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ROTINA OPERACIONAL PARA O CONTROLE DE ESTOQUE DE NOTIFICAÇÃO 

DE RECEITA B NO SISTEMA INFORMATIZADO 

1. PALAVRA CHAVE: NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B 

2. OBJETIVO: padronizar procedimento para o controle dos blocos de notificação de receita 

B no sistema informatizado.  

3. CAMPO DE APLICAÇÃO: FARMÁCIA CENTRAL 

4. DEFINIÇÕES 

4.1. SICOM: Sistema Informatizado da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto 
4.2. Notificação de Receita B: Documento padronizado destinado à notificação da 

prescrição de medicamentos psicotrópicos.  

5. SIGLAS 

5.1. CAF – Central de Abastecimento Farmacêutico  

6. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO POP: farmacêutico, técnico em farmácia. 

7. DESCRIÇÃO DO PROCEDIMENTO 

7.1. A farmácia da unidade de saúde receberá, juntamente com os demais itens, na 

“transferência entre almoxarifados”, o item NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO B.  

7.1.1. Para que a NOTIFICAÇAO DE RECEITUÁRIO B (COD: 53982) esteja 

disponível para solicitação, a CAF fará a inserção do item no sistema 

informatizado informando no campo “lote” o intervalo sequencial por bloco 

registrado pela CAF no momento da entrega do item pelo fornecedor.  

7.1.2. O intervalo da sequência numérica fornecida pela Vigilância Sanitária será 

inserido no campo “histórico por bloco”, no momento de gerar a transferência 

entre os almoxarifados. 

7.2. No recebimento da transferência, a farmácia do Serviço de Saúde deve verificar se o 

número do bloco enviado está dentro do intervalo registrado no sistema como lote e 

conferir a sequência numérica fornecida pela Vigilância Sanitária com o preenchido 

no histórico do item.  

 

            
 

7.3. Receber a “transferência entre almoxarifados” no SICOM para que o item fique 

disponível no sistema.  
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7.4. Para requisitar o item no SICOM acessar: ALMOXARIFADO         

MOVIMENTAÇÕES           REQUISIÇÃO DE MATERIAL. 

7.5. Preencher o campo “data de emissão” com a data do dia do movimento.   

7.6. Preencher o campo “unidade” com o número do almoxarifado que estiver logado. 

7.7. Preencher o campo “responsável” inserindo o código do profissional que está fazendo a 

operação.  

7.8. Preencher o campo “unidade solicitante” inserindo o código do almoxarifado 

solicitante.  

7.9. Inserir o código do material 53982 e selecionar o lote do intervalo de numeração 

registrado.       

 

 

                          
                  

       

7.10. Após o preenchimento do quantitativo a ser requisitado, clicar no botão “H” 

(histórico) para inserir a sequência numérica da vigilância sanitária.  

7.10.1. A sequência numérica no “campo histórico” é importante para permitir a 

rastreabilidade no relatório de requisições de materiais.                                  
 

                           

                          
 
7.11. Após selecionar o bloco de notificação, acessar o campo amarelo na parte 

inferior esquerda “histórico da unidade”. A informação da requisição é facultativa. 

Preencher com informações pertinentes a identificação da requisição.  
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7.12. Clicar no botão “disquete”, no canto superior direito para salvar a requisição.  

7.13. Clicar no botão “expedição” e depois “baixar requisição”, para completar o 

processo.  

 

8. REFERÊNCIAS  
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