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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP N° 032/2015 

 

DISPÕE SOBRE OS PROCEDIMENTOS PARA 

O CONTROLE, ARMAZENAMENTO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA 

UNIDADE CENTRAL DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE. 

 

VERSÃO: II 

APROVAÇÃO EM: 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

ATO DE APROVAÇÃO: DECRETO Nº 1.249/2020 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2020 

UNIDADE RESPONSÁVEL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

 

A CHEFE DO PODER EXECUTIVO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso VIII, do art. 70, da Lei Orgânica 

Municipal;  

 

A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, no uso de suas atribuições 

que lhe conferem os arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, arts. 29, 70 e 76 da 

Constituição Estadual e arts. 56 e 59 da Lei Orgânica do Município de São Gabriel 

da Palha;  

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.316, de 25 de julho de 2013, que Dispõe 

sobre o Sistema de Controle Interno do Município de São Gabriel Da Palha e dá 

Outras Providências; 

 

Considerando a Lei Municipal nº. 2.337, de 19 de setembro de 2013, que 

Estrutura a Unidade Central de Controle Interno do Poder Executivo e dá Outras 

Providências; e      

 

Considerando o Decreto nº. 422, de 31 de julho de 2013, que regulamenta a 

aplicação da Lei nº. 2.316, de 25 de julho 2013, que Dispõe sobre o Sistema de 

Controle Interno do Município de São Gabriel da Palha e dá outras providências.  

 

 RESOLVE: 

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS 

 

Art. 1º A finalidade desta Instrução Normativa é padronizar os 

procedimentos de controle e distribuição de medicamentos na Unidade Central de 

Saúde, disciplinando todo o fluxo desses materiais e garantindo a comprovação de 

utilização, bem como assegurar a guarda e a segurança dos medicamentos na 

farmácia central.  

  

 

 

http://www.legislacaoonline.com.br/saogabriel/images/leis/html/O72006.html#a56
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CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 

 

Art. 2º Para os fins desta Instrução Normativa considera-se: 

I - Medicamentos: é toda substância ou associação de substâncias 

utilizadas para modificar ou explorar sistemas fisiológicos ou estado patológicos, 

para o benefício do receptor;  

II - Distribuição de Medicamentos: é o ato de entrega racional aos 

usuários do SUS - Sistema Único de Saúde e Sistema Privado, através de uma 

prescrição médica, prestando todas as informações acerca das características 

farmacodinâmica dos mesmos, bem como o estudo da posologia, verificação de 

interações medicamentosas com alimentos e contraindicações. Informações estas 

que devem ser repassadas aos usuários de forma clara e objetiva de modo que o 

mesmo não tenha nenhuma dúvida acerca da substância terapêutica proposta;  

III - Assistência Farmacêutica: é o conjunto de ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo 

o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. 

Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de 

medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, 

distribuição, dispensação, garantia de qualidade dos produtos e serviços, 

acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 

resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população; e 

IV - Atenção Farmacêutica: é o serviço a ser prestado pelo profissional 

farmacêutico diretamente ao paciente, que consiste na somatória de atitudes para 

a prestação da farmacoterapia, com objetivo de alcançar resultados terapêuticos 

definidos na saúde e melhoria da qualidade de vida do usuário.   

 

CAPÍTULO III 

DAS RESPONSABILIDADES 

 

Art. 3º Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal:  

I - Aplicar as sanções administrativas cabíveis previstas na legislação 

vigente.   

 

Art. 4º Compete a Secretaria Municipal de Saúde: 

I - Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os servidores da 

Secretaria Municipal de Saúde, velando pelo fiel cumprimento da mesma; e 

II - Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em 

especial quanto aos procedimentos de controle e distribuição de medicamentos, 

conforme legislação vigente. 

 

Art. 5º Compete a Controladoria Geral do Município: 

I - Orientar os servidores envolvidos nos procedimentos estabelecidos 

por esta Instrução Normativa, sempre que solicitado; e 

II - Fiscalizar a aplicação desta Instrução Normativa.   
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CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 

SEÇÃO I 

DAS RESPONSABILIDADES DA FARMÁCIA E DA PARTE TÉCNICA 

 

Art. 6º O responsável pela Assistência Farmacêutica no Município é o 

Farmacêutico e o mesmo deverá observar as normas e legislações pertinentes da 

Agência Nacional da Vigilância Sanitária - ANVISA.  

 

Art. 7º Cabe ao profissional Farmacêutico da Unidade Central responder 

sobre a Responsabilidade Técnica (RT) perante o Conselho Regional de Farmácia do 

Espírito Santo. 

 

SEÇÃO II 

DA PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO 

 

Art. 8º Todo o medicamento somente será fornecido mediante 

apresentação de receita médica e odontológica originais. A receita médica e 

odontológica deverá ser emitida em português compreensível e por extenso, em 

letra legível, em consonância com o art. 35, da Lei nº. 5.991/73, devendo conter:  

I - Nome do paciente;  

II - Princípio ativo do medicamento; 

III - Concentração, posologia; 

IV - Quantidade a ser dispensada para o tratamento ou para o mês, caso 

de uso contínuo; e 

V - Data e assinatura do prescritor (a).  

 

Art. 9º Não serão aviadas receitas que não contenham carimbo do 

profissional prescritor (a). 

 

Art. 10. O fornecimento dos medicamentos fica limitado aos portadores 

do cartão SUS - Sistema Único de Saúde - residentes em São Gabriel da Palha, e a 

sua dispensação deverá ser feita na quantidade determinada na receita para o 

período máximo de um mês (30 dias), ou a critério da Secretaria Municipal de 

Saúde, exceto os medicamentos psicotrópicos, que são dispensados de acordo com 

a Portaria 344/1998 da ANVISA.  

 

Art. 11. É obrigatório, no ato da entrega do medicamento:  

I - Anotar a quantidade e o medicamento fornecido;  

II - Datar e carimbar (ATENDIDO ou EM FALTA) o receituário; e   

III - Dar baixa no estoque da farmácia central. 

 

Art. 12. Sobre a forma de entrega dos medicamentos aos usuários:  

I - Os medicamentos deverão ser entregues devidamente embalados em 

sacos de papel para medicamentos leves ou em sacolas plásticas para 

medicamentos mais pesados, propiciando higiene e segurança ao produto; e  
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II - Nos casos de entrega de medicamentos fracionados, a embalagem 

primária fracionada deve manter os mecanismos responsáveis pela preservação das 

características de qualidade e de segurança do produto. 

 

Art. 13. A Farmácia Central conta com sistema informatizado para 

dispensação de medicamentos e/ou materiais. Ao ser dispensado o medicamento, o 

paciente já cadastrado no sistema terá registrado o seu atendimento com data, 

atendente, medicamento e quantidade dispensada.   

I - Os usuários ainda não cadastrados no Sistema Informatizado, antes 

do processo de dispensação, deverão ser devidamente cadastrados pelo 

Departamento competente e somente após o cadastramento a Farmácia realizará a 

dispensação; e 

II - Os usuários deverão ser cadastrados no Sistema Informatizado, com 

no mínimo os seguintes dados:  

a) Nome completo, data de nascimento, nome do pai e mãe;   

b) Endereço;  

c) CPF / RG;  

d) Telefone de contato; e 

e) Dentre outros dados.   

 

SEÇÃO III 

DA ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO 

 

Art. 14. O dispensador deverá apresentar o medicamento ao paciente 

explicando a receita médica ao mesmo, observando:  

I - O nome do medicamento; 

II - A dosagem;  

III - Apresentação;  

IV - Posologia;  

V - Duração do tratamento;  

VI - Data da prescrição;  

VII - Ainda, se o paciente entendeu a orientação sobre o uso; e 

VIII - E, em caso de medicamentos líquidos, administrados por via oral, 

deve o responsável explicar como usar os instrumentos de medidas. 

 

SEÇÃO IV 

DO RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS 

 

Art. 15. O recebimento de medicamentos pela Farmácia Central consiste 

no ato de conferência em que se verifica se o material recebido está em 

conformidade com a especificação, quantidade e qualidade estabelecida 

previamente no pedido e deverá ser realizado observando-se as seguintes etapas:  

I - A comparação da quantidade fornecida com a nota de entrega e com 

a autorização de fornecimento; 

II - O registro de qualquer divergência na 2ª (segunda) via da nota, no 

ato do recebimento;  

III - A assinatura e data na nota de entrega; 
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IV - A observância do prazo de validade do medicamento; 

V - Verificar as especificações técnicas e administrativas, conferindo as 

quantidades recebidas, por unidade, lotes e validades, em conformidade com a 

nota de recebimento. Carimbar, assinar e datar a nota de recebimento, atestando o 

recebimento;  

VI - Registrar a entrada dos medicamentos no sistema de controle 

existente;  

VII - Incluir a informação do lote e do prazo de validade no registro de 

entrada; e 

VIII - Comunicar aos setores envolvidos a entrada do produto, para 

posterior distribuição.   

 

SEÇÃO V 

DA ESTOCAGEM E CONSERVAÇÃO 

 

Art. 16. Toda entrada de medicamento ou materiais deverão ser 

lançados no Sistema de Controle de Estoque, registrando-se o nome e 

especificações do medicamento, apresentação do produto, número dos lotes, data 

de validade e nome do fabricante, assim como as saídas também devem ser 

registradas no sistema.   

 

Art. 17. Os medicamentos deverão ser organizados em 

estantes/prateleiras/gavetas nas seguintes condições: 

I - Em ordem alfabética, pelo princípio ativo;  

II - Com data de validade inferior à frente daqueles com data superior; e 

III - Separados conforme os lotes e apresentação do produto.  

 

Art. 18. A estocagem consiste em ordenar adequadamente os produtos 

em áreas apropriadas, de acordo com suas características e condições de 

conservação exigidas (termolábeis, psicofármacos, inflamáveis etc.) e deverá ser 

realizado observando-se os seguintes critérios: 

I - Estocar os produtos por nome genérico, lote e validade, de forma que 

permita fácil identificação;  

II - Manter distância entre os produtos, produtos e paredes, piso, teto e 

empilhamentos, de modo a facilitar a circulação interna de ar, de acordo com as 

exigências da ANVISA; 

III - Conservar os medicamentos nas embalagens originais, ao abrigo da 

luz direta;  

IV - Estocar os medicamentos de acordo com as condições de 

conservação recomendadas pelo fabricante;  

V - Embalagens abertas devem ser identificadas com o número do lote e 

da validade;  

VI - Não armazenar medicamentos diferentes no mesmo estrado ou 

prateleira, para evitar possíveis trocas na hora da expedição;  

VII - Não armazenar medicamentos com embalagens muito parecidas 

muito próximos uns dos outros, para evitar trocas no ato da distribuição;  
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VIII - Materiais passíveis de quebras (ampolas e frascos de vidro) 

devem ser guardados em local menos exposto a acidentes;  

IX - Manter próximo à área de distribuição os produtos de grande 

volume e rotatividade; 

X - Proteger os produtos contra pragas e insetos;  

XI - Exercer um controle diferenciado dos psicotrópicos, por serem 

produtos que causam dependência física e psíquica, sujeitos a controle específico. 

Esses medicamentos devem ficar em local seguro, isolado dos demais, sob controle 

e responsabilidade legal do farmacêutico; e 

XII - Manter os medicamentos termolábeis em áreas específicas e 

equipamentos específicos, por serem produtos sensíveis à temperatura. 

 

Art. 19. Os medicamentos que exigirem refrigeração ambiental para a 

sua conservação devem ser armazenados em ambiente apropriado e adotando-se o 

controle de temperatura ambiental em planilha específica por meio de termômetro 

para o controle adequado. No caso dos medicamentos que requeiram 

acondicionamento em geladeira, exige-se o controle por meio de termômetro 

especial registrando-se também diariamente em planilha física afixada no 

mobiliário. 

 

Art. 20. No local da estocagem de medicamentos não será permitido 

nenhum armazenamento de outro material. 

 

Art. 21. O acesso às dependências da Farmácia é restrito aos servidores 

do setor, demais servidores só poderão ter acesso desde que esteja acompanhado 

pelo farmacêutico responsável. 

 

Art. 22. Outras recomendações quanto à estocagem de medicamentos 

deverão ser observadas de acordo com legislações vigentes. 

 

SEÇÃO VI 

DO CONTROLE DE ESTOQUE E INVENTÁRIO 

 

Art. 23. O controle de estoque é a atividade técnico-administrativo que 

tem por objetivo subsidiar a programação e aquisição de medicamentos, visando à 

manutenção dos níveis de estoques necessários ao atendimento da demanda, 

evitando-se a superposição de estoques ou desabastecimento do sistema.   

 

Art. 24. Inventário é a contagem física dos estoques para verificar se a 

quantidade de medicamentos estocada coincide com a quantidade registrada nas 

fichas de controle ou no sistema informatizado e deverá ser realizado:  

I - obrigatoriamente:  

a) Por ocasião do início de uma nova atividade ou função, ou término de 

um ano de trabalho;  

b) Sempre que o responsável se ausentar das funções, ao deixar e/ou 

assumir um novo cargo ou função; e 
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c) O inventário dos medicamentos psicotrópicos deverão ser realizados 

mensalmente conforme Portaria 344/1998 da ANVISA. 

II - Periodicamente:  

a) Diariamente, de forma aleatória, para monitorar os produtos de 

controle especial, medicamentos de alto custo e os de maior rotatividade;  

b) Semanal, pela contagem por amostragem seletiva de 10 a 20% dos 

estoques; e 

c) Trimestral, através da emissão do Livro Inventário e arquivamento do 

mesmo, devidamente analisado e protocolado. 

 

SEÇÃO VII 

DA DISTRIBUIÇÃO 

 

Art. 25. A distribuição é atividade que consiste no suprimento dos 

materiais de competência da Farmácia Central, em quantidade, qualidade e tempo 

oportuno, para posterior dispensação à população usuária ou utilização pelas 

unidades de saúde e será realizada exclusivamente pela Farmácia Central, 

mediante requisição escrita padronizada encaminhada pela unidade de saúde 

municipal devidamente preenchida e subscrita pelo seu responsável técnico, 

devidamente identificado. 

 

Art. 26. A requisição de medicamentos deverá ser encaminhada em 02 

(duas) vias idênticas para fins de controle e documentação, devendo a primeira via 

ser arquivada pela Farmácia Central e a segunda via devolvida com a devida 

anotação de atendimento para arquivamento pela unidade de saúde. 

 

SEÇÃO VIII 

DOS MEDICAMENTOS VENCIDOS 

 

Art. 27. O controle da validade dos medicamentos na Farmácia Central é 

de responsabilidade do farmacêutico, e na sua ausência, do servidor designado pela 

coordenação local. 

 

Art. 28. Constatando-se a existência de medicamentos vencidos, os 

mesmos serão separados dos demais, sob as seguintes circunstâncias: 

I - Sinalização que mencione "MEDICAMENTO VENCIDO";  

II - Preenchimento do formulário para a "Devolução de Medicamentos 

Vencidos"; e 

III - Os descartes de medicamentos vencidos deverão ser feitos de 

acordo com a legislação vigente e dentro das normas exigidas pela ANVISA. 

 

Art. 29. Em caso de vencimento de medicamentos nas Unidades de 

Saúde o responsável deverá remeter ao Secretário Municipal de Saúde, nota 

explicativa justificando a razão pela qual ocorreu o vencimento dos medicamentos. 

 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 30. É atribuição da Farmácia Central a coordenação e supervisão da 

armazenagem, dispensação e controle de estoque. 

 

Art. 31. Fica expressamente proibido a retirada de medicamentos 

distribuídos a paciente, bem como efetuar a entrega sem receita médica e ainda 

eliminar qualquer documento de controle. 

 

Art. 32. Os esclarecimentos adicionais a esta Instrução Normativa 

poderão ser obtidos junto à Secretaria Municipal de Saúde e à Controladoria Geral 

do Município que, por sua vez, através de procedimentos de controle, aferirá a fiel 

observância de seus dispositivos por parte das diversas Unidades da Estrutura 

Organizacional. 

 

Art. 33. A não observância de qualquer uma das tramitações 

estabelecidas nesta Instrução Normativa sujeitará os responsáveis à 

responsabilidade administrativa e demais sanções cabíveis. 

 

Art. 34. Esta Instrução Normativa entrará em vigência a partir da sua 

publicação, revogando as disposições em contrário.  

 

São Gabriel da Palha, 19 de fevereiro de 2020. 

 

 

 

______________________________ 

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA 

Prefeita Municipal  

 

 

 

______________________________ 

ILZA LÚCIA DA CONCEIÇÃO 

Controladora Geral do Município 

 

 

 

________________________________ 

NODIR BATISTA DE MELLO COLOMBO 

Secretário Municipal de Saúde 

 

 

 


