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“PROGRAMA REMÉDIO EM CASA” 

 

O Programa Remédio em Casa (PRC) da Secretaria Municipal da Saúde de São 
Paulo (SMS/SP) consiste na entrega domiciliar de medicamentos em quantidades 
suficientes para o período de 90 dias, para portadores de doenças crônicas, 
estáveis e controlados clinicamente e em acompanhamento nas Unidades 
Básicas de Saúde.  

Os principais objetivos do Programa são: garantir o acesso mais efetivo aos 
medicamentos e organizar o atendimento contínuo aos portadores de doenças 
crônicas.  

O usuário dos serviços de saúde tem igual direito de acesso a todo procedimento, 
médico ou não, que se faça necessário e seja oferecido pela instituição (Lei 
Municipal n. 14.413/2007), por esse motivo, o programa deve ser oferecido a 
todos os pacientes que se enquadrem nos critérios do programa. 

Os medicamentos disponibilizados atualmente pelo programa são: 

 Ácido acetilsalicílico 100mg  
 Atenolol 50mg  
 Besilato de anlodipino 5mg  
 Captopril 25mg  
 Glibenclamida 5mg  
 Gliclazida 30mg  
 Hidroclorotiazida 25mg  
 Levotiroxina sódica 25 mcg  
 Levotiroxina sódica 50 mcg  
 Levotiroxina sódica 100 mcg  
 Losartana potássica 50 mg  
 Maleato de Enalapril 5 mg  
 Maleato de Enalapril 20 mg  
 Metformina 500mg  
 Metformina 850mg  
 Nifedipino 20mg  
 Propranolol 40mg  
 Sinvastatina 10 mg  
 Sinvastatina 20 mg  

A principal característica do Programa é a utilização de sistema totalmente 
informatizado dentro do GSS (Gestão de Sistemas de Saúde) o que permite que 
as Unidades de Saúde habilitadas no programa realizem o cadastramento e 
acompanhamento de seus pacientes através dos Relatórios Operacionais e 
Gerenciais. 
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Todas as Supervisões Técnicas (ST) e Coordenadorias Regionais de Saúde 
(CRS) têm interlocutor/assessor para o Programa. Estes profissionais, que são 
atualizados periodicamente, são responsáveis por orientar e supervisionar o 
Programa em suas regiões/Unidades. 

O funcionamento do Programa Remédio em Casa na Unidade de Saúde resulta 
do trabalho em equipe de diversos profissionais, não somente do médico. Da 
mesma forma, a responsabilidade sobre a organização do programa na Unidade e 
as atribuições dos profissionais encarregados da sua operacionalização é 
compartilhada entre os diversos níveis da gestão, com diferentes graus de 
responsabilidade. (Vide Boletim Informativo n° 6 – Responsabilidades e 
atribuições, em anexo). Também disponível em:                                     

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Infor
mativo_%20N06_julho2010.pdf 

 

 

Informações atualizadas sobre o Programa Remédio em Casa podem ser obtidas no site: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/  

Dúvidas de Rotina e Problemas - Contatar a Supervisão Técnica de Saúde que é 
responsável por sua Unidade. A relação de Interlocutores está disponível no site: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Interl
ocutores_PRC_NovDez11.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Informativo_%20N06_julho2010.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Informativo_%20N06_julho2010.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Interlocutores_PRC_NovDez11.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Interlocutores_PRC_NovDez11.pdf
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1. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE PACIENTES NO 
PROGRAMA 
 
Para a inclusão e manutenção de pacientes no Programa Remédio em Casa é 
necessário: 
 

 Possuir o Cartão Nacional de Saúde (Cartão SUS)  
 Ser residente no Município de São Paulo  
 Ter prontuário e ser acompanhado na Unidade de cadastramento  
 Estar controlado e estável na sua doença, segundo critérios do Protocolo 

de tratamento da hipertensão arterial e do diabetes melito tipo 2 na 
Atenção Básica 

 Não ter complicações cardiovasculares e/ou renais em fase inicial, ainda 
não controladas 

 Não utilizar insulina  
 Ter endereço de entrega com CEP  

 
A inclusão inicial no Programa Remédio em Casa é de responsabilidade do 
médico que realiza o acompanhamento clínico do paciente ou pelo profissional 
farmacêutico através do estabelecido no Boletim Informativo nº 14 – Inclusão de 
Pacientes no Programa Remédio em Casa por Profissionais Farmacêuticos 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/program
as/Boletim_Informativo_N14.pdf 
 
A manutenção no programa se efetua por meio de avaliações trimestrais que 
devem ser realizadas preferencialmente em grupos multiprofissional, garantindo a 
estes portadores, no mínimo, quatro avaliações anuais. 
 
Serão incluídos no programa os pacientes com Hipertensão Arterial e/ou 
Diabetes, Dislipidemia e Hipotireoidismo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Informativo_N14.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Informativo_N14.pdf
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 1.1. CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA HIPERTENSÃO E DIABETES 
 
 

 Considera-se como critério diagnóstico de hipertensão arterial para 
maiores de 18 anos, o achado de graus pressóricos maiores que 140 
mmHg para a pressão sistólica e 90 mmHg para a pressão diastólica.  
É possível classificar a hipertensão arterial, sistólica e diastólica 
respectivamente, de acordo com os valores pressóricos encontrados: 
 

 Ótima : < 120 mmHg < 80 mmHg 
 Normal : < 130 mmHg < 85 mmHg 
 Limítrofe: 130-139 mmHg e 85-89 mmHg 
 Hipertensão sistólica isolada: ≥ 140 mmHg e < 90 mmHg 
 Hipertensão em estádio 1: 140-159 mmHg e 90-99 mmHg 
 Hipertensão em estádio 2: 160-179 mmHg e 100-109 mmHg 
 Hipertensão em estádio 3: ≥ 180 mmHg e  ≥ 110 mmHg 

 
 

 AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL EM IDOSOS 
Em decorrência da acentuação da aterosclerose que ocorre durante o 
processo de envelhecimento, alguns cuidados devem ser observados 
quando da aferição da pressão arterial em idosos. O desaparecimento dos 
sons durante a deflação do manguito (hiato auscultatório) tem maior 
frequencia nesta faixa etária e pode resultar em valores falsamente baixos 
para a pressão sistólica ou falsamente altos para a pressão diastólica. 
Também vale ressaltar que a maior ocorrência de efeito do avental branco, 
hipotensão ortostática e pós-prandial, e arritmias podem dificultar a correta 
aferição da pressão arterial nestes indivíduos. Recomenda-se que a 
aferição da pressão arterial na posição ortostática seja realizada em todas 
as avaliações de idosos. 
 
 

 Consideram-se como critérios diagnósticos do diabetes tipo 2: 
 

 A1c ≥ 6,5% 
 Glicemia de jejum ≥ 126 mg/dl 
 Glicemia 2 horas após sobrecarga com 75g de glicose ≥ 200mg/dl 
 Glicemia ao acaso ≥ 200 mg/dl em pacientes com sintomas 

clássicos de hiperglicemia ou em crise hiperglicêmica 
 

 Consideram-se também os seguintes critérios como diagnóstico de pré-
diabetes ou categorias de risco aumentado para diabetes: 
 

 Glicemia de jejum entre 100 e 125 mg/dl (condição anteriormente 
denominada “glicemia de jejum alterada”) 
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 Glicemia 2 horas após sobrecarga com 75g de glicose entre 140 e 
199 mg/dl  (condição anteriormente denominada “tolerância 
diminuída à glicose”) 

 A1c entre 5,7% e 6,4% 
 

 
 METAS DE CONTROLE CLÍNICO 

 
  Pressão arterial: 

 
 Hipertensos nos estádios 1 e 2 com risco cardiovascular baixo e 

médio:   < 140 x 90 mmHg 
 Hipertensos limítrofes com risco cardiovascular alto ou muito 

alto, ou com três ou mais fatores de risco associados (diabetes, 
síndrome metabólica, lesão de órgão alvo): < 130 x 80 mmHg 

 
 Glicemia 

 
 Glicemia de jejum < 100 mg/dl, sem tolerância 
 Glicemia pré-prandial < 100 mg/dl, tolerável até 130 mg/dl 
 Glicemia pós-prandial < 140 mg/dl, tolerável até 160 mg/dl 
 Hemoglobina glicada (A1c): A1c <7% em adultos e <8% em 

idosos, sendo que a meta deve ser individualizada de acordo 
com: duração do diabetes, idade e expectativa de vida, 
comorbidades, presença de doença cardiovascular, presença de 
complicações microvasculares, ocorrência de hipoglicemia não 
percebida. 

 
Fonte: “Protocolo de Tratamento da Hipertensão Arterial e do Diabetes Melito tipo 2 
na Atenção Básica – Atualização 2012” 

 
 
 

 1.2. CRITÉRIOS CLÍNICOS PARA DISLIPIDEMIA 
 

 Paciente em situação clínica estável. As Áreas Técnicas da SMS 
entendem que “condições clínicas estáveis” devam ser definidas 
tecnicamente. Recomendamos a adoção dos critérios de inclusão e 
exclusão publicados no “Protocolo de Tratamento da Hipertensão Arterial e 
do Diabetes Melito tipo 2 na Atenção Básica”, usado como referência pela 
Secretaria Municipal da Saúde desde julho de 2008 e suas atualizações. 
Assim, a condição de situação clínica estável seria representada por 
quadros que não apresentem quaisquer dos critérios de exclusão citados 
no protocolo. (Vide também Boletim Informativo no. 9 do Programa – 
anexo). 
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1.3. CRITÉRIOS CLÍNICOS PARA HIPOTIREOIDISMO 

 
 Paciente em situação clínica estável e utilizando a mesma dosagem há 

no mínimo três meses. (Vide também Boletim Informativo no. 12 do 
Programa – anexo). 

 
 

Fonte: “Protocolo de Tratamento da Hipertensão Arterial e do Diabetes Melito tipo 2 
na Atenção Básica – Atualização 2012”. Disponível em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/PRO
TRAHI.pdf 

 
 
 

2. ROTINA PARA A INCLUSÃO DOS PACIENTES NO PROGRAMA 
 

 
1. Decidida a inclusão, o médico deve realizar a prescrição em receituário 

próprio do Programa, em duas vias, ou em receituário comum em duas vias 
com a indicação no receituário de que o paciente pode ser incluído no 
PRC; 
 

2. Na inclusão inicial, o prescritor também deverá realizar prescrição, em 
duas vias, em receituário comum, para que o paciente retire os 
medicamentos na Farmácia da Unidade para 15 dias, período suficiente 
para que se efetue a entrega por remessa postal; 
 

3. Para os casos de inclusão pelo profissional farmacêutico, será utilizada a 
prescrição em que há determinação de “Uso Contínuo” ou validade de 06 
meses, com todos os medicamentos do elenco do PRC; respeitando-se  os 
demais critérios. 
 

4. A prescrição deve ser digitada no sistema GSS. Esta digitação deve ser 
feita na presença do paciente para a confirmação do endereço de entrega.  
 

5. Após a digitação, a 1ª via da prescrição deve ser entregue ao paciente, o 
que possibilita a conferência dos medicamentos no momento de 
recebimento;  
 

6. O paciente deve também já ter seu agendamento de retorno de avaliação 
(ou pela equipe multiprofissional ou consulta médica individual) definido; 
 

7. Após a digitação, toda prescrição do Programa Remédio em Casa deverá 
ser liberada por outro operador, que deverá realizar a conferência de todos 
os dados digitados, confrontando os dados do sistema com os dados da 2ª 
via da prescrição; 
 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/PROTRAHI.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/PROTRAHI.pdf
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8. Todas as 2ª vias de prescrição do Programa devem estar arquivadas de 
forma que possam ser facilmente rastreadas. Sugere-se o arquivamento 
por mês de inclusão/liberação ou nos prontuários dos pacientes, desde que 
estes sejam facilmente localizados; 
 

9. A equipe multidisciplinar deve garantir o acompanhamento do paciente na 
Unidade de Saúde, viabilizando a continuidade do tratamento e a 
manutenção das condições de controle e estabilidade para a continuidade 
no Programa Remédio em Casa; 
 

10. Deve ser agendada avaliação pela equipe multiprofissional intercaladas 
com avaliação médica individual, para que, se mantidas as condições de 
controle e estabilidade, uma nova prescrição seja incluída no sistema 
(entre 75-90 dias para cada avaliação) e uma nova remessa seja entregue; 

 
 Fonte: Coordenação do Programa Remédio em Casa na Atenção Básica - SMS 
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ANEXOS 
Orientamos o acesso aos documentos abaixo 

 
1. BOLETIM INFORMATIVO No. 1 – Doses mínima e máxima – parametrização do 

sistema GSS/Remédio em Casa. (atualizado em março/11) 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boleti
m1_Parametrizacao.pdf 
 

2. BOLETIM INFORMATIVO No. 6 – Responsabilidades e atribuições. 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boleti
m_Informativo_%20N06_julho2010.pdf 
 

3. BOLETIM INFORMATIVO No. 7 – Flexibilização de validade das receitas e número de 
entregas. (atualizado em agosto/11) 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Projet
o_Flexibilizacao_Validade_Numero_Entregas.pdf 
 

4. BOLETIM INFORMATIVO No. 9 – Agenda 2.012 – dislipidemia. 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Dislipi
demia_EstatinaSinvastatina.pdf 
 

5. BOLETIM INFORMATIVO No. 12 – Levotiroxina – hipotireoidismo. 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boleti
m_Hipotireoidismo_Levotiroxina.PDF 

 
6. BOLETIM INFORMATIVO No. 13 – Inclusão de sinvastatina 10 mg e losartana 50 mg. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boleti
m_Sinvastatina_Losartana.PDF 
 

7. BOLETIM INFORMATIVO No. 14 – Inclusão de pacientes no Programa Remédio em 
Casa por profissionais farmacêuticos. 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boleti
m_Informativo_N14.pdf 
 

8. BOLETIM DO CIM (CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS – SMS) 
SOBRE O USO RACIONAL DE SINVASTATINA (agosto/2008) 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarma
ceutica/CIM_2008_Agosto.pdf 
 

9. BOLETIM DO CIM (CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS – SMS) 
SOBRE O USO RACIONAL DA LOSARTANA POTÁSSICA (novembro/2009) 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarma
ceutica/potassica.pdf 
 

10. BOLETIM DO CIM (CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS – SMS) 
SOBRE O USO RACIONAL DE GLICLAZIDA (agosto/2010) 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarma
ceutica/Uso_Racional_de_Gliclazida_Ago_2010.PDF 
 

 11. BOLETIM DO CIM (CENTRO DE INFORMAÇÃO SOBRE MEDICAMENTOS – SMS) 
SOBRE PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS (PRM): PRESCRIÇÃO 
INADEQUADA DE ANTI-HIPERTENSIVOS DA MESMA CLASSE TERAPÊUTICA 
(junho/2011)  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarma
ceutica/PRM.pdf 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim1_Parametrizacao.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim1_Parametrizacao.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Informativo_%20N06_julho2010.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Informativo_%20N06_julho2010.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Projeto_Flexibilizacao_Validade_Numero_Entregas.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Projeto_Flexibilizacao_Validade_Numero_Entregas.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Dislipidemia_EstatinaSinvastatina.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Dislipidemia_EstatinaSinvastatina.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Hipotireoidismo_Levotiroxina.PDF
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Hipotireoidismo_Levotiroxina.PDF
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Sinvastatina_Losartana.PDF
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Sinvastatina_Losartana.PDF
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Informativo_N14.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/Boletim_Informativo_N14.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/CIM_2008_Agosto.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/CIM_2008_Agosto.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/potassica.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/potassica.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/Uso_Racional_de_Gliclazida_Ago_2010.PDF
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/Uso_Racional_de_Gliclazida_Ago_2010.PDF
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/PRM.pdf
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/assistenciafarmaceutica/PRM.pdf
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REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 
 PROTOCOLO DE TRATAMENTO DA HIPERTENSÃO ARTERIAL E DO DIABETES    

MELITO TIPO 2 NA ATENÇÃO BÁSICA – ATUALIZAÇÃO 2012 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/arquivos/programas/PRO
TRAHI.pdf 
 

 
  

 Todos os Boletins Informativos atualizados do Programa Remédio em Casa 
podem ser encontrados nos links acima e na página oficial da Prefeitura da Cidade 
de São Paulo, no seguinte endereço eletrônico: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/remedio_em_casa/index.php?
p=5876 

 

ANOTAÇÕES 
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