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CIEVS/GVIGE/DPSV/GEAPS/GEURE/GERRC/GEASF/DIAS/GCINT/DMAC/SMSA/PBH 

 

ASSUNTO: Orientações e esclarecimentos sobre a dispensação de medicamentos aos usuários nas 

unidades de saúde da rede SUS-BH em situação de surto/epidemia de Síndrome Gripal e infecção pelo 

SARS–CoV-2  

 

Considerando a Lei Federal nº 13.979 de 06 de fevereiro de 2020, que “dispõe sobre as medidas 

para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019”. 

Considerando a classificação pela Organização Mundial de Saúde, OMS, do dia 11 de março de 

2020, como pandemia o novo coronavírus. 

Considerando o Decreto Municipal nº 17.298 de 17 de março de 2020, que “dispõe sobre medidas 

temporárias de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder 

Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo novo coronavírus (COVID-19). 

Considerando a Portaria nº 467, de 20 de março de 2020, que dispõe, em caráter excepcional e 

temporário, sobre as ações de Telemedicina.  

Considerando a Resolução - RDC n° 357, de 24 de março de 2020 que estende, temporariamente, 

as quantidades máximas de medicamentos sujeitos a controle especial permitidas em Notificações de 

Receita e Receitas de Controle Especial. 

Considerando a Nota Técnica COVID-19 nº 007/2020 sobre as recomendações para adequação 

das atividades desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde em situação de surtos/epidemias de Síndrome 

Gripal e infecção pelo SARS–CoV-2. 

Considerando a Nota Técnica COVID-19 nº 009/2020 sobre as recomendações para adequação 

das atividades desenvolvidas nos dispositivos da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) à Saúde em 

situação de surtos/epidemias de Síndrome Gripal e infecção pelo SARS–CoV-2 

Considerando a Portaria 454 do Ministério da Saúde de 20 de março de 2020, que declara, em 

todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coronavírus (COVID-19), recomenda-se 

adequações nos serviços de saúde com objetivo de atender os usuários e contribuir no controle da 

propagação destas doenças. 

 

1. Atendimento de receitas de medicamentos para uso em condições agudas 

Essas orientações não se aplicam aos medicamentos sujeitos à controle especial (Portaria nº 344/98). 

1.1. Receitas vigentes: não houve alteração nas normas vigentes da Secretaria Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte (SMSA/PBH) para o fornecimento de medicamentos para uso agudo, tais como: 

anti-inflamatórios, antimicrobianos, antialérgicos, analgésicos, dentre outros. Proceder conforme 
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orientações já estabelecidas nos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) da Assistência 

Farmacêutica da SMSA/PBH e RDC n° 20/2011. 

OBS.: exceto em relação ao fornecimento dos antimicrobianos, que se prescritos para uso crônico 

(até 90 dias) poderão ser atendidos para 60 dias no primeiro atendimento e o saldo remanescente 

no atendimento posterior.  

1.2. Receitas vencidas: não deverão ser atendidas e nem revalidadas na farmácia e o usuário deve 

ser orientado a providenciar renovação junto ao prescritor.  

 

2. Atendimento de receitas com medicamentos para uso em condições crônicas (uso prolongado, 

superior a 30 dias)  

Essas orientações não se aplicam aos medicamentos sujeitos à controle especial (Portaria nº 344/98). 

Os medicamentos de uso em condições crônicas são os cardiovasculares, anti-hipertensivos, 

antianginosos, antiarrítmicos, hipoglicemiantes, da terapia de reposição hormonal, para dor crônica, 

planejamento familiar e outros. 

2.1. Receitas originadas da rede própria SUS/BH*, da Santa Casa de Misericórdia de Belo 

Horizonte e da UNIFENAS (Centro de Especialidade Médica Norte). 

2.1.1. Receitas vigentes: deverão ser atendidas no quantitativo para 60 dias de tratamento, 

exceto quando a duração do tratamento prescrito ou o saldo da receita for inferior a este 

período. 

2.1.2. Receitas faltando somente 30 dias para completar o fornecimento de medicamentos: 

atender para os 30 dias e, na sequência, proceder a revalidação da receita na farmácia por 

mais 60 dias (conforme item 2.1.4). Atender a nova receita por mais 30 dias.  Nesse caso, o 

usuário terá o atendimento completo para 60 dias e ainda ficará com saldo de receita de 

mais 30 dias para o próximo atendimento.  

2.1.3. Receitas vencidas antes de 01 de fevereiro de 2020: não deverão ser atendidas e nem 

revalidadas na farmácia e o usuário deve ser orientado a renovar receita junto ao prescritor. 

2.1.4. Receitas vencidas a partir de 01 de fevereiro de 2020: deverão ser revalidadas na 

farmácia. Deve ser gerada nova receita no SISREDE a partir do módulo “Almoxarifado 

Farmácia”, “Receita Manual”, contendo os dados da receita anterior e duração de 

tratamento para 60 dias. Esse novo lançamento deverá ser realizado com a data atual. 

Registrar na receita física e no campo “OBS” do SISREDE a seguinte informação: “Receita 

revalidada conforme Nota Técnica COVID-19 n° 022/2020”. Carimbar e registrar na receita 

física do usuário os itens fornecidos.  

OBS. 1: receitas vencidas de medicamentos anticoncepcionais de usuárias que não 

estejam no período correto de aplicação não deverão ser revalidadas na farmácia, nesses 

casos as usuárias deverão ser encaminhadas para a avaliação da equipe. 



 
 

 
3 de 8 

Secretaria Municipal de Saúde | SMSA 
 Av. Afonso Pena, 2.336 | Savassi | CEP 30130-012 | Belo Horizonte/MG 

Nota Técnica COVID-19 
nº 022/2020 

27/04/2020 

OBS. 2: receitas de usuários que alegarem perda ou extravio da receita não deverão ser 

revalidadas na farmácia. Boletins de ocorrência não serão aceitos para revalidação de 

receita na farmácia. Estes usuários devem ser orientados a renovar receita junto ao 

prescritor. 

* SUS/BH corresponde aos Centros de Saúde (CS), Unidades de Referência Secundária (URS), 

Centro de Especialidades Médicas (CEM), Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM), 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 

2.2. Receitas externas originadas em instituições privadas e em demais hospitais públicos 

2.2.1. Receitas vigentes: deverão ser atendidas no quantitativo para 60 dias de tratamento, 

exceto quando a duração do tratamento prescrito ou o saldo da receita for inferior a este 

período. 

2.2.2. Receitas faltando somente 30 dias para completar o fornecimento de medicamentos: 

fornecer o medicamento em quantitativo para apenas os 30 dias restantes e o usuário deve 

ser orientado a providenciar renovação junto ao prescritor para que possa ocorrer novo 

atendimento. 

2.2.3. Receitas vencidas: não deverão ser revalidadas na farmácia e o usuário deve ser 

orientado a providenciar renovação junto ao prescritor. 

 

3. Atendimento de receitas de medicamentos sujeitos à controle especial (Portaria N° 344/98) 

Considerando o disposto na RDC nº 357/2020 da ANVISA/Ministério da Saúde de 24/03/2020, estão 

estendidas, temporariamente, as quantidades máximas permitidas para prescrição de medicamentos 

sujeitos a controle especial, previstas na Portaria SVS/MS nº 344/98, conforme quadro abaixo: 

Tipo de receituário Quantidade máxima por prescrição emitida a partir de 24/03/2020  

Receita de Controle 

Especial e Notificação de 

Receita B1 

 18 unidades (no caso de ampolas) ou quantidade de medicamento 

correspondente a, no máximo, 6 (seis) meses de tratamento. 

 No caso de medicamentos antiparkinsonianos* e anticonvulsivantes* a 

quantidade continuará limitada a até 6 (seis) meses de tratamento. 

 

*Anticonvulsivantes e antiparkinsonianos: ácido valpróico/valproato de sódio, 

biperideno, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, oxcarbazepina. 

3.1. Receitas vigentes: deverão ser atendidas no quantitativo para 60 dias de tratamento, exceto 

quando a duração do tratamento prescrito ou o saldo da receita for inferior a este período. 

OBS.: receitas emitidas a partir de 24/03/2020 poderão ter a duração de tratamento de 6 meses, 

caso assim esteja prescrito pelo médico. Mas, o atendimento da receita na farmácia permanece 

para 60 dias.   
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3.2. Receitas faltando somente 30 dias para completar o fornecimento de medicamentos: 

fornecer o medicamento em quantitativo para apenas os 30 dias restantes e o usuário deve ser 

orientado a providenciar renovação junto ao prescritor para que possa ocorrer novo atendimento. 

3.3. Receitas vencidas: não deverão ser revalidadas na farmácia e o usuário deve ser orientado a 

providenciar renovação junto ao prescritor. 

 

4. Atendimento de receitas de medicamentos especiais e regulados pela PBH 

4.1. Receitas vigentes: deverão ser atendidas no quantitativo para 60 dias de tratamento, exceto 

quando a duração do tratamento prescrito for inferior a este período ou quando o estoque do item 

não for suficiente para a extensão do atendimento.  

4.2. Receitas vencidas: devem seguir os procedimentos descritos nos itens 2.1.3; 2.1.4 e 2.2.3 de 

acordo com a origem da receita. 

 

5. Atendimento de receitas de medicamentos injetáveis 

Não houve alteração nas normas vigentes da SMSA/PBH para o fornecimento de medicamentos 

injetáveis que serão aplicados na própria unidade. Mas, caso seja fornecido para administração domiciliar, 

atendendo aos critérios e quantitativos desta nota técnica, será necessária assinatura do Termo de 

Consentimento de Fornecimento de Injetáveis, conforme Nota Técnica nº 002/2019 - Orientações sobre a 

Administração de Medicamentos Injetáveis na Atenção Primária à Saúde da SMSA/PBH – Comissão de 

Farmácia e Terapêutica. 

 

6. Atendimento de receitas vigentes com expressões de “uso contínuo”, “usar sem parar” ou 

quantidade definida em número de caixas 

Receitas da rede própria SUS/BH e outras instituições públicas e privadas sem definição de período 

de tratamento deverão ser atendidas no quantitativo para 60 dias de tratamento e o usuário deverá ser 

orientado a renovar a receita junto ao prescritor. Essa receitas não deverão ser revalidadas na farmácia.  

 

7. Retorno dos usuários antes da data prevista para próxima dispensação de medicamentos 

Não deverão ser atendidas as receitas antes do prazo de 25 dias parametrizado no sistema.  

Atenção: no caso de usuários que tiveram atendimento da prescrição para 2 meses, o próximo 

atendimento deverá ocorrer em período superior a 50 dias.  

 

8. Atendimento de receitas com medicamento para tuberculose e hanseníase 

8.1. Receitas vigentes: não houve alteração no atendimento, os medicamentos devem ser fornecidos 

mensalmente.  
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8.2. Receitas vencidas: não deverão ser revalidadas na farmácia e o usuário deve ser orientado a 

providenciar renovação junto ao prescritor. 

 

9. Atendimento de receitas de medicamentos para controle do tabagismo 

9.1. Receitas de adesivos de nicotina: deverão ser atendidas no quantitativo máximo de 60 dias de 

tratamento, caso haja prescrição de duas ou mais apresentações das nicotinas, exceto quando a 

duração do tratamento prescrito ou o saldo da receita for inferior a este período. 

9.2. Receitas de Bupropiona: deverão ser atendidas no quantitativo para 60 dias, exceto quando a 

duração do tratamento prescrito ou o saldo da receita for inferior a este período. 

9.3. Receitas vencidas: não deverão ser revalidadas na farmácia. A recomendação da Gerência de 

Promoção em Saúde é que não se inicie tratamento farmacológico isolado, ou seja, a dispensação 

será realizada somente para os usuários que já iniciaram o tratamento com participação nas 

sessões de abordagem cognitiva comportamental ou que estão em manutenção da terapêutica. 

 

10. Atendimento de receitas de medicamentos da SES/MG (Insulinas ASPARTE e GLARGINA) 

10.1. Receitas vigentes: não houve alteração no atendimento, os medicamentos devem ser 

fornecidos mensalmente. Possíveis alterações nas dispensações serão informadas pela 

Gerência de Assistência Farmacêutica/DIAS mediante pactuação com a Superintendência de 

Assistência Farmacêutica da SES/MG. 

10.2. Receitas vencidas: devem seguir os procedimentos descritos nos itens 2.1.3; 2.1.4 e 2.2.3 de 

acordo com a origem da receita. 

 

11. Orientações quanto aos processos de inclusão e renovação de medicamentos da SES/MG 

(Insulinas Asparte e Glargina) 

11.1. Insulina Asparte 

11.1.1. Processos de inclusão: não houve alteração em relação aos documentos obrigatórios. 

11.1.2. Processos de renovação: terão revalidação automática pela SES-MG quando o Laudo 

de Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamento(s) (LME) tiver vencimento em 

março, abril e maio 2020. Demais orientações deverão ser acompanhadas pelas notas 

específicas da SES/MG.  

11.2. Insulina Glargina 

11.2.1. Processos de inclusão: não houve alteração em relação aos documentos obrigatórios. 

11.2.2. Processos de renovação: não houve alteração quanto ao prazo de renovação, apenas 

foi suspensa a necessidade de envio dos exames de hemoglobina glicada e 
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hemoglobina jejum. Permanece obrigatória a apresentação de LME com data até 180 

dias e receita com data até 365 dias, para as renovações.  

 

12. Atendimento de receitas de insumos de diabetes 

12.1. Receitas vigentes: não houve alteração no atendimento dessas receitas, insumos devem ser 

fornecidos conforme quadro abaixo retirado da nota técnica de insumos vigente.  

Insumo 
Quantidade padrão de insumos a serem entregues aos insulinodependentes. 

DM1/gestante DM2 
Monitoramento de glicemia 

Lancetador Apenas 1 por usuário 

Lancetas  
1 caixa c/ 100 unidades 
(atendimento a cada 100 dias, ou seja, 3 
meses e 10 dias) 

1 caixa c/ 100 unidades 
 (atendimento a cada 200 dias, ou seja, 6 
meses e 20 dias) 

Glicosímetro 

Apenas 1 aparelho por usuário. 
Insulinodependente beneficiário do programa bolsa família: para liberação a eSF 
deve preencher o anexo do memorando conjunto Coord. de Atenção à Saúde do Adulto e 
Idoso/GEASP/GEASF/DIAS/SUASA/SMSAnº1100/18  
Gestante:para liberação a eSF deve preencher o anexo do ofício conjunto interno 
Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Mulher e Perinatal/Coordenação de 
Atenção à Saúde do Adulto Idoso/GEAPS/GEASF/DIAS/SUASA/SMSA Nº018/2020 
Os documentos deverão ser encaminhados à farmácia regional de referência em ambos 
os casos para reposição do estoque na unidade.  

Tiras de glicemia 
 

Padrão até 3 fitas/dia 
2 caixas – total 100 fitas 
(atendimento a cada 30 dias) 

Padrão 1 fita/dia 
1 caixa – total 50 fitas 
(atendimento a cada 50 dias) 

Tratamento 

Seringas 
100 unidades 
(atendimento a cada 100 dias, ou seja, 3 
meses e 10 dias) 

100 unidades 
(atendimento a cada 200 dias, ou seja, 6 
meses e 20 dias) 

 

Quantidade padrão para dispensação de agulhas para canetas 

Uso de UMA insulina 
Ex: NPH OU Regular OU Asparte 

Uso de MAIS de uma insulina 
Ex: NPH+ Regular OU NPH+Asparte 

100 unidades (1 caixa) a cada 3 meses 100 unidades (1 caixa) a cada 50 dias 

 

12.2. Receitas vencidas: não deverão ser revalidadas na farmácia e o usuário deve ser orientado a 

providenciar renovação junto ao prescritor. 

12.3. Retorno dos usuários antes da data prevista para dispensação: não deverão ser atendidas 

as receitas antes do prazo estabelecido na nota técnica de insumos vigente. 

 

13. Atendimento de receitas de colírios glaucoma (Centro Municipal de Oftalmologia - CMO) 

13.1. Receitas vigentes: deverão ser atendidas no quantitativo para 90 dias de tratamento, mediante 

assinatura de recibo conforme orientação do CMO, exceto quando a duração do tratamento 

prescrito for inferior a este período.  



 
 

 
7 de 8 

Secretaria Municipal de Saúde | SMSA 
 Av. Afonso Pena, 2.336 | Savassi | CEP 30130-012 | Belo Horizonte/MG 

Nota Técnica COVID-19 
nº 022/2020 

27/04/2020 

13.2. Receitas vencidas de colírios de uso em condição crônica: devem seguir os procedimentos 

descritos nos itens 2.1.3 e 2.1.4 de acordo com a data de validade da receita. 

 

14. Orientações quanto a retenção de segunda via de receitas 

A partir de 24/03/2020, está excepcionalmente suspensa a obrigatoriedade da retenção da 2 ª via das 

receitas de medicamentos crônicos e agudos (origem interna ou externa) nas unidades de saúde da 

SMSA/PBH, caso o usuário não as possua no momento da dispensação. 

 

Atenção: essa orientação não se aplica aos medicamentos sujeitos à controle especial (Portaria no 

344/98) e medicamentos antimicrobianos (RDC 20/2011). Para esses medicamentos, a retenção das 

receitas obedecerá ao previsto nas legislações pertinentes, apenas com a seguinte flexibilização, 

conforme acordado com a Vigilância Sanitária Municipal: 

 Prescrição para 60 dias de tratamento, com atendimento integral da receita, a farmácia deverá 

reter a via original e caso o usuário não possua a 2ª via dessa receita, pode lhe ser sugerido que 

faça uma fotografia do documento por meio do seu celular. Ou ainda, a unidade de saúde pode 

providenciar a fotocópia da receita, se o equipamento estiver disponível. Caso contrário, a receita 

não poderá ser atendida. Portanto, essa flexibilidade não se aplica às receitas com validade 

superior a 60 dias ou às que necessitem de atendimentos posteriores pela farmácia 

 

15. Atendimento de receitas geradas a partir de Teleconsulta COVID-19 PBH 

Os atendimentos da SMSA através de teleconsulta serão realizados pelos médicos das URS, CEM e 

CMO que realizarão suas prescrições de medicamentos no SISREDE durante o atendimento.  

As recomendações para adequação da dispensação de medicamentos prescritos na Teleconsulta 

COVID-19 PBH, mediante receita enviada por e-mail aos usuários SUS/BH, deverão ser consultadas na 

Nota Técnica COVID-19 nº 021/2020. 

 

16. Orientações quanto a realização de inventários nas farmácias das unidades 

Os cronogramas de inventário e recebimento de medicamentos devem ser seguidos normalmente.  

Salienta-se a importância do compromisso com a realização dos inventários para que se possa 

garantir o abastecimento adequado das unidades.  

Em situações de impossibilidade de realização do inventário, o gerente da unidade deverá justificar 

por e-mail à Farmácia Regional de referência o motivo da não realização. 

 

17. Orientações quanto às adequações de estruturas físicas das farmácias, conforme nota do 

Ministério da Saúde nº 1/2020-SCTIE/GAB/SCTIE/MS 
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Os gerentes devem fomentar estratégias para diminuir o tempo de permanência do usuário na 

unidade, propondo atendimento diferenciado e prioritário de pacientes sintomáticos respiratórios, a fim de 

evitar maior exposição desses usuários e dos funcionários. 

Os funcionários da farmácia devem higienizar adequadamente as mãos com frequência, após cada 

atendimento.  

Limpar e desinfetar os objetos ou superfícies comuns ao atendimento, por exemplo, balcão da 

farmácia, materiais de informática, canetas e outros. Sugere-se a desinfecção com álcool 70%. 

 

Demais orientações podem ser consultadas nas Notas Técnicas COVID-19 emitidas pela SMSA e 

disponíveis no site da PBH (https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus).  

 

https://prefeitura.pbh.gov.br/saude/coronavirus

