
ORIENTAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS CONTROLADOS

O medicamento só pode ser fornecido quando a receita e os demais documentos es-
tiverem preenchidos corretamente, de forma legível e sem rasuras;

Dentistas podem prescrever medicamentos controlados apenas para tratamentos 
odontológicos;

Médicos veterinários podem prescrever medicamentos controlados apenas para uso 
em animais;

Após adquirir um medicamento controlado, esse não poderá ser devolvido à farmá-
cia, exceto se houver erro ou o produto apresentar problema;

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

• 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.

ORIENTE-SE COM O FARMACÊUTICO

facebook.com/crfpr

www.crf-pr.org.br

instagram.com/crfpr

twitter.com/CRF_PARANA

youtube.com/crfparana



O QUE SÃO 
MEDICAMENTOS
CONTROLADOS?

POR QUE ALGUNS 
MEDICAMENTOS SÃO 

CONTROLADOS?

QUAL QUANTIDADE DE 
MEDICAMENTO 
CONTROLADO 
UMA PESSOA PODE 
COMPRAR?

No Brasil, assim como em muitos países, há medicamentos submetidos a um 
regime especial de controle pelas autoridades. Este controle é realizado atra-
vés de um sistema informatizado em que as farmácias e outros estabeleci-
mentos 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 medicamento seja controlado. Os 
analgésicos derivados da morfina (opioides), por exemplo, podem causar de-
pendência, por isso sua comercialização é restrita e controlada. Já as subs-
tâncias anabolizantes frequentemente são procuradas por pessoas saudáveis
que querem aumentar sua massa muscular, o que não é um uso aprovado. 
Também são controlados medicamentos que atuam na pele para tratar formas 
graves de acne, mas que podem prejudicar gravemente a formação do feto 
em mulheres grávidas.

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 quanti-
dade permitida é para até seis meses. Esta 
regra foi imposta pela legislação para 
que o paciente retorne ao consultório 
para uma revisão do tratamento pe-
riodicamente. Quantidades maio-
res só podem ser adquiridas 
quando o médico ou o dentis-
ta emitirem uma justificati-
va por escrito.


