
 

 
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA 

 
ATO DO SECRETARIO 

 
 
RESOLUÇÃO SEAP Nº 769                         DE 03  DE MAIO DE 2019. 

 

ESTABELECE OS PROCEDIMENTOS 

PARA ENTRADA DE 

MEDICAMENTOS EXTERNOS NO 

INTERIOR DAS UNIDADES 

PRISIONAIS E HOSPITALARES. 

 

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no 

uso das atribuições legais E-21/026.100108/2018; 
 

CONSIDERANDO: 

- que a administração pública tem o poder/dever de planejar, gerenciar, acompanhar as 

políticas de saúde para as pessoas privadas de liberdade (PPL); 

- que as pessoas privadas de liberdade (PPL) devem ter acesso aos medicamentos 

devidamente prescritos por médico e há necessidade imperiosa de padronização de 

procedimentos relativos à entrega de medicamentos externos, com prescrição médica, 

pelos familiares; 

RESOLVE:  

Art. 1º - O receituário do medicamento deverá possuir cabeçalho contendo em seu 

impresso o nome do profissional ou da instituição onde trabalha (clínica ou hospital) 

público ou privado; 

Art. 2º - Possuir o nome completo do paciente (interno), data, carimbo e assinatura do 

médico responsável;  

Art. 3º - Deverá haver duas vias (original e cópia); 

Art. 4º - O receituário branco terá validade por um período de até 03 (três) meses, ou 

seja, 90 (noventa dias). 

Art. 5º - O receituário azul terá validade de até trintas dias (30 dias), ou conforme 

determinado na Portaria ANVISA no. 344/1998 que aprova o regulamento técnico sobre 

substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial; 

Art. 6º- Somente os visitantes cadastrados do paciente privado de liberdade podem 

entregar para o Setor de Bens e Valores os medicamentos juntamente com o receituário 



 

 
(original e cópia) e o termo de autorização, os quais deverão passar por uma supervisão 

de segurança por estes profissionais; 

Parágrafo Único: Quando o interno não possuir visitante cadastrado, o diretor da 

unidade poderá, a seu critério, autorizar outra pessoa para exclusivamente realizar a 

entrega do medicamento atendendo o que preceitua os Art. 1º ao 5º. 

Art. 7º- Após o recebimento pelo Setor de Bens e Valores, os medicamentos deverão 

ser entregues ao Serviço de Segurança e Disciplina da Unidade Prisional ou Hospitalar, 

e posteriormente repassados ao ambulatório médico para a equipe de enfermagem. 

Art. 8º – Caberá à equipe de enfermagem da unidade ambulatorial:  

a)Conferir os medicamentos de acordo com o receituário médico; 

b)Registrar em livro específico: o nome do medicamento e a quantidade que será 

entregue ao interno; 

c)Chamar o interno ao serviço ambulatorial e orientá-lo como deve ser utilizado o 

medicamento; 

d)O interno assinará o recibo dos referidas medicamentos neste livro específico. 

 

Art. 9º - No prontuário de saúde do interno deverá constar uma cópia desta receita e um 

relato da enfermagem, sobre a entrega do(s) medicamento(s). 

Art. 10 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Rio de Janeiro, 03 de maio de 2019. 

 

ALEXANDRE AZEVEDO DE JESUS 
Secretário de Estado de Administração Penitenciária 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANEXO I 
 
 
 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTOS 
 

EU, 
_______________________________________________________________
___, 
 
portador (a) da Identidade número ________________, emitida pelo 
___________, 
 
CPF ____________________, visitante cadastrado (a) do interno 
_____________ 
 
_______________________________________________________________
_______ 
 
 
RG: _____________________, autorizo a entrega do(s) medicamento(s): 
_________ 
 
_______________________________________________________________
_______ 
 
___________________________________ na (s) quantidade (s) de 
______________ 
 
Comprimidos (frascos), para sua utilização conforme a prescrição médica 
anexa. 
 
 
 

Rio de Janeiro, em ____ de _______________________ de 20 ___. 
 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 


