
DECRETO Nº 1710, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2007.

Institui  o  elenco  de  medicamentos  e  aprova  o 
regulamento  dos  procedimentos  de  aquisição  e  
dispensação  de  medicamentos  especiais  para 
tratamento ambulatorial de patologias que exigem 
terapêutica  especial  no âmbito  da Saúde Pública  
Municipal.

MARINO JOSE FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de 
Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor:

Considerando:
- A Lei Orgânica da Saúde Lei nº. 8.080 de 19.09.90, que dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 
serviços correspondentes, e dá outras providências;

- A Lei nº. 5.991 de 17.12.1973, que dispõe sobre o controle sanitário do comércio 
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências;

- A Lei nº. 6.360 de 23.09.1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam 
sujeitos  os  medicamentos,  drogas,  os  insumos  farmacêuticos  e  correlatos,  cosméticos, 
saneantes e outros produtos, e dá outras providências;

- A Lei 9.787 de 10.02.1999 que dispõe sobre a Vigilância Sanitária, estabelece o 
medicamento  genérico,  dispõe  sobre  utilização  de  nomes  genéricos  em  produtos 
farmacêuticos e dá outras providências;

- A Resolução do CFM nº. 1.246 de 08.01.1988 que dispõe sobre o Código de Ética 
Médica;

- A Política Nacional de Medicamentos (Portaria GM nº. 3.916 de 15.12.1998), que 
estabelece as diretrizes, prioridades e responsabilidades da Assistência Farmacêutica em 
cada esfera do Governo;

- A Política Nacional de Assistência Farmacêutica (RES/CNS nº. 338 de 06.05.2004) 
que em seu artigo 2º dispõe que “a Política Nacional de Assistência Farmacêutica deve 
englobar  os  seguintes  eixos  estratégicos”,  inciso  XIII  “promoção  do  uso  racional  de 
medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a dispensação e o 
consumo”;

- A instrução Normativa do nº 09, de 25/07/2007 do Controle Interno Municipal;
-A Política de Saúde implementada no Município de Lucas do Rio Verde-MT
- A Comissão de Análise dos Processos de Solicitação de medicamentos-CAPS, bem 

como a Comissão Especial de Farmacologia e Terapêutica-CEFT, instituídas pelo Decreto 
1707/2007 e nomeadas pelas Portarias nº 442/2007 e 443/2007, respectivamente ;

-  A  necessidade  de  disciplinar  a  aquisição  e  dispensação  de  medicamentos  não 
inclusos nos protocolos clínicos do Ministério da Saúde e Legislação Estadual, no âmbito 
do Município de Lucas do Rio Verde, vez que nem todos os medicamentos produzidos 
pela indústria e insumos farmacêuticos estão incluídos nos referidos protocolos;

D E C R E T A:

Art. 1º Fica instituído o Elenco de Medicamentos Especiais, a serem utilizados para 
tratamentos de agravos não atendidos na relação do Programa de Medicamentos dispensados 



em caráter excepcional – Portaria GM 1.318 de 23.07.2002, dos Programas estratégicos do 
Ministério  da Saúde,  do  Programa de  Saúde Mental,  da Portaria  225 de  24/12/2004,  da 
Farmácia Básica e Elenco Padronizado do Município, conforme anexo I deste Decreto.

Art.  2º Aprova  o  regulamento  dos  procedimentos  de  aquisição  e  dispensação  de 
medicamentos especiais para tratamento ambulatorial de patologias que exigem terapêutica 
especial no âmbito da Saúde Pública Municipal, conforme anexo II deste Decreto.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4°  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 16 de novembro de 20007.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Paulo César Angeli
Secretário Municipal da Saúde

Registre-se e Publique



DECRETO Nº 1710, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2007

ANEXO I

Relação de medicamentos especiais, não inclusos nos protocolos clínicos do Ministério da 
Saúde e na Legislação Estadual, a serem adquiridos e dispensados pela Secretaria Municipal 
da Saúde.
 

MEDICAMENTO CID – 10
ATENOLOL 50mg I-10; I-20 (0.1.8.9); I-21; I-22; I-40.1; I-47

CARVEDILOL 6.25mg I-10; I-50; I-50.0; I-50.1; I-50.9
CARBONATO DE LITIO 300mg F-30; F-32; F-31; F-33; F-34; F-25

VALERATO DE ESTRADIOL 2,5mg + 
MEDROXIPROGESTERONA

N-92.4; N-92.6; N-95; N-95.0; N-95.1; N-95.2; N-
95.3; N-95.8

SULFATO DE GLICOSAMINA 500mg 
+ SULFATO DE CONDROITINA 

400mg

M-14; M-15; M-16; M-17; M-18; M-19

IVERMECTINA B-85; B-85.0; B-85.1; B-85.2; B-85.3; B-85.4; B-
86; B-73; B-74; B-74.0; B-78 (0.1.7.9)

LEITE SEM LACTOSE E-73
LEITE ANTI-REGURGITAÇÃO K-21

Theonas de Oliveira Filho
CRM/MT 4758

Fernanda Dotto
CRF/MT1961

Marguit Solange Breiteubach
CRESS/MT 1984

Paulo César Angeli
Secretário Municipal da Saúde



DECRETO Nº 1710, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2007

ANEXO II
Regulamento para Aquisição e Dispensação de Medicamentos Especiais:

CAPÍTULO I
Do Processamento do Pedido de Medicamento Excepcional

Art.  1º A  aquisição  de  medicamentos  não  inclusos  nos  protocolos  clínicos  do 
Ministério  da  Saúde  e  Legislação  Estadual  observará  o  seguinte  fluxo,  na  Secretaria 
Municipal da Saúde:

I – as solicitações de medicamentos devem ser atendidas pelo setor de recepção e 
triagem, mediante apresentação da prescrição médica e formulário devidamente preenchido 
pelo Médico;  documento de identidade e comprovante de residência do paciente e/ou do 
responsável, se necessário;

II  – As solicitações juntamente cm os documentos serão encaminhados à CAPSM 
para parecer técnico;

III. -  A CAPSM se reunirá a cada 15 (quinze) dias, ou conforme a necessidade de 
casos urgentes, para deliberação e análise dos pedidos de medicamentos prescritos em caráter 
excepcional na esfera municipal.

IV - caso haja medicamento genérico ou similar disponível na Secretaria Municipal 
de  Saúde  que  substitua  o  medicamento  requerido,  caberá  a  CAPSM,  dispensar  o 
medicamento prescrito, substituindo-o pelo genérico ou similar durante o tratamento.

V – os pacientes com tratamento contínuo, ininterrupto, deverão passar por avaliação 
médica de 06(seis) em 06(seis) meses, para revisão da prescrição, ou no prazo estipulado pela 
CAPSM.

CAPÍTULO II
Da Prescrição de Medicamentos

Art.  2º Na  prescrição  de  medicamentos  dispensados  em  caráter  excepcional  e 
especial, deverão ser observadas, pelo médico prescritor, as seguintes condições:

I –  o  medicamento  prescrito  deve,  obrigatoriamente,  constar  da  relação  de 
medicamentos especiais do Município de Lucas do Rio Verde;

II – a prescrição médica deve ser originada de serviço público de saúde;
III – é vedada a prescrição de medicamentos sem Registro na Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária – ANVISA;
IV – a prescrição médica deverá estar acompanhada de Solicitação de Medicamentos 

Especiais devidamente preenchida conforme Anexo I deste regulamento.
V – a prescrição médica deverá ser preenchida, carimbada e assinada pelo médico 

especialista da patologia envolvida;
VI – os medicamentos devem ser prescritos com denominação genérica, observando-

se a Denominação Comum Brasileira (DCB) e Denominação Comum Internacional (DCI);

Art. 3º Nos casos excepcionais de solicitação de medicamento não relacionado na 
padronização do Ministério da Saúde, do Estado e do Município, o médico deverá justificar a 
prescrição através de laudo com história clínica do paciente, anexando exames diagnósticos e 



juntando cópia de estudos baseados em evidência científica que justifique a prescrição como 
primeira escolha.

§ 1º  a solicitação deverá ser analisada pela CAPSM, que poderá requisitar ao médico 
responsável  pela  prescrição,  informações  adicionais  sobre  a  terapêutica  que  possam 
fundamentar a solicitação;

§ 2º  o médico prescritor e o paciente serão informados das deliberações da CAPSM.

CAPÍTULO III
Do Indeferimento dos Pedidos

Art. 4º O indeferimento da solicitação de medicamentos especiais deverá ser feito em 
formulário próprio, com justificativa técnica da CAPSM, 

Parágrafo único. Os processos indeferidos pela CAPSM devido à preenchimento 
incorreto  do  formulário  ou  quaisquer  outros  problemas  de  ordem  burocrática,  serão 
devolvidos ao requerente para que este providencie as correções necessárias e novamente 
encaminhe para análise e deliberação.

CAPÍTULO IV
Da Farmácia Central Municipal

Art. 5º A Farmácia Central Municipal será coordenada por profissional farmacêutico 
habilitado e credenciado no respectivo conselho.

Art. 6º A Farmácia Central Municipal, através dos seus profissionais, deverá observar 
os  seguintes  procedimentos,  além de  outros  estabelecidos  nas  legislações  pertinentes,  na 
dispensação de medicamentos:

I– analisar e triar as prescrições médicas quanto ao enquadramento nas normas legais;
II– informar, orientar e estabelecer referência no atendimento do usuário, obedecendo 

às normas dos procedimentos escritos.

Art. 7º  Cabe ao farmacêutico, além das atribuições de atenção farmacêutica, orientar 
aos pacientes quanto aos medicamentos padronizados pelo Ministério da Saúde, Portaria GM 
1.318 de 23.07.2002, Portaria 225 de 24 de dezembro de 2004, Elenco de medicamentos 
padronizados pelo município, Elenco de medicamentos especiais oferecidos pelo município, 
além de orientar sobre a documentação necessária para formalizar o processo.

CAPÍTULO V
Da Aquisição e Guarda dos Medicamentos

Art.  8º Os  medicamentos  serão  adquiridos  pelo  Departamento  de  Compras  e 
Licitações da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde através de processo licitatório, em 
conformidade com as Leis 8.666/93 e suas alterações.

Parágrafo único. O procedimento  de aquisição obedecerá  às  normas referentes  à 
especificação do medicamento pela substância ativa utilizando como referência, sempre que 
possível,  a  DCB ou DCI,  bem como especificações  completas  de  forma  farmacêutica  e 
apresentação do medicamento.



Art. 9º Caberá ao almoxarifado de medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde, 
a recepção, guarda e distribuição dos medicamentos especiais à Farmácia Central Municipal, 
bem como atender às exigências de Boas Práticas de Armazenamento de Medicamentos.

Art.  10 Serão  realizados  sistematicamente  controle  e  avaliação  dos  processos 
cadastrados na Farmácia Central Municipal, pelo setor competente da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Art.  11 A  Secretaria  Municipal  da  Saúde  dará  ampla  divulgação  do  teor  deste 
regulamento às suas unidades.

Art.  12  Os  casos  omissos  neste  Regulamento  serão  resolvidos  pela  Secretaria 
Municipal de Saúde.

Lucas do Rio Verde, 19 de novembro de 2007.

Theonas de Oliveira Filho
CRM/MT 4758

Fernanda Dotto
CRF/MT1961

Marguit Solange Breiteubach
CRESS/MT 1984

Paulo César Angeli
Secretário Municipal da Saúde



ANEXO I - DO REGULAMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COORDENADORIA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS

1 – REQUERIMENTO
O  Requerente  abaixo  identificado  vem  solicitar  fornecimento  da  medicação  conforme 
descrições a seguir relacionadas:

Nome completo:
Idade: Sexo: (    ) Feminino         (    )Masculino
Peso: Altura: Data de Nascimento:
Identidade (RG)                                   SSP/        CPF:
Naturalidade: Escolaridade:
Endereço: Nº 
Bairro: Município: 
Nome Mãe: 
Nome Pai: 
Fone: Celular: 
Cartão SUS nº:

Local e Data Assinatura Usuário/Responsável

OBS:  Anexar  cópia  do(s)  exame(s),  RG,  CPF,  comprovante  de  residência,  receita  original  do  SUS  com 
posologia e outros dados julgados necessários.

2 – RELATÓRIO/LAUDO MÉDICO

Nome do produto pelo princípio ativo e apresentação: 
Consumo mensal: Duração prevista do tratamento 
Via de administração:
Quantitativo para consumo máximo de 06 (seis) meses:
Código do CID 10: Diagnóstico:
Histórico da Doença:

Comprovação Diagnóstica: (exames)

Justificativa para indicação



Outras Informações

Outros medicamentos utilizados pelo paciente para outras patologias:

Paciente foi ou será submetido a algum tratamento cirúrgico ou transplante? 
Data Prevista:          /           /          

Data: 

Nome (legível) do Médico CRM CPF do Médico Fone: Especialidade

_______________________________
Assinatura do Médico e Carimbo

OBS: Quando for menor de idade anexar documentos dos pais ou responsáveis




