMM. No entanto, esses ajustes de estoque não devem ser rotineiros na 
farmácia. Caso a Unidade venha realizando muitos ajustes de estoque no GEMM, o processo 
de trabalho na farmácia deverá ser reavaliado, para verificar quais são os problemas com a 
gestão do estoque. Comunicar o gestor local e a Assistência Farmacêutica do Distrito de 
referência, por e-mail, todos os ajustes de estoque realizados, informando a data do ajuste e 
número da movimentação, o qual é fornecido pelo GEMM. 

40.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A conferência inadequada pode acarretar divergências no controle de estoque da Unidade e 
desabastecimento. 

40.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. 
Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos estratégicos. Assistência farmacêutica 
na atenção básica: instruções técnicas para sua organização / Ministério da Saúde, 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência 
Farmacêutica e Insumos Estratégicos. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
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41 TRATAMENTO ILTB  

  

 

41.1 CAMPO DE APLICAÇÃO 

Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município de Campinas. 

41.2 OBJETIVO 

Garantir o uso seguro e esclarecer o fluxo correto da solicitação dos medicamentos para 
o tratamento da Infecção latente pelo M. tuberculosis (ILTB). 

41.3 CONSIDERAÇÕES 

A ILTB ocorre quando uma pessoa se encontra infectada pelo M. tuberculosis, sem 
manifestação da doença ativa. 
Seu tratamento é uma importante estratégia para prevenção do adoecimento em populações 
com risco de desenvolver a doença, como pessoas com o comprometimento da imunidade, 
HIV positivo, pessoas que tiveram contato prolongado com pacientes com TB pulmonar 
bacilífera, entre outros.  
 
Considerando a importância do tratamento para a redução da taxa de incidência da TB ativa, é 
importante ressaltar que a eficácia do tratamento está diretamente relacionada à sua adesão, 
com a tomada de número de doses recomendados do esquema preconizado. 
 
Atualmente, estão disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) três esquemas de 
tratamentos para a ILTB, que são: Isoniazida, Rifampicina e a Rifapentina associada à 
Isoniazida.  

A relação de medicamentos acompanhado do respectivo código de item utilizado pela 
Secretaria Municipal de Saúde de Campinas está descrito no Quadro 1. 

 

Quadro 1: Medicamentos disponíveis no SUS para o tratamento de ILTB:  

COD MEDICAMENTO 

11929 ISONIAZIDA 100 MG COMP - DRS VII 

156079 RIFAPENTINA 150 MG COMPR - DRS VII 

99154 RIFAMPICINA 300 MG COMP - DRSVII 

24074 RIFAMPICINA 20MG/ML SUSP FRASCO C/ 120ML - DRS VII 

Os comprimidos de Rifampicina e Isoniazida devem ser tomados preferencialmente em jejum e a Rifapentina 
junto com alimentos 

 

Os esquemas de tratamento de ILTB estão descritos no Quadro 2.  
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Quadro 2: Esquemas de tratamento da infecção latente pelo Mycobacterium tuberculosis 

disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS) 

 

As indicações dos três diferentes esquemas de tratamento estão descritas no Quadro 3. 

 

Quadro 3. Indicação dos diferentes esquemas de tratamento da infecção latente pelo 
Mycobacterium tuberculosis disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

 
ESQUEMA 
TERAPÊUTICO 

ISONIAZIDA COMP 
RIFAPENTINA COMP + 

ISONIAZIDA COMP 
RIFAMPICINA COMP  

 
 
 
 
 

INDICAÇÃO 

Preferencialmente 
para Adultos < 50 

anos e Adolescentes > 
10 anos 

Prioritariamente PVHIV 
(pessoas 

vivendo com HIV - ver 
interações com 
antirretrovirais)  

Não utilizar em contatos 
de pessoas com TB 
monorresistente à 

Isoniazida e intolerância 
à Isoniazida. 

Preferencialmente para 

Adultos > 50 anos, 

crianças <10 anos e 

pessoas com 

hepatopatias, além de 

contatos de 

monorresistentes à 

Isoniazida e intolerância à 

Isoniazida. 

USO EM 
GESTANTES 

Gestantes, com 
inclusão de Piridoxina 

(Vit B6) entre 40 a 
100mg/dia 

Não recomendado seu 
uso na gestação por falta 

de estudos 

Pode ser usado com 
segurança na gestação 

 

As posologias dos três diferentes esquemas de tratamento de ILTB estão descritos no Quadro 
4. 
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Quadro 4: Posologias dos medicamentos utilizados no tratamento da infecção latente 
pelo Mycobacterium tuberculosis disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS). 

 

MEDICAMENTO 
ISONIAZIDA 100 MG 

COMP  

RIFAPENTINA 150 MG 
COMPR + ISONIAZIDA 

100 MG COMP  

RIFAMPICINA 300 MG 
COMP  

POSOLOGIA 
5 a 10 mg/kg de peso 

até a dose máxima 
de 300 mg/dia 

Em adultos ( >14 anos > 
30Kg) 

- Isoniazida: 900 
mg/semana 

- Rifapentina: 900 
mg/semana 

 
Em crianças ( 2 a 14 

anos) 
- Isoniazida:  
10 a 15kg: 

300mg/semana 
16 a 23kg: 

500mg/semana 
24 a 30kg: 

600mg/semana 
> 30kg: 700mg/semana 

- Rifapentina:  
10 a 15kg: 

300mg/semana 
16 a 23kg: 

450mg/semana 
24 a 30kg: 

600mg/semana 
> 30kg: 750mg/semana 

Em adultos e crianças 
 ( > 10 anos): 

10 mg/kg de peso, até a 
dose máxima de 600 

mg/dia 
 

Em crianças ( < 10 anos): 
15 (10 - 20) mg/kg/dia de 
peso, até a dose máxima 

de 600mg/dia 

 

41.4 RESPONSABILIDADE 

Profissionais das áreas técnicas envolvidas das Unidades de Saúde do Município de 
Campinas. 

41.5 PROCEDIMENTO 

1) Acolher o usuário; 

2) Analisar a receita; 

3) Confirmar com a equipe de referência do Centro de Saúde se o caso já foi comunicado 
para a VISA local; 

4) Coletar dados do paciente para cadastro e posterior contato; 

5) Solicitar o medicamento ao Distrito de Saúde, via e-mail institucional, informando: 

a) Nome completo do paciente; 

b) Número do registro no sistema IL-TB; 
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c) Posologia; 

d) Medicamento solicitado (com código do medicamento); 

e) Receita em anexo; 

6) O distrito de referência solicitará o medicamento ao DRSVII, ou ao Almoxarifado da 
Saúde, a depender da medicação. O medicamento Isoniazida 100 mg deverá ser solicitado 
ao Almoxarifado, a Rifampicina 300 mg e a Rifapentina 150 mg são solicitadas ao 
DRSVII; 

7) Ao receber o medicamento na Unidade, deverá ser dada a entrada do mesmo no sistema 
informatizado GEMM; 

8) Entrar em contato com o usuário para retirada do medicamento; 

9) Dispensações para no máximo 30 dias de tratamento, para monitoramento da adesão ao 
tratamento;  

10) Os medicamentos devem ser solicitados novamente ao distrito de referência, 10 dias 
antes de completar um mês, evitando assim interrupção do tratamento. 

41.6 RISCOS/LIMITAÇÕES 

A incompreensão do fluxo acarreta demora no início do processo ou interrupção do 
tratamento de ILTB, ocasionando prejuízos ao usuário. 

41.7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância das 
Doenças Transmissíveis. Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no 
Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2019. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças e 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. 
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Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Doenças de 
Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. – 2. ed. – Brasília: Ministério 
da Saúde, 2022. 
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