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Atenção Básica – Programa Remédio em Casa - PRC 

Boletim Informativo nº 10 
                Agenda 2.012 – Dislipidemia 

 
 

Orientações Gerais e Metas 
                                                            
Agenda 2.012 – Programa de Metas da Cidade de São Paulo, em Cidade de Direitos: 

Promover a universalização dos serviços públicos e melhorar continuamente sua 
qualidade 

 
 
 
 
 
 

 

São Paulo apresenta altos níveis de desenvolvimento urbano e 
social, mas também grandes contrastes na oferta de 
equipamentos e serviços públicos. O desafio da administração 
municipal é implementar políticas que contribuam para a 
redução das diferenças na cidade, ampliem a rede de proteção 
social e projetem uma metrópole mais justa. A Cidade de 
Direitos contempla os direitos básicos do cidadão e marca o 
compromisso da gestão com o aumento da oferta e melhoria da 
qualidade dos serviços prestados. 
 
Áreas envolvidas  

Educação 
Saúde 
Habitação 
Assistência Social 
Direitos Humanos 
Participação e Parceria 
Mobilidade Reduzida 
Segurança Urbana 
Governo/Comunicação 
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 Nas Metas propostas para a Saúde: 

 

Ampliar o Remédio em Casa para atender pacientes 
com colesterol e triglicérides elevados (dislipidemia), 
mas controlados por medicamentos 

 

 
 

10 
 

Remédio em Casa para 30% dos portadores de 
dislipidemia controlada  

 
Considerações/Justificativas para a Inclusão de Estatinas (Sinvastatina) 
no Programa Remédio em Casa 
 

1 - O Programa Remédio em Casa (PRC) da Secretaria Municipal da Saúde, da 
Cidade de São Paulo consiste na entrega domiciliar de medicamentos em quantidades 
suficientes para o período de 90 dias, aos portadores de patologias/doenças crônicas; sendo 
que desde 2.005 realiza entregas para os portadores de HA e/ou DM; estáveis e 
controlados em acompanhamento nas Unidades de Saúde.  

O objetivo principal do Programa é garantir o acesso mais efetivo aos medicamentos 
selecionados para o tratamento destas patologias. 

 
2 – A rede ambulatorial de SMS/SP já disponibiliza um medicamento/estatina para 
Dislipidemia: Sinvastatina 20 mg (cp revestido), que é o medicamento que o Programa 
Remédio em Casa possibilitará entrega domiciliar a partir de Julho/09. 
Observação importante: devido às características do medicamento (cp revestido) 
disponibilizado, que não permite o fracionamento; a parametrização da dose mínima no 
PRC será: 1cp – 20 mg. 
 

 
3 - O Boletim Informativo Nº 09 elaborado/responsabilidade das Áreas Técnicas: Adulto; 
Assistência Farmacêutica e Idoso; contextualiza e justifica a Inclusão da Estatina 
(Sinvatatina) no PRC. 
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Metas para 2.009 – 2.012 
 
As Metas para HA (Hipertensão arterial) e/ou DM (Diabetes mellitus) já estão 
disponíveis no Boletim Informativo Nº 04: Programa Remédio em Casa (PRC)  
Metas 2.006 a 2.009 (atualizado em Janeiro/09). 
Para estabelecer as metas iniciais da utilização da Sinvastatina/Dislipidemia; utilizamos a 
população total de cada CRS (Fonte SEADE/Janeiro 2.009; população 2.008 para São 
Paulo, acima de 20 anos); os dados do Vigitel 2.008 (Ministério da Saúde); IV Diretriz 
Brasileira sobre Dislipidemias e Prevenção de Aterosclerose (2.007) e Relatórios de MMC 
(Medicamentos de Média Complexidade), disponíveis no GSS (sistema informatizado) 
Como iniciaremos no 2º semestre de 2.009, a meta para 2.009 será de 5% 
Em 2.010 – 10% e nos anos seguintes, incrementos de 10%, totalizando em 2.012 o 
atendimento a 30 % dos portadores, como estabelecido nas Metas da Agenda 2.012. 
Atualizaremos o Boletim Nº 04, incluindo as Metas/ CRS/Dislipidemia. 
 
 
Contato/ Informações/ Solicitações para o e-mail do PRC: 
atencaobasicao@prefeitura.sp.gov.br 
 
Atualizações/Informações/Boletins Informativos: 
http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/programas/0005 
 
 


