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Sinta-se à vontade para imprimir, enviar esse livro por e-mail, distribuir 
em seu blog  e compartilhar pela internet.

Mas, por favor, não altere o conteúdo nem o visual desse material.
Obrigada!

Esta Edição traz algumas correções da 1ª Edição do E-book INFORMES 
TÉCNICOS MEDICAMENTOS CONTROLADOS, a Tabela de Orientações 

para Dispensação de Medicamentos controlados Atualizada, uma Tabela 
de Conversão de gotas de medicamentos, layout mais atual e de fácil 

entendimento e mais algumas informações importantes incluídas.

Sugiro que você utilize esta edição como consulta pelas correções e 
melhorias  feitas.

http://www.farmaceuticodigital.com/
https://www.facebook.com/FarmaceuticoDigital
https://twitter.com/farmaceuticodig
https://plus.google.com/+Farmaceuticodigital/posts
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Este e-book é uma forma de organizar o seu ambiente de
trabalho e levar informação a todos os colaboradores.

Todos os envolvidos na dispensação de medicamentos, que
atendem no balcão da drogaria são responsáveis pela
dispensação correta de medicamentos.

É importante e necessário que sigam as regras contidas nas
legislações que definem a dispensação dos medicamentos
sujeitos a controle especial para o bom funcionamento da
empresa.

Visamos assim, melhorar o atendimento ao cliente, além
de garantir o cumprimento da legislação.

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://www.facebook.com/FarmaceuticoDigital
https://twitter.com/farmaceuticodig
https://plus.google.com/+Farmaceuticodigital/posts
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Meu nome é Áurea Ribeiro CRF/MG-14836.

Me formei em Farmácia em 2003 na UFMG.

Criei o blog www.farmaceuticodigital.com em novembro de 2009, enquanto
aprendia como alterar códigos XML dos templates da plataforma Blogger.

Sou apaixonada pela Farmácia, por Saúde pública e por Blogs.

Fiquei muito tempo sem me dedicar ao blog por total falta de tempo.

Minha proposta é a de produzir meu proprio conteúdo a partir de pesquisas na
internet e livros didáticos redigindo o meu próprio texto e isso demanda muito
tempo e esforço. Procuro evitar ao máximo reproduzir notícias científicas e notas
sobre medicamentos. Mesmo sabendo que esses conteúdos são muito importantes
e enriquecedores para o blog.

No final de 2015, devido à crise, saí do meu trabalho e resolvi me dedicar ao blog e
à produção de conteúdo para os Farmacêuticos e Profissionais de saúde.

Esse e-book é o primeiro resultado dessa dedicação que quero expandir ainda mais
com muito mais conteúdos de qualidade para ajudar a todos os colegas e outros
profissionais de saúde.

“Estudar sempre para atender e 

ensinar da melhor forma possível.”
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Este é o Farmacêutico Digital. 

Personagem que criei para 
representar o Blog.

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://www.farmaceuticodigital.com/
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1º O QUE DIZ A LEGISLAÇÃO

A PORT. N.º 344, DE 12 DE MAIO DE 1998 prevê a possibilidade de que, em caso de 
emergência, o profissional prescritor possa emitir uma RECEITA DE EMERGÊNCIA para seu 
paciente contendo os medicamentos controlados por essa portaria.

Para as Notificações de Receita a Receita de Emergência é citada no parágrafo 2º do Art.36.
§ 2º Em caso de emergência, poderá ser aviada a receita de medicamentos sujeitos a Notificação de Receita 
a base de substâncias constante das listas deste Regulamento Técnico e de suas atualizações, em papel não 
oficial, devendo conter obrigatoriamente: o diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial do 
atendimento, data, inscrição no Conselho Regional e assinatura devidamente identificada. O 
estabelecimento que aviar a referida receita deverá anotar a identificação do comprador e apresentá-la à 
Autoridade Sanitária local dentro de 72 (setenta e duas) horas, para "visto".

Para as Receitas de Controle Especial a Receita de Emergência é citada no parágrafo 2º do 
Art.55.

§ 2º Em caso de emergência, poderá ser aviada ou dispensada a receita de medicamento a base de 
substâncias constantes das listas "C1" (outras substâncias sujeitas a controle especial) deste Regulamento 
Técnico e de suas atualizações, em papel não privativo do profissional ou da instituição, contendo 
obrigatoriamente: o diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial do atendimento, data, 
inscrição no Conselho Regional e assinatura devidamente identificada. O estabelecimento que aviar ou 
dispensar a referida receita deverá anotar a identificação do comprador e apresentá-la à Autoridade 
Sanitária do Estado, Município ou Distrito Federal, dentro de 72 (setenta e duas) horas, para visto.
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2º COMO PROCEDER | INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS

1. Somente o prescritor pode fazer a Receita de Emergência no balcão da Drogaria ou 
Farmácia, ou seja, o cliente não pode chegar até a drogaria com um papel não oficial 
preenchido por um profissional, mesmo que seja em caráter emergencial para adquirir um 
medicamento controlado. 

2. No ato da prescrição o prescritor deve se identificar mediante apresentação da sua Carteira 
de Identidade Profissional.

3. A Receita de Emergência pode ser feita em papel não oficial, ou seja, em uma folha branca 
sem identificação da instituição onde o profissional trabalha ou sem a identificação de seu 
consultório particular.

4. A Receita de Emergência deve conter os seguintes dados: Nome do Paciente, Nome do 
Medicamento, Posologia, O diagnóstico ou CID (Código Internacional de Doenças), a 
Justificativa do caráter emergencial do atendimento, Data, número da Inscrição no 
Conselho Regional e Assinatura do Prescritor conferida com a Carteira Profissional.

5. Ao dispensar ou aviar o medicamento prescrito na Receita de Emergência deve-se, anotar 
a identificação do Comprador constando o Nome, Endereço, Telefone e Numero do 
Documento de Identidade com foto de acordo com as regras para dispensação de 
medicamentos controlados.

6. Depois de atendida a Receita de Emergência deve ser apresentada à Autoridade Sanitária 
Estadual ou Municipal ou Distrito Federal dentro de 72 (setenta e duas) horas, 3 dias para 
visto.

7. A Receita de Emergência deve ser arquivada juntamente com as outras receitas de 
medicamentos controlados.

http://www.farmaceuticodigital.com/
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3º- MODELO DE RECEITA DE EMERGÊNCIA 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:
Esta é apenas uma sugestão para um Modelo de como pode ser uma Receita de Emergência com 
todos os dados exigidos na legislação. Não é obrigatório que seja neste formato, mas deve conter 
estas informações.

http://www.farmaceuticodigital.com/
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REGRAS PARA AS NOTIFICAÇÕES DE RECEITA “A”
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 A Notificação de Receita “A” é utilizada para prescrição de substâncias das LISTAS A1 e 
A2 (Entorpecentes) e A3 (Psicotrópicos). Sua cor é amarela.

Sigla do Estado – A Notificação de Receita “A”  é válida em todo território nacional, desde que  

acompanhada da receita com justificativa do uso, quando para aquisição em outra unidade federativa.

Identificação do Emitente

Nome do Profissional, Nº de Inscrição no Conselho 

Regional com a UF e Endereço ou

Nome do Estabelecimento ou da Instituição com o 

Endereço Completo

Medicamento Prescrito

Pode ser prescrito somente 1 (um) medicamento 

por “Notificação de Receita” e no máximo 5 (cinco) 

ampolas para medicamentos injetáveis.

Obrigatório que todos os campos estejam 

preenchidos corretamente, de forma legível, sem 

emenda ou rasura e poderá conter a quantidade 

correspondente a 30(trinta) dias de tratamento.

A quantidade a ser dispensada deve atender o 

suficiente para até 30 dias de tratamento, conforme 

posologia registrada na notificação.

Data
A Notificação tem 

validade de 30 dias após 

sua emissão

Assinatura do Prescritor → Obrigatória

Quando os dados do Profissional estiverem no 

campo “Identificação do Emitente”, este poderá 

apenas assinar a receita. Caso a receita for 

emitida em nome de uma Instituição ou 

Estabelecimento Hospitalar, o profissional deverá 

identificar sua assinatura, manualmente e de 

forma legível ou com o carimbo, constando sua 

inscrição no Conselho Regional.

Identificação do Paciente

Deve ser preenchido pelo 

prescritor.

00000000

Identificação Numérica–

Impresso pela Autoridade 

Sanitária competente aos 

Estados.

http://www.farmaceuticodigital.com/
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COMO PROCEDER AO ATENDER A NOTIFICAÇÃO DE RECEITA “A”

Ao receber a Notificação de Receita A no balcão da Drogaria, o atendente deve 
estar atento a todas as regras descritas neste informativo.

Só deve dispensar o medicamento prescrito se todas as informações contidas na 
Notificação de Receita A estiverem corretas, de acordo com a legislação.

Após conferir todos os campos da Notificação de Receita A, ATENÇÃO para 
dispensar o medicamento correto. Lembrar sempre de solicitar ao Responsável 
Técnico o visto na Notificação de Receita que está sendo atendida.

Preencher o campo Identificação do Comprador com os dados necessários.

A Drogaria deve ter um carimbo próprio que contenha os seguintes dados: 
Identificação do Estabelecimento com CNPJ, nome e endereço completo; campos 
em branco para colocar data, nome do atendente, quantidade de medicamento 
dispensada e visto do Farmacêutico.

Este carimbo deve estar no verso da Notificação de Receita A devidamente 
preenchido.

LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE INFORME TÉCNICO

• Art.41 a 44 – PORT. N.º 344, DE 12 DE MAIO DE 1998

• Art.78, 81 e 82 - PORT. Nº 6, DE 29 DE JANEIRO DE 1999
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Os Procedimentos descritos neste documento são uma SUGESTÃO baseados nas

legislações vigentes podendo ser alterados de acordo com a rotina da empresa e dos

Procedimentos Operacionais Padrão adotados para cada empresa.

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc_visa/legis/portaria6.pdf?id=839&word=
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REGRAS PARA AS NOTIFICAÇÕES DE RECEITA “B”
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 A Notificação de Receita “B” é utilizada para prescrição de substâncias da Lista B1. 
(Port.344/98)

Medicamento Prescrito

Estes campos devem estar preenchidos de FORMA 

LEGÍVEL, SEM RASURAS, sendo prescrito apenas 

UMA substância ou medicamento por receita.

♦ Atenção aos campos: QUANTIDADE, DOSE e 

POSOLOGIA para se calcular a dispensação da 

quantidade de medicamento suficiente para ATÉ 60 

DIAS de tratamento.
Acima da quantidade máxima de 60 dias o prescritor deve 

preencher uma justificativa contendo CID ou diagnóstico e 

posologia, datar e assinar, entregando juntamente com a 

Notificação de Receita “B” ao paciente para adquirir na farmácia e 

drogaria.

Clonazepam

Nome Completo do Paciente

Endereço do Paciente
DATA da Notificação tem validade 

por 30 dias após a sua emissão

Assinatura do Prescritor → Obrigatória

Quando os dados do Profissional estiverem 

no campo “Identificação do Emitente”, este 

poderá apenas assinar a receita.

Caso a receita for emitida em nome de uma 

Instituição ou Estabelecimento Hospitalar, o 

profissional deverá identificar sua 

assinatura, manualmente e de forma legível 

ou com o carimbo, constando sua inscrição 

no Conselho Regional.

60 cp

2,0 mg p/cp

01 cp à noite

NOME DO MÉDICO

Nº do CRM

ENDEREÇO DO 

MÉDICO

NOME DA CLÍNICA ou 

INSTITUIÇÃO

Nº do CRM

ENDEREÇO

02000000MG

Sigla do Estado – A Notificação de Receita B é válida somente no estado em que foi emitida.

Numeração Obrigatória composta de 8 dígitos

»Os 2 primeiros dígitos representam o código da Autoridade Sanitária ESTADUAL (02 = MG)

»Os 6 subsequentes, correspondem à numeração sequencial fornecida ao profissional ou à instituição

Identificação do Paciente

Deve ser preenchido pelo prescritor.

Identificação do Comprador

Deve ser preenchido no momento da 

dispensação, com todos os dados pedidos.

http://www.farmaceuticodigital.com/
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COMO PROCEDER AO ATENDER A NOTIFICAÇÃO DE RECEITA “B”

 Ao receber a Notificação de Receita B ou B2 no balcão da Drogaria, o atendente 
deve estar atento a todas as regras descritas neste informativo.

 Só deve dispensar o medicamento prescrito se todas as informações contidas na 
Notificação de Receita B estiverem corretas, de acordo com a legislação.

 Após conferir todos os campos da Notificação de Receita B, ATENÇÃO para dispensar 
o medicamento correto. Lembrar sempre de solicitar ao Responsável Técnico o visto 
na Notificação de Receita que está sendo atendida.

 Preencher o campo Identificação do Comprador com os dados necessários.

 A Drogaria deve ter um carimbo próprio que contenha os seguintes dados: 
Identificação do Estabelecimento com CNPJ, nome e endereço completo; campos 
em branco para colocar data, nome do atendente, quantidade de medicamento 
dispensada e visto do Farmacêutico.

 Este carimbo deve estar no verso da Notificação de Receita B devidamente 
preenchido.
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Modelo de Notificação de Receita “B” de Uso Veterinário

http://www.farmaceuticodigital.com/
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REGRAS PARA AS NOTIFICAÇÕES DE RECEITA “B2”

 A Notificação de Receita “B2” é utilizada para prescrição de substâncias da lista B2 
também chamados de substâncias psicotrópicas anorexígenas.

15

COMO PROCEDER

» TODAS AS REGRAS PARA O PREENCHIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B 
APLICAM-SE À NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2  SALVO ALGUMAS EXCEÇÕES:

 A Notificação de Receita “B2” contendo medicamento à base da substância 
Sibutramina deve ser utilizada para tratamento igual ou inferior a 60 (sessenta) dias, as 
demais substâncias anorexígenas para tratamento para tratamento igual ou inferior a 30 
(trinta) dias.

 Nos campos: QUANTIDADE, DOSE e POSOLOGIA deve-se calcular a dispensação da 
quantidade de medicamento de acordo com as Doses Diárias Recomendadas (DDR) não 
podendo dispensar nenhum dessas substâncias quantidades ACIMA das DDR:

QUADRO DAS DOSES DIÁRIAS RECOMENDADAS PARA OS PSICOTRÓPICOS 
ANOREXÍGENOS:

I - Femproporex: 50,0 mg/dia
QSP ≤ 30 dias de 

Tratamento
II - Anfepramona: 120,0 mg/dia

III - Mazindol: 3,00 mg/dia

IV - SIBUTRAMINA: 15 mg/dia QSP ≤ 60 dias

[QSP=Quantidade Suficiente Para]

 É necessário o preenchimento de um TERMO DE RESPONSABILIDADE pelo médico, pelo 
paciente e pela farmácia juntamente com a Notificação de Receita B2. Emitido em 3 vias.
 O Termo de Responsabilidade do Prescritor para uso do medicamento contendo a substância 
Sibutramina É DIFERENTE Termo de Responsabilidade do Prescritor para uso de medicamento 
contendo as substâncias Anfepramona, Femproporex, Mazindol.
A Farmácia ou Drogaria deve reter a 2ª via do Termo de Responsabilidade e arquivá-lo 
juntamente com a Notificação de Receita B2.

http://www.farmaceuticodigital.com/
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MODELO: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PRESCRITOR PARA USO DO MEDICAMENTO 
CONTENDO A SUBSTÂNCIA SIBUTRAMINA
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MODELO: TERMO DE RESPONSABILIDADE DO PRESCRITOR PARA USO DO MEDICAMENTO 
CONTENDO AS SUBSTÂNCIAS ANFEPRAMONA FEMPROPOREX E MAZINDOL

LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE INFORME TÉCNICO

 Art.45 a 48 – PORT. N.º 344, DE 12 DE MAIO DE 1998

 Art.78, 81 e 82 - PORT. Nº 6, DE 29 DE JANEIRO DE 1999

 RDC Nº 58, DE 5 DE SETEMBRO DE 2007

 RDC Nº 25, DE 30 DE JUNHO DE 2010

 RDC Nº 50, DE 25 DESETEMBRO DE 2014
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Os Procedimentos descritos neste documento são uma SUGESTÃO baseados nas legislações

vigentes podendo ser alterados de acordo com a rotina da empresa e dos Procedimentos

Operacionais Padrão adotados para cada empresa.

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc_visa/legis/portaria6.pdf?id=839&word=
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2007/rdc0058_05_09_2007.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2010/res0025_30_06_2010.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0050_25_09_2014.pdf


AS PRINCIPAIS DÚVIDAS NO ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 2ª Edição

INFORME TÉCNICO 04 | 2017

18

http://www.farmaceuticodigital.com/


AS PRINCIPAIS DÚVIDAS NO ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 2ª Edição

REGRAS PARA AS NOTIFICAÇÕES DE RECEITA ESPECIAL
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 A Notificação de Receita Especial é utilizada para prescrição de substâncias da LISTA “C2” 
(Retinóides de uso sistêmico).

http://www.farmaceuticodigital.com/
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COMO PROCEDER AO ATENDER A NOTIFICAÇÃO DE RECEITA ESPECIAL

 O medicamento deve ser prescrito em formulário próprio – “Notificação de Receita 
Especial Retinóides Sistêmicos” de cor branca e deve vir acompanhada do “Termo de 
Consentimento Pós-Informação” fornecido pelo profissional prescritor ao paciente 
alertando-o que o medicamento é pessoal e intransferível, e de suas reações e restrições 
de uso.

 Ao receber a Notificação de Receita Especial para Retinóides Sistêmicos no balcão, o 
atendente deve conferir se está acompanhado do Termo de Conhecimento de Risco e 
Consentimento Pós-Informação, verificar se o termo está devidamente preenchido e 
assinado pelo prescritor e pelo paciente, estando atento a todas as regras descritas neste 
informativo.

 Só deve dispensar o medicamento prescrito se todas as informações contidas na 
Notificação de Receita Especial estiverem corretas, de acordo com a legislação.

 Após conferir todos os campos da Notificação de Receita Especial, ATENÇÃO para 
dispensar o medicamento correto. Lembrar sempre de solicitar ao Responsável Técnico o 
visto na Notificação de Receita que está sendo atendida.

 Preencher o campo Identificação do Comprador com os dados necessários.

 Atenção aos campos a serem preenchidos pelo paciente no Termo de Conhecimento e 
Risco Pós-Informação. Conferir se foi assinado corretamente.  Caso o paciente seja menor 
de 21 anos o responsável pelo mesmo deve assinar o Termo  de Conhecimento e Risco 
Pós-Informação

 A Drogaria deve ter um carimbo próprio que contenha os seguintes dados: Identificação 
do Estabelecimento com CNPJ, nome e endereço completo; campos em branco para 
colocar data, nome do atendente, quantidade de medicamento dispensada e visto do 
Farmacêutico.

 Este carimbo deve estar no verso da Notificação de Receita Especial devidamente 
preenchido.

 Reter a Via destinada a Drogaria ou Farmácia do Termo de Conhecimento de Risco e 
Consentimento Pós-Informação juntamente com a Notificação de Receita Especial.

» Os Termos de Conhecimento de Risco e Consentimento Pós-Informação possuem 2  tipos, 
cujos modelos estão descritos nas próximas páginas.

20

Os Procedimentos descritos neste documento são uma SUGESTÃO baseados nas legislações

vigentes podendo ser alterados de acordo com a rotina da empresa e dos Procedimentos

Operacionais Padrão adotados para cada empresa.

http://www.farmaceuticodigital.com/
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1º - TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO E CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO PARA 
PACIENTES DO SEXO FEMININO MENORES DE 55 ANOS DE IDADE
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2º - TERMO DE CONHECIMENTO DE RISCO E CONSENTIMENTO PÓS-INFORMAÇÃO PARA 
HOMENS OU MULHERES MAIORES DE 55 ANOS DE IDADE
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LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE INFORME TÉCNICO
 Art.50 – PORT. N.º 344, DE 12 DE MAIO DE 1998
 Art.78, 81, 82 E 88 - PORT. Nº 6, DE 29 DE JANEIRO DE 1999

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc_visa/legis/portaria6.pdf?id=839&word=
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INFORME TÉCNICO 05 | 2017
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OS OBJETIVOS DESTE INFORME TÉCNICO SÃO:

 Mostrar como é a NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA e seu correto 
preenchimento.

 A diferença entre a Notificação proposta na Portaria nº344, de 12 de maio de 1998 e a 
atual da RDC nº11 de 22 de março de 2011.

 Esclarecimentos sobre a importância da necessidade um controle tão rigoroso da 
utilização do medicamento Talidomida.

 Como são os Termos de Responsabilidade / Esclarecimento para os pacientes em uso de 
talidomida.

 Com certeza muito mais informações são necessárias sobre a Talidomida. Para isso no 
final deste documento na seção de Referências Bibliográficas estão os links com mais 
informações sobre o medicamento.
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TALIDOMIDA
A LEI Nº 10.651, DE 16 DE ABRIL DE 2003 proíbe a comercialização da Talidomida em 
farmácias ou drogarias. A Talidomida é exclusivamente distribuída pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Este controle se dá devido ao potencial efeito teratogênico causado pelo uso da 
talidomida aos pacientes em idade fértil.

São aqueles que provocam malformações no feto. São resultados de ingestão do medicamento 
durante a gestação, sendo particularmente sensíveis nos períodos da 5ª a 8ª semanas de 
concepção.
Uma única dose neste período é suficiente para produzir malformações.
O período teratogênico da talidomida ocorre quando a mulher ainda não sabe que está gravida.
Os efeitos teratogênicos são:
Defeitos de membros superiores e inferiores
Os mais frequentes e se caracterizam como:

• Focomelia (membros curtos ou rudimentares) nos quatro membros.
• Focomelia ou amelia (ausência total) de membros superiores com outros defeitos de 
membros inferiores.
• Focomelia ou amelia de membros superiores com membros inferiores normais.
• Defeitos de membros inferiores predominantes (hipoplasia femoral ou focomelia de 
extremidades inferiores), geralmente associados com membros superiores encurvados ou com 
outros defeitos.

Os defeitos de membros são normalmente bilaterais, mas não necessariamente simétricos e 
membros opostos são afetados de forma desigual.

EFEITOS TERATOGÊNICOS

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.651.htm
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INDICAÇÕES DA TALIDOMIDA

 A talidomida vem sendo utilizada em inúmeras pesquisas em doenças graves e de 
prognóstico reservado, por apresentar propriedades antiangiogênicas, 
antinflamatórias e imunomoduladoras.

 A sua utilização no Brasil, no entanto, está condicionada à definição de protocolos 
clínicos e diretrizes terapêuticas com critérios de controle de prescrição e 
dispensação aprovados pelas autoridades federais competentes.

 Para controlar o potencial uso indiscriminado do medicamento talidomida a RDC 
nº11, de 22 de março de 2011, determina que o medicamento a base de talidomida 
somente poderá ser prescrito de acordo com as indicações listadas no Anexo III 
desta Resolução e descritas na bula aprovada pela ANVISA.
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Última Atualização  RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA – RDC Nº 50, DE 11 DE NOVEMBRO DE 
2015

 Os usuários do medicamento à base de talidomida devem ser cadastrados pela Área de 
Assistência Farmacêutica das secretarias estaduais de Saúde, segundo o art. 14 da RDC 
nº 11, de 22 de marco de 2011.

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0050_11_11_2015.pdf
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REGRAS PARA A NOTICIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA

 O medicamento talidomida deve ser prescrito em formulário próprio – “Notificação de 
Receita de Talidomida” de cor branca e deve vir acompanhada do “Termo de 
Responsabilidade/Esclarecimento” fornecido pelo profissional prescritor ao paciente 
alertando-o que o medicamento é pessoal e intransferível, e de suas reações e restrições de 
uso. (Art.20 da RDC nº11, de 22 de março de 2011.)

 A Notificação de Receita de Talidomida é utilizada para prescrição de substâncias da LISTA 
“C3” (Imunossupressora)
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Na próxima página está MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA SEGUNDO A 
RDC Nº11, DE 22 DE MARÇO DE 2011.
É esta a NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA utilizada pelos prescritores atualmente.

MODELO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA DE TALIDOMIDA SEGUNDO A PORTARIA 344/98

http://www.farmaceuticodigital.com/
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 Sigla do Estado – A Notificação de Receita Especial é válida somente no estado em que foi 
emitida, sendo necessário que seja acompanhada da receita com justificativa do uso, quando 
para aquisição em outra unidade federativa.

 Numeração Obrigatória composta de 8 dígitos

»Os 2 primeiros dígitos representam o código da Autoridade Sanitária ESTADUAL

»Os 6 subsequentes, correspondem à numeração sequencial fornecida ao profissional ou 
à instituição

 Campos de Preenchimento Exclusivo do Médico Prescritor

CID - Código Internacional de Doenças

Data da Notificação tem validade de 20 dias após sua emissão. (§ 2º do art. 21 da RDC nº 
11, de 22 de marco de 2011).

1- Identificação do Médico

2 e 3- Identificação do Paciente ou do Responsável pelo Paciente

4- Medicamento Prescrito – Identificação do Medicamento

A quantidade de Talidomida por prescrição, em cada Notificação de Receita, não poderá 
ser superior à necessária para o tratamento de 30 (trinta) dias.

 Campos de Preenchimento Exclusivo do Farmacêutico

5-Dados Sobre a Dispensação deve ser preenchido contendo a quantidade de 
comprimidos e número do lote e nome completo do Farmacêutico dispensador, número 
de inscrição no Conselho Regional de Farmácia (CRF), assinatura, carimbo e data.

O farmacêutico, no ato da dispensação do medicamento talidomida, devera preencher os 
campos existentes na embalagem secundaria do referido medicamento e orientar o paciente 
sobre o uso correto, conforme a prescrição medica e os riscos relacionados. (art. 31 da RDC 
nº 11, de 22 de marco de 2011).

A primeira via da Notificação de Receita de Talidomida será devolvida ao paciente 
devidamente carimbada, como comprovante da dispensação, e a segunda via será retida 
pela unidade publica dispensadora (art. 32 da RDC nº 11, de 22 de marco de 2011).

O farmacêutico da unidade publica dispensadora somente poderá dispensar o medicamento 
talidomida quando todos os itens da Notificação de Receita e do Termo de 
Responsabilidade/ Esclarecimento estiverem devidamente preenchidos e legíveis (art. 33 da 
RDC nº 11, de 22 de marco de 2011).

E proibida a violação da embalagem secundaria para a dispensação fracionada do 
medicamento talidomida (art. 34 da RDC nº 11, de 22 de marco de 2011). A Lei 10.651/2003 
proíbe, em seu artigo 2º, o fornecimento do medicamento Talidomida em cartelas ou 
amostras desacompanhadas de embalagem, rotulo ou bula.
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COMO É FEITA A DISPENSAÇÃO E QUAIS CUIDADOS DEVEM SER TOMADOS
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Quando, por qualquer motivo, for interrompido o uso do medicamento a base de 
talidomida, o prescritor e o dispensador devem orientar o paciente e/ou o seu 
responsável para que o devolva a unidade publica dispensadora (art. 54 da RDC nº 11, 
de 22 de marco de 2011).
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» Os Termos de Responsabilidade / Esclarecimento possuem 2  tipos, cujos modelos estão 
descritos nas próximas páginas.

DEVOLUÇÃO DO MEDICAMENTO

EMBALAGEM DO MEDICAMENTO TALIDOMIDA

http://www.farmaceuticodigital.com/
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1º TERMO DE RESPONSABILIDADE / ESCLARECIMENTO PARA MULHERES COM MAIS DE 55 
ANOS DE IDADE OU PARA HOMENS DE QUALQUER IDADE
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2º TERMO DE RESPONSABILIDADE / ESCLARECIMENTO PARA PACIENTES DO SEXO FEMININO, 
MENORES DE 55 ANOS DE IDADE
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 Talidomida – Orientação para o uso controlado

 Blog Talidomida

 Site ANVISA sobre Talidomida

LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE INFORME TÉCNICO

 Art.49 – PORT. N.º 344, DE 12 DE MAIO DE 1998

 Art.78, 81 a 83 e 88 - PORT. Nº 6, DE 29 DE JANEIRO DE 1999

 LEI 10.651 DE 16 DE ABRIL DE 2003

 RESOLUÇÃO Nº 11, DE 22 DE MARÇO DE 2011 Dispõe sobre o controle da 
substância Talidomida e do medicamento que a contenha.

 RDC nº 50/2015 - Dispõe sobre a atualização do Anexo III, Indicações 
previstas para tratamento com a Talidomida, da RDC nº. 11, de 22 de 
março de 2011.
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Os Procedimentos descritos neste documento são baseados nas legislações vigentes para

informação de todos. Pois, a Talidomida não pode ser comercializada em farmácia e drogarias,

mas está relacionada na portaria 344/98 sobre o seu controle.

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/talidomida_orientacao_para_uso_controlado.pdf
http://www.talidomida-anvisa.blogspot.com.br/
http://portal.anvisa.gov.br/talidomida
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc_visa/legis/portaria6.pdf?id=839&word=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.651.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0011_21_03_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2015/rdc0050_11_11_2015.pdf
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REGRAS PARA AS RECEITAS DE CONTROLE ESPECIAL

 A Receita de Controle Especial, válida em Todo Território Nacional, é utilizada para a 
prescrição de medicamentos a base de substâncias das LISTAS “C1” (outras substâncias 
sujeitas a controle especial), “C4” (anti-retrovirais), “C5” (anabolizantes) e os adendos das 
Listas “A1” (entorpecentes), “A2” e “B1” (psicotrópicos).
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 A Receita de Controle Especial poderá conter até 3 (três) substâncias ou medicamentos 
que as contenham das Listas C1 e C5; e  até 5 (cinco) substâncias ou medicamentos que as 
contenham da Lista C4.

 A quantidade prescrita para as substâncias das Listas C1 e C5 está limitada a 5 ampolas.

 Cada Receita pode conter QUANTIDADE SUFICIENTE PARA NO MÁXIMO 60 DIAS DE 
TRATAMENTO, EXCETO Anticonvulsivantes e Antiparkinsonianos que poderão ser 
prescritos para até 180 DIAS DE TRATAMENTO.
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Os Procedimentos descritos neste documento são uma SUGESTÃO baseados nas legislações

vigentes podendo ser alterados de acordo com a rotina da empresa e dos Procedimentos

Operacionais Padrão adotados para cada empresa.

REGRAS PARA AS RECEITAS DE CONTROLE ESPECIAL

A TABELA ABAIXO POSSUI ALGUNS EXEMPLOS MAIS COMUNS DE MEDICAMENTOS

▼ CLASSIFICADOS COMO ANTICONVULSIVANTES E ANTIPARKINSONIANOS:▼

http://www.farmaceuticodigital.com/
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COMO PROCEDER AO ATENDER UMA RECEITA DE CONTROLE ESPECIAL?

 Ao receber a Receita de Controle Especial no balcão, o atendente deve estar atento a todas as 
regras descritas neste informativo.

 Deve identificar em qual lista o medicamento prescrito está contido. Para isso todas as empresas 
devem dispor de listas identificando quais medicamentos comercializam que pertencem a suas 
determinadas listas de controlados visando não haver erros no momento da dispensação.

 Só deve dispensar o medicamento prescrito se todas as informações contidas na Receita 
estiverem corretas, de acordo com a legislação.

 Após conferir todos os campos da Receita de Controle Especial, ATENÇÃO para dispensar o 
medicamento correto. Lembrar sempre de solicitar ao Responsável Técnico que confira e dê um 
visto na Receita que está sendo atendida.

 Preencher o campo Identificação do Comprador com os dados necessários quando tiver. Caso 
não haja este campo disponível na Receita deve-se preencher os dados do comprador no verso 
da receita juntamente com os dados da dispensação utilizando o carimbo próprio.

 A Drogaria deve ter um carimbo próprio que contenha os seguintes dados: Identificação do 
Estabelecimento com CNPJ, nome e endereço completo; campos em branco para colocar data, 
nome do atendente, quantidade de medicamento dispensada e visto do Farmacêutico.

 Este carimbo deve estar no verso da Receita devidamente preenchido.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

As receitas dos medicamentos que contém as substâncias da Lista C5 (anabolizantes) devem conter 

os seguintes dados dos Profissionais Prescritores:

 A identificação do profissional, o número de registro no respectivo conselho profissional 

(CRM ou CRO), o número do Cadastro da Pessoa Física (CPF), o endereço e telefone 

profissionais, além do nome, do endereço do paciente e do número do Código 

Internacional de Doenças (CID), devendo  a mesma ficar retida no estabelecimento 

farmacêutico por 5 (cinco) anos. (Lei nº 9.965, de 27 de Abril de 2000)

 No momento da dispensação é importante que o comprador apresente o documento de 

identidade, para que seus dados sejam anotados  e confirmados.

É aconselhável, para evitar fraudes,  consultar o CRM do médico na internet para se certificar de 
que este CRM está ativo e correto.

LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE INFORME TÉCNICO
Art.52 a 60 – PORT. N.º 344, DE 12 DE MAIO DE 1998
Art.84 a 87 - PORT. Nº 6, DE 29 DE JANEIRO DE 1999
LEI N° 9.965, DE 27 DE ABRIL DE 2000
LISTA DE SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL NO BRASIL - Link da ANVISA com todas as 
atualizações do Anexo I (Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle 
Especial) da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/sngpc_visa/legis/portaria6.pdf?id=839&word=
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9965.htm
http://portal.anvisa.gov.br/lista-de-substancias-sujeitas-a-controle-especial
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REGRAS PARA A DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
ANTIMICROBIANOS SEGUNDO A RDC Nº20/2011

1. SOBRE A RECEITA MÉDICA (Art 6º e 7º - RDC Nº20, de 5 de maio de 2011)

• Deve ser prescrita sem rasura, de forma legível em 2 VIAS, em receituário simples.

• A receita é válida em todo o território nacional por 10DIAS a contar da data de sua emissão.

• A receita pode conter a prescrição de outras categorias de medicamentos desde que não 
sejam sujeitos a controle especial e pode conter mais de um tipo medicamento 
antimicrobiano prescrito.

2. DADOS QUE DEVEM CONSTAR NA RECEITA MÉDICA (Art 5º - RDC Nº20, de 5 de maio de 
2011)

38

• Nome completo, idade e sexo do 
paciente, preenchidos pelo 
prescritor.

 Na ausência destes dados, 
preencher no ato da dispensação 
no verso da receita.

• Dados do emitente, nome do 
profissional com sua inscrição no 
Conselho Regional ou nome da 
instituição, endereço completo, 
telefone, assinatura e carimbo.

Modelo de Receita 

Não é obrigatório o carimbo.

Item 1.11 Nota Técnica RDC Nº 
20/2011
“A prescrição deve identificar quem é o
responsável por ela, com seu nome,
assinatura e informação do número de
inscrição no seu respectivo Conselho
Regional , sendo que estes dados não
precisam ser apostos na receita na
forma de carimbo, ou seja, podem ser
dados já presentes em papel
timbrado.”
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3. QUANTIDADE DISPENSADA E COMO PROCEDER NO ATO DA DISPENSAÇÃO (Art 9º, 10º, 12º -
RDC Nº20, de 5 de maio de 2011)

• Sempre que possível deve-se dispensar a quantidade exatamente prescrita.

• Nos casos em que não for possível a dispensação da quantidade exata por não haver no 
mercado a apresentação farmacêutica com a quantidade adequada ao tratamento Deve-
se dispensar a quantidade superior mais próxima ao prescrito.

• A RECEITA SÓ PODE SER AVIADA UMA ÚNICA VEZ, não podendo ser utilizada para 
aquisições posteriores, exceto para prescrições com indicação de USO CONTÍNUO (Art8º -
RDC Nº20, de 5 de maio de 2011)

 Esta poderá ser utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90dias  A 
receita deverá conter a indicação de uso contínuo, com a quantidade a ser utilizada para cada
30 dias.

• NO ATO DA DISPENSAÇÃO: Carimbar no verso das 1ª e 2ª vias da receita, atestando o 
atendimento, o carimbo próprio. Este carimbo deve conter a data da dispensação, qual 
medicamento, a quantidade do medicamento dispensado, o lote e responsável pela 
dispensação.

• SE O CLIENTE NÃO TIVER A 2ª VIA → Fica a critério do Farmacêutico Responsável tirar 
uma cópia da prescrição apresentada (via original) ou retê-la.

• Caso opte por reter a via original:

 Justificativa: É OBRIGAÇÃO DO MÉDICO PRESCREVER EM 2 VIAS A RECEITA DO 
MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO . (Art.5º-Parágrafo único.)

 Está sendo seguida a orientação escrita nas caixas dos medicamentos: “Venda sob 
prescrição médica só pode ser vendido com retenção da receita.”

• Observar sempre se a receita contém o Nome completo, idade e sexo do paciente, na 
ausência destes dados preencher no verso da receita.

• Os dados do comprador como nome, endereço e telefone não são obrigatórios, mas o 
Nome completo, idade e sexo do Paciente  SÃO OBRIGATÓRIOS.

4. RECEITA QUE CONTÉM MAIS DE 1 MEDICAMENTO (Art 7º - RDC Nº20, de 5 de maio de 2011)

• É permitida a dispensação de parte da receita, caso a drogaria não possua em seu estoque 
todos os medicamentos prescritos ou o cliente não queira adquirir todos os medicamentos 
contidos na receita.

• Deve-se carimbar as 2 vias da receita atestando o atendimento reter a 2ª via e devolver a 
1ª via para que a pessoa possa adquirir os medicamentos que faltam em outro 
estabelecimento.

5. ENTREGA DO MEDICAMENTO ANTIMICROBIANO (Art 11º - RDC Nº20, de 5 de maio de 2011)

• As entregas dos medicamentos antimicrobianos estão suspensas, uma vez que a RDC nº 
20/2011 remete à RDC nº 44/2009.

• O Artigo 52- Parágrafo 2º - RDC nº 44/2009 proíbe a comercialização de medicamentos 
sujeitos a controle especial solicitados por meio remoto.
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6. TROCA OU DEVOLUÇÃO (Art 20º - RDC Nº20, de 5 de maio de 2011)

• Não são permitidas  Exceto em caso de o paciente abrir a caixa e constatar quantidade de 
comprimidos inferior ao descrito na caixa ou o produto apresentar características estranhas. 
(Desvio de qualidade)

7. A LISTA DOS MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS REGISTRADOS NA ANVISA (Não se aplica 
aos antimicrobianos de uso exclusivo hospitalar)
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1.Ácido clavulânico
2.Ácido fusídico
3.Ácido nalidíxico
4.Ácido oxolínico
5.Ácido pipemídico
6.Amicacina
7.Amoxicilina
8.Ampicilina 
9.Axetilcefuroxima 
10.Azitromicina 
11.Aztreonam
12.Bacitracina 
13.Besifloxacino
14.Brodimoprima
15.Capreomicina
16.Carbenicilina
17.Cefaclor
18.Cefadroxil
19.Cefalexina
20.Cefalotina
21.Cefazolina
22.Cefepima
23.Cefodizima
24.Cefoperazona
25.Cefotaxima
26.Cefoxitina
27.Cefpodoxima
28.Cefpiroma
29.Cefprozil
30.Ceftadizima
31.Ceftarolina fosamila
32.Ceftriaxona

33.Cefuroxima 
34.Ciprofloxacina 
35.Claritromicina 
36.Clindamicina
37.Clofazimina 
38.Clorfenesina 
39.Cloranfenicol 
40.Cloxacilina 
41.Dactinomicina 
42.Daptomicina 
43.Dapsona 
44.Dicloxacilina 
45.Difenilsulfona 
46.Diidroestreptomicina 
47.Diritromicina 
48.Doripenem 
49.Doxiciclina 
50.Eritromicina 
51.Ertapenem 
52.Espectinomicina 
53.Espiramicina 
54.Estreptomicina 
55.Etambutol 
56.Etionamida 
57.Fosfomicina 
58.Ftalilsulfatiazol 
59.Gatifloxacina 
60.Gemifloxacino 
61.Gentamicina 
62.Gramicidina 
63.Imipenem 
64.Isoniazida

65.Levofloxacina 
66.Linezolida 
67.Limeciclina 
68.Lincomicina 
69.Lomefloxacina 
70.Loracarbef 
71.Mandelamina 
72.Meropenem 
73.Metampicilina 
74.Metronidazol 
75.Minociclina 
76.Miocamicina 
77.Mitomicina 
78.Moxifloxacino 
79.Mupirocina 
80.Neomicina 
81.Netilmicina 
82.Nitrofural 
83.Nitrofurantoína 
84.Nitroxolina 
85.Norfloxacina 
86.Ofloxacina 
87.Oxacilina 
88.Oxitetraciclina 
89.Pefloxacina 
90.Penicilina G 
91.Penicilina V 
92.Piperacilina 
93.Pirazinamida 
94.Polimixina B 
95.Pristinamicina 
96.Protionamida

97.Retapamulina 
98.Rifabutina 
99.Rifamicina 
100.Rifampicina 
101.Rifapentina 
102.Rosoxacina 
103.Roxitromicina 
104.Sulbactam 
105.Sulfacetamida 
106.Sulfadiazina 
107.Sulfadoxina 
108.Sulfaguanidina 
109.Sulfamerazina 
110.Sulfanilamida 
111.Sulfametizol 
112.Sulfametoxazol 
113.Sulfametoxipiridazina 
114.Sulfametoxipirimidina 
115.Sulfatiazol 
116.Sultamicilina 
117.Tazobactam 
118.Teicoplanina 
119.Telitromicina 
120.Tetraciclina 
121.Tianfenicol 
122.Ticarcilina 
123.Tigeciclina 
124.Tirotricina 
125.Tobramicina 
126.Trimetoprima 
127.Trovafloxacina 
128.Vancomicina

Os Procedimentos descritos neste documento são uma SUGESTÃO baseados nas legislações

vigentes podendo ser alterados de acordo com a rotina da empresa e dos Procedimentos

Operacionais Padrão adotados para cada empresa.

LEGISLAÇÃO UTILIZADA PARA ELABORAÇÃO DESTE INFORME TÉCNICO
• RDC Nº20, DE 5 DE MAIO DE 2011
• NOTA TÉCNICA SOBRE A RDC Nº20/2011
• RDC Nº 68, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2014 → Última Atualização do Anexo I, Lista de 

Antimicrobianos Registrados na Anvisa, da Resolução – RDC nº 20, de 5 de maio de 2011

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/rdc0020_05_05_2011.html
http://www.anvisa.gov.br/sngpc/documentos 2013/Nota_Tecnica_RDC_n_20_2011_24_09_2013_x.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0068_28_11_2014.pdf
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ORIENTAÇÕES PARA DISPENSAÇÃO DOS MEDICAMENTOS SUJEITOS A 
CONTROLE ESPECIAL

*Desde que seja acompanhada da receita com justificativa do uso, quando para aquisição 

em outra unidade federativa.

» Lembrando que os medicamentos das listas B2, C2 e C3 exigem os termos de 

responsabilidade de uso.

» A Lista C4 foi excluída do Anexo I da Portaria 344/98 na RDC nº 103, de 31/08/2016.

LEGISLAÇÃO 
• PORT. N.º 344, DE 12 DE MAIO DE 1998
• RESOLUÇÃO Nº 11, DE 22 DE MARÇO DE 2011
• RDC Nº20, DE 5 DE MAIO DE 2011
• RDC Nº 50, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014

• Nesta página a tabela não ficou muito legível, por isso está na próxima página no formato  
paisagem para impressão.

 A Quantidade a ser Dispensada em cada prescrição atende a necessidade do tratamento a que o 
paciente estiver submetido de acordo com a Posologia Definida pelo Médico

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33864/340935/52+-+RDC+N%C2%BA+103-2016-DOU.pdf/6e42ee7a-397e-442f-8172-5668daaf3f82
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/res0011_21_03_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2011/rdc0020_05_05_2011.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0050_25_09_2014.pdf
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TABELA DE CONVERSÃO DE GOTAS DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS

* Todas as informações que constam nesta tabela estão disponíveis nas Bulas das
Respectivas Marcas, bem como quantidade de Gotas por mL e quantidade de mg por
mL.

Como Calcular as Gotas para Saber quantas Caixas Dispensar?

Com uma regra de 3 simples fica bem fácil calcular quantas caixas poderá dispensar de um 
medicamento em gotas.

EXEMPLO
Para uma prescrição de Rivotril® Gotas | 3cx | 10gotas/dia
♦ Cada 1 mL de Rivotril® tem 25 Gotas
♦ O tempo máximo de tratamento com este medicamento é de 60 dias
♦ Em uma caixa temos 20 mL→ 500 gotas
♦ Regra de 3: 10 gotas ——— dia

x gotas ———–60 dias  → x=600 gotas
Eu dispensaria 1 caixa (500 gotas) que atende praticamente todo o tempo máximo previsto pela 
legislação. Se dispensar 2 caixas estaria ultrapassando muito a quantidade máxima permitida para os 
60 dias de tratamento,  esta é  uma sugestão.

*Em caso de dúvidas em relação as quantidades de caixas Consulte a Vigilância 
Sanitária do seu Município.

http://www.farmaceuticodigital.com/


45

http://www.farmaceuticodigital.com/


AS PRINCIPAIS DÚVIDAS NO ATENDIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS - 2ª Edição

SOBRE ESTE E-BOOK

46

» Este é o primeiro E-book produzido pela Farmacêutica Áurea Ribeiro para o Blog
Farmacêutico Digital é uma compilação dos 9 Informes Técnicos publicados no blog
sobre as Regras para Dispensação das Notificações e Receituários de Medicamentos
Sob Controle Especial da Portaria SVS/MS nº 344/98 para auxiliar os profissionais da
saúde e a população sobre este assunto.

» Link útil ANVISA Formulários:

http://www.anvisa.gov.br/servicos/form/med/gemec/index.htm

» Quaisquer observações, correções e/ou comentários sobre este material:

Por favor, envie um e-mail para contato@farmaceuticodigital.com

SOBRE O BLOG

O Farmacêutico Digital é um blog que produz conteúdos técnicos, didáticos e práticos,
destinado aos Profissionais Farmacêuticos e todos os Profissionais de Saúde, no
intuito de auxiliar o exercício de suas profissões com Ética e Competência.

O objetivo do blog é o de disponibilizar, para todos os leitores , notícias, conteúdo
multimídia e informações técnicas de forma didática para auxiliar os farmacêuticos,
estudantes e outros profissionais da área de saúde na prática das suas respectivas
áreas de atuação. Para isso os conteúdos do blog são relacionados a medicamentos,
farmacologia, saúde, bem estar e todos os assuntos pertinentes para promover o Uso
Racional de Medicamentos além de promover um Atendimento de Qualidade nos
balcões das Farmácias e Drogarias.

Essa é uma tentativa de despertar na população a necessidade e a importância do Uso
Racional dos Medicamentos.

http://www.farmaceuticodigital.com/
http://farmaceuticodigital.com/
http://www.anvisa.gov.br/servicos/form/med/gemec/index.htm
http://farmaceuticodigital.com/sobre
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