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1) DOS OBJETIVOS: 

1.1) Padronizar os procedimentos de controle de medicamentos em todas as Unidades de Saúde; 

1.2) Disciplinar todo o fluxo dos medicamentos, desde o recebimento, validade, estocagem e da     
distribuição dos mesmos; 

1.3) Garantir a comprovação de entrega de medicamentos nas Unidades de Saúde; 

1.4) Assegurar a guarda e segurança dos medicamentos; 

1.5) Disciplinar a aquisição e dispensação de medicamentos não obrigatórios por Lei. 

2) DOS PROCEDIMENTOS: 

2.1) Pedido de Medicamentos a Farmácia Central pelas Uni dades de Saúde: 

2.1.1) A solicitação deverá ser feita através do Formulário de Solicitação de Medicamentos (Anexo 
I), com assinatura do (a) enfermeiro (a) responsável técnico (a), preenchendo todos os campos, 
carimbado, assinado e o nome da Unidade de Saúde; 

2.1.2) As Unidades de Saúde através do seu responsável deverá conferir o recebimento dos 
medicamentos informando imediatamente quaisquer irregularidades (falta, excesso, validade, etc.); 

2.1.3) Os pedidos extras ou que extrapolem as quantidades de rotinas deverá vir acompanhada de 
uma justificativa, estipulando uma previsão referente ao consumo excessivo; 

2.1.4) Caso a farmácia central não possa atender ao pedido na sua totalidade a mesma enviará 
justificativa a Unidade de Saúde; 

2.1.5) Após o envio dos medicamentos às Unidades de Saúde, o responsável pela farmácia central 
deverá imediatamente atualizar seus estoques com o documento de comprovação assinado pelo 
recebedor; 

2.1.6) As Unidades de Saúde deverão registrar as entradas dos medicamentos na ficha de controle, 
de acordo com o documento de comprovação. 

2.2) Entrega de Medicamentos aos Pacientes pelas Un idades de Saúde: 

2.2.1) Os medicamentos serão entregues pelos responsáveis das Unidades de Saúde mediante 
receita médica carbonada em duas vias, carimbada, datada e assinada pelo médico, da rede 
municipal de saúde. 

Obs.: Excetuam-se os pacientes internados no Hospit al São Lucas, desde que pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e pacientes em tratamento por Serviços Terceirizados (oftalmologia, 
otorrinolaringologia, cardiologia, entre outros), p oderão solicitar os medicamentos com 
receita médica do profissional do Hospital e/ou do Serviço Terceirizado. 
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2.2.2) A 1ª via da receita médica ficará com o paciente, e a 2ª via da mesma deverá ficar arquivada 
na Unidade de Saúde, para devida comprovação, após os devidos registros da saída do 
medicamento do estoque; 

2.2.3) Caso não tenha todos os medicamentos, constante na receita médica, na Unidade de Saúde, 
deverá ser solicitada a outra Unidade de Saúde, através da Ficha de Movimentação de 
Medicamentos e/ou Material Médico (Anexo II); 

Obs.: No caso de não ter o medicamento em outra Uni dade de Saúde deverá ser comunicado 
a farmácia central. 

2.2.4) O responsável pelo controle dos medicamentos na Unidade de Saúde, deverá atualizar o 
estoque no mínimo semanalmente; 

2.2.5) O acesso a farmácia nas Unidades de Saúde é restrito ao enfermeiro (a) responsável técnico 
(a) e/ou responsável designado (a). 

2.3) Guarda e Segurança dos Medicamentos: 

2.3.1) O local para guarda de medicamentos nas Unidades de Saúde, deve ser adequado de 
acordo com a legislação vigente; 

2.3.2) No local de guarda dos medicamentos só será permitido a estocagem de medicamentos e 
material médico, nenhum outro material como: equipamentos, móveis e utensílios, arquivos, etc, 
poderá permanecer no mesmo.  

2.4) Aquisição e Dispensação de Medicamentos: 

2.4.1) Toda a aquisição e dispensação de medicamentos especiais deverão cumprir o Decreto nº 
1.710/2007. 

3) DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

3.1) Todos os pacientes que são beneficiados com a entrega de medicamentos deverão estar 
previamente cadastrados nas Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de Saúde; 

3.2) Em nenhuma hipótese poderá ser entregue medicamentos a pacientes com requisição que não 
seja emitida por médico da rede municipal de saúde e/ou médico prestador de serviço; 

3.3) Os casos omissos ou dúvidas geradas por esta Norma Interna deverão ser discutidos com a 
Secretaria Municipal da Saúde e com o Controle Interno. 

 

ANEXOS A NORMA INTERNA: 

Formulário de Solicitação de Medicamentos – Anexo I; 

Ficha de Movimentação de Medicamentos e/ou Material Médico – Anexo II. 
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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 09 de  25 JULHO 2007. 
(ATUALIZADA EM 05/05/2008)  

 
Recomenda a observação da norma constante no Anexo I. 

 
O Sistema de Controle Interno do Município de Lucas do Rio Verde, no uso de suas 

atribuições legais, em especial considerando os Princípios Constitucionais da Legalidade, Eficiência, 
Impessoalidade, Moralidade e Publicidade, bem como o disposto na Lei Complementar n° 101; Lei 
Federal 4.320/64 e Lei Municipal nº 1384/2007, 

 

R  E  S  O  L  V  E  

 

Art. 1°  Sem prejuízo das atribuições estabelecidas no Decreto Municipal n° 1631/2007 e 
demais legislação em vigor, o Sistema de Controle Interno recomenda a todas as unidades 
administrativas do Poder Executivo Municipal a observação da norma constante do anexo I. 

 

Art. 2º Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Lucas do Rio Verde, 05 maio 2008. 

 

 

RUDIMAR PAULO RUBIN 
Controlador Interno 

 


