
                                                  FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Endereço: Rua Francisco de Ouro nº 40– Centro  

Horário de Funcionamento: O horário de atendimento nesta unidade é de 08:00 às 16:00h. Em caso de 

descumprimento injustificado do horário de atendimento DENUNCIE, bem como números de telefone do Disque 

Denúncia – SUS 0800-611997 e da Secretaria Municipal de Saúde 3854-1216/3854-1296. 

Profissionais que compõe a equipe 

Farmacêuticas: 

 Janaína Aparecida Costa 

 Lílian Oliveira Dutra Costa 

 

Atendentes:  

 Arlene Aparecida Lima Almeida 

 Estagiária 
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Agenda da Assistência Farmacêutica Especializada (alto custo) e Básica 

Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

07:30 às 11:30 

Atendimento ao público  

Abertura de processo de 

medicamentos pertencentes 

a  assistência farmacêutica 

especializada ( Alto Custo), 

medicamentos utilizados 

em doenças raras, 

padronizados pelo 

Ministério da Saúde , cuja 

dispensação atende a casos 

específicos. 

Entrega de medicamentos à 

pacientes de alto custo. 

Atividades Administrativas  

 

 

 

 

Não a atendimento 

farmacêutico 

 

Retirada de 

medicamentos na 

Superintendência 

Regional de Varginha. 

07:30 às 11:30 

Atendimento ao público 

Abertura de processo de 

medicamentos pertencentes 

a  assistência farmacêutica 

especializada ( Alto Custo), 

medicamentos utilizados 

em doenças raras, 

padronizados pelo 

Ministério da Saúde , cuja 

dispensação atende a casos 

específicos. 

Entrega de medicamentos à 

pacientes de alto custo. 

Atividades Administrativas  

07:30 às 11:30 

Atendimento ao público 

Abertura de processo de 

medicamentos pertencentes 

a  assistência farmacêutica 

especializada ( Alto Custo), 

medicamentos utilizados 

em doenças raras, 

padronizados pelo 

Ministério da Saúde , cuja 

dispensação atende a casos 

específicos. 

Entrega de medicamentos à 

pacientes de alto custo 

Atividades Administrativas  

07:30 às 11:30 

Atendimento ao público 

Abertura de processo de 

medicamentos pertencentes 

a  assistência farmacêutica 

especializada ( Alto Custo), 

medicamentos utilizados 

em doenças raras, 

padronizados pelo 

Ministério da Saúde , cuja 

dispensação atende a casos 

específicos. 

Entrega de medicamentos à 

pacientes de alto custo. 

Atividades Administrativas  

12:00 às 16:00 

Atendimento ao público  

Entrega de medicamentos à 

pacientes de alto custo. 

Atividades Administrativas  

 

12:00 às 16:00 

Assistência e atenção 

farmacêutica direcionada a 

equipe multidisciplinar do 

Município, no contexto de 

Atenção Primaria à Saúde 

Atividades Administrativas  

 

12:00 às 16:00 

Atendimento ao público  

Entrega de medicamentos à 

pacientes de alto custo. 

Atividades Administrativas  

 

12:00 às 16:00 

Atendimento ao público  

Entrega de medicamentos à 

pacientes de alto custo. 

Atividades Administrativas  

 

12:00 às 16:00 

Atendimento ao público  

Entrega de medicamentos à 

pacientes de alto custo. 

Atividades Administrativas  

 

 

 


