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Decreto nº 4.490/2019 Art.2º, I- Instrução Normativa nº 09/2007, atualizada 

em 2019, que: “dispõe sobre as rotinas relacionadas ao controle de 

medicamentos desde recebimento, validade, estocagem e distribuição às 

Unidades de Saúde, à dispensação dos mesmos aos usuários do Município de 

Lucas do Rio Verde-MT”. 

 

 

I- FINALIDADE   

 

A presente Instrução Normativa tem por finalidade dispor sobre as rotinas relacionadas ao controle 

de medicamentos desde recebimento, validade, estocagem e distribuição às Unidades de Saúde, à 

dispensação dos mesmos aos usuários do Município de Lucas do Rio Verde-MT. 

 

II- ABRANGÊNCIA   

 

A presente Instrução Normativa abrange todas as Unidades de Saúde da Secretaria Municipal de 

Saúde, como executores de tarefas ou como responsáveis pela solicitação, guarda, distribuição e/ou 

dispensação dos medicamentos. 

 

III- CONCEITOS  
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1. dispensação: ato de fornecimento de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título 

remunerado ou não ao consumidor; 

 

2. medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa, e de controle; 

 

3. relação municipal de medicamentos essenciais - REMUME: estabelece o elenco de 

medicamentos utilizados na Atenção Básica do município de Lucas do Rio Verde-MT; 

 

4. relação nacional de medicamentos essenciais - RENAME: é um instrumento oficial que norteia 

a definição das políticas públicas para o acesso aos medicamentos no âmbito do Sistema de Saúde 

brasileiro; 

 

5. CAF- Central de Abastecimento Farmacêutico. 

  

   IV- BASE LEGAL  

 

1. Lei Federal nº. 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o controle sanitário do    

comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos; 

 

2. Decreto nº 74.170, de 10 de junho de 1974, que regulamenta a Lei nº 5.991/73; 

 

3. Lei Federal n° 9.787 de 10 de fevereiro de 1999, que dispõe sobre a vigilância sanitária, 

estabelece o medicamento genérico e dispõe sobre a utilização de nomes genéricos em produtos 

farmacêuticos; 
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4. Resolução 357 do Conselho Federal de Farmácia de 2001 que aprova o regulamento técnico das 

boas práticas de farmácia; 

 

5. Portaria nº 1.179, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, de 17 de junho de 

1996 que resolve criar normas gerais à Assistência Farmacêutica. 

 

6. Portaria nº. 344 de 12 de maio de 1998, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que aprova o 

Regulamento Técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial 

 

 

V- RESPONSABILIADES  

 

1. Da Secretaria Municipal de Saúde – SMS: 

 

1.1 Manter atualizada e orientar os estabelecimentos municipais de saúde quanto a Instrução 

Normativa, supervisionando sua aplicação. 

 

1.2 Promover a divulgação e implementação desta Instrução Normativa. 

 

1.3 Disponibilizar os materiais necessários para as unidades executoras, a fim de que essas possam 

cumprir as determinações previstas nesta Instrução Normativa. 

 

     2. Das Unidades Municipais de Saúde: 
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2.1 Alertar a SMS sobre alterações que se fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando 

sua otimização. 

 

2.2 Manter esta instrução normativa à disposição de todos os funcionários/servidores públicos, 

zelando pelo fiel cumprimento da mesma. 

 

2.3 Cumprir fielmente as determinações contidas nesta IN. 

 

2.4 Solicitar a Secretaria Municipal de Saúde os materiais necessários para as unidades executoras, 

a fim de que essas possam cumprir as determinações previstas nesta IN. 

 

3. Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno: 

 

3.1   Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em especial no que 

tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e respectivos procedimentos de controle; 

 

3.2 Avaliar a eficácia dos procedimentos de controle, através da atividade de auditoria interna, 

propondo alterações na Instrução Normativa para aprimoramento dos controles. 

 

VI-DOS OBJETIVOS: 

 

1. Padronizar os procedimentos de controle de medicamentos em todas as Unidades de Saúde; 
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2 Disciplinar todo o fluxo dos medicamentos, desde o recebimento, validade, estocagem e da     

distribuição dos mesmos; 

 

3 Garantir a comprovação de entrega de medicamentos nas Unidades de Saúde; 

 

4 Assegurar a guarda e segurança dos medicamentos; 

 

5 Disciplinar a aquisição e distribuição de medicamentos. 

 

VII - DOS PROCEDIMENTOS: 

 

     1 Pedido de Medicamentos: 

 

1.1 Os pedidos serão feitos semanalmente por todas as unidades de saúde de acordo com consumo, 

onde será verificada a necessidade. 

 

1.2 O cronograma de entrega é estipulado pelo setor de logística, de acordo com o funcionamento 

de cada unidade e os feriados existentes no ano, a fim de não prejudicar e agilizar a logística de 

distribuição dos mesmos. 

 

1.3  Os medicamentos disponíveis na Central de Abastecimento Farmacêutico estão disponíveis 

para cada unidade de saúde conforme seu registro de perfil no sistema informatizado e somente 

serão fornecidos às unidades de saúde através de pedido via sistema informatizado através 

SOLICITAÇÃO ONLINE. 
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1.4 Somente serão entregues os pedidos gerados no sistema informatizado, com entrega apenas dos 

itens padronizados para Unidade. 

1.5 No recebimento do pedido, é indispensável a conferência dos itens solicitados/entregues, 

atestando o comprovante de entrega após conferência e informando possíveis divergências, se 

encontradas.  

 

1.6 A Unidade de saúde deve manter as entradas e saídas dos itens no estoque atualizadas para que 

não ocorra erro na geração dos pedidos. 

 

1.7 As receitas das medicações utilizadas na Unidade devem ser arquivadas e as de controle 

especial serão recolhidas no ato da entrega. Somente serão repostos os itens em quantidades 

compatíveis com as receitas apresentadas. 

 

1.8 O Controle Interno ficará responsável pela fiscalização das Unidades de Saúde e da CAF, 

verificando regularmente se as entregas e saídas geradas seguem as normas estabelecidas pelas 

legislações vigentes, devendo advertir o responsável sempre que identificada a falha. 

 

1.9 Em caso de necessidade de Pedido emergencial, quando houver uma demanda inesperada na 

unidade, enviar uma justificativa por sistema informatizado ao encarregado da CAF e entrar em 

contato via telefone para combinar data e horário de retirada no setor. 

 

2.  Utilização, Guarda e Controle dos Medicamentos: 
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2.1 Os medicamentos serão aplicados em pacientes atendidos pela Unidade, mediante receita médica 

carimbada, datada e assinada pelo médico, da rede municipal de saúde. 

 

Obs.: Excetuam-se as receitas externas, desde que oriundas do Sistema Único de Saúde (SUS) 

ou de Serviços Terceirizados (oftalmologia, otorrinolaringologia, cardiologia, entre outros), os 

quais tiveram encaminhamento via SUS. 

 

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; 

 

2.3 O responsável pelo controle dos medicamentos na Unidade de Saúde, deverá atualizar o estoque 

no mínimo semanalmente; 

 

2.5 O acesso ao estoque dos medicamentos nas Unidades de Saúde é restrito ao enfermeiro (a) 

responsável técnico e/ou responsáveis designados. 

 

2.6 O local para guarda de medicamentos nas Unidades de Saúde, deve ser adequado de acordo com 

a legislação vigente, possuindo os registros de controle exigidos (temperatura diária); 

 

2.7  O controle do estoque existente na CAF, Farmácias e Unidades de Saúde é de responsabilidade 

dos servidores e cordenadores de cada local, sendo indispensável a conferência de todos os itens 

periodicamente, de modo que o estoque real se mantenha compatível com o do sistema 

informatizado. Também é necessário realização de inventário ao final de cada ano. 
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2.8  As divergências de estoques e pedidos eletrônicos geram cortes nos pedidos semanais, 

obrigando as unidades a manter seus estoques em dia. 

 

2.9  Mensalmente, relatórios de lotes e validades devem ser gerados, para evitar perdas no setor e  

semestralmente (mês 06 e mês 12 de cada ano) uma conferência geral (inventário) deverá ser 

realizado em todas as unidades, com guarda dos registros atestada pelo responsável da Unidade de 

Saúde.  

 

VIII- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

1 Todos os usuários beneficiados com os medicamentos da rede, deverão possuir Cadastro 

Municipal de Saúde; 

 

2 Em nenhuma hipótese poderá ser dispensado/utilizado medicamentos para pacientes com receitas 

que não seja oriunda da rede municipal de saúde e/ou prestador de serviço via SUS; 

 

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. 

 

4 A atualização desta Instrução Normativa entra em vigor na data da Publicação do seu Decreto de      

Aprovação. 

 


