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O que é o Programa Remédio em Casa? 

 

 O Programa Remédio em Casa consiste na entrega, via 

CORREIOS, de medicamentos em quantidade suficiente para o 

período de 90 dias, aos portadores de Hipertensão Arterial (HA), 

Diabetes mellitus (DM), Dislipidemia e Hipotireoidismo  
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PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

 

- Entrega no domicílio de medicamentos pelos CORREIOS 

 

- Medicamentos para  

- Hipertensão (pressão alta) 

- Diabetes  (glicemia alta) 

- Dislipidemia  (colesterol alto) 

- Hipotireoidismo ( problema na tireóide) 

 

 

O que é o Programa Remédio em Casa? 



  

 

Qual o objetivo do Programa Remédio em Casa? 

 

O objetivo principal é garantir o acesso efetivo aos medicamentos 

selecionados para o tratamento de HA, DM,  Dislipidemia e 

Hipotireoidismo. 
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PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

Qual o objetivo do Programa Remédio em Casa? 



  

 

Quais pessoas podem ser beneficiadas pelo Programa Remédio 

em Casa? 

 

•Pessoas estáveis e controlados dentro do quadro clínico de suas 

doenças 

•Pessoas em acompanhamento na Unidade Básica de Saúde (UBS)  

•Moradores da Cidade de São Paulo 
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PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

Quais pessoas podem ser beneficiadas  

pelo Programa Remédio em Casa? 

 

- Paciente em acompanhamento na  

Unidade Básica de Saúde  

- Pacientes estáveis e controlados  



  

 
Como é desenvolvido o Programa? 

 

• Para participar é necessário que o paciente esteja  dentro dos pré-

requisitos para participação no Programa.  Uma vez identificado, este é 

inserido no programa pelo médico ou farmacêutico, recebe medicação para 

15 dias e após recebe pelos CORREIOS medicação para 3 meses.  

 

•Após 3 meses é realizada nova avaliação pelo enfermeiro em Atividade de 

Grupo e desde que o paciente esteja estável é solicitada a medicação para 

mais 3 meses. 

 

• Com 6 meses retorna ao médico e este reavalia se o paciente continua 

estável para continuar no programa fazendo uma nova receita e mantendo 

no Programa. 
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PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

Cadastramento 

e liberação de 

medicação para 

15 dias pela 

farmácia da 

UBS 

Recebimento 

da 

medicação 

em casa para 

suprir 3 

meses 

Retorno com 

3 meses 

para  

Atividade 

em de Grupo 

Retorno com 

6  meses  

para 

Consulta 

Médica de  

reavaliação 

Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 



  

 Quais benefícios o paciente tem em participar do Programa Remédio 

em Casa? 

 

•O paciente recebe o remédio em sua casa para 90 dias sem nenhum 

custo 

•Não é necessário o paciente enfrentar fila para retirada do seu 

remédio 

•Assistência programada e assegurada pela equipe da Unidade  

•Acompanhamento a cada 3 meses alternando atividade em grupo e 

consulta médica. 
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Quais benefícios o paciente tem em participar do 

Programa Remédio em Casa? 

PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

- Recebe a medicação em casa sem nenhum custo 

- Não precisa enfrentar fila na farmácia  

- Assistência programada e assegurada pela equipe de saúde 

- Acompanhamento a cada 3 meses na Unidade  

•Consulta médica ou  

•Atividade em Grupo 

 



  

 
Quais os medicamentos dispensados pelo 

Programa Remédio em Casa? 

 

REMÉDIO EM CASA 

•Ácido Acetilsalicílico 100mg  

•Anlodipino 5mg  

•Atenolol 50mg  

•Captopril 25mg 

•Enalapril 5mg  

•Enalapril 20 mg  

•Glibenclamida 5mg 

•Gliclazida 30mg 

•Hidroclorotiazida 25mg 

•Levotiroxina 25mcg 

•Levotiroxina 50mcg 

•Levotiroxina 100mcg 

•Losartana 50mg 

•Metformina 500mg 

•Metformina 850mg  

•Nifedipino 20mg  

•Propanolol 40mg 

•Sinvastatina 10mg 

•Sinvastatina 20mg 



Quais os medicamentos que são dispensados pelo Programa 

Remédio em Casa? 
 

PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

•Ácido Acetilsalicílico 100mg  

•Anlodipino 5mg  

•Atenolol 50mg  

•Captopril 25mg 

•Hidroclorotiazida 25mg  

•Levotiroxina 25mcg 

•Levotiroxina 50mcg 

•Levotiroxina 100mcg 

•Losartana de 50mg 

•Metformina 500mg 

•Metformina 850mg  

•Nifedipino 20mg  

•Propanolol 40mg  

•Sinvastatina 10mg 

•Sinvastatina 20mg 

•Enalapril 5mg  

•Enalapril 20 mg  

•Glibenclamida 5mg 

•Glicazida 30mg 



REMÉDIO EM CASA 

O que é necessário para que o pacientes/usuários seja 

incluído no Programa Remédio em Casa?  

- Ter 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 / Não ter complicações  

    cardiovasculares e/ou renais  

-  Não utilizar insulina 

- Ter endereço  de entrega com CEP para os CORREIOS fazer a 

entrega. Só há possibilidade de entrega nos locais onde os CORREIOS 

entrega correspondência. 



PROGRAMA REMÉDIO EM CASA 

 

- Ter 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 

-  Não utilizar insulina 

- Ter endereço  de entrega com CEP 

   reconhecido pelos  

O que é necessário para que o pacientes/usuários seja incluído 

no Programa Remédio em Casa? 



REMÉDIO EM CASA 

Estratificação do Risco Individual do Paciente Hipertenso 

* Os valores são referência para a pressão arterial sistólica e diastólica.  Adaptado de : Sociedade Brasileira de Cardiologia 

Fonte: Protocolo de Tratamento da Hipertensão Arterial e Diabetes Melito tipo 2 na Atenção Básica/ Área Técnica Saúde do Adulto –Secretaria 

Municipal da Saúde, São Paulo, 2008; p21. 
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Ficha Técnica 
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Objetivo do Álbum 
 
Apresentação do Programa Remédio em Casa para pacientes tanto individual quanto 

em grupos educativos. 
 

 
Orientação para impressão 
 

• Para ter um bom resultado final sugerimos que seja realizada a impressão em papel 
180 gramas/A4 (tipo certificado). 

 
• A impressão deverá ser feita frente e verso e após é desejável que plastifique. 

 
• As folhas pares (sem ilustração) são para instrução do Profissional de Saúde e as 
ímpares (com ilustração) para exibição aos pacientes. 

 
 

Álbum Seriado do Programa Remédio em Casa 


