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Manter-se bem informado para 
gerenciar seu consultório ou 
clínica da melhor maneira possível 
é fundamental para o sucesso. 
Dessa forma, além de obter um 
resultado fi nal mais positivo, você 
vê seu investimento pessoal e 
profi ssional dando cada vez mais 
certo e trazendo um retorno cada 
vez maior.

Pensando nisso, o CROSP criou e 
implantou o Programa Integração, 
que leva a todo o Estado de São 
Paulo palestras sobre ética, assim 
como fi nanças, atendimento, 
utilização da internet, entre muitos 
outros temas.

E agora, para complementar esse 
suporte profi ssional, disponibiliza 
também guias práticos com o 

resumo desses conteúdos que 
estão sendo ministrados pelo 
Programa Integração.

Leia com atenção este Guia 
Prático e, caso tenha interesse 
em aprofundar os assuntos, fi que 
atento à programação de palestras 
presenciais que acontecem em 
diferentes cidades do Estado de 
São Paulo.

Acesse o site do CROSP para mais 
informações e também para as 
inscrições nas atividades.

BOA LEITURA e até o próximo 
volume!

Saúde
Conteúdo escrito por Camila Batista
E-mail: ca_milabatista@hotmail.com



Guia Prático

Saúde



saÚde



Guia Prático

PRESCRIÇÃO MEDICAMENTOSA: 
vOCê SABE COMO FAzê-LA? 

A Lei 5.081, de 24/8/1966, que regu-
la o exercício da Odontologia, deter-
mina no art. 6, item II: “Compete ao 
Cirurgião-Dentista prescrever e apli-
car especialidades farmacêuticas de 
uso interno e externo, indicadas em 
Odontologia”. É baseado nessa lei 
que o direito dos cirurgiões-dentis-
tas quanto à prescrição médica está 
garantido, DESDE qUE PARA USO 
ODONTOLÓGICO.

para uSo odontológico 
A receita é o documento próprio para a 
prescrição medicamentosa. Nela inclui-se 
informações sobre posologia, dosagem 
do medicamento, precauções e orienta-
ções adicionais. Além disso, é um instru-
mento legal e limita a automedicação.

Esta pode ser do tipo comum ou espe-
cial, e a utilização de cada receita de-
pende do medicamento a ser prescrito.

Os medicamentos comuns (analgési-
cos e anti-infl amatórios, por exemplo) 
são prescritos em receita do tipo co-
mum. A fi gura 1 elucida os itens ne-
cessários e como a receita deve ser 
elaborada. Todas as receitas devem 
ser feitas à tinta (podendo ser digita-
da), sem rasuras e com letra legível. 
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figura 1. Modelo de preenchimento de receita comum. Importante: para evitar 
adulteração, um risco deve ser feito entre a última frase da orientação e a data/
assinatura do profi ssional habilitado. 

Além dos medicamentos comuns, os cirurgiões-dentistas também podem 
prescrever medicamentos considerados como especiais (os quais a Anvisa con-
trola a liberação, como os antibióticos, os AINES do tipo inibidor seletivo de 
COX 2, os antidepressivos tricíclicos, dentre outros), desde que para uso odon-
tológico. A lei que assegura aos dentistas esse direito é a Portaria SvS/MS nº. 
344/98 (artigos 38 e 55, § 1º). A prescrição desses fármacos deve ser feita em 
receita de controle especial, contendo todos os itens da receita comum, a qual 
obrigatoriamente deve ser feita por no mínimo 2 vias, sendo uma da farmácia 
e outra do paciente. 

É interessante, assim como na receita comum, que o cirurgião-dentista guarde 
uma cópia da receita no prontuário do paciente. A fi gura 2 exemplifi ca o preen-
chimento de uma receita de controle especial.

ORIENTAÇÃO
Informações de como 

fazer uso da medicação, 
horários das tomadas 

ou aplicações dos 
medicamentos e 

duração do tratamento.

CABEÇALHO
Identifi cação 
do paciente.

Obs.: USO INTERNO: 
medicamento 

que é deglutido, 
ex: comprimido. 
USO EXTERNO: 

as demais formulações, 
ex: bochechos.

DATA E 
ASSINATURA DO 
PROFISSIONAL

IDENTIFICAÇÃO 
DO PROFISSIONAL

INSCRIÇÃO
Nome do medicamento; 

concentração 
e quantidade.
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figura 2. Modelo de preenchimento de receita especial, contendo os mesmos 
itens da receita comum. 

Para a dispensa de medicamentos psicotrópicos (como os benzodiazepínicos) 
uma Notifi cação de Receita deve ser solicitada à Vigilância Sanitária da cidade 
onde trabalha o cirurgião-dentista. A fi gura 3 exemplifi ca como deve ser feito 
o preenchimento desse documento. Vale lembrar que sozinha a Notifi cação da 
Receita não tem efeito nenhum, devendo sempre estar acompanhada de uma 
receita comum que contenha todas as orientações e os cuidados acerca do uso 
do medicamento. 
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figura 3. Modelo de preenchimento de notifi cação de receita tipo B1 azul, que 
deve sempre estar acompanhada de uma receita comum com as orientações 
necessárias. 

Problemas encontrados pelo farmacêutico quanto ao preenchimento e à auten-
ticidade das receitas e notifi cações feitas pelo cirurgião-dentista ou não autori-
zação da dispensa do medicamento pelo farmacêutico devem ser investigados 
e uma denúncia nos conselhos pode ser formalizada, levando o dentista e/ou 
o farmacêutico a serem questionados pelos conselhos e a sofrerem possíveis 
penalidades. Mais importante que o ato da prescrição é o conhecimento dos 
efeitos desejáveis e indesejáveis dos medicamentos, bem como seus mecanis-
mos de ação e reações adversas. O dentista é um profi ssional que, além de cui-
dar dos problemas bucodentários, responde pelo bem-estar do seu paciente, 
devendo, portanto, agir de forma responsável e ética.

Conteúdo escrito por 
Camila Batista
E-mail: ca_milabatista@hotmail.com
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