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ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBOTIRAMA
Portaria SMS Nº 006/2020, de 10 de novembro de 2020
“Normatiza a prescrição e a dispensa de
medicamentos,
no
âmbito
das
unidades pertencentes ao Sistema Único
de Saúde (SUS) sob gestão municipal. ”

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBOTIRAMA, Estado da Bahia,
no uso de suas atribuições legais e constitucionais, na forma prevista na Lei
Orgânica Municipal de Ibotirama;
Considerando a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que dispõe sobre
a proteção do consumidor e dá outras providências;
Considerando a Lei nº 13.021, de 8 de agosto de 2014, que dispõe sobre o
exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas;
Considerando o dever do Estado de garantir os meios indispensáveis à
prevenção, à promoção e à recuperação da saúde;
Considerando a necessidade de oferecer alternativas de acesso à assistência
farmacêutica, com vistas à promoção da integralidade do atendimento à
saúde;
Considerando a meta de assegurar medicamentos essenciais para o
tratamento dos agravos com maior incidência na população, mediante
redução de seu custo para os pacientes; e
Considerando que o Programa Farmácia Popular do Brasil prevê a
instalação de Farmácias Populares em parceria com Estados, Distrito
Federal, Municípios e instituições, bem como com a rede privada de
farmácias e drogarias, resolve:
Considerando a 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
e
seu
regulamento;
Considerando a Lei Federal nº 9.787, de 10 de fevereiro de 1999, que
estabelece o medicamento genérico, dispõe sobre a utilização de nomes
genéricos em produtos farmacêuticos e dá outras providências;
Considerando a Portaria GM/MS nº 3.916, de 30 de outubro de 1998, que
aprova
a
Política
Nacional
de
Medicamentos;
Considerando a Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 e suas
atualizações, que aprova o Regulamento Técnico sobre substâncias e
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medicamentos
sujeitos
a
controle
especial;
Considerando a Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 338, de
6 de maio de 2004, que aprova a Política Nacional de Assistência
Farmacêutica (PNAF);
Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 138,
de 29 de maio de 2003, que dispõe sobre o enquadramento na categoria de
venda de medicamentos;
Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 14, de
31 de março de 2010, que dispõe sobre o registro de medicamentos
fitoterápicos;
Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 20, de
5 de maio de 2011, que dispõe sobre o controle de medicamentos à base de
substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso sob prescrição,
isoladas ou em associação;
Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da Anvisa nº 36, de
25 de julho de 2013, que institui ações para a segurança do paciente em
serviços
de
saúde
e
dá
outras
providências;
Considerando a Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) nº
1.931, de 17 de setembro de 2009, que aprova o Código de Ética Médica, no
que
se
refere
à
prescrição
de
medicamentos;
Considerando a Resolução do Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 417,
de 29 de setembro de 2004, que aprova o Código de Ética da Profissão
Farmacêutica;
Considerando a Nota Técnica da Anvisa sobre a RDC nº20/2011, de 24 de
setembro de 2013, que orienta os procedimentos relativos ao controle de
medicamentos à base de substancias classificadas como antimicrobianos de
uso sob prescrição médica;
Considerando a "Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde", 2011 Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde. (Portaria GM/MS nº
1.820, de 13 de agosto de 2009).
Considerando a decisão da Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT da
Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama.
Resolve:
Art. 1º. Normatizar a prescrição e a dispensa de medicamentos no âmbito
das unidades pertencentes ao Sistema Único de Saúde (SUS) sob gestão
municipal.
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Art. 2º. A prescrição de medicamentos nas unidades do SUS sob gestão
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, a concentração, a dose, 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.
V. Conter a denominação botânica para medicamentos fitoterápicos.
VI. Ser apresentada em uma única via, com exceção das prescrições de
medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos que deverão ser
apresentadas em duas vias para atender à legislação específica.
VII. 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.
,VIII. 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.
IX. É vedada a prescrição de mais de um fármaco ou esquema posológico
que faculte ao dispensador ou usuário uma escolha.
§ 1º. Em casos excepcionais, em que o tratamento necessite da inclusão do
parceiro (a) ou de familiares, o prescritor deverá expressar essa condição na
receita médica.
§ 2º. A prescrição de medicamentos sujeitos a controle especial deverá
atender à legislação específica.
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Art. 3º. Os medicamentos não sujeitos a controle especial destinados ao
tratamento de condições crônicas poderão ser prescritos em quantidades
para até 180 (cento e oitenta) dias de tratamento a partir da data de emissão
da receita.
Parágrafo Único: Os medicamentos contraceptivos hormonais poderão ser
prescritos para até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de tratamento.
Art. 4º. A quantidade prescrita dos medicamentos sujeitos a controle
especial deverá atender à legislação específica.
Art. 5º. As receitas terão validade de 30 (trinta) dias, contados a partir da
data de sua emissão.
Art. 6º As receitas de medicamentos para o tratamento de condições crônicas
que expressem o termo “uso contínuo” terão validade de 180 (cento e oitenta)
dias de tratamento, contados a partir da data de sua emissão.
§ 1º. A validade da receita de medicamentos sujeitos a controle especial
deverá atender obrigatoriamente à legislação específica.
§ 2º. A validade da receita de contraceptivos hormonais será de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias de tratamento, a partir da data de sua
emissão, desde que expressa a condição “uso contínuo”. Caso contrário
deverá se respeitar a duração do tratamento expressa pelo prescritor não
ultrapassando 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
Art. 7º. A dispensa de medicamentos nas unidades do SUS sob gestão
municipal deverá ocorrer mediante a apresentação da receita, do cartão SUS
do paciente e cartão da família.
§ 1º Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata
devido à apresentação farmacêutica, deve ser dispensada a quantidade
superior mais próxima à calculada, de maneira a promover o tratamento
completo do paciente.
§ 2º Quando a prescrição expressar o uso de um medicamento de forma
condicional, tais como “se dor”, “se febre”, “se náuseas”, dentre outras, será
dispensada quantidade suficiente para 3 (três) dias de tratamento.
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§ 3º A dispensa de medicamentos para o tratamento de condições crônicas
deverá ser realizada com intervalo mensal, pelo período de validade da
receita.
§ 4º É vedado o fornecimento de medicamentos para meses anteriores à data
da realização da dispensa.
Art. 8º. É vedada a dispensa de mais de um fármaco ou esquema posológico
que faculte ao dispensador ou usuário uma escolha.
Art. 9º. A dispensa de medicamentos sujeitos a controle especial e
antimicrobianos deverá atender à legislação específica.
Art. 10. No ato da dispensa devem ser registrados na via do paciente os
seguintes dados:
I – Identificação da Unidade Dispensadora.
II - Data da dispensa.
III - Quantidade aviada de cada medicamento.
IV – Nome legível do dispensador.
Parágrafo único: As informações registradas nas receitas de antimicrobianos
e medicamentos sujeitos a controle especial deverão atender à legislação
específica.
Art. 11. A unidade dispensadora será responsável pelo arquivamento da 2ª
via da receita, por ordem cronológica, por 2 (dois) anos, das receitas de
medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos, com exceção
das receitas do medicamento talidomida que deverão ficar arquivadas por 5
(cinco) anos.
Art. 12. É vedada a dispensa de medicamentos a menor de 18 (dezoito) anos,
exceto à usuária de contraceptivos hormonais e à usuária que for mãe.
Art. 13. É vedada a dispensa de medicamentos sujeitos a controle especial a
menor de 18 (dezoito) anos, exceto ao emancipado.
Art. 14. O gerente da Unidade de Saúde é o responsável por fazer cumprir as
disposições desta Portaria.
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Art. 15. O receituário padrão a ser utilizado pelas Unidades de Saúde do
Município de Ibotirama, deve ser o mesmo utilizado para prescrição de
medicamentos não sujeitos a controle especial e para medicamentos sujeitos
a controle especial, devendo neste caso serem preenchidos os dados
requeridos conforme legislação específica.
Parágrafo único. Os modelos de receituários e de notificação de receita para
os demais medicamentos sujeitos a controle especial devem atender à
legislação específica.
Art. 16. É proibida a dispensa de medicamento cuja receita não obedeça ao
disposto nesta Portaria, independente da origem da receita.
Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde de Ibotirama-Ba, 10 de novembro de
2020

Ademilton Mendonça Santos
Secretário Municipal de Saúde
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