


SOU DIABÉTICO, PRECISO DOS MEDICAMENTOS E  

MINHA RECEITA VENCEU. O QUE EU FAÇO AGORA? 



A validade das receitas dos 
medicamentos liberadas 
pelo Programa Farmácia 

Popular aumentou para 365 
dias!



Assim, você não precisará ir até a unidade
básica para renovar a sua receita. Caso perceba
a necessidade de ajuste dos medicamentos,
peça alguém do seu convívio que vá até a UBS e
marque uma avaliação médica.

MUITO IMPORTANTE QUE
VOCÊ NÃO PARE DE TOMAR OU
AUMENTE A DOSAGEM DOS
MEDICAMENTOS POR CONTA
PRÓPRIA.



Mas, para pegar os medicamentos eu 
preciso ir até a drogaria? 

Você pode pedir alguém do seu convívio 
para buscar.

Basta uma procuração simples, assinada por 
você, sem autenticação, e os seus 

documentos e os documentos da pessoa que 
for buscar os medicamentos!

Não precisa ir até 
a drogaria



Além disso, a drogaria pode liberar o 
tratamento suficiente para três meses! 

Assim, ninguém precisará ficar saindo de 
casa para ir buscar os medicamentos todo 

mês e todos poderão se prevenir!



E como está sendo a 
dispensação de medicamentos 
pelas farmácias dos postos de 

saúde? 



Nos postos de saúde, a validade da 
receita é de 9 meses.

Os medicamentos são liberados para 
no máximo dois meses (dependendo 

do estoque disponível do 
medicamento).



Os medicamentos controlados 
estão sendo liberados para até 
6 meses e a validade da receita 

permanece de 1 mês.

E qualquer pessoa 
pode ir buscar os 

medicamentos para 
você!



Assim é melhor, pois não 
precisaremos sair de casa 

e correr riscos!

Isso mesmo! Neste momento, ficar
em casa é o melhor jeito de se
prevenir. Caso precise de
informações, solicite alguém que
vá até o posto de saúde do seu
bairro para você, mas evite sair de
casa!



PODEMOS NÃO ESTAR 

Reunidos

MAS ESTAREMOS

unidos
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