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INFORMAÇOES GERAIS: 

Para a dispensação dos medicamentos, o usuário deverá dispor de receituário, 

Documento de Identificação e Comprovante de Residência. 

 

INSULINA: 

O atendimento de prescrições de Insulina Humana Regular e NPH será 

realizado na Unidade de Assistência Farmacêutica que se encontra na Gerência 

de Assistência Farmacêutica (GEFAR/SEMUS), mediante cadastro prévio.  

1º - Para cadastrar-se o usuário deve comparecer à 

GEFAR/SEMUS portando Identidade e/ou Carteira de Trabalho, Cadastro de 

Pessoas Físicas (CPF), Cartão Nacional de Saúde (CNS); comprovante de 

residência atual, isopor com gelo e receita médica do SUS em 02 (duas) vias 

especificando o tipo de insulina, a posologia e o quantitativo mensal, devendo 

estar datada, carimbada e assinada.  

2º - A dispensação de insulina será baseada na 

posologia descrita no receituário, atendendo o mínimo necessário para o 

consumo de 01 (um) mês. Para continuidade da dispensação é necessário que o 

paciente compareça à Unidade de Assistência Farmacêutica da GEFAR/SEMUS 

portando documento de identificação com foto, isopor com gelo, a segunda via 

da receita e a carteira de cadastro da GEFAR/SEMUS contendo o número do 

prontuário. 

3º - Em caso de aumento de dosagem ou outra 

alteração, deve ser apresentada nova receita como justificativa. 
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4º - O receituário será válido por seis meses a partir da 

data de prescrição e/ou da data da primeira dispensação. Após o vencimento, 

um novo receituário deverá ser apresentado para continuidade da dispensação. 

 

ESPECIALIZADOS DA ATENÇÃO BÁSICA: 

A dispensação de medicamentos Excepcionais, agora denominado Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica, tem suas normas de funcionamento 

estabelecidas pelo Ministério da Saúde. De acordo com a Portaria MS/GM nº 

2981 os medicamentos Alendronato de Sódio, Levodopa + Benserazida, 

Levodopa + Carbidopa, Losartana potássica e Levotiroxina sódica, a partir de 

1º de abril de 2010, serão fornecidos pelo Município. 

1º - Para garantia do acesso a dispensação dos 

medicamentos Especializado da Assistência farmacêutica de competência 

municipal, será necessário à abertura de processo administrativo/controlador, 

sendo protocolado junto à Unidade de Assistência Farmacêutica que se encontra 

na Gerência de Assistência Farmacêutica (GEFAR/SEMUS), onde será necessário 

a apresentação dos documentos: Identidade e/ou Carteira de Trabalho, Cadastro 

de Pessoas Físicas (CPF), Cartão Nacional de Saúde (CNS), comprovante de 

residência atual, receita médica em 02 (duas) vias, contendo o nome genérico, 

concentração, posologia, quantitativo mensal, carimbo, assinatura e data, laudo 

médico relatando a patologia e o período de tratamento. 

2º - Fica estabelecido como critério para dispensação 

dos medicamentos pertencentes ao Componente Especializado da Assistência 
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Farmacêutica de Competência Municipal que a receita médica e o laudo devem 

ser emitidos por especialistas conforme segue: 

• Alendronato de Sódio - Ortopedia, Geriatria, Reumatologia e/ou 

Ginecologia; 

• Levodopa + Carbidora e Levodopa + Benzerazida - Neurologista e/ou 

Geriatria; 

• Losartana Potássica – Cardiologia; 

• Levotiroxina Sódica – Endocrinologista 

3º O laudo e a receita médica, descritos neste artigo, 

terão validade conforme o tempo de tratamento especificado pelo Especialista 

no Laudo, sendo a validade máxima de 12 meses, e a dispensação será realizada 

de 2 (dois) em 2 (dois) meses. Em caso de aumento de dosagem ou outra 

alteração deve ser apresentado nova receita e laudo médico com a justificativa. 

4º - Fica estabelecido que é permitida a dispensação 

mediante receituário e laudo de consulta particular para Componente 

Especializado da Assistência farmacêutica.  

5º - Para liberação regular e contínua dos 

medicamentos que trata esta portaria, junto a Unidade de Assistência 

Farmacêutica que se encontra na Gerência de Assistência Farmacêutica 

(GEFAR/SEMUS), será necessária apresentação de documento de identificação 

com foto, a segunda via da receita e a carteira de cadastro da GEFAR/SEMUS 

contendo o número do prontuário. 

 


