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Orientações para a aquisição de
medicamentos controlados

• O medicamento só pode ser fornecido quando a re-
ceita e os demais documentos estiverem preenchidos 
corretamente, de forma legível e sem rasuras;

• Dentistas podem prescrever medicamentos contro-
lados apenas para tratamentos odontológicos;

• Médicos veterinários podem prescrever medicamen-
tos controlados apenas para uso em animais; 

• Após adquirir um medicamento controlado, este 
não poderá ser devolvido à farmácia, exceto se hou-
ver erro ou o produto apresentar problema;

• Algumas receitas só têm validade dentro do estado 
em que foram emitidas, não podendo ser usadas para 
compra em outro estado;

• Medicamentos controlados não podem ser vendidos 
pela internet nem por telefone.

CONSULTE SEMPRE
o FARMACÊUTICO!

• O farmacêutico é o responsável pelo controle dos 
medicamentos, cabendo a ele conferir as receitas 
e os documentos necessários ao cumprimento 
da legislação;

• Ele também orienta e esclarece dúvidas quanto
ao uso dos medicamentos;

• O farmacêutico está autorizado a substituir o 
medicamento prescrito pelo genérico ou outro
equivalente;

• Converse com o farmacêutico, ele está presente 
em todas as farmácias durante todo o horário de 
funcionamento! 

Este folder está disponível para download no 
site do CRF-PR 

www.crf-pr.org.br
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O que são medicamentos
controlados?

No Brasil, assim como em muitos países, há medica-
mentos submetidos a um regime especial de controle 
pelas autoridades. Este controle é realizado através 
de um sistema informatizado em que as farmácias e 
outros estabelecimentos comunicam semanalmente 
suas movimentações de estoque (entradas e vendas) 
à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para fazer 
este controle são usados termos de esclarecimento, 
receitas em duas vias e notificações de receita de 
cores variadas.

Vários motivos podem fazer com que um medica-
mento seja controlado. Os analgésicos derivados 
da morfina (opioides), por exemplo, podem causar 
dependência, por isso sua comercialização é restrita 
e controlada. Já as substâncias anabolizantes fre-
quentemente são procuradas por pessoas saudáveis 
que querem aumentar sua massa muscular, o que não 
é um uso aprovado. Também são controlados medica-
mentos que atuam na pele para tratar formas graves 
de acne, mas que podem prejudicar gravemente a 
formação do feto em mulheres grávidas.    

Por que alguns medicamentos
são controlados?

Qual quantidade de 
medicamentos controlados
 uma pessoa pode comprar?

A quantidade máxima depende do tipo de medica-
mento. Como regra geral, pode-se comprar quanti-
dades para 30 ou 60 dias de tratamento, mas no caso 
dos medicamentos usados para controlar convulsões 
ou doença de Parkinson a quantidade permitida é 
para até seis meses. Esta regra foi imposta pela 
legislação para que o paciente retorne ao consultório 
para uma revisão do tratamento periodicamente. 
Quantidades maiores só podem ser adquiridas quando 
o médico ou o dentista emitirem uma justificativa 
por escrito.
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