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APRESENTAÇÃO 

 
 
 

Estamos iniciando os Protocolos e Procedimento Operacional Padrão 

(POPs) da Secretaria Municipal de Saúde de Barracão - PR, com informações 

sistematizadas que vão auxiliar, padronizar e agilizar o processo de 

atendimento na nossa rotina diária e aos usuários.  

 

Acreditamos que este POP´S contribuirá na organização da Assistência, 

promovendo o alinhamento técnico, aquisição de novas habilidades e a busca 

permanente da qualidade da atenção à saúde e ao atendimento ao paciente. 

Esperamos que os profissionais deste setor façam bom usso deste material.         

 

 
 
 

 

Equipe SMS Barracão – PR 

Farmácia – NIS I 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O Procedimento Operacional Padrão visa a melhoria contínua e 

a padronização dos serviços farmacêuticos e das atividades realizadas nas 

farmácias das unidades de saúde do município de Barracão - Paraná. Com o 

objetivo de contribuirmos com a racionalização dos processos de trabalho, 

disponibilizamos este material como um instrumento para promover o 

fortalecimento da Assistência Farmacêutica. 

A Assistência Farmacêutica (AF) tem por objetivos: assegurar o 

acesso da população à farmacoterapia de qualidade, contribuir para o uso 

racional de medicamentos, oferecer serviços farmacêuticos aos usuários e à 

comunidade. Constitui componente essencial nos serviços e programas de 

saúde e precisa ser realizada plenamente em toda a rede assistencial, para 

contribuir de maneira efetiva e eficiente para transformar o investimento em 

medicamentos em incremento de saúde e qualidade de vida da população. 

Sabe-se que a maior parte das intervenções em saúde envolve o 

uso de medicamentos, e que o uso adequado determina uma melhor 

resolutividade na saúde, por isso é importante que a AF seja vista de forma 

integral. É preciso agregar valor as ações de AF por meio da qualificação dos 

profissionais envolvidos e ações de orientação e educação continuada aos 

usuários. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

       

POP Número: 

001 

Revisão: 

1 

Página: 

1/3 

Início da vigência: 

Setembro/2018 

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA FARMÁCIA 

1.0 - ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO 

1.01 – OBJETIVO 

Realizar todas as funções que lhes são atribuídas com maior eficiência e clareza. 

1.02- ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Setor Farmácia NIS – I – Centro 

Farmacêuticos  

Funcionários farmácia 

                                                     1.03 - CONDIÇÕES/MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta, grampeador, clips, lápis, borracha 

b) Jaleco com crachá identificando o profissional habilitado no CRF 

c) Programa IDS Saúde 

d) Computador, internet 

e) Mesa, cadeira, balcão 

f) Carro/motorista 

1.04 - PROCEDIMENTO 

a) . Realizar os pedidos de medicações em geral (p.ex.: psicotrópicos, insulina, tiras de HGT, aparelhos 

glicosímetros, medicamentos básicos,.); 

 b) Realizar cotações e finalizar os Pregões Presenciais e enviar os pedidos à Prefeitura Municipal para 

providências;  

 c) Realizar e imprimir relatórios mensais de saída (consumo) e entrada de medicamentos e insumos da 

Farmácia Básica Central – NIS I – e transferências aos ESF´s; 

 d) Realizar ajuste de cota de medicamentos, conforme demanda;  

 e) Conferir a requisição do pedido solicitado e o que foi recebido pelas empresas; 

 f) Informar às UBS o que está em falta na Farmácia Central, mediante informações fornecidas pela mesma 

em uma lista de Padronização de Insumos contendo toda medicação disponível no municipio;  

g) Realizar o controle de validade mensal das medicações e insumos em geral;  

h) Manter o ponto de ressuprimento adequado, respeitando a demanda e as particularidades de cada unidade 

básica de saúde (UBS); 

 i) Realizar notificações a ANVISA, de medicamentos, que estejam em desconformidade com os padrões de 

qualidade;  

j) Gerenciar a organização da farmácia e estoque interno;  

k) Realizar atividades de atenção farmacêutica no município e junto aos usuários;  

l) Acolher os usuários e humanizar a atenção; 

m) Orientar os pacientes quanto ao uso adequado de medicamentos e materiais (p. ex.: aparelhos de HGT);  

n) Participar das reuniões de matriciamento e reuniões de categoria profissional;  

o) Retirar mensalmente os medicamentos provindos do Programa e dispensá-los aos usuários; 



09 
 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

001 

Revisão: 

1 

Página: 

2/3 

Início da vigência: 
Setembro/2018 

ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS 

1.04 - PROCEDIMENTO 

p) Retirar medicamentos do Consórcio Paraná Saúde junto à CAF da 8ª Regional de Francisco Beltrão – 

PR, conferir e armazenar; 

q) Anotar diariamente a planilha de Controle de temperatura da geladeira e controle de temperatura x 

umidade da parte do estoque e dispensação; 

r) Auxiliar na reposição de medicamentos nas prateleiras para dispensação, conforme data de validade. 

Medicamento com validade próxima deverá ficar à frente ou acima. (PVPS – primeiro que vence, primeiro 

que sai); 

s) Dar baixa em todas as receitas médicas do dia de medicamentos no IDS Saúde, com atenção para 

selecionar os medicamentos e quantidades corretas;  

t) Dar entrada nas Notas fiscais no programa IDS Saúde; 

u) Dispensar os medicamentos, conforme receituário médico, respeitando a validade e a quantidade 

descritas nas receitas; 

v) Analisar os relatórios de consumo de insumos em todas as UBS; 

x) Atualização dos Procedimentos Operacionais Padrões (POPs). 

 
 

2.0 - ATRIBUIÇÕES DO AUXILIAR RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA 

2.01 - CONDIÇÕES / MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta 

b) Jaleco 

c) Mesa, cadeira, balcão 

2.03 - PROCEDIMENTO 

a) Auxiliar no recebimento, conferência e armazenamento dos medicamentos recebidos; 

b) Auxiliar na organização da farmácia e almoxarifado;  

c) Reposição dos medicamentos nas prateleiras, conforme data de validade. Medicamento com validade 

próxima deverá ficar à frente ou acima. (PVPS – primeiro que vence, primeiro que sai); 

d) Auxiliar na contagem do estoque para o pedido mensal;  

e) Conferir a data de validade dos medicamentos, antes da dispensação;  

f) Dispensar os medicamentos, conforme receituário médico, respeitando a validade e a quantidade descritas 

nas receitas; 

g) Orientar os pacientes sobre o modo de uso dos medicamentos, locais de armazenamento, importância do 

rodízio e locais de aplicação da insulina; 

h) Realizar a limpeza das prateleiras da farmácia e almoxarifado quinzenalmente;  

i) Acolher os usuários e humanizar a atenção. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

001 

Revisão: 

1 

Página: 

3/3 

Início da vigência: 
Setembro/2018 

ATRIBUIÇÕES DO AUXILIAR RESPONSÁVEL PELA FARMÁCIA 

RESULTADOS ESPERADOS DOS PROFISSIONAIS 

a) Ambos garantir o acesso de qualidade aos medicamentos;  

b) Ambos contribuir na organização da Assistência Farmacêutica no município;  

c) Ambos promover um acolhimento do usuário com resolutividade. 

d) Do farmacêutico qualificar a dispensação dos medicamentos e o acompanhamento farmacoterapêutico dos 

usuários, a fim de racionalizar o seu uso e por consequência obter resultados definidos e mensuráveis; 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

002 

Revisão: 

1 

Página:  

1/4 

Início da vigência: 
Setembro/2018 

SISTEMA IDS SAÚDE 

1.0 - OBJETIVO 

Auxiliar os profissionais quanto ao funcionamento do programa IDS Saúde. 

2.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Setor Farmácia NIS – I – Centro 

Farmacêuticos (as) 

3.0– CONDIÇÕES/ MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Programa IDS Saúde 

b) Computador, internet 

c) Mesa, cadeira, caneta 

4.0 – PROCEDIMENTOS 

4.1 – PRIMEIRO ACESSO AO IDS SAÚDE 

 
 

a) Cada operador (farmacêutico) quando cadastrado pelos profissionais responsáveis no sistema da 

IDS Saúde, recebem um número de operação e deverão criar uma senha individual para ter acesso ao 

sistema da farmácia interna. A senha é intransferível. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO: 

 
 

POP Número: 

002 

Revisão: 

1 

Página:  

2/4 

Início da vigência: 

Setembro/18 

SISTEMA IDS SAÚDE 

 

b) Para realização de cada etapa como entrada de insumos, saída de insumos, relatórios, validade, 

controle de estoque, o profissional deverá acessar com seu login onde toda operação que será realizada 

ficará gravada em seu nome. 

 
 
 
 

c) Abrirá a tela para trabalho, com todos os ícones em atalho ou para pesquisa conforme abaixo: 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 

DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

002 

Revisão: 

1 

Página:  

3/4 

Início da vigência: 

Setembro/2018 

SISTEMA IDS SAÚDE 

4.2 -  CADASTRO DE INSUMOS IDS SAÚDE 

a) Para início do sistema, ou cadastrar medicamentos novos no IDS SAÚDE, após a etapa 3.2 deste POP, o 

responsável deverá clicar no ícone da barra superior onde tem o símbolo de flecha e abrirá a escrita 

ESTOQUE; 

 

 

b) Clicar no ícone CADASTROS, INSUMOS, e irá abir a tela para cadastro dos medicamentos, conforme 

abaixo, onde deverá ser preenchido todos os dados, com o nome do medicamento descrito sempre 

genérico e com miligramas – no ítem controla estoque sempre colocar Lote do fabricante (inclui lote e 

validade) e no item ALERTAR VENCIMENTO sempre digitar 30 dias: 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO: 

 

POP Número: 

002 

Revisão: 

1 

Página: 

4/4 

Início da vigência: 

Setembro/2018 

SISTEMA IDS SAÚDE 

c) Após feita a primeira tela, ir dando enter até ir abrindo todas as telas, INSUMO, ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS, COMPLEMENTO E ESTOQUE para finalização do cadastro conforme abaixo. Nesta última tela 

clicar em GRAVAR (verde) e o medicamento já estará disponível para uso no sistema; 

 

 

4.3 – CADASTRO DE MEDICAMENTOS SUJEITOS À CONTROLE ESPECIAL/VINCULADO HÓRUS 

a) Proceder da mesma forma dos itens 3.3 – a, b – Porém na tela do COMPLEMENTO, deverá ser inclusos 

Princípio ativo (já cadastrado no sistema), categoria DCB – Assim ele irá fazer parte do livro de registro de 

substâncias de controle especial. No Prod. Sistema Hórus procurar pelo principio ativo e ao finalizar o 

cadastro GRAVAR. 

 

 

 



15 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO: 

 

POP Número: 

003 

Revisão: 

1 

Página: 

1/5 

Início da vigência: 

Setembro/2018 

PEDIDOS/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

1.0 - MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta, carimbo; 

b) Impressos (planilhas e anexos);  

c) Acesso a computador, internet e impressora;  

d) Mesa, cadeira;  

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para realizar o pedido/solicitação de compra de insumos. 

3.0 -  ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia – Farmacêutico 

Setor de Licitações 

Setor de Compras 

Empresas contratadas 

4.0 – PROCEDIMENTOS 

4.0.1 – DO PEDIDO E COMPRA DE MEDICAMENTOS (MUNICIPAL): 

 

4.0.1.1 - DA MONTAGEM DO PEDIDO (LICITAÇÃO): 

a) O pedido de medicamentos (compra) deve ser realizado pelo(a) farmacêutico(a) responsável, através de 

um levantamento da quantidade e variedade de medicamentos que serão necessários, para no máximo 6 

meses ou conforme necessidade;  

      b) Deverá ser registrado em uma planilha (Prévia Pregão Presencial) contendo todos os itens a serem 

licitados/comprados constando os seguintes dados: 

 

Ítem Código 

BR 

Qtde Unid. Especificação – 

Medicamento 

Valor Unit. Valor Total 

         c) O campo Item deve ser numerado conforme sequência do pedido (ex: 1,2,3,...), Código BR código do 

medicamento do Banco de Preço em Saúde (BPS),  Qtde (Quantidade) é o número em Caixas do medicamento a 

ser comprado (ex: 10 – dez caixas), o campo Unid (Unidade) deve ser preenchido conforme for o tipo do 

medicamento (ex: FR – frasco, CX - Caixa, TB – tubo pomada), Especificação – Medicamento deve constar 

sempre o descritivo completo do medicamento (principio ativo) segundo DCB (Denominação Comum Brasileira) e 

a quantidade sempre em caixas com o número de comprimidos que a mesma contém – (ex: Dipirona 500mg – 

Comprimido – Caixa com 500 comprimidos), no Valor Unit. (Valor Unitário) deve ser descrito o menor valor em 

reais cotado por caixa dentre as três empresas ou mais, no Valor Total inserir o valor em reais da Quantidade 

multiplicado pelo valor Unitário de cada caixa (ex: 50 x 3,00 = R$ 150,00); 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA 
REVISÃO: 

 

POP Número: 

003 

Revisão

1 

Página: 

2/5 

Início da vigência: 

Setembro/2018 

PEDIDOS/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

d) O pedido, prévia de Pregão Presencial, deverá ser enviado às empresas (distribuidores), que aceitarem, e ter 

ao menos cotação de valores de três (03) empresas diferentes;  

e) Fazer cotação de cada ítem do período de 180 dias (6 meses) através do site BPS (Banco de Preços em 

Saúde); 

f) Utilizar para base de consulta editais de licitações e contratos similares firmados entre entes da Administração 

Pública, atas de registro de preços (em até 180 dias), e outros sites específicos de aquisições de 

medicamentos; Não se utilizar da tabela CMED. 

g) Com as cotações em mãos o farmacêutico/responsável, analisa os valores de cada ítem, baseando-se em um 

valor aceitável entre todas as estimativas, e finaliza o descritivo do pedido, conforme tabela descrita acima. 

h) Deverá constar no processo o Termo de Responsabilidade de cotação de preços e a Relação do descritivo de 

valores de referência assinado pelo farmacêutico/responsável; 

       i)  Fazer um Oficio com o pedido de abertura de novo Pregão Presencial para compra de medicamentos assinado 

pelo farmacêutico responsável e secretário municipal de saúde aos cuidados do prefeito municipal; 

j)  Finalizar o processo e enviar com os anexos devidos ao setor de Licitações da Prefeitura Municipal e no 

email: licitacao@barracao.pr.gov.br , para aprovação e providências cabíveis; 

 

4.0.1.2 – DOS PEDIDOS DE MEDICAMENTOS: 

a) Farmácia - Após o processo de Pregão estar finalizado (assinados pelo contratado x contratante) pela 

Prefeitura Municipal, será repassado ao responsável pelos pedidos da farmácia as cópias dos contratos pelas 

empresas.  

b) Em mãos com os contratos fazer os pedidos de cada empresa separadamente, conforme o exemplo/modelo 

da tabela abaixo: 

PEDIDO MEDICAMENTOS SMS BARRACÃO – PR – 
A.G. KIENEN & CIA LTDA 

PREGÃO PRESENCIAL 007/2018 DE 08/03/2018 
 

Ítem Qtde Unid
. 

Especificação – Medicamento Unit. Total 

06 200 CX DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG – CAIXA COM 30 
CPD 

10,65 2.130,00 

 

c) Neste pedido deve constar o nome do município, da empresa contratada, do pregão presencial e a data da 

homologação do mesmo. O número do ítem deve estar de acordo com o contrato, quantidade de acordo com a 

necessidade (nunca pedir muito para não ter problemas com vencimentos), especificação – medicamento – nome do 

medicamento do ítem, valor unitário e valor total do pedido do ítem. Deverá seguir o mesmo esquema para os demais 

itens e empresas. 

d) Após finalizar os pedidos à farmácia deverá enviar cada um separadamente no email 

compras@barracao.org.br aos cuidados do responsável pelo setor de compras, para que este forneça a Autorização  

 

mailto:licitacao@barracao.pr.gov.br
mailto:compras@barracao.org.br


17 

 
 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO: 

 

POP Número: 

003 

Revisão: 

1 

Página: 

3/5 

Início da vigência: 

Setembro/2018 

PEDIDOS/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

de Fornecimento (AF) individual de cada pedido.  

e) As AF (Autorizações de Fornecimento) quando estiverem prontas são enviadas à farmácia 

onde são conferidas uma a uma e após enviadas por e-mail (farmasms@hotmail.com) junto com o 

Pedido da Farmácia (conforme modelo do anexo acima), separadamente à cada empresa contratada 

do referido Pregão Presencial.  

f) Aguardar a confirmação do recebimento do pedido pela empresa responsável e a chegada da 

mercadoria. 

              g) Somente adquirir produtos regularizados junto à ANVISA, conforme legislação vigente. A 

regularização dos produtos consiste no registro, notificação ou cadastro (isenção do registro, 

notificação do cadastro) conforme exigência determinada em legislação sanitária especifica para cada 

categoria de produto 

 

4.0.2 – DOS FORNECEDORES 
 

a) Adquirir produtos somente de distribuidores legalmente autorizados e licenciados conforme legislação sanitária 

vigente. 

b) Proceder a qualificação de fornecedores solicitando a comprovação de regularidade perante a autoridade 

sanitária e verificar o histórico do mesmo baseado em: 

1. Confiabilidade no mercado fornecedor; 

2. Fornecimento constante e dentro dos prazos estipulados; 

3. Fornecimento de laudos técnicos dos produtos; 

4. Produtos fornecidos em embalagens apropriadas, com identificação correta, número do lote e prazo de validade; 

5. Preços coerentes; 

6. Cada fornecedor deverá ter seu histórico registrado em fichas individuais junto ao Setor de licitações. 

Para a compra de medicamentos via ORDEM JUDICIAL, proceder da mesma forma acima descrita. 

4.0.3 - DO ENCERRAMENTO DO PREGÃO PRESENCIAL 

a) Quando finalizar o Pregão Presencial poderá ser aditivado de duas formas: por quantidade do medicamento 

(quando zerar a quantidade total) ou por data (quando tiver ainda saldo em quantidade porém a data expirada) -  

entrar em contato com o setor de licitações da Prefeitura Municipal e solicitar Termo Aditivo de Quantidade de 

medicamento ( aumento em 25% da quantidade total) e se necessário tempo maior – data – em 6 meses para 

prazo de encerramento do restante que consta em saldo; 

b) Aguardar o recebimento pelo setor responsável dos termos aditivos de todas as empresas do referido 

pregão presencial; 

c) Quando recebidos proceder da mesma forma do ítem 2.1 – POP 002/2018. 

4.1) PROGRAMAS ESTADUAIS 

4.1.1 – CONSÓRCIO PARANÁ SAÚDE 

mailto:farmasms@hotmail.com
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a) A programação dos medicamentos do Consórcio ocorre trimestralmente, no início dos meses de fevereiro, 

maio, agosto e novembro de cada ano, em datas previamente estipuladas pelo Consórcio.  Quando estiver 

próximo dessa data, acessar diariamente o site do Consórcio, www.consorcioparanasaude.com.br, e  verificar  na  

área  de  notícias  se  a(s) planilha(s) já estão disponíveis para programação. As mesmas ficam no ar pelo período 

de cinco dias úteis, no qual, findo esse prazo, não é mais possível realizar a programação dos medicamentos. As 

Regionais de Saúde serão avisadas antecipadamente por e-mail sobre a abertura da programação, para então 

poderem avisar todos os municípios consorciados.   

b) A planilha informará detalhadamente: 

- Os repasses efetuados para esta programação, federal, estadual e municipal, separadamente; 

- Saldo anterior, se houver; 

- Saldo a programar - total de recurso disponível para compra (soma dos repasses com o saldo anterior). 

c) Colocar as quantidades de cada medicamento a ser programado à caneta na planilha    impressa, estimando    

as quantidades   para   aproximadamente   quatro   meses, devido   à   compra   do Consórcio ser trimestral 

(programa-se um pouco a mais para ter uma margem de  segurança  caso  haja  algum  atraso  na  entrega). 

Portanto, calcular as quantidades com  base  no  consumo  médio  para  4  meses,  descontando  da quantidade 

existente em estoque do produto, através do seguinte cálculo: QP = (CM X 4) – QE  

Onde: 

- QP: quantidade a ser programada 

- CM: consumo mensal do medicamento 

- QE: quantidade em estoque do medicamento, se houver 

1 - A programação  dos  medicamentos  é  sempre por  embalagem,  e nunca por  unidade. Por    isso, como    as    

embalagens    dos medicamentos mudam constantemente, devido  à  realização  de  novas licitações, no momento 

da programação o programador deverá prestar a  máxima  atenção  nas  embalagens  dos  medicamentos,  para  

não ocorrer  erros.  Isso ocorre para evitar fracionamento  de  embalagens quando da distribuição para os 

municípios. 

Lembrando que a unidade dos anticoncepcionais e medicamentos para terapia de reposição hormonal é cartela, e 

não comprimido, podendo o número de  cartelas  na  caixa  variar  de  acordo  com  o  fornecedor (sempre verificar 

o que está sendo informado na planilha). 

2 - Obedecer ao teto financeiro do  município,  que  está  informado  na linha  “Saldo  a  programar”,  na  parte  de  

cima  da  planilha. Caso o município não  desejar  programar  todo  o  recurso financeiro,   não   haverá  problema,   

pois o   saldo   que   restar   ficará acumulado para a próxima compra. 

3 - Programar, dentro do elenco  pactuado  no  município,  aqueles medicamentos que são mais vantajosos 

quando adquiridos através do Consórcio, com  relação  a  custo,  dificuldade  de  aquisição  do  produto devido a 

poucos fabricantes no mercado, etc. 
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                  4 - Os itens  novos  no  elenco  deverão  ser  programados  com  cautela, devido à  falta  de  histórico  de 

                 consumo,  para  não  ocorrer sobras de medicamentos posteriormente. 

               d) Após a verificação das quantidades de cada medicamento e formulação da 

           planilha manualmente, entrar novamente na planilha do Consórcio e  realizar  com  a  máxima  atenção  a  digitação 

           da  mesma.  A planilha deverá  ser  salva  repetidas  vezes  durante  o  procedimento  para  não  ocorrer perda  dos 

               dados.  A planilha deverá  ser  digitada  no  tempo  máximo  de  10 minutos. 

            Obs.:  durante a  digitação  da  planilha,  o  próprio  sistema  desconta  os valores programados do saldo do município. 

             e) O sistema deverá informar a seguinte mensagem: “Programação atualizada com sucesso!”. 

            f) Os   municípios   que   possuem   convênio   municipal   (utilizam   também  a contrapartida municipal  no   

            Consórcio,   além  do  recurso  Federal  e  Estadual), deverão realizar  o  mesmo  procedimento e  programar  a  

            planilha do  lote  municipal.  Após impressão  da  mesma,  encaminhar ao  Setor Financeiro da Prefeitura para  

            pagamento, lembrando que o mesmo deverá ser realizado   até   o   último   dia   da   programação.   Caso   não 

            seja     efetuado   o pagamento nas  datas  acordadas,  a  planilha  será  excluída  do  sistema,  e  o município só 

            poderá efetuar a compra no trimestre subsequente. 

g) valor  depositado  deverá  ser  exatamente  o  valor  programado,  para  que  não hajam  saldos.  No  

momento  do  depósito  deverá  ser  informado  ao  banco  o CNPJ do município, para identificação do pagamento. 

h) Aguardar   a   chegada   dos   medicamentos   na   Regional   de   Saúde,  

acompanhando    periodicamente    as    previsões    das    entregas    de    cada medicamento no site do Consórcio. 

i) Quando  da  retirada  dos  medicamentos  na  Regional  de  Saúde,  realizar a conferência dos mesmos. 

4.1.2 – CEAF - COMPONENTE ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

4.2.2.1 - SOLICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 

O acesso aos medicamentos do CEAF (grupos 1 e 2) deve obedecer a critérios previamente estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT). O processo de solicitação dos 
medicamentos é iniciado pelo usuário, ou seu responsável, por meio da apresentação dos seguintes documentos: 
  a) Cópia do Cartão Nacional de Saúde (CNS); 
  b) Cópia de documento de identidade; 
São aceitos como documento de identidade: Certidão de Nascimento (para crianças sem RG), RG, Carteira de 
Motorista, Carteira profissional e Carteira de trabalho. 
c) Cópia de comprovante de residência; 
d) Laudo para solicitação, avaliação e autorização de medicamentos – LME devidamente preenchido pelo 
médico prescritor; (clique aqui para baixar o arquivo) (clique aqui para preenchimento eletrônico). 
e) Prescrição médica; 
f) Exames exigidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, conforme a doença e o medicamento 
solicitado;  Consulte aqui. Digite seu CID (ex: M080), marque a opção "nova solicitação", clique em "pesquisar", 
selecione o medicamento prescrito e clique em "pesquisar" para saber quais são os exames necessários. 
g)Termo de Esclarecimento e Responsabilidade (TER) assinado pelo médico e pelo usuário ou seu responsável, 
de acordo com a condição clínica. Clique aqui. 
h) Relatórios específicos para: 
 Artrite Reumatoide,   Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do Autismo,    Distúrbio Mineral e 
Ósseo na Doença Renal Crônica, Esclerose Múltipla, Hepatite C, Ictioses Hereditárias, Síndrome de Guillain-Barré 
e   Transtorno Afetivo Bipolar do Tipo I. A solicitação será avaliada com base nos critérios definidos nos PCDT e, 
em caso de deferimento, o processo será autorizado para posterior dispensação do medicamento. 
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1.0 – CONDIÇÕES/MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta e Carimbo 

b) Computador, Internet e Impressora 

c) Mesa, clips, grampeador 

d) Acesso ao sistema IDS Saúde – Entrada de Insumos 

e) Impressos (planilhas e anexos) 

f) Pregão Presencial finalizado junto com contratos 

2.0 - OBJETIVO 

            Define as normas aplicadas na aquisição/recebimento de insumos 

3.0 - ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia – Farmacêutico 

Setor de compras 

Setor de Licitações 

Empresas contratadas 

Administrativo 

4.0 – PROCEDIMENTO 

4.0.1 – DOS MEDICAMENTOS EM GERAL 

a) Após a solicitação/pedido medicamentos para Pregão Presencial conforme POP 02/2018, aguardar a 

chegada dos insumos; 

b) No ato do recebimento dos insumos a transportadora deverá deixar os volumes (caixas) na área de 

entrada interna (primeira porta interna) da farmácia na área específica para recepção de mercadorias; 

c) Conferir se os volumes se estão de acordo com o que foi registrado na Nota fiscal. Se estiver tudo certo, 

assinar o canhoto da nota fiscal com nome do funcionário, carimbo, hora e data do recebimento. OBS: Caso 

faltar algum volume não receber a mercadoria, ela deverá ser remetida pela mesma transportadora à 

empresa que enviou e deverá especificar atrás da Nota Fiscal o motivo da devolução dos mesmos ao 

remetente (empresa), colocar carimbo e assinar com a data da devolução; 

d) Trazer as caixas para a outra área interna da farmácia (estoque) e conferir o conteúdo interno em no 

máximo 48 horas (quarenta e oito horas) após o recebimento; 

e) Inspecionar o produto quanto a sua embalagem (presença de umidade, condições do rótulo, de fechamento 

da embalagem (lacre) e condições da caixa; 

f) Inspecionar o produto quanto à qualidade macroscópica – sinais físicos – odor, presença de precipitados, 

separação de fases, homogeneidade da coloração e presença de sujidades). Deverá constar o laudo 

analítico de controle de qualidade de cada medicamento; 



21 

 
 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA 
REVISÃO: 

 

POP Número: 

004 

Revisão: 

1 

Página: 

2/14 

Início da vigência: 

Setembro/2018 

ENTRADA/RECEBIMENTO DE INSUMOS 

g) Cada Pregão deverá ficar em uma pasta identificada com número do processo e contendo as planilhas de 

recebimento de medicamentos x planilha de Inconsistências de medicamentos x planilha ocorrências em 

contratos, para que possa ser identificado qualquer ocorrência na divergência no recebimento da 

mercadoria. 

h) Observar se a medicação da Nota Fiscal está de acordo com a AF e o pedido enviado pela farmácia.  Deve 

ser conferido Nota fiscal x Pregão Presencial, o nome do medicamento, quantidade, valor unitário, valor 

total. A nota fiscal deverá ser anotada na planilha de recebimento para conferência da entrada dos 

produtos. 

i) Verificar a data de validade se é maior que 6 meses. Caso estiver com vencimento próximo ou de 3-6 

meses fazer a devolução do produto, ou conforme for utilizar comunicar a empresa sobre o fato, para caso 

haja sobra do produto (não utilizado) será feita a troca por validade maior do restante; 

j) Em caso de suspeita de produtos falsificados, corrompidos, adulterados, alterados ou impróprios para o 

uso, separá-los imediatamente dos demais produtos, em ambiente seguro e diverso da área de 

dispensação, com identificação clara que não se destinam ao uso aos usuários. O farmacêutico deverá 

imediatamente notificar a autoridade sanitária competente, informando os dados de identificação do produto 

de forma a permitir ações sanitárias pertinentes. 

k) Após feita toda a conferência dos insumos, deve-se tirar uma cópia da nota fiscal carimbada, assinada e 

datada pelo responsável do recebimento da mercadoria para anexar junto ao contrato da empresa do 

referido Pregão Presencial. A Nota fiscal original é enviada ao Secretário Municipal de Saúde no mesmo dia 

e após entregue pelo mesmo ao setor administrativo da prefeitura municipal para empenho. 

l) A Nota fiscal deve ser lançada no programa informatizado da farmácia – IDS SAÚDE – ícone Entrada de 

Insumos – clicar em Manutenção – irá abrir a tela abaixo, onde serão repassados todos os dados 

provenientes da nota fiscal como: Data do recebimento, Operação (Consórcio, pregão,..) , Número licitação, 

Fornecedor, Número empenho,(Numero autorização de fornecimento), Documento ( número da nota fiscal), 

se necessário digitar o que necessitar na observação e dar “enter”; Abrirá tela abaixo: 

 

 



22 

 
 

 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA 
REVISÃO: 

 

POP Número: 

004 

Revisão: 

1 

Página: 

3/14 

Início da vigência: 

Setembro/2018 

ENTRADA/RECEBIMENTO DE INSUMOS 

m) Abrirá a segunda tela, conforme abaixo, onde será inserido- digitado um a um o nome do insumo 

(medicamento), o lote do fabricante, data de validade, quantidade e valor unitário. O valor total o sistema 

automaticamente fornece. Após inserir todos os medicamentos clicar no GRAVAR.  

 
 

 
n) Ao finalizar (gravar) a entrada de todos os itens, será gerado uma guia com todos os descritivos da 

nota fiscal, esta deverá ser assinada pelo farmacêutico responsável pela operação e anexada junto à 

cópia da Nota Fiscal no processo do Pregão Presencial para controle interno e arquivada. 
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4.0.2 – DOS MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS 

a) Proceder da mesma forma POP 003/2018 ítem 4.0.1 ; 

b) Todos os medicamentos sujeitos a controle especial da portaria 344/98 deverão ser lançados – entrada - no 

programa IDS SAÚDE somente. 

c) A Nota fiscal porém deverá ficar retida uma cópia no envelope próprio de ENTRADAS - conforme for o 

trimestre em vigência, para conferência do balancete trimestral junto à vigilância sanitária municipal. 

 

4.0.3 – DOS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA GSUS – SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL DO SUS 

 

a) O cadastro de cada paciente é individual e deverá ser feito no ato da primeira entrega do medicamento ou 

pelo primeiro pedido médico junto a farmácia da secretaria municipal de saúde. O paciente deverá estar 

cadastrado no sistema IDS do município para após ser cadastrado no programa GSUS. 

b) O farmacêutico responsável deve acessar o sistema pelo site: http://gsus.saude.pr.gov.br/. – inserir seu 

usuário e senha e entrar no sistema; 

 

 

 

 

 

 

 

http://gsus.saude.pr.gov.br/
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a) Clicar no ícone SAME (tela superior) – Cadastro de paciente – Inserir nome do paciente e pesquisar. Caso não 

esteja cadastrado, irá aparecer um ícone Cadastrar paciente.  

 

b) Após, abrirá a tela abaixo, onde deverão ser inseridos todos os dados que o programa pede para fazer cadastro 

completo do paciente. Quando finalizado é impressa a guia de cadastro do paciente onde fica arquivada na 

farmácia na pasta de cadastros GSUS; 
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c) Após o paciente deverá ser cadastrado no referido programa que faz parte – Clica no ícone FARMACIA – 

Programa especial – Cadastrar Programa Especial ; 

 

 

d) Abrirá a tela onde será preenchido EAS – Barracão – PR (nome do município), o nome do paciente, situação 

(todas) e o tipo do programa(diabetes, hanseníase, tuberculose,...) seleciona um deles q irá fazer parte e 

clicar em pesquisar; 
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e) Vai abrir o nome do paciente - seleciona o nome do paciente e vai no ícone INCLUIR NOVO PACIENTE. 

 

 

f) Preencher todos os dados que solicitar na tela e quando finalizado clicar em Salvar e Enviar para análise. 

Assim será preenchida toda guia para inclusão no programa especial que o paciente fará parte. Novamente 

é impressa a guia que irá para análise junto à 8ª Regional de Saúde para aceitação. 
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a) Depois de aceito, o nome do paciente já irá fazer parte do programa quando for aberta a guia para dispensação. 

 

 

4.0.3.2 – Tamiflu, Anticoncepcionais Orais e Injetáveis, Insulinas, Hanseníase, Tuberculose, Repelentes, 

Testes Rápidos, Preservativos, Gel lubrificante 

 

a) Os medicamentos cadastrados pelo Programa GSUS são fornecidos diretamente da 8ª Regional de Saúde 

de Francisco Beltrão – PR ao município. 

b) Para ingresso no sistema um farmacêutico fica responsável para alimentar as informações no mesmo, onde 

recebe um login e cria sua senha que é individual e intransferível para acesso a toda funcionalidade do 

sistema. 

c) O responsável retira a medicação junto à 8ª Regional em Francisco Beltrão e traz para o município junto 

com a guia de remessa, que contém toda informação necessária para transporte e entrada da medicação 

fornecida; 

d) Quando chega no município faz-se a conferência dos medicamentos e guia de remessa conforme POP 

003/2018 – ÍTEM 4.0.1.; 

e) O farmacêutico responsável deve acessar o sistema pelo site: http://gsus.saude.pr.gov.br/. – inserir seu 

usuário e senha e entrar no sistema 

 

http://gsus.saude.pr.gov.br/
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f) Entra no sistema, clica no ícone – FARMÁCIA – Guia de Remessa – Registrar Guia de Remessa UAF; 

 
 

 
g) O sistema irá remeter e mostrar as guias que estão em aberto (não conferidas no sistema); 
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5.0 -  DAS DEVOLUÇÕES DE MEDICAMENTOS POR ESF`S 

a) Medicamentos que necessitam ser devolvidos/remanejados dos ESF´s à Farmácia Central – NIS I – 

(por sobra de entregas, alta quantidade em estoque que pode ser perdido pela validade próxima, 

medicamentos que não serão utilizados,..)  a farmacêutica deverá armazenar os mesmos em caixas 

de papelão e lacrar, para que sejam enviados pelo motorista da secretaria de saúde à Farmácia 

Central no mesmo dia; 

b) A farmacêutica responsável do ESF deve fazer uma guia de transferência, dando a baixa na 

medicação em seu estoque e incluindo automaticamente a medicação no estoque da farmácia Central 

– NIS I- através do programa IDS Saúde, seguindo os passos abaixo: 

c) O Farmacêutico cadastrado no sistema deverá acessar o mesmo no Google – ícone na barra de 

ferramentas ID SAÚDE 2.06.1; 

d) Preencher o nome de acesso e senha e acessar. Ir dando enter até abrir a tela inicial com as entradas, 

saídas,... 
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5.0 -  DAS DEVOLUÇÕES DE MEDICAMENTOS POR ESF`S 

e) Medicamentos que necessitam ser devolvidos/remanejados dos ESF´s à Farmácia Central – NIS I – 

(por sobra de entregas, alta quantidade em estoque que pode ser perdido pela validade próxima, 

medicamentos que não serão utilizados,..)  a farmacêutica deverá armazenar os mesmos em caixas 

de papelão e lacrar, para que sejam enviados pelo motorista da secretaria de saúde à Farmácia 

Central no mesmo dia; 

f) A farmacêutica responsável do ESF deve fazer uma guia de transferência, dando a baixa na 

medicação em seu estoque e incluindo automaticamente a medicação no estoque da farmácia Central 

– NIS I- através do programa IDS Saúde, seguindo os passos abaixo: 

g) O Farmacêutico cadastrado no sistema deverá acessar o mesmo no Google – ícone na barra de 

ferramentas ID SAÚDE 2.06.1; 

h) Preencher o nome de acesso e senha e acessar. Ir dando enter até abrir a tela inicial com as entradas, 

saídas,... 
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5.0-  DAS DEVOLUÇÕES DE MEDICAMENTOS POR ESF`S 

                
 
 

1. Entrar no ícone TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS, ajustar a data de saída se for necessário 
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4.0 -  DAS DEVOLUÇÕES DE MEDICAMENTOS POR ESF`S 

2. No  ícone UNIDADE DE DESTINO – selecionar 2 - Centro de Saúde NIS I – no ícone LOCAL ARM. 

DESTINO – seleciona a Farmácia Central – 15 - será redirecionada a medicação. 

 

 

3. Na tela de dispensação, digitar o nome do medicamento e clicar em cima do mesmo, seleciona lote e 

validade, quantidade (transferida), assim simultaneamente com cada medicamento. O restante como 

valor unitário e quantidade pendente o sistema que inclui automaticamente. Quando finalizar clicar em 

GRAVAR 
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5.0 -  DAS DEVOLUÇÕES DE MEDICAMENTOS POR ESF`S 

4. A medicação e a guia irão ser recebidas pela farmácia central, conferidas e guardadas pois os 

medicamentos da guia entram no estoque da farmácia automaticamente na hora da transferência, 

assim só precisando ser conferidos os lotes, validade, quantidades se foram transferidos corretamente 

do estoque do ESF à Farmácia Central. A medicação deverá ser armazenada conforme padrão de 

estoque. 
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1.0 – CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta e Carimbo 

b) Computador, Internet e Impressora 

c) Mesa, clips, grampeador 

d) Acesso ao sistema IDS Saúde  

e) Impressos (planilhas e anexos) 

f) Pregão Presencial finalizado junto com contratos 

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas aplicadas na dispensação de insumos 

3.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia Interna NIS I 

      Farmacêuticos e Auxiliar de Farmácia 

4.0 – PROCEDIMENTO 

4.0.1 - AVALIAÇÃO DA RECEITA 

Confirmar os seguintes dados: 

a) Nome do paciente: verificar se o medicamento é para a própria pessoa ou se ela 

está retirando a medicação para outra pessoa; 

b) Os medicamentos prescritos nas receitas da UBS devem estar escritos pelo nome 

genérico; 

c) Nome do medicamento: se estiver prescrito pelo nome comercial certificar-se do 

nome genérico; 

d) Forma farmacêutica: cápsula, comprimido, solução, creme, pomadas, gotas, xaropes, suspensão, etc.; 

e) Concentração; 

f) Quantidade; 

g) Data, carimbo e assinatura do prescritor com registro no respectivo conselho profissional; 

h) Validade da receita, conforme tabela abaixo: 

 

VALIDADE 

6 meses :Anti- hipertensivos, Hipoglicemiantes, Fitoterápicos, Outros de uso contínuo 

  30 dias: Psicotrópicos 

10 dias:  Antimicrobianos 

OBS.: A receita deve estar escrita com letra legível. Na dúvida não dispensar o medicamento e orientar o 

paciente para retornar ao serviço que forneceu a receita. Para os pacientes que retiram os medicamentos na 

farmácia popular a validade da receita é de 6 meses. 
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4.0.2 -  FLUXO PARA DISPENSAÇÃO 

a) Ler atentamente a receita, verificar se o medicamento prescrito já não foi fornecido, e conferir os dados do 

paciente. 

b) Fornecer a medicação conforme prescrição médica, anotando na cartela/frasco/bisnaga do medicamento 

em fita crepe a posologia (quantidade de comprimidos, horário das tomadas) e orientando o paciente novamente 

quanto ao uso. Se houver necessidade de fracionamento, efetuar de maneira a conservar a identificação do 

medicamento (Somente podem ser fracionados medicamentos que venham em cartelas separados em unidades 

picotadas com lote e validade individual). Não aceitar prescrições com rasuras. Embalar os medicamentos em 

sacolas ou sacos de papel para ser entregue ao paciente. 

c) Cada medicamento da receita que foi aviada deve receber o carimbo de fornecimento com a data e rubrica 

do funcionário. A 1ª via para evitar duplicidade de entrega e a 2ª para fins de supervisão/auditoria. Prescrições 

entidades como hospitais, clínicas, ARSS de outros municípios do estado deverão constar em identificação 

impressa com todos os dados da instituição, contendo nome completo do paciente, medicamento com dosagem, 

posologia e frequência de tratamento, data e carimbo profissional prescritor para serem aviadas. A via original 

fica retida na farmácia e uma cópia da mesma volta com o paciente; No caso de receitas com apenas a primeira 

via solicitar cópia ao usuário e proceder da mesma forma. Receitas oriundas de Hospitais, clinicas somente 

serão dispensadas mediante identidade e cartão da família do município. 

d) Os medicamentos devem ser dispensados ao próprio usuário. Caso não haja possibilidade do paciente 

comparecer este deverá mandar o documento de identidade e cartão da família do município pela pessoa 

devidamente identificada. Cada pessoa terá direito a retirar medicamentos para, no máximo, dois diferentes 

usuários, revendo-se esta norma nos casos extraordinários. Os boletins de ocorrência de furto/extravio de 

documentos têm validade de sete dias. Após este período não poderão ser aceitos para dispensação de 

medicamentos. Somente serão aceitos documentos com foto. 

e) As prescrições médicas elaboradas para um período de tratamento superior a 30 dias – doenças crônico-

degenerativas– deverão apresentar, de maneira explícita e pelo médico, a identificação do referido período de 

tratamento (até o limite de seis meses) por meio da posologia e quantidade total de unidades farmacêuticas a 

serem utilizadas e/ou por meio da descrição do tempo. A dispensação deverá ser de forma gradual, para cada 

trinta/sessenta dias de tratamento, conforme necessidade do paciente, obedecendo-se a posologia 

especificada pelo prescritor. Caso não conste descrição do período, ou somente esteja especificado uso 

contínuo, os medicamentos serão dispensados para o prazo máximo de trinta/sessenta dias de tratamento. 

f) Em relação aos medicamentos controlados Portaria 344/98 (Psicotropicos), somente poderão ser 

fornecidos pela farmacêutica mediante receita médica, e documento de identidade, e dispensados na 

quantidade prescrita pelo médico, ou conforme necessidade do controle da medicação ao paciente para no 

máximo 30 dias, tendo também a receita os mesmos trinta dias de validade, a contar da data da emissão 

(VER POP 006/2018). 
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g) Medicamentos Excepcionais (LME) / DST/AIDS – O paciente deverá trazer toda documentação necessária 

para abertura do processo, juntamente com os protocolos médicos, e estes são encaminhados para 8ª Regional 

de Saúde em Francisco Beltrão, para aprovação. Após cadastrado, o paciente retira na farmácia do Posto de 

Saúde do Centro mensalmente na parte da tarde, dispensados pela farmacêutica Micheli responsável pelo 

programa, assinando o controle de retirada de medicamento. 

h)  Medicamentos Anticoncepcionais Orais e Injetáveis – A paciente deve estar cadastrada no sistema IDS e na 

relação da farmácia (planilha de controle interno), onde a primeira consulta deverá ser feita com o médico do seu 

ESF para a primeira dispensação do tipo de anticoncepcional que se enquadra no seu caso. A paciente dirige-se a 

farmácia e recebe uma carteirinha na cor rosa de onde trimestralmente ou mensalmente, dependendo do tipo do 

anticoncepcional, retira e é anotada a data da retirada na carteirinha e na folha de controle da farmácia (Anexo 

baixo modelo). 

 
 

Após é dado baixa no sistema IDS conforme item 4.0.2.1 deste POP e no sistema GSUS ítem 4.0.2.2 deste POP; 

 

i) Confirmar se o medicamento entregue corresponde ao prescrito quanto ao: princípio ativo, concentração, forma 
farmacêutica e quantidade. Verificar a data de validade do medicamento antes da dispensação; 
j) Orientar o paciente quanto ao uso correto do medicamento, enfatizando a importância de cumprir o tratamento 
completo, mesmo após o desaparecimento dos sintomas, horários da administração, dose, possíveis reações 
adversas, interações com alimentos ou com outros medicamentos e conservação adequada do medicamento no 
ambiente domiciliar; 
k) Dar baixa no medicamento no Sistema IDS – conforme ítem 4.0.2.1 -  verificando a data de validade, lote e 
quantidade; 
l) Dispensar quantidade para 30 dias de tratamento para os medicamentos de uso contínuo; 

            m) Consultar a lista de medicamentos fornecidos na UBS;  
n) Não dispensar medicamentos cujas receitas estejam inelegíveis; 
o) Contatar o profissional prescritor caso haja alguma dúvida. 
p) Pacientes maiores de 60 anos, deficientes físicos, gestantes terão prioridade no atendimento, desde que a 
receita médica seja do próprio paciente ou familiar. 
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q) A nomenclatura utilizada é obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira (DCB). 

r) Não é permitido o recebimento e dispensação de amostra-grátis de medicamentos, bem como, 

devoluções/doações de usuários. 
s) O acesso às dependências da Farmácia e respectiva sala de estocagem é restrito aos funcionários do setor. 

Demais servidores somente podem ter acesso quando acompanhados por funcionário da Unidade de 

Assistência Farmacêutica. A sala de dispensação e de estocagem devem ficar chaveadas. A posse das chaves 

é de exclusiva responsabilidade do Farmacêutico e/ou funcionário designado e não deve ficar acessível a 

funcionários estranhos ao serviço. 

t) Medicamentos para hanseníase, Insulinas e Tuberculose serão dispensados mensalmente aos pacientes, 

onde no sistema GSUS 4.0.2.2 deste POP é dada a baixa no nome do próprio paciente com a data da retirada e 

a quantidade dispensada. 

4.0.3 – DISPENSAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANTIMICROBIANAS/ANTIBIÓTICOS 

Baseado na RDC 20/2011, que regulamenta a dispensação de medicamentos à base de substâncias 

antimicrobianas, isoladas ou em associação, seguem as orientações:  

 

1. Solicitar ao usuário o receituário e o cartão da UBS (quando for receita médica fora da UBS do município);  

2. Conferir o receituário que deve estar em duas vias, sem rasuras, possuir data, assinatura e carimbo do 

prescritor. 

3.  A receita de antimicrobianos é válida por 10 (dez) dias, a contar da data de sua emissão. Em caso de 

tratamento contínuo, a receita poderá ser utilizada dentro de um período de 90 dias, a contar da data de sua 

emissão e desde que ela contenha a indicação de uso contínuo com a quantidade a ser utilizada a cada 30 

dias;  

4. Conferir a data de validade do medicamento e lote no ato da dispensação;  

5. Carimbar 2ª via da receita com o carimbo de fornecimento, indicando a quantidade dispensada, datar e 

assinar. Devolvê-la ao paciente. Reter a 1ª via na farmácia.  

6. Dar baixa no sistema IDS SAÚDE (ítem 4.0.2.2 – abaixo) da receita médica e arquivar em um envelope 

próprio para antibióticos, separadas das demais receitas; 

7. Orientar o paciente levar as duas vias caso o mesmo tenha que comprar a medicação, sendo que a 1ª ficará 

retida no estabelecimento;  

8. Orientar o paciente quanto ao uso correto da medicação; 

9. Promover o uso racional de medicamentos;  

10. Contribuir no controle do agravo ou da doença tratada;  

11. Informar o paciente sobre as reações adversas mais comuns , se houver;  

12. Informar o paciente sobre possíveis interações medicamentosas, se houver;  
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4.1 – SAÍDA/BAIXA DE PRESCRIÇÕES/MEDICAMENTOS NO SISTEMA IDS 

a) O Farmacêutico cadastrado no sistema deverá acessar o mesmo no Google – ícone na barra de 

ferramentas ID SAÚDE 2.06.1; 

b) Preencher o nome de acesso e senha e acessar. Ir dando enter até abrir a tela inicial com as entradas, 

saídas,...  

 

 

 

 

c) Clicar no ícone SAIDA DE INSUMOS na tela inicial do sistema, inserir conforme ordem os dados da 

receita médica: Data Saída, 42 – usuário – Nome usuário – digitar o nome do paciente e clicar em cima, 

Profissional solicitante (Nome médico, enfermeiro, nutricionista,...) responsável pela prescrição que já 

devem estar cadastrados no sistema. Caso o profissional não esteja cadastrado no sistema, o nome do 

profissional deverá ser descrito na observação. Clicar em seguida no ícone itens par abrir a segunda 

página. 
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d) Insumo – nome do medicamento – descrever e clicar em cima, Lote do fabricante - seleciona o lote 

dispensado já com a validade, Quantidade – número de medicamentos dispensados (em número, caixas, 

tubos,...) – sistema vai fornecer automaticamente o valor total em reais R$ – e assim proceder com cada 

ítem de medicamento. Ao finalizar a receita médica clicar em Gravar, onde abrirá uma Guia de 

fornecimento em nome do paciente com os todos os dados da prescrição fornecidos para conferência e 

inclusão no sistema. 
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4.1.2 – SAÍDA/BAIXA DE PRESCRIÇÕES/MEDICAMENTOS NO SISTEMA GSUS 
 

a) O farmacêutico responsável deve acessar o sistema pelo site: http://gsus.saude.pr.gov.br/. – inserir seu 

usuário e senha e entrar no sistema; 

b) Entra no sistema, clica no ícone – FARMÁCIA – Dispensação – Registrar Dispensação ; 

 

c) Abrirá a segunda tela solicitando o nome do medicamento, digitar e clicar em cima do nome que deseja de 

medicamento que ficará na cor lilás;

 

 

 

 

 

 

http://gsus.saude.pr.gov.br/
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d) Aparecerá o nome do medicamento com os referidos lotes e quantidade em estoque no sistema – Vai no 

ícone DISPENSAR – inserir a quantidade do medicamento a ser dispensado e na observação colocar a UBS de 

origem NIS I (para preservativos e gel) ou o nome do paciente (se for anticoncepcional, oseltamivir,..). 

 
 

e) Para Insulinas/Hanseniase/Tuberculose – Após os pacientes já estarem cadastrados no sistema, ítem 4.0.3.1 

– POP 003/2018, o farmacêutico entrará normalmente no sistema GSUS como já descrito porém, clica no ícone 

FARMÁCIA – PROGRAMA ESPECIAL – DISPENSAR PROGRAMA ESPECIAL;

 

 

 

 



 

42 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

005 

Revisão: 

1 

Página:  

9/16 

Início da vigência: 
Setembro/2018 

DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 
f) Abrirá uma nova tela onde terá que ser inserido o nome do paciente, clicar em selecionar se o nome estiver 

correto e for o paciente e selecionar o tipo de programa (diabetes, hanseníase,...) e pesquisar; 

 

 

 
g) Feito isso, o nome do paciente irá ser mostrado na tela e clicar em DISPENSAR - abrirá a tela Dispensar 

Programa Especial já em nome do paciente que retirou a medicação, assim insere no ícone aberto na cor 

VERMELHA, onde digita-se a quantidade dispensada (dispensar) e na observação ou anota-se as unidades usadas 

de insulina ou quantidade de comprimido que o paciente usa diariamente. No caso do paciente não retirar algum 

medicamento pq tem em casa ou não usa mais, terá que ir no ícone Motivo Não Dispensação e selecionar o motivo 

de não ser fornecido – após todo processo GRAVAR; 
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h) Abrirá uma guia de dispensação e imprimir. 

 

i) Pacientes INSULINO-DEPENDENTES – No ato do seu cadastro recebem uma carteirinha controle na cor 

amarela, CARTÃO DO DIABÉTICO, onde é preenchido: Nome, Endereço, Médico solicitante, Tipo insulina 

utilizada, Quantidade de frascos mensal, doses em UI (unidades) aplicadas diariamente, data que retirou e 

assinatura do responsável pela dispensação. 

 
 

 
 

4.1.3 – TRANSFERÊNCIAS DE INSUMOS ESF`S 

 

 

a) Os medicamentos para os ESF´s que possuem farmacêuticos responsáveis – ESF Bairro Industrial e ESF 

Copasa – são enviados conforme pedido pelas farmacêuticas através de listas no sistema IDS; 

b) Na farmácia Central é comunicado que foram enviadas guias de pedidos e uma cópia da guia tbm vem 

impressa para que seja organizada a medicação e dispensada aos ESF´s. São dispensados 

medicamentos para entregas de Hipertensos/Diabéticos realizadas Trimestralmente e medicamentos 

básicos e antibióticos.  

c) Pela guia impressa a medicação é dispensada, cuidando quantidade que foi pedida, anotando lote e 

validade do que está sendo levado. Após as guias são baixadas no sistema IDS Saúde seguindo a ordem 

abaixo: 

1. O Farmacêutico cadastrado no sistema deverá acessar o mesmo no Google – ícone na barra de 

ferramentas ID SAÚDE 2.06.1; Digitar nome e senha cadastrada para cada profissional e clicar em 

acessar; 
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2. Irá abrir a tela inicial com as entradas, saídas,... – Clicar em TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS: 

 
 

3. Após entrar no ícone TRANSFERÊNCIA DE INSUMOS, ajustar a data de saída se for necessário, ícone 

UNIDADE DE DESTINO – Selecionar qual ESF (Copasa ou Industrial), no ícone LOCAL ARM. DESTINO – 

seleciona qual Farmácia do ESF (Farmácia Industrial, Farmácia Copasa) será redirecionada a medicação, no 

ícone REQUISIÇÃO DE INSUMOS, pelo dia e número seleciona a guia de remessa em aberto para envio ao 

ESF, aparecerá SITUAÇÃO – Pendente (da guia porque ainda não foi reenviada) e ir CLICAR em itens para 

adicionar o que será transferido na próxima página; 
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4. Na tela de dispensação, irá abrir a guia com toda medicação e quantidade (conforme exemplo abaixo) que foi 

solicitada. Deverá ir selecionando os itens de medicamentos um a um, clicando em cima de cada um e ajustando 

lote e quantidade se necessário, ao lado de cada medicamento irá aparecer a mensagem ENTRADA PENDENTE   

que quer dizer que o medicamento já foi conferido para a transferência no sistema IDS de cada ESF respectivo. 

Após serem conferidos todos os itens clicar no botão GRAVAR. 

 

 
5. Irá abrir uma guia de dispensação com a medicação enviada pela Farmácia que deve ser impressa, 

carimbada, assinada e anexada na lista de pedido original proveniente do ESF. 
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4.1.4  -  DISPENSAÇÃO MEDICAMENTOS GRUPOS HIPERTENSOS E DIABÉTICOS (ESF CENTRO E ESF 
RURAL) 

a) Os cadastros de pacientes só terão validade dentro da própria unidade de referência do paciente (Para os 

programas Hiperdia e Planejamento Familiar). 

b) ESF RURAL – Somente são dispensados os medicamentos para entregas de Hipertensos/Diabéticos que 

é feita Trimestralmente, através do pedido feito pela enfermeira responsável pelo ESF, que é enviado à 

Farmácia Central onde é organizada a medicação, anotada lote, validade e quantidade em uma planilha e 

enviado no dia das entregas. No final da entrega a medicação que sobra é recontada e descontada da 

que foi organizada no inicio para conferir o que foi entregue. A baixa da medicação se dá pelo sistema 

IDS Saúde, conforme descrição abaixo, Ítem 1 ao 4. 

 

          c) ESF CENTRO -  Medicamentos de Hipertensão/Diabetes – É feita a distribuição a cada 60 dias para 

pacientes do ESF Centro que inclui os seguintes Bairros:  Centro,  Bairro Alvorada , Bairro Simoneto, Bairro 

Nova Alvorada. Cada paciente é cadastrado no sistema Hiperdia (relacionado à enfermagem), e recebe um 

cartão de Hipertenso na cor azul,somente mediante apresentação de recetia médica onde são repassados os 

dados do pedido médico da medicação. Neste cartão é anotado o medicamento utilizado, quantidade, horário 

das tomadas, dia que retirou, Pressão Arterial, Peso e assinatura do responsável pelo fornecimento.  Em posse 

deste cartão o paciente dirige-se às reuniões, bimestralmente, realizadas pela enfermeira padrão Andréia 

Ribeiro, com palestras variadas e entrega da medicação. São apoiadas pelas Agentes de Saúde, que aferem a 

P.A. e pesam os pacientes. Os dados dos são repassados para o cartão do mesmo e estes assinam a ata de 

presença das reuniões. A medicação é arrumada pela farmácia onde anota-se tudo que foi enviado em uma 

folha controle e quando volta a medicação é contada novamente e baixada da saída para poder saber o saldo e 

o que foi fornecido. Essa baixa de medicamentos se dá no programa IDS Saúde desta forma: 
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1. O Farmacêutico cadastrado no sistema deverá acessar o mesmo no Google – ícone na barra de ferramentas ID 

SAÚDE 2.06.1; 

2. Preencher o nome de acesso e senha e acessar. Aguardar abrir a tela inicial com as entradas, saídas; 

 

3. Após entrar no ícone Saída de medicamentos – Abrirá a tela de saída de Insumos onde coloca-se a data da 
saída de medicamentos, selecionar o ítem CONSUMO PRÓPRIO, abrirá os itens Operação – 7 – Saídas para 
ESF, SETOR – digitar para onde foi os medicamentos - SAÍDA GRUPOS HIPERDIA, ESF CENTRO E ESF 
RURAL: 
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5.0 - ORIENTAÇÕES PARA DISPENSAÇÃO DE ALGUNS MEDICAMENTOS 
 

5.0.1 -  INSULINA 

 

Não agitar o frasco de insulina, a insulina deve ser misturada (homogeneizada) com delicadeza. 

a) Onde devo guardar a insulina? 

O frasco de insulina deve ser guardado na gaveta de legumes da geladeira, o mais longe possível do congelador, 

fora da caixinha de isopor ou com a caixinha de isopor destampada. 

b) Quanto tempo dura a insulina? 

A insulina depois de aberta tem validade de 30 dias, após esse tempo, perde seus efeitos. 

c) O que fazer com as seringas usadas? 

As seringas devem ser descartadas em uma garrafa de água sanitária vazia ou de amaciante vazia, para evitar 

machucar outras pessoas. 

d) Posso tomar insulina via oral? 

Não. A insulina é uma proteína que se for ingerida na forma de bebidas ou chás, será destruída pelo ácido do 

estômago e não fará efeito. 

e) Posso aplicar a insulina sempre no mesmo local? 

Se a insulina for aplicada sempre no mesmo local, o tecido sub-cutâneo (gordurinha) pode ficar endurecido, e a 

insulina não fará efeito. 

 

As insulinas NPH e REGULAR são dispensadas para 30 dias. 

5.0.2 -  TAMIFLU (OSELTAMIVIR) 

 

O Ministério da Saúde definiu pela interrupção de fornecimento de Tamiflu solução oral. Para o tratamento de 

H1N1 de crianças, passou-se a disponibilizar as formas farmacêuticas: 

Tamiflu 30mg cápsula, 45mg cápsula e 60 mg cápsula. 

A dose recomendada para crianças acima de um ano de idade e menores de 12 anos com menos de 40 Kg, 

variam de acordo com o peso, conforme especificação abaixo: 

 

PESO DOSE FREQUÊNCIA 

Menos de 15kg Fosfato de oseltamivir 30mg 2X DIA – 5 DIAS 

De 15 – 23 kg 45mg 2X DIA – 5 DIAS 

De 23 – 40kg 60mg 2X DIA – 5 DIAS 

Acima de 40kg (crianças 

e adultos) 

75mg 2X DIA – 5 DIAS 
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TAMIFLU DILUIÇÃO 2018 
 

Crianças menores de 1 ano de idade:  

0 – 8 meses 3mg/kg e 9 – 11 meses 3,5mg/kg de 12/12 horas por 5 dias. 

Cápsula de 30mg diluir em 3ml de água; 

Cápsula de 45mg diluir em 4,5ml de água; 

Cápsula de 75mg diluir em 7,5ml de água. 

Nas três situações teremos uma solução de 10mg/ml, então se a criança tem 4 meses e pesa 5kg, ficará assim:  

5kg x 3mg = 15mg 

15mg/10mg/ml = 1,5ml (esse é o volume que a criança deverá tomar de 12/12 horas por 5 dias consecutivos. 

- CRIANÇAS, ADOLESCENTES E ADULTOS que não conseguem ingerir cápsulas podem receber doses 

apropriadas de Tamiflu, abrindo as cápsulas e transferindo o conteúdo para uma pequena quantidade (1 colher de 

chá) de alimento adocicado, tais como: calda de chocolate, mel, açúcar mascavo ou refinado dissolvidos em água, 

leite condensado, calda de frutas, iogurte... a mistura deve ser agitada e todo o conteúdo deve ser dado ao 

paciente, imediatamente após o preparo. (fonte: bula Tamiflu – Roche ). 

- Para pacientes que vomitam até uma hora após a ingestão do medicamento, pode ser administrada uma dose 

adicional, conforme esquema anterior. 

- Está absolutamente contra-indicado a quimioprofilaxia, exceto: profissionais de laboratório e trabalhadores da 

saúde que manipularam secreções de um caso suspeito ou confirmado de H1N1, sem uso de EPI ou de maneira 

inadequada. Dosagem recomendada: 75mg 1X dia, por 10 dias. 

 

ORIENTAÇÕES: 

 Diluir somente no momento do uso da medicação; 

 Desprezar o restante da medicação diluída; 

 O serviço de saúde deverá fornecer seringa para medir a dose; 

 O medicamento após diluído poderá ser adicionado a alimentos ou sucos para a administração; 

 Aproximar a dosagem para mais, nunca diminuir a dose prescrita. 

5.0.3 - ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DISPENSAÇÃO 

a) Conferir no mínimo duas vezes o medicamento a ser fornecido: ao retirar o medicamento da prateleira e ao 
entregá-lo ao usuário. Orientar e solicitar que o usuário também confira o(s) medicamento(s) ao recebê-lo(s) e antes 
de utilizá-lo(s). 

 
b) Antes de dispensar o medicamento realizar exame físico da embalagem e conteúdo para verificar se existem 

alterações visíveis. 
 

c) Orientar o paciente quanto ao uso do medicamento, reforçando a importância da obediência dos horários 
anotados nas embalagens dos medicamentos. 
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MEDICAMENTOS INJETÁVEIS PADRONIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE 

1.0 – CONDIÇÕES/MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta e Carimbo 

b) Computador, Internet e Impressora 

c) Mesa, cadeira 

d) Acesso ao sistema IDS Saúde  

e) Gavetas estocagem medicamentos/Carrinho emergência 

f) Impressos (receitas e anexos) 

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas para a estocagem e dispensação de medicamentos injetáveis imprescindíveis nos postos de 

saúde. 

3.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia Interna NIS I 

Farmacêuticos e Auxiliar de Farmácia 

Posto de Saúde ESF Centro – Enfermeira e Auxiliar Enfermagem 

Posto de Saúde ESF Rural – Enfermeira e Auxiliar Enfermagem 

4.0 – PROCEDIMENTO 

1. Os medicamentos Injetáveis ficam nos Postos de Saúde padronizados por nome e a quantidade (nº 

ampolas), para maior agilidade na aplicação ou emergência que surgir nos: ESF Centro e ESF Rural; ESF 

COPASA E ESF INDUSTRIAL possuem farmacêuticas que controlam os estoques em cada ESF. 

2. Os medicamentos ficam armazenados em gavetas/carro emergência, nas salas de aplicação nos postos, 

separados um à um em caixas transparentes de plástico, em ordem alfabética, identificados com nome, 

etiquetas de lote e validade; 

3. A enfermeira de cada Posto é responsável pela aplicação e supervisão na dispensação do medicamento ao 

paciente; 

4. Uma via da receita médica é retida no dia da aplicação, e será anotada em cada uma o dia da aplicação e 

assinatura da auxiliar que fez o procedimento. Após a prescrição é guardada em uma pasta específica, e 

guardada na sala de aplicação de Injetáveis, até que a farmacêutica do ESF Centro busque as mesmas para 

reposição pela farmácia Central uma ou duas vezes na semana, conforme saída; 

5. A quantidade aplicada deve ser igual à quantidade que será reposta, caso contrário na falta de alguma 

ampola a Auxiliar e enfermeira são notificadas verbalmente e caso não seja fornecida/encontrada a receita 

médica que foi utilizada no paciente, serão notificadas pela Farmácia via Oficio e se responsabilizarão pela 

ampola que não foi reposta;  

6. As receitas médicas são recebidas na farmácia NIS I, e conforme quantidade reposta a medicação e é levada 

ao posto de saúde para reposição em sua caixa; 

7. As baixas das receitas se dá pelo programa IDS Saúde conforme POP 005/2018 ítem 4.1  
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4.1 – PLANILHAS MEDICAMENTOS E QUANTIDADES PADRONIZADAS 

 

1. As planilhas variam de acordo com a rotatividade de aplicações nos ESF´s, sendo elas: 

 

ESF CENTRO: 

 

PADRONIZAÇÃO SALA PROCEDIMENTO – POSTO CENTRO 

MEDICAMENTO QTDE LOTE VAL 

    
Aminofilina 24mg/ml Inj. 03 amp   
Bicarbonato Sódio 8,4% 05 amp                 MPP  

Butilbrometo de Escopolamina +  
Dipirona Sódica 4mg+500mg/ml 

10 amp   

Butilbrometo de Escopolamina 
20mg/ml 

05 amp   

Cetoprofeno 100mg Inj 05 amp   
Cimetidina 150mg/ml Inj 10 amp   
Complexo B Inj 10 amp   
Cloreto de Sódio 20%  03 amp MPP  
Cloreto de Potássio 19,1% 03 amp MPP  
Dexametazona 2,5mg/ml Inj 10 amp   
Diclofenaco 75 mg/ml Inj 10 amp   
Dipirona 500mg/ml Inj 10 amp   
Dimenidrato + Piridoxina 50/50mg/ml 03 amp   
Dimenidrato + Piridoxina + Glicose + 
Frutose 5/100/100/100 mg/ml Inj 

03 amp   

Dipropionato de Betametasona + 
Fosfato Dissódico de Betametasona 
5/2mg/ml 

10 amp   

Furosemida 10mg/ml Inj 05 amp   
Glicose 50% 05 amp MPP  
Hidrocortisona 100mg Inj 05 amp   
Hidrocortisona 500mg Inj 05 amp   
Lidocaína 20% S/V Fc 04 fc MPP  
Lidocaína 20% C/V Fc 04 fc MPP  
Metoclopramida 10mg/ml Inj 10 amp   
Prometazina 25mg/ml Inj. 10 amp MPP  

    
    
MPP = MEDICAMENTO 
POTENCIALMENTE PERIGOSO 
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ESF RURAL: 

PADRONIZAÇÃO SALA PROCEDIMENTO - POSTO RURAL 

MEDICAMENTO QTDE LOTE VAL 

    
Butilbrometo de Escopolamina +  
Dipirona Sódica 4mg+500mg/ml 

03 amp   

Butilbrometo de Escopolamina 
20mg/ml 

02 amp   

Cetoprofeno Inj 03 amp   
Cimetidina 150mg/ml Inj 03 amp   
Complexo B Inj 03 amp   
Cloreto de Sódio 20%  03 amp MPP  
Cloreto de Potássio 19,1% 03 amp MPP  
Dexametazona 2,5 mg/ml Inj  amp   
Diclofenaco 75mg/ml Inj 03 amp   
Dipirona 500mg/ml Inj 03 amp   
Dimenidrato + Piridoxina + Glicose + 
Frutose 5/100/100/100 mg/ml Inj 

02 amp   

Dipropionato de Betametasona + 
Fosfato Dissódico de Betametasona 
5/2mg/ml 

10 amp   

Furosemida 10mg/ml Inj 03 amp   
Glicose 50% 03 amp MPP  
Hidrocortisona 100mg Inj 02 amp   
Hidrocortisona 500mg Inj  02 amp   

Lidocaína 20% S/V Fc 04 fc MPP  
Lidocaína 20% C/V Fc 04 fc MPP  
Metoclopramida 10mg/ml Inj 03 amp   
Prometazina 25mg/ml Inj. 03 amp MPP  

    
    
MPP = MEDICAMENTO 
POTENCIALMENTE PERIGOSO 

   

    
    

 

 

2. As planilhas são fornecidas uma cópia à enfermeira responsável do ESF e uma original fica na farmácia, 

onde são preenchidos os lotes e validades de cada medicamento que está em estoque nos postos, para 

controle de vencimentos caso necessite substituição de algum medicamento.  

3. Medicamentos Psicotrópicos ficam armazenados no carrinho de emergência, dispensado/administrado 

somente mediante receituário médico. 
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1.0 – CONDIÇÕES/MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta e Carimbo 

b) Computador, Internet e Impressora 

c) Mesa, clips 

d) Acesso ao sistema IDS Saúde 

e) Impressos (receitas e anexos) 

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas aplicadas e regulamentadas pela portaria RDC 344/98. 

3.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia Interna NIS I 

Farmacêuticos e Auxiliar de Farmácia 

4.0 – PROCEDIMENTO 

Regulamentado pela Portaria 344/98, que dispõe sobre as normas para prescrição e venda de medicamentos 

psicoativos. Estes medicamentos ficam estocados em armários próprios com chaves, somente tendo acesso o 

farmacêutico aos mesmos. 

4.0.1 – NOTIFICAÇÕES RECEITAS 

 
B1 – Notificação Azul –Validade da prescrição: 30 dias a partir da data de emissão e somente dentro da 

Unidade Federativa que concedeu a numeração. Quantidade máxima por prescrição: 1 (uma) substância, 5 
(cinco) ampolas e demais formas farmacêuticas para 60 dias de tratamento. 

 C1 – Receituário de Controle Especial – Validade da prescrição: 30 dias a partir da data de emissão, em todo 
território nacional. Quantidade máxima por prescrição: 3 (três) substâncias, 5 (cinco) ampolas e demais formas 
farmacêuticas para 60 dias de tratamento, exceto os anticonvulsivantes e antiparkisonianos, que podem ser 
dispensados para 180 dias. 

 

RECEITUÁRIOS PRESCRITOS EM OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS 

 
A possibilidade de dispensação de medicamentos controlados com receitas prescritas em outras unidades 

federativas dependerá do enquadramento das substâncias (ou medicamentos que as contenham) nas listas da 
Portaria SVS/MS nº 344 / 1998 e suas atualizações. 

 
As receitas que são válidas para todo território nacional são: 
 
- notificações de receita que contenham substâncias ou medicamentos à base das substâncias presentes nas 

listas A1, A2 (entorpecentes) e A3 (psicotrópicas) – receita na cor amarela. (exceto adendos [exceções]). 
- receitas de controle especial que contenham substâncias ou medicamentos à base de substâncias presentes 

nas listas C1 (outras substâncias sujeitas a controle especial) e C5 (anabolizantes), incluindo adendos [exceções] 
das listas A e B – receitas normalmente na cor branca. 

Importante: as farmácias e drogarias ficam obrigadas a apresentar as notificações de receita A e as receitas de 
controle especial no prazo de 72 horas à autoridade sanitária, local para averiguação e visto. 
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Outras receitas têm validade somente dentro da unidade federativa onde sua numeração foi concedida: 
 
- notificações da receita B: que contenham substâncias ou medicamentos à base das substâncias presentes 

na lista B1 (psicotrópicas) – cor azul 
- notificações de receita B2: que contenham substâncias ou medicamentos à base das substâncias 

presentes na lista B2 (psicotrópicas anorexígenas) – cor azul 
- notificações de receita especial: que contenham medicamentos à base de substâncias presentes nas listas 

C2 (retinóides de uso sistêmico) e C3 (talidomida) – cor branca 
 

Quadro-resumo: 

RECEITAS PROVENIENTES DE OUTROS ESTADOS (POR LISTAS) 

Pode dispensar 
(desde que a farmácia/drogaria apresente as 
receitas em até 72h à Autoridade Sanitária 

local) 

Não pode dispensar 
(receitas válidas somente dentro da UF) 

Notificações de 
Receita A 

A1, A2 (entorpecentes) Notificações de 
Receita B 

Notificações de 
Receita B2 

B1 (psicotrópicas) 
B2 (psicotrópicas 

anorexígenas) 
A3 (psicotrópicas) 

Receitas de 
Controle Especial 

C1 (outras substâncias 
sujeitas a controle 

especial) 

Notificações de 
Receita Especial 

C2 (Retinóides de 
uso sistêmico) 

C5 (anabolizantes) 
Adendos das Listas A e B 

C3 (Talidomida) 

 

4.1 – DISPENSAÇÃO DO RECEITUÁRIO 
 

1. Acolher o paciente: 

2. Verificar no receituário médico: 

a) Nome do paciente: verificar se o medicamento é para a própria pessoa ou se ela está retirando a medicação 

para outra pessoa; 

b) Nome do medicamento ou substância: prescrita sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB); 

c) Forma farmacêutica; 

d) Concentração; 

e) Quantidade; 

f) Posologia; 

g) Data, carimbo e assinatura do médico; 

h) Validade da receita = 30 dias, a partir da data da prescrição; 

i) Checar a qual lista o medicamento pertence e se está prescrito em receituário correto;  

3. Preencher a identificação do comprador: nome, RG, endereço completo do paciente, cidade e a pessoa que 

está retirando deve assinar no verso da receita; 

4. Preencher a identificação do fornecimento: anotar o nome do medicamento, a quantidade aviada, lote, data e 

nome legível do funcionário responsável. A quantidade dispensada deve corresponder a 30 dias de tratamento ou 

conforme solicitação médica de no máximo 60 dias de tratamento; O paciente deverá assinar atrás da primeira via 

da prescrição que ficará retida na farmácia; A segunda via deverá ser devolvida para o paciente, carimbada data 

da retirada. 
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5. Caso a quantidade de medicamentos não atenda a prescrita pelo médico, pelo fato das embalagens/caixas 

serem quantias menores, deverá ser utilizado o carimbo de declaração com a quantidade que foi dispensada; 

6. Se o paciente ainda não tiver a carteira na cor VERDE de Saúde Mental, deverá ser feito pois ela é necessária 

para controle dos medicamentos que o paciente usa e as datas das retiradas, nela são anotados os dados do 

paciente como: Nome, Endereço, Médico, Medicação, Quantidade Mensal, Horários das tomadas diários, Data do 

fornecimento pela farmácia e assinatura do responsável, facilitando a comunicação entre a farmácia e a enfermagem 

quando este necessitar de consulta médica;  

 

 

 

7. Orientar o paciente quanto ao uso correto do medicamento, horários da administração, dose, possíveis reações 

adversas, interações com alimentos ou com outros medicamentos e conservação adequada do medicamento no 

ambiente domiciliar; 

8. A receita médica deverá ser lançada obrigatoriamente no sistema IDS Saúde, que possui livro de registro 

próprio para estas substâncias, conforme a seguir: 

a) Fazer o login no programa IDS Saúde como descrito no POP 001/2018, e seguir até a página de Saída de 

Insumos e clicar no ícone SAÍDA DE INSUMOS e preencher os dados conforme prescrição médica na primeira 

página e clicar em ítens até abrir próxima tela, conforme abaixo;  
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b) Preencher conforme a prescrição médica os dados dos medicamentos, onde ao selecionar um medicamento 

psicotrópico o sistema já vai automaticamente migrar ele para o livro de registro de substâncias psicotrópicas, e 

nesta página pedirá também data da receita e número da receita; 

                              

 
c) Após pronta a baixa clicar no ícone abaixo da tela GRAVAR (em verde), assim abrirá a guia para 

conferência da dispensação.  

d) A primeira via da receita médica deverá ser guardada em pasta própria, separando-as por portaria B (Azul), 

C (Branca) para ser entregue à Vigilância Sanitária com o balancete trimestral. 
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4.1.1 - LIVRO REGISTRO/BALANCETE DE SUBSTÂNCIAS  IDS SAÚDE 

a) Clicar no item ESTOQUE, no alto da página, RELATÓRIOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - LIVRO REGISTRO 

DE SUBSTÂNCIAS OU BALANCETE – Para ser impresso o balancete trimestral ou anual ao invés de Livro 

registro deve se clicar em BMPO – Balanço Trimestral e seguir os mesmos passos a seguir; 

 

b)  

c) Abrirá a tela abaixo que deve ser preenchida com os dados que solicita como tipo da lista (A, B, C,), 

Trimestral ou Anual, Data inicial da pesquisa/balancete, data final da pesquisa e clicar em IMPRIMIR; 

d)  
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e) Abrirá a tela com o livro de registro (1ª print) ou o balancete (2º print) das substâncias, conforme a 

escolha na solicitação para ser impresso ou conferido. 

 

 

 

 

 

4.2 – MEDIDAS CORRETIVAS 

1.  Solicitar a troca do receituário em caso de rasuras; 

2. Encaminhar o paciente para reavaliação médica, caso a prescrição esteja vencida. 
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DISPENSAÇÃO MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

1.0 -  CONDIÇÕES E MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta, mesa 
b) Computador, internet, programa IDS 
c) Auxiliar responsável pela farmácia e farmacêutico 
d) Acesso área estoque (prateleiras) 
e) Dispensação Interna Farmácia 

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para dispensação de medicamentos altamente perigosos. 

3.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia NIS I- Farmacêutico/Auxiliar Farmácia 

4.0 – PROCEDIMENTO 

 
    Medicamentos potencialmente perigosos, também denominados medicamentos de alta vigilância, são aqueles 

que apresentam risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes quando há falhas na sua 
utilização. Os erros no uso desses medicamentos não são os mais frequentes, porém quando ocorrem as 
consequências tendem a ser mais graves para os pacientes, podendo ocasionar lesões permanentes ou morte. 

 
 

RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS DISPONÍVEIS FARMÁCIA NIS I: 

 

- AMIODARONA 50mg/ml INJETÁVEL 

- BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% INJETÁVEL 

- CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% INJETÁVEL 

- CLORETO DE SÓDIO 20% INJETÁVEL 

- CLOPIDOGREL 75MG COMPRIMIDO 

- EPINEFRINA 1mg/ml INJETÁVEL 

- ENOXAPARINA 40mg/ml INJETÁVEL 

- ENOXAPARINA 60mg/ml INJETÁVEL 

- GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO 

- GLICOSE HIPERTÔNICA 50% INJETÁVEL 

- INSULINAS NPH E REGULAR 

- LIDOCAÍNA, ANESTÉSICO 2% COM VASOCONSTRITOR INJETÁVEL 

- LIDOCAÍNA, ANESTÉSICO 2% SEM VASOCONSTRITOR INJETÁVEL 

- METFORMINA 850MG COMPRIMIDO 

- PROMETAZINA 50mg/ml INJETÁVEL 

- TRAMADOL 50 MG COMPRIMIDO 

- TRAMADOL, CLORIDRATO 100mg/ml INJETÁVEL 

- VARFARINA 5MG COMPRIMIDO 

 
 
 
 
 

 



60 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

008 

Revisão: 

1 

Página:  

2/2 

Início da vigência: 
Setembro/2018 

DISPENSAÇÃO MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

4.1 – DISPENSAÇÃO 

a) O medicamento somente será fornecido mediante receituário médico; 

b) O auxiliar ou o farmacêutico deverá pegar o medicamento em suas caixas próprias armazenadas para 

dispensação na farmácia, onde estas possuem nome do medicamento, lote, validade e são destacadas 

com bolas na cor dourada e uma fita na cor vermelha, para que no ato da dispensação seja visível que o 

medicamento precisa ser dado ao paciente com muito cuidado e checado duas vezes;  

c) Comparar a informação do rótulo com a da prescrição; 

d) A receita médica deverá ser assinada (dupla checagem – ìtem 4.2 abaixo) pelo paciente, atendente e 

farmacêutico atrás de cada via e arquivada na farmácia. 

e) O responsável pela administração de medicamentos deve estar habilitado para realizar a atividade, bem 

como, ser supervisionado. Antes de administrar qualquer medicamento deverá aplicar a técnica das cinco 

certezas: Paciente certo, medicamento certo, dose certa, horário certo e via de administração certa. 

f) A receita médica é baixada no sistema IDS Saúde conforme POP 05/2018 – 4.1 

4.2 - DUPLA CHECAGEM DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

a) Identificar processos de maior risco e empregar a dupla checagem (duplo check) independente, na qual um 

profissional checa paralelamente o trabalho realizado por outro. Mesmo considerando que todos são 

susceptíveis a cometer erros, a probabilidade de que duas pessoas cometam o mesmo erro com o mesmo 

medicamento e o mesmo paciente é menor. 

b)  A dupla checagem independente deve se limitar aos pontos mais vulneráveis do sistema e a grupos de 

pacientes de risco, pois a presença de um elevado número de pontos de controle pode diminuir a eficiência 

dessa medida. Exemplos:  checagem  de  cálculos  de  dose  para  pacientes  pediátricos  e  idosos. 

4.3 RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA PARA PREVENÇÃO DE ERROS DE 
MEDICAÇÃO ENVOLVENDO MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

 

 Ampliar o treinamento  dos  profissionais  de  saúde  envolvidos  no  sistema  de  utilização  de 

medicamentos; 

 - Estabelecer e divulgar a lista de medicamentos potencialmente perigosos disponíveis na instituição; 

 - Fornecer  informações técnicas sobre os medicamentos, tais como as doses máximas permitidas dos 

medicamentos potencialmente perigosos; 

 - Adotar rotina de orientação aos pacientes; 

 - Informar ao paciente, à família ou ao cuidador, de forma verbal, utilizando linguagem clara e acessível, o 

esquema terapêutico e procedimentos prescritos para que ele fique alerta e ajude a evitar possíveis erros; 

 - Capacitar um familiar ou cuidador para auxiliar no monitoramento nos casos em que o paciente não for 

capaz de monitorar seu tratamento (por exemplo, idosos com dificuldades cognitivas); 

 - Fica proibida a dispensação através de ordens verbais e telefônicas e sem prescrição ou restrição deste 

tipo de dispensação exceto em situações de extrema emergência; 
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1.0 – CONDIÇÕES/MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta, Mesa, cadeira 
b) Computador, acesso internet 

2.0 - OBJETIVO 

Define as normas aplicadas diluição, formas de preparo e administração de medicamentos 

3.0 - ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia NIS I  

4.0 – CONCEITOS 

Administração de medicamentos é o processo de preparo e introdução de medicamentos no organismo 

humano, visando obter efeitos terapêuticos. Segue normas e rotinas que uniformizam o trabalho e, todas as 

unidades de internação, facilitando sua organização e controle. 

a) Nomenclatura dos Medicamentos: 

  
Nomes Químico – é a descrição exata da composição de uma droga. Um exemplo é o ácido acetilsalicílico, 

que é comummente conhecido como aspirina.  

Nome Genérico – é dado pelo fabricante que primeiro desenvolve a droga, antes que receba aprovação 

oficial. Um exemplo é o Omeprazol. 

 Nome Comercial – o nome da marca ou o nome do proprietário são os nomes sob os quais um fabricante 

comercializa uma droga. O nome comercial tem o símbolo ® no lado superior direito do nome, que indica que o 

fabricante registou a droga. Por exemplo Losec ®.  

 

b) Prescrição Médica: 

 Uma prescrição médica completa deve incluir:  

➢ nome do medicamento com letra legível;  

➢ data da prescrição;  

➢ dosagem;  

➢ a frequência ou a hora da administração; 

➢ via de administração;  

➢ assinatura do médico;  

➢ nome do doente; 

➢ organismo de comparticipação; 

número de utente/beneficiário. 

➢ Dosagem – faz parte da prescrição médica a determinação das dosagens. Estas são calculadas em 



função de determinados factores: • Idade – a dose para uma criança ou para um idoso é sempre menor do que a 

dose para um adulto.  
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➢ Peso – quanto maior o peso maior a dose ;  

➢ Sexo – geralmente as mulheres exigem doses menores;  

➢ Via de administração – a via oral permite uma absorção mais lenta e menos completa que a via 

endovenosa;  

➢ Estado geral do doente e das intolerâncias. A dosagem é indicada normalmente pelo sistema 

métrico ml/cc e sistema unitário. Para facilitar o cálculo da dose a administrar são usados dispositivos de 

medida especial ou as medidas domésticas. Nestas incorporam-se: Colher de chá 5 ml Colher de sobremesa 

10 ml Colher de sopa 15 ml Nota: 1ml = 1cc  

Na preparação da medicação a dose deve ser exacta. Assim se, por exemplo, forem exigidas 

pequenas medidas a dose deve ser calculada: 150 mg X 500 mg 5 cc X = 1,5 cc 

5.0 - PROCEDIMENTO 

Preparação de Medicamentos Dos muitos princípios gerais a ter em conta na preparação de medicamentos 
destacamos os seguintes:  

1. Antes de se iniciar a preparação dos medicamentos, e sempre que necessário, deve fazer-se uma limpeza 
cuidada da respectiva banca ou mesa de trabalho; 

 2. Lavar as mãos antes de se iniciar a preparação;  

3. Reunir todo o material necessário de acordo com a via de administração; 

 4. Confirmar o paciente se está certo; 

5. Selecionar o medicamento prescrito colocando-o sobre a banca;  

6. Confirmar com muito cuidado se se trata do medicamento certo. Para tal, ler a designação do medicamento no 
rótulo da caixa, na embalagem, no frasco ou na ampola;  

7. Confirmar igualmente se a dosagem e a via de administração estão certas; 

 8. Verificar sempre a data de validade do medicamento. 

9.Preparar o material, conforme a vias de administração: bandeja, copo se Via Oral (VO), seringa e agulha do 
tamanho indicado para cada via, algodão e álcool a 70%; - Realizar etiqueta de identificação de todos os 
medicamentos que serão preparados (conforme exemplificado acima – NÂO esquecendo das regras que devem 
ser utilizadas individualmente para cada medicamento a ser preparado);  

10. Utilizar técnicas assépticas no preparo das medicações: não toque no medicamento com as mãos. Quando 
em comprimido, mantenha-o em blister, ou coloque-o em copo; se líquido, coloque-o em copo, evitando que se 



molhe o rótulo do frasco; se injetável, utiliza técnica asséptica durante sua aspiração 
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11. Verificar a integridade dos invólucros que protegem a seringa e a agulha: se estiverem molhados, rasgados 
ou abertos, devem ser desprezados, pois não se encontram mais estéreis;  

12. Deixar o local de preparo de medicação limpo e em ordem, utilizando álcool a 70% para desinfecção da 
bancada; - Utilizar bandeja ou carrinho de medicação devidamente limpos e desinfetados com álcool a 70%;  

13. Após prepará-lo com técnica, proceder a aplicação no paciente inicie a administração, chegando ao paciente 
e chamando o paciente pelo nome e conferindo o rótulo da medicação (feito previamente) .É imprescindível 
conhecer a técnica adequada para cada via. 

5.0.1 - VIAS DE ADMINISTRAÇÃO 

1. Via Oral - Absorção intestinal, sublingual 

2. Via Injetável (Parenteral) - Via intradérmica, Via subcutânea, Via intramuscular, Via endovenosa 

3. Via Inalatória 

1. Via Oral (VO) 

 

a) Caracterizada pela ingestão pela boca. Esta via é considerada a mais conveniente para administrar-se um 

medicamento, devido ao fato de que a deglutição é um ato natural, realizado todos os dias nas refeições. 

Os medicamentos administrados por via oral são engolidos da mesma forma que os alimentos, para que as 

substâncias neles presentes, à semelhança do que acontece com os nutrientes, passem para o tubo 

digestivo e sejam absorvidas através da mucosa gástrica e, sobretudo, do intestino, de modo a chegarem à 

circulação sanguínea e serem distribuídos pelo organismo até alcançarem o sector onde têm de cumprir a 

sua missão. Como esta forma de administração apresenta inúmeras vantagens, devido à sua simplicidade 

e ao fato de não necessitar de qualquer equipamento ou assistência especiais, é a mais utilizada nos 

tratamentos ambulatórios em que a terapêutica depende do próprio paciente ou das pessoas que cuidam 

dele. Dado que as características da mucosa digestiva permitem a adequada absorção de inúmeras 

substâncias, a maioria dos medicamentos disponíveis pode ser administrada por via oral, visto que se pode 

administrar por esta via as formas farmacêuticas sólidas (cápsulas, comprimidos, pastilhas, pílulas) e as 

líquidas (soluções, essências, xaropes). 

b) As medicações para administração oral são disponíveis em muitas formas: comprimidos, comprimidos de 



cobertura entérica, cápsulas, xaropes, elixires, óleos, líquidos, suspensões, pós e grânulos.  
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c) Como alguns medicamentos tomados por via oral podem tornar-se irritantes para o estômago ou serem 

desativados pelo suco gástrico, os que evidenciam estas características são protegidos por um 

revestimento especial, denominado revestimento entérico , que não é alterado durante a sua passagem 

pelo estômago, chegando completo ao intestino, onde se desintegra e liberta o seu conteúdo. Este 

revestimento apenas é eficaz se estiver intacto no momento da sua ingestão. 

d) A absorção começa na boca e no estômago, mas efetua-se principalmente no intestino delgado. Para 

chegar à grande circulação, o fármaco primeiro tem de atravessar a parede intestinal e depois o fígado. A 

parede intestinal e o fígado alteram quimicamente (metabolizam) muitos fármacos, diminuindo a quantidade 

absorvida. 

e) Alguns fármacos administrados por via oral irritam o trato gastrointestinal e podem danificar o revestimento 

do estômago e do intestino delgado, favorecendo assim o desenvolvimento de úlceras, como, por exemplo, 

a aspirina e muitos outros anti-inflamatórios não esteróides. A absorção de certos fármacos no trato 

gastrointestinal pode ser limitada ou irregular, ou podem destruir-se no estômago devido ao meio ácido e 

aos enzimas digestivos. Apesar destas limitações, a via oral usa-se mais que as outras vias de 

administração de fármacos. As outras vias reservam-se geralmente para os casos em que um indivíduo não 

possa ingerir nada por via oral ou quando um fármaco tem de ser administrado com rapidez, em dose muito 

precisa, ou quando se trata de um fármaco cuja absorção é limitada e irregular. 

f) Está contraindicada em pacientes em condições inadequadas como vômitos, síndrome de má absorção e 

inconsciência. 

g) A absorção de substâncias pelo TGI é em sua maior parte explicável em termos de simples difusão de 

formas lipossolúveis não ionizadas. Mas ocorre também transporte ativo de certas substâncias, como 

glicídios, íons inorgânicos e orgânicos, etc. O epitélio é pouco ou nada permeável às formas ionizadas das 

drogas. 

1.1- Vantagens Via Oral: 

- Conveniência 



- Economia 

- Segurança 

- Menor tendência de ocorrerem reações alérgica. 

 

65 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

009 

Revisão: 

1 

Página:  

5/15 

Início da vigência: 
Setembro/2018 

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

1.2 - Limitações da Via Oral 

- Tende a haver um retardo na absorção da droga (média de 30 a 60 minutos) 

- Inativação metabólica ou formação de complexos 

- Espectro de reações adversas: do início ao fim do trato gastro-intestinal 

1.3 - TÉCNICA 

1. Os medicamentos administrados por via oral devem ser introduzidos na boca e engolidos, para que possam 

passar para o tubo digestivo; 

2.  Como estes medicamentos devem ser tomados numa posição vertical, caso o paciente esteja deitado deve-

se sentar ou, no mínimo, manter-se direito durante alguns momentos. Embora a deglutição das formas líquidas 

não seja complicada, deve-se tomar as formas sólidas com um pouco de líquido. Todavia, deve-se ter em conta 

que, apesar de alguns medicamentos poderem ser tomados com sumos ou leite, deve-se sempre assegurar em 

cada caso específico que o produto utilizado não perde efeito com o mesmo - neste caso, apenas se deve 

utilizar água. 

3. Caso a pessoa tenha dificuldade em engolir uma forma sólida, como acontece com muitos idosos, deve-se 

colocar o medicamento na parte posterior da língua, com o intuito de se estimular melhor o reflexo de deglutição. 

Embora se possa facilitar a administração de uma forma sólida ao proceder-se à trituração do produto, é um 

recurso que não pode ser feito em todos os casos, já que apenas se pode triturar os comprimidos não 

protegidos e as cápsulas que não sejam constituídas com um revestimento entérico (moles), não se devendo 

abrir as drágeas com protecção entérica (duras), porque o seu conteúdo deve chegar intacto ao intestino 

delgado. 

4. Como os bebês mais novos costumam ter dificuldade em engolir medicamentos sólidos, costuma-se recorrer 

a produtos líquidos, como xaropes. Quando se administra um produto líquido, deve-se verter o produto para um 

recipiente graduado ou uma colher dosadora, de modo a comprovar-se que a dose é a correcta, colocando-a ao 

nível dos olhos. Caso exista líquido em excesso, este deve ser deitado fora, sem nunca se devolver o 



medicamento ao frasco. 

5. Em caso de lactentes, pode-se facilitar a administração através da utilização de uma seringa descartável. 

Neste caso, deve-se igualmente precisar a dose, ao aspirar-se a quantidade oportuna da embalagem e 

comprová-la ao nível dos olhos, deitando-se fora o restante. Depois de se tirar a agulha, deve-se colocar a 

extremidade da seringa na boca, introduzindo-a entre o lábio e a zona dos dentes molares, de modo a se instilar 

lentamente o produto.  
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Deve-se igualmente manter a cabeça do bebé levantada, de modo a evitar a passagem do medicamento líquido 

para as vias respiratórias e o consequente quadro de aspiração pulmonar. 

1.4 - Caminhos dos fármacos: 

a) Depois da ingestão, o fármaco passa pelo sistema gastrointestinal.  

b) A maioria das drogas, é feita para serem ativas dentro do estômago, porém existem as que são manipuladas 
para desintegrar-se na alcalinidade do intestino delgado. 

c) As drogas são absorvidas e deste modo podem atravessar uma série de barreiras fisiólogicas. 

d) Desvantagens: Irritação gástrica, Interação com alimentos, Necessidade da boa vontade do paciente,  

e) Vantagens: É um meio barato, Auto-ingestão, Indolor, Possibilidade de reversão da administração. 

Exemplo: Dipirona Gotas: cada 1 ml contém: dipirona 0,50 g. 

1.5 - Via Bucal e sublingual: 

1. Via bucal é uma via de administração aplicada no interior das bochechas. Não é quase utilizada, salvo para 
administração de efeitos locais. 

2. Bucal e/ou Sublingual - Administra-se o medicamento na cavidade oral para obter um efeito sistêmico ou local, 
para obtenção de efeitos locais, em alguns casos para evitar inativação pelo suco gástrico 

- Cavidade oral: fino epitélio rico em vasos proporcionando absorção adequada e superficial 

- Formas farmacêuticas como soluções aquosas ou oleosas, colutórios, pastilhas podem ser administrados por 
esta via 

3. Riscos: absorção sistêmica de drogas que se destinam a produção de efeitos locais e sensibilização do 



paciente 

4. VANTAGENS : Fácil acesso e aplicação, Circulação sistêmica, Latência curta, Emergência -  Formas 
farmacêuticas: comprimidos, pastilhas, soluções, aerossois, etc... 

5. DESVANTAGENS : Pacientes inconscientes, Irritação da mucosa, Dificuldade em pediatria,. 

6. Via bucal:  Absorção moderada; Local: entre a bochecha e as gengivas; Orientação: não engolir a medicação e 
deixar dissolver lentamente na boca. 
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7. Via sublingual: Rápida absorção; Absorção: vasos sanguíneos do dorso da  língua; Não sofre metabolismo 
de 1ª passagem; Evita a inativação pelo suco gástrico; Orientação: não engolir a medicação. Exemplos: Isordil 
(Nitrato). Desvantagens: pouca disponibilidade Farmacêutica. 

1.5.1 - Via Sublingual 

Alguns medicamentos são colocados debaixo da língua para serem absorvidos diretamente pelos pequenos 
vasos sanguíneos ali situados. A via sublingual é especialmente boa para a nitroglicerina, que é utilizada no 
alívio da angina (dor no peito), porque a absorção é rápida e o medicamento ingressa diretamente na circulação 
geral, sem passar através da parede intestinal e pelo fígado. Mas a maioria dos medicamentos não pode ser 
administrada por essa via, porque a absorção é, em geral, incompleta e errática. 

ISORDIL®: Dinitrato de isossorbida - sublingual 2,5 mg - caixa c/ 30 comp. de cor amarela. sublingual 5 mg - 
caixa 30 comp. de cor rosa. oral 5 mg - caixa c/ 30 comp. de cor rosa. oral 10 mg - caixa c/ 30 comp. de cor 
branca. AP 40 mg (Ação Prolongada) - caixa c/ 30 cáps. 

1.5.2 - Via Intracanal: 

Via de uso odontológico exclusivo para obtenção de efeito local de fármacos junto ao canal radicular e zona 

pulpar. Apesar dos dentes estarem incluídos na cavidade oral, considera-se a via intracanal como parenteral 

pelo fato do fármaco estar sendo administrado em área pulpar, não mais considerada como pertencente ao trato 

digestivo. A cavidade pulpar recebe irrigação de vasos sanguíneos e linfáticos possuindo também terminações 

nervosas. Dependendo do estado da doença dentária, tamanho molecular do fármaco e extensão da preparação 

biomecânica, os medicamentos podem alcançar a corrente sanguínea ( CASTRO & COSTA,1999 ). 

Medicação intracanal anti-séptica (tricresol formalina, formocresol, paramonocloro- fenol canforado) é colocada 

na câmara pulpar e o dente é provisoriamente selado. 

O hidróxido de cálcio é a medicação intracanal mundialmente mais empregada, pois agrega o maior número 

de propriedades desejáveis. (Estrela, 2004; Barreto et al., 2005; Siqueira Júnior et al., 2001; Camargo et al., 



2003) Quando em contato direto com o tecido conjuntivo organizado, como polpa ou ligamento periodontal, o 

hidróxido de cálcio estimula a neoformação de dentina e cemento respectivamente.( Lopes e Siqueira, 2004). 

2. Via Parenteral – Via Injetável (IV/IM) 

 

a. Os medicamentos administrados por via injetável têm a vantagem de fornecer uma via mais rápida; 

quando a VO é contra-indicada, favorecendo, assim a absorção mais rápida. Para realizarmos esse 

procedimento, é necessário entender sobre a seringa e sua graduação e o calibre das agulhas disponíveis. 
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b. Tipos de agulha: 

• 13 x 4,5 = utilizadas para as vias intradérmica e subcutânea; • 25 x 7 ou 25 x 8 = utilizadas para as vias 

subcutâneas, intramuscular e endovenosa; 

• 30 x 7 ou 30 x 8 = utilizadas para as vias intramuscular e endovenosa; 

• 40 x 10 ou 40 x 12 = utilizadas para aspiração das medicações, durante o preparo. 

c. Tipos de seringa: 

 1ml = utilizadas para as vias intradérmica e subcutânea;  

 3ml = utilizadas para as vias subcutânea e intramuscular; 

 5ml = utilizadas para as vias intramuscular e endovenosa (no caso de medicações que não são diluídas); 

 10ml = utilizadas para a via endovenosa; 

 20ml = utilizadas para a via endovenosa; 

d. Preparando a injeção: 
 
- Identificar o medicamento a ser administrado, de acordo com a prescrição médica;  

- Lavar bem as mãos antes e após de preparar e aplicar a injeção; 

- Abrir a embalagem da seringa e da agulha, conectando-as sem tocar na agulha, no bico e nem na haste da 



seringa, para não contaminá-la; 

- Não esquecer de fazer a assepsia da ampola e do fraco ampola com álcool a 70%, antes da aspiração 

(passar o algodão com álcool a 70% três vezes na ampola); 

e. Preparando medicações armazenadas em ampola: 

- Desinfetar toda a ampola com algodão embebido em álcool a 70%; - - Proteger os dedos com o algodão 

embebido em álcool ao destacar o gargalo da ampola; 

- Aspirar a solução da ampola para a seringa; 
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- Proteger a agulha com a própria capa e o êmbolo da seringa com o próprio invólucro; 

- Não esquecer de identificar o medicamento, antes da administração; 

- Após administração, NUNCA reencapar a agulha, e desprezá-la no descarte apropriado. 

      f. Preparando medicações armazenadas em frasco ampola: 

 - Realize a desinfecção do gargalo da ampola do diluente com algodão e álcool 70%, 

abra 
 

- Retirar o lacre do frasco ampola e realizar a desinfecção da tampa de borracha com algodão embebido em 

álcool a 70% (passando o algodão 3 vezes);  

- A ampola, aspire o conteúdo e injete-o pela parede interna do frasco ampola; 

 - Homogeneíze bem o pó com o diluente colocando o frasco ampola entre as mãos e realizando movimentos 

rotacionais;  

- Aspire o conteúdo e retire as eventuais bolhas da seringa, expulsando o ar e deixando somente a suspensão;  

- Despreze o frasco ampola no descarte apropriado. 

2.1 - .Via Intramuscular (IM) 

A administração via intramuscular permite que você injete o medicamento diretamente no músculo em graus de 

profundidade variados. É usado para administrar suspensões e soluções oleosas, garantindo sua absorção a 



longo prazo.Devemos estar atentos quanto a quantidade a ser administrada em cada músculo. É necessário que 

o profissional realize uma avaliação da área de aplicação, certificando-se do volume que esse local possa 

receber.A medicação SC deve ser feita longe de áreas vermelhas, cicatrizes, inflamações, hérnias, feridas 

cirúrgicas ou escoriações; 

 - NÃO realizar aspiração, no caso de Heparina, pois pode ocorrer a formação de hematomas no local da 

aplicação; 

-NÃO realizar massagem no caso de Insulina, pois pode ocorrer aceleração no processo de absorção do 
medicamento; 

-NÃO realizar massagem no caso de Heparina, pois podem ocorrer hematomas locais.                                                   
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Atenção: Não esquecer que esse volume irá depender da massa muscular do cliente, quanto menos a dose 

aplicada, menor o risco de possíveis complicações. A escolha do músculo utilizado vai depender do volume a 

ser aplicado: 

• 1ª escolha: vasto lateral da coxa - máximo de 5ml; 

• 2ª escolha: glúteo ( ventro glútea e dorso glútea) – máximo 5ml; 

• 3ª escolha: deltóide ( exceto em vacinas) – máximo 3ml. 

Vasto Lateral da Coxa 

- Local seguro por ser livre de vasos sanguíneos e nervos importantes; - Extensa área de aplicação; 

- Proporciona melhor controle de pessoas agitadas ou crianças chorosas. 

- O local de aplicação é 12cm abaixo do trocanter e de 9 a 12cm acima do joelho (no centro dessa região 

delimitada) 

Dorso Glútea 

- Indicada para administração de grandes volumes (máximo de 5ml);  Não é indicado para crianças menores de 



2 anos; 

- ATENTAR para localização do nervo ciático; 

- O local de aplicação é o quadrante superior externo do glúteo. 

Deltóide :  

-Massa muscular relativamente pequena, não sendo capaz de receber grandes volumes (máximo de 3ml); - 

Contraindicado para menores de 10 anos e adultos com pequeno desenvolvimento muscular 

- Não deve ser usado em injeções consecutivas e com substâncias irritantes, pois podem causar abscesso e 

necrose. 

71 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

009 

Revisão: 

1 

Página:  

11/15 

Início da vigência: 
Setembro/2018 

PREPARO E ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
 

 Material necessário: 

• Bandeja contendo: luva de procedimento, seringa de 3ml ou 5ml, agulha para aspiração da medicação (40x12), 

medicação a ser aspirada, agulha para aplicação da medicação (25x8 ou 30x8), bolas de algodão e álcool a 70%. 

Técnica para aplicação: • Lavar as mãos antes e após o procedimento; 

• Explicar ao cliente o que será realizado. Orientando-o a manter uma posição que auxilie o relaxamento do 

músculo onde será feita a injeção, evitando o extravasamento e minimizando a dor; 

• Deixar o cliente em posição confortável, escolher o local para aplicação; 

• Calçar as luvas de procedimento; 

• Fazer antissepsia do local com algodão embebido em álcool a 70%. 

2.2  Via Intradérmica (ID) 

Nesta via, os medicamentos são administrados na pele (na derme). Via muito restrita, usada para pequenos 

volumes (de 0,1 a 0,5 ml). Usada para reações de hipersensibilidade, como provas de ppd (tuberculose), e 

sensibilidade de algumas alergias. O local de aplicação mais utilizado é a face interna do antebraço. É também 

utilizada para aplicação de BCG (vacina contra tuberculose), sendo de uso mundial a aplicação ao nível da 



inserção inferior do músculo deltóide. 

Material necessário: 

• Bandeja contendo: luva de procedimento, seringa de 1 ml (100UI), medicação a ser aspirada, agulha para 

aplicação da medicação (13x4,5), bolas de algodão e álcool a 70%. 

Técnica para aplicação:  

• Realizar a antissepsia do local de aplicação com algodão embebido em álcool a 70%; 

• Esticar a pele utilizando os dedos polegar e indicador para inserir a agulha; 
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• A agulha deve ser introduzida com o bisel para cima e com angulação de 15graus; 

• Injetar o medicamento que não deve ultrapassar 0,5ml, observando a formação de pápula (elevação). 

2.3 – Via Subutânea (SC) 
 

Na via subcutânea ou hipodérmica, os medicamentos são administrados debaixo da pele, no tecido subcutâneo.  

Nesta via a absorção é lenta, através dos capilares, de forma contínua e segura. Usada para administração de 

vacinas (anti-rábica e anti-sarampo), anticoagulantes (heparina) e hipoglicemiantes (insulina). O volume não deve 

exceder 1,0 ml. As regiões de injeção SC incluem regiões superiores externas dos braços, o abdome ( entre os 

rebordos costais e as cristas ilíacas), a região anterior das coxas e a região superior do dorso. 

Essa via não deve ser utilizada quando o cliente tem doença vascular oclusiva e má perfusão tecidual, pois a 

circulação periférica diminuída retarda a absorção da medicação. 

Material necessário: 

• Bandeja contendo: luva de procedimento, seringa de 1ml ou 3ml, agulha para aspiração da medicação (25x7 ou 

25x8), medicação a ser aspirada, agulha 

Os locais de administração nesta via devem ser alternados com rigor, evitando iatrogenias. Para aplicação da 



medicação (13x4,5 ou 25x7), bolas de algodão e álcool a 70%. 

Técnica para aplicação:  

• Lavar as mãos antes e após o procedimento; 

• Preparar o medicamento; 

• Orientar o cliente quanto ao procedimento; 

• Escolher o local a ser aplicada a injeção; 

• Realizar antissepsia do local , sempre com algodão embebido em álcool a 70%; 
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• Com a mão não dominante, fazer uma prega no tecido subcutâneo; 

• Realizar a aplicação no ângulo de 90° com agulha 13x4,5 e ângulo de 45° com agulha 25x7, 25x8; 

• Realizar aspiração após introdução da agulha certificando-se que não houve punção de vaso sanguíneo, caso 

tenha ocorrido, deve ser interrompida a aplicação, desprezado o medicamento, novamente preparado e 

aplicado; 

• Injetar o medicamento após aspiração local; 

• Após administração do medicamento retirar a agulha num único movimento; 

• Realizar uma leve compressão no local da aplicação; 

• Descartar o material utilizado no local apropriado; 

• Lavar as mãos após o procedimento. 

3.0 – Via Inalatória 



a) Os medicamentos administrados por inalação pela boca devem ser atomizados em partículas menores do 

que os administrados por via nasal, para que seja possível que o medicamento passe pela traqueia e entre nos 

pulmões 

b) A profundidade atingida pelo medicamento nos pulmões depende do tamanho das gotículas. Gotículas 

menores alcançam maior profundidade, o que aumenta a quantidade de medicamento absorvido. No interior dos 

pulmões, elas são absorvidas e entram na corrente sanguínea. 

3.1 - Administração através de inalador com dose graduada 

 

   1. O medicamento é fornecido através de um inalador utilizado para disparar a liberação de doses graduadas do 

medicamento em aerossol a partir de um recipiente, que vai estar inserido dentro do inalador. 

2. Em seguida, o paciente pode inalar a névoa fina, atingindo profundamente os seus pulmões. Os 

medicamentos comumente utilizados neste método de tratamento são os bronco dilatadores ou corticoides. 
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3.Executando a técnica: 

 
•Um inalador com dose graduada;  
 
• O medicamento prescrito e soro fisiológico normal. 

 
 
4. Executando a ação 

 
a) Verifique a prescrição médica; 
 
b) Agite o recipiente do inalador; 
 
c) Retire a tampa do recipiente, vire-o de cabeça para baixo e introduza o bico no pequeno orifício localizado na 
parte achatada do bocal; 
 
d) Peça ao paciente para expirar, e então introduza cerca de 2,5 cm da parte anterior do inalador na boca do 
paciente; 
 
e) Peça ao paciente para inalar lentamente pela boca até que sinta o pulmão cheio; 
 
f) Quando ele começar a inalar, comprima (apenas uma vez) o recipiente do medicamento para dentro da 
estrutura plástica do inalador para liberar uma dose graduada do medicamento; 
 
g) Peça ao paciente para prender a respiração por alguns segundos, a seguir, oriente-o a expirar lentamente, 
pelos lábios franzidos, como se estivesse assobiando. A realização dessa conduta produz pressão retrógrada, 
ajudando a manter os bronquíolos abertos, aumentando a absorção e a difusão do medicamento; 



 
h) Oriente o paciente para lavar a boca e fazer gargarejo com soro fisiológico ou água, a fim de remover o 
medicamento da boca e parte posterior da faringe. Essa etapa ajuda a evitar infecções fúngicas orais. Após 
gargarejar, não deve engolir, mas cuspir o líquido; • Anote a data e a hora, o medicamento administrado e a 
resposta do paciente ao tratamento. Registre os sinais vitais; os ruídos respiratórios antes e após o tratamento; 
a quantidade, a coloração e a consistência do escarro produzido; quaisquer complicações e as ações de 
enfermagem empreendidas. 

 

5. ORIENTAÇOES AOS PROFISSIONAIS 

 

1. Quando o paciente não consegue coordenar os movimentos para inalar o medicamento logo que você o 

libera, pode ser preciso colocar um espaçador ou uma câmara de manutenção no inalador; 

2.  Alguns bronco dilatadores inalados podem provocar agitação, palpitações, nervosismo e reações de 

hipersensibilidade, como exantema, urticária ou broncoespasmo; 

3.  Administre os bronco dilatadores com cautela a pacientes com cardiopatia, porque esses medicamentos 

podem provocar insuficiência coronariana, arritmias cardíacas ou hipertensão. Se ocorrer o broncoespasmo 

paradoxal, interrompa o medicamento e chame um médico. Quando o paciente recebe um corticosteroide 

inalatório, observe para evidências de rouquidão ou infecção fúngica na boca ou na faringe; 

4. Ensine ao paciente como utilizar o inalador, de modo que ele possa continuar a terapia medicamentosa em 

casa, se necessário. Advirta-o contra o uso do inalador com frequência superior àquela prescrita pelo 

médico; essa atitude pode fazer com que o medicamento perca a sua eficácia; 
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5. Oriente o paciente a registrar a data, hora de cada dose e a sua resposta a ela. Esse registro o ajudará 

saber a quantidade de doses existentes no frasco do medicamento. Se ele não puder manter esse registro 

com exatidão, ensine-o sobre como estimar a quantidade do medicamento que ainda resta no recipiente. 

Alguns recipientes já vêm com um contador de doses acoplado; 

6.  Recomende ao paciente lavar a boca após o uso do inalador, a fim de prevenir infecção fúngica oral; 

7.  Caso a falta de ar se agrave, o medicamento se torne menos eficiente ou se desenvolve palpitações, 

nervosismo ou reações de hipersensibilidade, como um exantema, deverá ser orientado a procurar o 

médico;  

8.  No caso de tratamento com broncodilatador e corticosteroide, oriente o paciente a inalar o broncodilatador 

5 minutos antes do corticosteroide, a fim de manter seus brônquios mais permeáveis antes de tomar o 

corticosteroide; 

9.  Oriente o paciente que aguarde pelo menos 1 minuto entre as doses de um único medicamento inalado; 

10. Oriente o paciente sobre a importância de trazer consigo um cartão de identificação médica, informando a 

necessidade do uso de corticosteroides suplementares durante o estresse ou uma crise asmática grave. 
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1.0 – CONDIÇÕES/MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Estantes, estrados ou pallets, prateleiras, armários, armários com chave, ar condicionado, geladeira. 

b) Auxiliar responsável pela farmácia e farmacêutico.  

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para armazenamento correto de medicamentos. 

3.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia NIS I 

Estoque Interno 

4.0 – PROCEDIMENTO 

O farmacêutico deve coordenar as atividades elencadas, sendo auxiliado na execução pelos dispensadores 

das UBS, Procedimento Geral:  

1. O pessoal envolvido na estocagem de medicamentos, tanto no seu manuseio, como no seu controle, deve 

possuir conhecimentos e experiência para o trabalho ao qual se propõe.  

2.   A chefia do almoxarifado deve ser exercida por farmacêutico, por ser exigida perante a legislação 

específica tal responsabilidade pela guarda de medicamentos.  

3.  O farmacêutico responsável deve receber de seus superiores todo o apoio necessário para um trabalho 

eficiente, como exigem as boas normas de estocagem de medicamentos. Tal apoio traduzir-se-á na autoridade 

e nos meios adequados que cada um deverá ter, na esfera de suas atividades, para exercer, efetiva e 

responsavelmente suas tarefas, recebendo os materiais e pessoal necessário. 

4. Qualquer edifício destinado a estocagem de medicamentos, deve ter área, construção e localização 

adequadas para facilitar sua manutenção, limpeza e operação, com espaço suficiente para estocagem racional 

dos medicamentos. Toda área alocada para estocagem deve destinar-se somente a esse propósito, além de 

oferecer condições de flexibilidade que permitam eventuais modificações futuras. 

5. Toda e qualquer área destinada a estocagem de medicamentos deve ter condições que permitam preservar 

suas condições de uso.  

6. Nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente recebido e nem liberado para entrega 
sem a devida permissão, também oficial. 
7. Conservar o medicamento em sua embalagem original e ao abrigo da luz direta. Se houver a necessidade 
de      abertura de caixa de medicamento, identificar onde o medicamento será acondicionado;  
8.           Não deixar caixa de medicamento no chão, em baixo de pias, em contato com paredes, teto ou 

lugares úmidos;  

9.              Respeitar o limite de empilhamento especificado pelo fabricante para cada produto no estoque.  

10.            O espaço reservado para medicamentos e material médico hospitalar não pode conter outros itens 

(produtos de limpeza, escritório, etc.)  

11.           Manter próximo ao local de dispensação os medicamentos de grande volume e maior rotatividade;  

12.            Não arremessar, arrastar ou violar caixa de medicamentos armazenados na farmácia ou 



almoxarifado;  
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13. Manter limpo o local onde se encontra os medicamentos, farmácia ou almoxarifado, livre de poeira, insetos ou 

qualquer outra sujidade.  

  14.  Armazenamento de Insulinas:  

      a) Transporta-lá em recipiente térmico e na temperatura ideal para sua conservação, 2 à 8°C por se tratar 

de um medicamento termolábil.  

     b) Armazená-la após conferência, em refrigerador próprio (frigobar) existente na UBS, tomando o cuidado 

de separar a insulina NPH da insulina Regular a fim de se evitar troca;  

15. Anotar em planilha diariamente no período da manhã, ao meio dia e à tarde, a temperatura do refrigerador, 

conforme indicação de termômetro interno (Anexo IX).  
 

4.0.1 -  ÁREA DISPENSAÇÃO INTERNA - FARMÁCIA 

a) Realizar conferência ao receber os medicamentos, de acordo com o POP nº 003/2018;  

b) Os medicamentos deverão estar acondicionados em armários e prateleiras de metal, distribuídos em ordem 

alfabética, com lote e validade destacados em etiquetas no compartimento exterior de cada medicamento, usando 

sempre o de menor validade primeiro(PVPS – Primeiro que vence Primeiro que sai). 

c) Cada medicamento tem um compartimento próprio no armário – comprimidos, gotas e pomadas ficam em 

gavetas, líquidos em repartições  - todos com a etiqueta de identificação na cor amarela com o nome do 

medicamento e a etiqueta de controle de lote/validade. 

c) Os medicamentos sujeitos a Controle da RDC 44/2010, Antimicrobianos, ficam dispostos da mesma maneira 

descrita acima, mas com a etiqueta de identificação na cor VERDE, para facilitar a distinção dos outros 

medicamentos.  

d) Os medicamentos sujeitos a Controle Especial da Portaria 344/98 devem ser armazenados em local seguro, 

chaveado, isolado dos demais (em armários de aço com chave) e sob controle e responsabilidade legal da 

Farmacêutica, pois podem causar dependência química. 

e) TERMOLÁBEIS: Controlar a temperatura de armazenamento de medicamentos que devem ser mantidos sob 
refrigeração utilizando termômetro próprio da geladeira que registre as temperaturas máximas e mínimas; 
O refrigerador deve ser utilizado exclusivamente para armazenar medicamentos. A temperatura deve ser 

registrada diariamente em planilha específica. 

f) A farmácia deve permanecer trancada, com chave, e somente com circulação de funcionários autorizados. 

g) Medicamentos fora das caixas de papelão em estoque na farmácia interna, são usados para reposição das 

armários e também ficam separados por nome em ordem alfabética e validade menor na frente em prateleiras de 

aço. A ordem da medicação é separada em prateleiras pelos medicamentos para Hipertensão e Diabetes e 

medicamentos de uso geral, para melhor acesso, fluidez e rapidez no trabalho. 

h) Deverão contém planilhas de controle de temperatura e umidade.  

 
 
 
 
 



 

 

78 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

010 

Revisão: 

1 

Página:  

3/4 

Início da vigência: 
Setembro/2018 

ARMAZENAMENTO DE INSUMOS 
 

4.0.2 – NO ALMOXARIFADO (ESTOQUE) 

a) Os medicamentos deverão ser organizados por lote e validade, em prateleiras de metal, separados em ordem 

de prateleiras de líquidos, comprimidos, gotas, injetáveis; 

b) O medicamento com prazo de validade mais próximo deve estar à frente do medicamento com vencimento 

posterior, todos devidamente identificados nas caixas. 

c) Indicar nas embalagens o lote que deve ser utilizado primeiramente, e o nome do medicamento destacado na 

embalagem. 

d) Separar os medicamentos por forma farmacêutica. 

e) Conservar os medicamentos ao abrigo da luz direta. 

f) Manter distância entre os produtos nas prateleiras, para facilitar a circulação de ar interna. 

g) Observar a empilhamento máximo recomendado pelo fabricante. 

h) Não colocar medicamentos em contato direto com o chão, encostado às paredes ou muito próximos do teto. 

i) Estocar os medicamentos em local específico e destinado somente para este fim. 

j) O local deve permanecer trancado, com chave, sob responsabilidade da farmacêutica e/ou funcionário da 

farmácia designado. 

g) Deverão contém planilhas de controle de temperatura e umidade.  

4.0.3 – MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS 

a) Estes medicamentos são estocados em prateleiras separados dos demais medicamentos escrito no 
computador uma nota: MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS; 

b) São estocados em ordem alfabética, seguindo todo processo de estoque conforme ítem 4.0. – POP 
008/2018; 

c) Porém nas caixas destes medicamentos no lado de fora são fixados adesivos em formato de bolas na cor 
vermelha  para diferenciar dos demais medicamentos e manter a atenção quando necessitar de 
reposição; 

d) Cada ampola individualmente recebe um adesivo vermelho, também em formato de bola, no alto da 
embalagem, para diferenciar dos demais medicamentos; 

e) Funcionários e Farmacêuticos deverão tomar cuidado e redobrar a atenção na reposição dos 
medicamentos, sendo alguns deles os que a farmácia possui: MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE 
PERIGOSOS: 

- AMIODARONA 50mg/ml INJETÁVEL 

- BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% - AMPOLAS 10 ML 

- CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% INJETÁVEL 

- CLORETO DE SÓDIO 20% INJETÁVEL 

- EPINEFRINA 1mg/ml INJETÁVEL 

- ENOXAPARINA 40mg/ml INJETÁVEL 

- ENOXAPARINA 60mg/ml INJETÁVEL 

- GLIBENCLAMIDA 5MG COMPRIMIDO 

- GLICOSE HIPERTÔNICA 50% INJETÁVEL 

- INSULINAS NPH E REGULAR 

- LIDOCAÍNA, ANESTÉSICO 2% COM VASOCONSTRITOR INJETÁVEL 

- LIDOCAÍNA, ANESTÉSICO 2% SEM VASOCONSTRITOR INJETÁVEL 

- METFORMINA 850MG COMPRIMIDO 

- PROMETAZINA 50mg/ml INJETÁVEL 

- TRAMADOL, CLORIDRATO 100mg/ml INJETÁVEL 



- TRAMADOL 50MG COMPRIMIDO 

- VARFARINA 5MG COMPRIMIDO 
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4.0.4 – DIFERENCIAÇÃO MEDICAMENTOS SEMELHANTES 
 

     a)  Os medicamentos são armazenados em ordem alfabética, em prateleiras; 
     b) Nas caixas para dispensação é feito no computador o nome do medicamento com as miligramas e anexados 

em cima de cada caixa para evitar troca.  
C  c) Cada ampola individualmente recebe um adesivo- “bolinhas” - na cor amarela para diferenciar dos demais 

medicamentos; 
 

4.0.5 - AÇÕES CORRETIVAS 
 

1. Não encostar as medicações nas paredes;  
2. Não deixar as medicações e materiais a exposição de luz solar direta; 
3 . Não deixar os medicamentos e materiais em locais úmidos ou diretamente no chão; 
4. Caso ocorram oscilações significativas na temperatura da geladeira/frigobar de armazenamento da insulina 
(menor de 2°C e maior de 8°C) verificar se o congelador está muito cheio de gelo, se estiver, descongelá-lo. 
Verificar se os frascos de insulina estão encostados nas paredes da geladeira/frigobar, se estiver, afastá-los das 
paredes, mantendo-os mais ao centro das prateleiras, para que o ar frio percorra com mais facilidade o interior do 
equipamento. Verificar se o termostato da geladeira/frigobar está na posição correta para dias de frio e calor. 
Verificar se o termômetro está em perfeito funcionamento, caso não esteja, substituí-lo. Caso essas ações não 
resolvam o problema, solicitar à coordenação da unidade à manutenção do equipamento por um técnico 
responsável;  
5. Organizar a Farmácia/Almoxarifado, sempre que necessário, para evitar desordens e possíveis erros de 
medicação. 
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1.0 – CONDIÇÕES/ MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Estantes, estrados ou pallets, prateleiras, armários, armários com chave,  

b) Auxiliar responsável pela farmácia e farmacêutico.  

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para controle de vencimento dos medicamentos e dos medicamentos à vencer. 

3.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia NIS I 

Farmacêutico e Auxiliar de Farmácia 

Coleta de Lixo Hospitalar – Empresa Atitude 

4.0 – PROCEDIMENTO 

 

a)  O armazenamento dos medicamentos e demais produtos da farmácia é feito de forma que os de menor 

validade fiquem na frente com escritas grandes de pincel atômico para maior visualização; Dispensar os 

medicamentos por ordem cronológica de validade; 

b) A validade dos produtos também é verificada sempre quando na limpeza das prateleiras e balcões; 

c) O controle interno da farmácia para medicamentos vencidos/à vencer é feito por planilha mensal, onde três 

meses anteriores ao vencimento eles já são colocados os nomes com lotes e validades para controle; 

c) Produtos com o prazo de validade próximo ao vencimento ou nos meses próximos do ano são identificados 

com uma etiqueta (correspondente ao prazo de validade), com validade e lote e colada na gaveta ou na 

prateleira em que o medicamento fica em estoque, para maior visibilidade;  

d) É permitido dispensar medicamentos cuja posologia para o tratamento possa ser concluída no prazo de 

validade a condição de que o usuário será alertado quanto ao prazo próximo ao seu vencimento; 

4.1 – RELATÓRIOS MEDICAMENTOS VENCIDOS/À VENCER IDS 

 

1. Entrar normalmente no sistema IDS Saúde conforme POP 002/2018 – ìtem a,b; 

2. Selecionar o ítem – VERIFICAÇÃO DE VENCIMENTO DE INSUMO, abrirá a tela abaixo clicar em 

CANCELAR e proceder preenchendo: UNIDADE (Centro de Saúde De NIS I), LOCAL DE ARMAZENAMENTO 

(15 – Farmácia Central), TIPO (Data de vencimento), VENCIMENTO (Mês que deseja selecionar) e clicar em 

CARREGAR. 

3. Aparecerá a relação com nome do medicamento (Vencido ou à vencer até o mês desejado), lote, validade 
e quantidade em estoque no mês selecionado (2º anexo abaixo). 
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(Relatório de Medicamentos à vencer/vencidos) 

5.0 - MEDICAMENTOS VENCIDOS 

a) Quanto a medicamentos vencidos, as UBS  devem seguir o seguinte trâmite: 

 Não receber devolução de medicamentos vencidos que não constem na REMUME e que também não tenham 

sido dispensados pela UBS; Sendo que medicamentos devolvidos por pacientes são descartados, pois não 

sabe-se como foi o armazenamento dos mesmos; 

 

b) Constatando-se a existência de medicamentos vencidos, deverá separar dos demais imediatamente, 

geralmente a medicação é retirada e deixada separada no começo do mês do seu vencimento (EX: Se validade 

for Junho/2018, no dia 01 de Junho de 2018 já é separado) e deixar os medicamentos em prateleira/estrado 

separado na quarentena com a inscrição MEDICAMENTO VENCIDO, segregando em área específica. 
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1.0 – CONDIÇÕES/ MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Sacos plásticos próprios identificados para resíduos químicos;  

b) Recipiente para descarte de resíduos químicos (bombona);  

c) Local para armazenamento temporário;  

d) Computador e impressora  

e) Funcionário responsável pela farmácia, farmacêutico 

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para descarte dos medicamentos. 

3.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia NIS I - Farmacêutico e Auxiliar de Farmácia 

UBS Centro NIS I – Motorista/auxiliar serviços gerais 

Coleta do Lixo Hospitalar – Empresa Atitude 

4.0 – PROCEDIMENTO 

4.0.1 – DESCARTE DE MEDICAMENTOS/OUTROS MATERIAIS VENCIDOS 

a) Comprimidos e cápsulas: os blisters devem ser acondicionados em sacos plásticos próprios para resíduos 

químicos e armazenados em uma caixa de papelão até descarte;  

b) Líquidos (gotas) ou suspensões: descartar o frasco diretamente no saco de lixo hospitalar;  

c) Pomadas ou geléias: descartar a embalagem com todo o seu conteúdo (medicamento) na caixa de descarte 

d) Ampolas: colocar as ampolas em recipiente próprio (caixa para materiais perfuro-cortantes) e deixar no local de 

armazenamento temporário;  

e) Descartar os medicamentos sempre após o último dia do prazo de validade;  

f) Anotar em folha de controle os medicamentos que foram descartados na UBS e imprimir;  

g) Todos os medicamentos da Unidade que forem descartados por validade, deverá ser dada a saída por 

vencimento (baixa no IDS SAÚDE);  

4.0.2 - MEDICAMENTOS DEVOLVIDOS POR PACIENTES 

a) Esses medicamentos não devem ser reaproveitados na Farmácia da UBS, pois não se conhece as 

condições de armazenamento e utilização dos mesmos. Deverão ser descartados;  

1. Medicamentos “amostras-grátis”:  

a) Esses medicamentos não deverão permanecer dentro do ambiente da Unidade de Saúde, salvo quando 

pertencerem a algum médico, este deve mantê-los devidamente guardados e se responsabilizar pelos mesmos. 

Caso contrário, os medicamentos devem ser descartados da mesma maneira que os demais se estiverem fora 

do seu prazo de validade;  

b) Se estiverem dentro da validade e em boas condições poderão ser doados ao Apoio Social ou a outra 

entidade que se beneficie, sem prejuízos à população.  
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4.0.3 – BAIXA MEDICAMENTOS VENCIDOS SISTEMA IDS 
 

a) Deve ser dado baixa no Controle de Estoque de Medicamentos – IDS SAÚDE caso não haja possibilidade de 

doação antes de expirar o prazo de validade ou de troca, seguindo modelo abaixo; 

 

1. Entrar normalmente no sistema IDS Saúde conforme POP 002/2018 – item a, b; 

2. Selecionar o ítem SAÍDA DE INSUMOS – Marcar o ícone CONSUMO PRÓPRIO - OPERAÇÃO – 69- Perda 

por prazo de validade, SETOR – 16 – Perda por prazo de validade – INCLUIR - até abrir próxima tela; 

 

 

3. Na segunda tela CLICAR em Incluir no alto da tela - preencher todos os dados como INSUMO – Nome do 
Medicamento, Lote (selecionar), quantidade a ser retirada, e GRAVAR E INCLUIR - GRAVAR (verde); 
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b) Após expirar o mês do vencimento, os medicamentos são acondicionados em um saco de lixo hospitalar 

dentro de uma caixa de papelão, onde é lacrada e feita a Guia para transporte pela empresa que recolhe o lixo 

hospitalar. Na guia deve conter quantidade de medicamento, lote, validade, laboratório, nome medicamento, 

data, assinar e enviar junto com a caixa, conforme modelo abaixo; 

 

 

f) A caixa é levada até o local no Posto de Saúde do Centro e entregue às auxiliares de limpeza 

para ser guardada até recolhimento.  

 

4.1 – MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98 VENCIDOS (DANIFICADOS OU QUEBRADOS) 

 

- Relacionar em 3 vias anotando o nome do produto, apresentação, concentração, número de lote, laboratório e 

validade; Essa guia deverá ser entregue junto com os balancetes à vigilância sanitária local; 

- Dar baixa no sistema IDS, como perda de medicamento por problemas de embalagem/vencido; 

- Segregá-los no próprio recipiente ou caixa com identificação de “medicamento vencido”; 

- Comunicar através de ofício a Autoridade Sanitária o ocorrido, enviando junto os produtos nestes casos 
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4.2 - QUARENTENA 

Período de tempo durante o qual ocorre uma retenção temporária de medicamentos, pela proibição de seu 

emprego ou por estarem irregulares pela ANVISA por meio de ofício, pelo prazo de validade expirando, por 

problemas nas embalagens (embalagens sujas, violadas, molhadas, quebradas). Deverá proceder da forma a 

seguir: 

a) Os medicamentos devem ser mantidos isolados fisicamente ou por outros meios eficazes, enquanto 

aguardam uma decisão sobre sua liberação, rejeição ou reprocessamento pela ANVISA;  

b) São mantidos em estrados separados e identificados dos demais medicamentos pelo período necessário; 

c) Quando com validade expirados proceder conforme POP 11/2018 – descarte de medicamentos. 

4.3 - AÇÕES CORRETIVAS 

 

1. Sempre que possível remanejar os medicamentos de uma UBS para outra, evitando o desperdício e a perda 

por vencimento;  

2. Observar periodicamente a validade dos produtos existentes na farmácia e no almoxarifado, cuidando para 

que saiam primeiro os de validade mais próxima;  

3. Identificar os produtos com validade próxima;  

4. Realizar o descarte correto do material vencido.  
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1.0 – CONDIÇÕES/ MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Mesa, Cadeira, caneta 

b) Auxiliar responsável pela farmácia e farmacêutico.  

c) Computador, Internet, Acesso IDS Saúde 

d) Planilhas e anexos 

e) Impressora 

2.0 – OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para controle de estoque de medicamentos – Farmácia NIS I 

3.0 – ÁREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia NIS I – Farmacêutico/Auxiliar Farmácia 

Estoque Interno 

4.0– PROCEDIMENTO 

O farmacêutico deve coordenar as atividades elencadas, sendo auxiliado na execução pelos auxiliares das UBS:  

 

a) Armazenar os produtos por ordem de prazo de validade: os que vão vencer primeiro devem ser armazenados 

na frente ou em cima;  

b) Controlar os prazos de validade de medicamentos e material médico hospitalar;  

c) Verificar a validade dos produtos quando for realizada a limpeza de prateleiras e balcões;  

d) Dispensar os medicamentos por ordem cronológica de validade;  

e) Identificar com etiquetas o prazo de validade dos produtos com vencimento iminente. Observar se o período 

de tratamento não ultrapassará o prazo de validade;  

f) Identificar e separar os medicamentos e outros produtos com prazo de validade expirado, de forma que sejam 

devidamente retirados da área de dispensação e com destino final adequado, sem riscos à população (POP 10);  

g) Zelar pela integridade dos produtos junto à farmácia, para que não seja perdido nenhum medicamento por 

casos alheios como umidade alta,...; 

h)  Manter o dimensionamento correto dos estoques que atendam às necessidades, utilizando o esquema 

abaixo: 

 Consumo Médio Mensal (CMM) – é a soma do consumo de medicamentos utilizados em determinado período 

de tempo dividido pelo número de meses da sua utilização. Quanto maior o período de coleta de dados, maior a 

segurança nos resultados.  

CMM = total consumido no período/número de meses em que esteve disponível  

Ex.: Se 2.000 unidades do medicamento “X” foram consumidas em quatro meses, estando o mesmo disponível 

em todo o período, o CMM do medicamento “X” foi de 500 unidades/mês.  
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4.01-  INVENTÁRIO MENSAL 

 

a) Deverá ser impresso pelo farmacêutico sempre nos finais de mês para fins de arquivamento, ou caso haja 

alguma necessidade na contagem de algum produto que pode estar com erro no estoque, quando o mesmo 

julgar necessário a fim de verificar desconformidade com o estoque virtual e real da unidade; 

b) Os relatórios como entrada de insumos, saldo de estoque, saída de insumos devem ser impressos 

mensalmente e arquivados em pasta própria anual; 

c) Os processos a,b são descritos abaixo: 

 

1. Entrar no sistema IDS SAÚDE, conforme POP 002/2018 – Ítem a, b; 

2. Acessar a tela inicial do sistema e clicar em RELATÓRIOS – SAÍDA DE INSUMOS, irá abrir a tela 

abaixo, e selecionar SALDO DE ESTOQUE – MOSTRAR AMBOS – CAMPO: Selecionar DATA DE 

SAÍDA : Inicial e Final e CLICAR EM VISUALIZAR; 

 

 
 

 

3. Sistema irá mostrar todos os insumos disponíveis na farmácia com seu respectivo lote, validade e 

quantidade de saldo. 
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4.1 - RELATÓRIOS ENTRADA INSUMOS 

a) No programa IDS SAÚDE tela inicial clicar em – RELATÓRIOS -  ENTRADA DE INSUMOS, abrirá 

o relatório padrão da farmácia – selecionar DETALHES – Campo Agrupamento selecionar DATA 

DE ENTRADA – INICIAL E FINAL 

 

 

b) Clicar no alto da tela na opção DETALHE – abrirá a tela abaixo onde deve selecionar todos os itens 

que deseja ter no relatório e clicar em VISUALIZAR. 
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4.1.0 – RELATÓRIOS DE SAÍDA DE INSUMOS 

 

a) Entrar no IDS SAÚDE normalmente até tela inicial e clicar em: RELATÓRIOS DE SAÍDA DE INSUMOS; 

Selecionar o ítem SAÍDA DE INSUMOS – Abrirá a tela abaixo; 

 
 
 

b) Selecionar a data da saída desejada INICIAL e FINAL e clicar em VISUALIZAR; 

 
 

 

4.2 - RESULTADOS ESPERADOS 
 

1.Disponibilizar informações sobre o consumo de medicamentos utilizados nas UBS, contribuindo não somente 
para o ciclo da Assistência Farmacêutica, mas também para avaliação do perfil epidemiológico de uma dada 
população.  
 
2.Ter maior acessibilidade e controle no estoque interno, evitando erros ocasionais ou prejuízos à farmácia. 
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1.0 – EXPORTAÇÃO SISTEMA HÓRUS 
 

       1.01 -  Deverá ser realizado quinzenalmente (15/15 dias)  

 
a) Acessar normalmente o sistema IDS SAÚDE – entrar em MOVIMENTAÇÃO – EXPORTAÇÃO PARA 

SISTEMA HÓRUS – abrirá a tela do sistema onde deve clicar em MANUTENÇAO – INCLUIR – seleciona o 
Mês de competência para lançar – período (quinzenal) e clica em ENVIAR. 
 

 
 

b) Abrirá a tela com os itens que serão exportados e os que necessitarem de correção o sistema indicará para 
ajuste – Caso esteja tudo certo irá gerar um número de protocolo conforme abaixo indicando que foi enviado. 
 

 
 

 
 

 



91 

 

 
 

 

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 
DATA DA REVISÃO:  

POP Número: 

014 

Revisão: 

1 

Página: 

2/2  

Início da vigência: 
Setembro/2018 

SISTEMA HÓRUS 
 

2.0 – RELATÓRIOS SISTEMA HÓRUS 

 

c) Acessar normalmente o sistema IDS Saúde – entrar na MOVIMENTAÇÃO – EXPORTAÇÃO SISTEMA 

HÓRUS – abrirá a tela do sistema onde deve clicar em CAMPOS – MÊS DE COMPETÊNCIA – FILTRO -  

selecionar o mês que necessita e clicar em visualizar; 

 

 

d) Abrirá a seguinte tela com os meses que foi enviado o Hórus – clica em cima do mês desejado e abrirá a tela 

de pesquisa. 

 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

    Disponibilizar as informações de todo controle de medicamentos da farmácia ao Ministério da Saúde com 

transparência. 
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CONTROLE DE TEMPERATURA E UMIDADE 
 

1.0 – CONDIÇÕES/ MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Caneta 

b) Auxiliar responsável pela farmácia e farmacêutico.  

c) Planilhas e anexos 

d) Termohigrômetro 

2.0 - OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para controle temperatura e umidade de medicamentos – Farmácia NIS I – área 

de Dispensação e Estoque. 

3.0 – AREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia NIS I 

Farmacêutico/Auxiliar Farmácia 

4.0 - PROCEDIMENTO 

a) Em geral os medicamentos devem ser mantidos em temperaturas estáveis entre 15º e 30º C todo o 

tempo. Alguns medicamentos necessitam de refrigeração com temperatura controlada entre 2º C a 8º C 

para que se mantenham estáveis; 

b) Determinar a temperatura ambiente, umidade e da câmara de conservação diariamente seguindo mapas; 

c) Caso a temperatura da sala de Estoque ou Dispensação esteja acima ou abaixo demais da normal (15º-

30ºC) deverá ser adotada medidas corretivas através do aparelho de ar condicionado. Assim valendo a 

mesma medida para controle da umidade relativa do ar. 

d) A umidade relativa do ar deverá ficar entre 35% e 65% para o bom acondicionamento dos medicamentos 

e deverá ser verificada diariamente; 

e) As leituras de umidade relativa, temperatura farmácia e geladeira deverão ser realizadas duas vezes ao 

dia 

f) Através do programa SITRAD – a leitura da geladeira é visualizada e controlada pelo computador., 

 4.0.1 – DA GELADEIRA  

a) Necessita do impresso “Mapa de registro de temperatura da geladeira”/Câmara de conservação que é 

impresso mensalmente. A câmara de conservação da farmácia possui termômetro interno próprio; Deverá 

ser realizado duas vezes ao dia em mapa próprio já relacionado o Mês das leituras, ano e os dias; 

b) Preencher o campo na planilha “Hora”, com a hora que está sendo realizada a leitura de acordo com o dia 

correspondente a leitura; 

c)  Observar se a escala está em graus Celsius (º C): deverá aparecer a letra “C” à direita.Observar a 

temperatura indicada pelo termômetro da geladeira no momento e anotar na planilha; Apertar a seta 

acima do botão SET (verde) e ficar atento às temperaturas pois automaticamente ele irá mudar da 



temperatura do momento para a temperatura MAX (Máxima) x MIN (Mínima), anotar na planilha. 
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d)  O responsável pela leitura deverá rubricar o mapa. 

 

MODELO MAPA GELADEIRA: 

 

 
 

4.0.2 – CONTROLE DE ESTOQUE/DISPENSAÇÃO 

 

a) O controle de temperatura x umidade da sala de dispensação e estoque são separados e deverá ser 

realizada a leitura duas vezes ao dia em mapa próprio já relacionado o Mês das leituras, ano e os dias; 

b) Através do TERMOHIGRÔMETRO ( aparelho que mede temperatura e umidade) instalado em cada 

setor, o profissional deverá fazer a leitura e anotar no mapa de controle seguindo os dados; 

c) Anotar no dia correspondente a HORA da leitura; 

d) Apertar o botão MÁX/MÍN  - irá fornecer a temperatura do momento (MOM), temperatura máxima (MÁX) 

e mínima (MIN) do ambiente – anotar na planilha conforme ordem; 

e) Para leitura de Umidade Relativa (UR), ao apertar o botão MÁX/MÍN – o aparelho irá também fornecer 

na segunda parte a leitura da umidade relativa do ar no momento, que deverá ser anotada na planilha 

controle junto com a temperatura; 

f) O profissional deverá rubricar ao final das leituras no mapa. 
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 Modelo mapa temperatura x umidade: 
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LIMPEZA DA FARMÁCIA 
 

1.0 – CONDIÇÕES/ MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Água, álcool, Detergente 
b) Panos limpos 
c) Balde, vassoura e rodo 
d) Luvas, EPI´s, sacos lixo 

2.0 - OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para controle limpeza dos ambientes da Farmácia NIS I. 

3.0 – AREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Farmácia NIS I – Auxiliar de Farmácia 

Auxiliares de Serviços Gerais 

4.0 - PROCEDIMENTO 

 

Devem ser adotadas as medidas a seguir:  

 

• Não comer ou fumar, enquanto executar as tarefas de limpeza; 

• Não utilizar jóias durante a execução do trabalho; 

• Utilizar uniforme durante o trabalho; 

• Utilizar EPI’s de acordo com a orientação recebida; 

• Separar previamente todo o material necessário à execução das tarefas; 

• Remover o Lixo  do   recinto para    os  locais de   descarte e  limpeza; 

• Não agitar sacos de lixos ou  qualquer outro material contaminado; 

• Não espanar e não realizar varredura seca nas áreas internas da unidade; 

• Iniciar a limpeza das  áreas não críticas para    as   áreas semicríticas e  por   fim   as áreas críticas; 

• Iniciar pelo  mobiliário e/ou    paredes e  terminar piso; 

• Começar a limpeza sempre do   fundo dos   recintos, salas    e  corredores e  prosseguir em direção à saída; 

Lavar as mãos com sabão: 

- Sempre antes do início das tarefas de limpeza; 

- Ao constatar sujidade; 

- Antes e após o uso do toalete; 

- Após tossir, espirar ou assuar o nariz; 

 - Antes de fazer as refeições; 

- Após o término das atividades. 
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4.1 - LIMPEZA GERAL 

Processo mecânico de remoção de sujidade e detritos com água e sabão, ou detergente adequado, para    

manter, em   estado de   asseio, o piso e paredes. As operações relacionadas à limpeza são:     

a) A auxiliar de serviços gerias deverá reunir o material, verificando suas condições de uso;  

b)  Colocar o EPI;  

c) Recolher todo o lixo dos ambientes diariamente: Recolher os sacos de lixo que se encontrar nas lixeiras, 

amarrando as bordas e colocar um saco de lixo novo na lixeira, fixando-o firmemente na borda; 

d)  Preparar o ambiente afastando os móveis da parede e reunindo o mobiliário leve para livrar a área;  

e)  Encher os baldes até a metade, um com água limpa e o outro com água e sabão realizando a varredura 

úmida, limpando as áreas de trás para frente;  

f) Colocar um pano seco na entrada do cômodo;  

g)  Mergulhar outro pano no balde com sabão líquido/detergente e, sem tirar o excesso, enrole na vassoura 

ou rodo;  

h)  Passar o pano no piso, molhando toda área a ser limpa;  

i)  Esfregar quando necessário toda a área com vassoura ou escova, primeiro de um lado, permitindo a 

passagem pelo outro lado;  

j)  Remova a água suja, com rodo, até o ralo de escoamento;  

k)  Repita toda a operação até que a área fique limpa;  

l)  Limpar os rodapés com escova manual, se necessário;  

m)  Enxágüar todo o piso até retirar todo o sabão, utilizando o pano embebido em água limpa e enrolado no 

rodo;  

n)  Secar o piso, utilizando um pano limpo enrolado no rodo;  

o) Verificar se o piso está bem lavado, caso contrário repita a operação; 

p) Limpar tetos e paredes quando os mesmos apresentarem sujidade, ou realizar mensalmente a limpeza 

dos mesmos;  

q) Limpar janelas e portas com pano limpo com água e sabão, finalizando com pano com álcool para melhor 

limpeza – Remover com vassoura ou pano teias de aranha e sujidades que possam estar no local;  

r) Proceder da mesma forma na limpeza do banheiro – diariamente; 

s)  Recolocar o mobiliário no local original;  

t)  Lavar o material de trabalho e guarde – o no local apropriado. 
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4.2 – LIMPEZA DO MOBILIÁRIO 

 

Deverão ser limpos todas as prateleiras, armários, balcões de toda área interna da farmácia (estoque, 

dispensação) de medicamentos mensalmente, ou semanalmente conforme necessidade: 

 

a) Responsável pela limpeza deverá estar com luvas e jaleco; 

b) Encha os baldes pela metade: um com água limpa e outro com água e sabão;  

c) Retire os objetos de cima e, se possível, do interior do móvel ou equipamento a ser limpo;  

d) Dobre o pano úmido numa série de quadrados para obter várias superfícies de limpeza;  

e) Retire a poeira do móvel ou do equipamento; 

f) Mergulhe o outro pano na solução com sabão e retire o excesso para não pingar no piso;  

g) Limpe o móvel ou equipamento, esfregando o pano dobrado, com solução de sabão, fazendo pequenos 

movimentos circulares;  

h) Retire todo o sabão com o pano umedecido em água limpa;  

i) Enxugue o móvel ou equipamento;  

j) Limpe o material de trabalho e guarde-o no local apropriado. 

4.3 – LIMPEZA DA CÂMARA DE CONSERVAÇÃO 
 

 

a)  Limpeza mensal ou conforme necessidade;  

b) Usar a técnica do pano úmido com água e sabão;  

c) Realizar a limpeza interna e externa;  

d) Realizar após a limpeza a desinfecção com álcool 70%. 
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HIGIENIZACAO DAS MÂOS  
 

1.0– CONDIÇÕES/ MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Água livre de contaminantes químicos e biológicos. 

b) Sabonete líquido, tipo refil, armazenado em dispensador de parede.  

c) Agentes Anti-sépticos: Álcool gel a 70%. 

d) Papel toalha não reciclável, de boa qualidade, armazenado em dispensador de parede 

2.0 - OBJETIVO 

Define as normas aplicadas para higienização correta das mãos dos funcionários da Farmácia NIS I, visando à 

segurança dos mesmos. 

3.0 – AREAS ENVOLVIDAS/RESPONSABILIDADE 

Todos os funcionários da farmácia 

4.0 - DEFINIÇÃO 

 

“Higiene das mãos” é um termo geral, que se refere a qualquer ação de higienizar as mãos para prevenir a 

transmissão de microorganismos e consequentemente evitar que pacientes e profissionais de saúde adquiram 

IRAS. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, o termo engloba a higiene simples, a 

higiene antisséptica, a fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica, definidas a seguir, e a antissepsia 

cirúrgica das mãos.  

1. Higiene simples das mãos: ato de higienizar as mãos com água e sabonete comum, sob a forma líquida. 

 2. Higiene antisséptica das mãos: ato de higienizar as mãos com água e sabonete associado a agente 

antisséptico.  

3. Fricção antisséptica das mãos com preparação alcoólica: aplicação de preparação alcoólica nas mãos 

para reduzir a carga de microrganismos sem a necessidade de enxague em água ou secagem com papel toalha 

ou outros equipamentos.  

4. Preparação alcoólica para higiene das mãos sob a forma gel: preparação contendo álcool, na 

concentração final mínima de 70% com atividade antibacteriana comprovada destinada a reduzir o número de 

microorganismos.  A higiene das mãos é uma importante medida no controle das infecções em serviços de saúde. 

5.0 – PROCEDIMENTO 

As mãos devem ser higienizadas por todos os profissionais , em momentos essenciais e necessários de acordo 

com o fluxo de cuidados assistenciais para prevenção de IRAS causadas por transmissão cruzada pelas mãos, 

como: 

a) Após contato do atendimento, entre um paciente e outro, entre cada procedimento (dispensação de 

receitas) ou em ocasiões em que exista risco de transferência de patógenos para pacientes ou ambientes (Ex: 

Pacientes muito gripados, no cumprimento com as mãos,..);  
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a) Após contato do atendimento, entre um paciente e outro, entre cada procedimento (dispensação de 

receitas) ou em ocasiões em que exista risco de transferência de patógenos para pacientes ou ambientes 

(Ex: Pacientes muito gripados, no cumprimento com as mãos,...);  

b) Antes e após o uso de luvas na limpeza dos ambientes; 

c)  Antes e depois de efetuar atividades corriqueiras (assuar o nariz, ir ao banheiro, se alimentar, etc). 

 

5.0.1 – HIGIENIZAÇÃO SIMPLES DAS MÃOS 

 

Duração do procedimento deve ser no mínimo de 40 a 60 segundos. Técnica conforme a seguir: 

 

1. Retirar todos os anéis e pulseiras, se tiver; 

2. Abrir a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se na pia;  

3. Aplicar na palma da mão quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir todas as superfícies das mãos 

(seguir quantidade recomendada pelo fabricante).  

4. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando-as entre si. 

 5. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda entrelaçando os dedos e vice-versa  

6. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais 

 7. Esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando os dedos, com movimento 

de vai-e-vem e vice-versa. 

 8. Esfregar o polegar direito, com o auxílio da palma da mão esquerda, utilizando-se movimento circular e vice-

versa.  

9. Friccionar as polpas digitais e unhas da mão esquerda contra a palma da mão direita, fechada em concha, 

fazendo movimento circular e vice-versa.  

10. Esfregar o punho esquerdo, com o auxílio da palma da mão direita, utilizando movimento circular e vice-versa. 

 11. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos dos dedos para os punhos 

12. Evitar contato direto das mãos ensaboadas com a torneira. 

 13. Enxugar as mãos com papel toalha. 

 14. Fechar a torneira com papel toalha envolto às mãos. 

15. Utilizar o álcool gel friccionando o frasco com uma das mãos até a saída do mesmo na mão contrária e 

friccionar ambas as mãos. 
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1.0– CONDIÇÕES/ MATERIAIS NECESSÁRIOS 

a) Computador, impressora 
b) Caneta 
c) Relação de medicamentos padronizados pela UBS 

2.0 - CONCEITO 

Consiste no procedimento pelo qual se previne a ocorrência de erros na prescrição de medicamentos, em 

especial aos potencialmente perigosos. Estes medicamentos apresentam maior potencial de causar danos graves 

e/ou irreversíveis nos pacientes, quando prescritos de forma inadequada. 

3.0 – OBJETIVO 

Prevenir a ocorrência de erros nas prescrições médicas garantindo a segurança à saúde do paciente 

4.0 - PROCEDIMENTO 

4.0.1- CONFERÊNCIA DAS PRESCRIÇÕES MÉDICAS 

Itens de verificação para a prescrição segura de medicamentos: 

a) Identificação do paciente na prescrição: 

 • Nome do hospital/UBS/ARSS;  

 • Nome completo do paciente;  

b) Identificação do prescritor na prescrição: 

 • Nome completo; 

 • Número de registro do conselho profissional e assinatura. O registro do conselho profissional poderá ser 

manuscrito ou com a utilização de carimbo contendo os elementos de identificação. A identificação do prescritor 

deverá ser legível para conferir autenticidade à prescrição. 

c) Identificação da data de prescrição:  A data na prescrição é imprescindível para a dispensação e a 

administração dos medicamentos, assegurando que o que foi prescrito está baseado na avaliação médica do dia 

em que foi emitida a prescrição. A omissão da data na prescrição está relacionada à ocorrência de vários erros 

de medicação, entre eles a permanência da utilização de medicamentos por tempo inadequado e a 

administração de medicamentos sem indicação para a condição clínica atual do paciente. 

 d) Legibilidade:  Quando a prescrição possui medicamentos potencialmente perigosos os erros ocasionados pela 

ausência de legibilidade podem ser graves, e até fatais. Recomenda-se a utilização de prescrições digitadas e 

eletrônicas como forma de melhorar a legibilidade das mesmas. 

 e) Uso de abreviaturas: Os medicamentos devem ser prescritos sem o uso de abreviaturas, pois o seu uso 

aumenta a chance de erros de medicação. Caso seja indispensável, a instituição deve elaborar, formalizar e 

divulgar uma lista de abreviaturas padronizadas, de modo a promover a adequada comunicação entre os 

membros da equipe de saúde. 
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f) Denominação dos medicamentos:  Os medicamentos devem ser prescritos por meio da Denominação Comum 

Brasileira e, em sua ausência, utiliza-se a Denominação Comum Internacional. Quanto à denominação de 

fitoterápicos, observar a determinação da Denominação Comum Brasileira de Fitoterápicos.  

g) Prescrição de medicamentos com nomes semelhantes: Medicamentos cujos nomes são reconhecidamente 

semelhantes a outros de uso corrente na instituição devem ser prescritos com destaque na escrita da parte do 

nome que os diferencia e pode ser utilizada letra maiúscula ou negrita. Exemplos de nomes semelhantes: • 

DOPAmina e DOBUtamina; • ClorproPAMIDA e ClorproMAZINA;.  

h) Expressão de doses: As unidades de medidas não métricas (colher, ampola, frasco) devem ser eliminadas 

das prescrições. A utilização da forma farmacêutica (ampola, frasco, comprimido e outros) na prescrição deve 

ser acompanhada de todas as informações necessárias para a dispensação e administração segura. O uso do 

zero antes da vírgula ou ponto deve ser evitado, pois pode gerar confusão e erro de 10 vezes na dose prescrita. 

Exemplo: recomenda-se prescrever "500mg" em vez de "0,5g". 

4.1– TIPOS DE INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

Interações medicamentosas ocorrem quando os efeitos de um fármaco são alterados pela presença de outro 

fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico ambiental. Constitui causa comum de efeitos adversos. Há 

interações que podem ser benéficas e muito úteis, como na co-prescrição deliberada de anti-hipertensivos e 

diuréticos, em que esses aumentam o efeito dos primeiros por diminuírem a pseudotolerância dos primeiros. 

Supostamente, a incidência de problemas é mais alta nos idosos porque a idade afeta o funcionamento de rins 

e fígado, de modo que muitos fármacos são eliminados muito mais lentamente do organismo.  

As interações medicamentosas classificam-se em:  

a) Interações Farmacocinéticas: São aquela em que o fármaco altera a velocidade ou a extensão de 

absorção, distribuição, biotransformação ou excreção de outro fármaco.  

b) Interações Farmacodinâmicas: Ocorrem nos sítios de ação dos fármacos, envolvendo os mecanismos 

pelos quais os efeitos desejados se processam.  

c) Interação de efeito: Ocorre quando dois ou mais fármacos em uso concomitante têm ações farmacológicas 

similares ou opostas. Podem produzir sinergias ou antagonismos sem modificar farmacocinética ou 

mecanismo de ação dos fármacos envolvidos.  

d) Interações Físico-químicas: Também conhecida como incompatibilidade, ocorrem in vitro, ou seja, antes 

da administração dos fármacos no organismo,quando se misturam dois ou mais deles numa mesma seringa, 

equipo de soro ou outro recipiente. De acordo com a gravidade essas interações são classificadas em: 

 1) Contraindicado: Quando os fármacos não podem ser administrados concomitantemente 

 2) Grave: A interação pode ameaçar a vida do paciente, requerendo ou não intervenção médica par minimizar 

ou prevenir os efeitos adversos. 

3) Moderado: A interação pode resultar em uma exacerbação da condição do paciente requerendo ou não uma 

alteração na terapia 

 4) Mínimo: A interação pode limitar o efeito clínico, mas geralmente não requer maior alteração na terapia. 
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Exemplos de interações físico-químicas ou incompatibilidades farmacêuticas. 

▪ Os beta-lactâmicos podem ser inativados pelo pH ácido de soros glicosados. 

▪ Alguns antineoplásicos, como a doxorrubicina devem ser protegidos da luz por serem fotossensíveis e 

devem ser administrados em equipos escuros. 

▪ Um agente conservador pode inativar outro medicamento. Ex. bissulfito para as penicilinas. 

▪ O gluconato de cálcio e fosfato de potássio se forem misturados em nutrição parenteral podem precipitar. 

▪ Os beta-lactâmicos podem ser inativados pelo pH ácido de soros glicosados. 

▪ As penicilinas e as cefalosporinas reagem com o grupo amino dos aminoglicosídeos e os inativam, portanto 

não devem ser misturados em soluções intravenosas. 

▪ As tetraciclinas são agentes quelantes eficientes contra vários cátions com os quais formam complexos 

pouco solúveis. 

▪ Inativação do nitroprussiato pela luz. 

▪ Adsorção da insulina pelo frasco e equipos. 

4.1.1 – INTERAÇÕES ENTRE FÁRMACOS E NUTRIENTES 

         Nutrientes são alimentos, bebidas (incluindo o álcool) e suplementos alimentares. O consumo dessas 

substâncias pode alterar os efeitos dos medicamentos que a pessoa toma. 

Alimentos: Como os alimentos, os medicamentos ingeridos pela boca devem ser absorvidos pelo estômago ou 

pelo intestino delgado. Consequentemente, a presença de alimentos no trato digestivo pode reduzir a absorção de 

um medicamento. Geralmente, tais interações podem ser evitadas ao se tomar o medicamento uma hora antes ou 

duas horas depois das refeições. 

Suplementos alimentares: Suplementos alimentares, como ervas medicinais, são produtos (exceto o tabaco) 

que contêm vitaminas, sais minerais, ervas ou aminoácidos e que têm o objetivo de suplementar uma dieta 

normal. Os suplementos são regulamentados como alimentos, não como medicamentos, de modo que não são 

testados de forma abrangente. No entanto, eles podem interagir com medicamentos vendidos sob prescrição 

médica ou de venda livre. As pessoas que tomam suplementos alimentares devem informar seus médicos e 

farmacêuticos desse detalhe para que sejam evitadas interações. 

 

Álcool: Embora muitas pessoas não considerem o álcool um nutriente, ele afeta os processos no corpo e 

interage com muitos medicamentos. Por exemplo, ingerir bebidas alcoólicas com o antibiótico metronidazol pode 

causar rubor, dor de cabeça, palpitações, náusea e vômitos. Os médicos ou farmacêuticos podem responder a 

perguntas sobre possíveis interações entre álcool e medicamentos. 
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 Antibióticos: De forma geral os antibióticos podem afetar a microbiota intestinal que é responsável pela síntese 

de vitamina K e B12, assim, durante o tratamento com tais fármacos é recomendado que  o  paciente  utilize  na  

sua  dieta  produtos  lácteos  fermentados  ou  iogurtes  de  forma  a recompor a flora bacteriana intestinal 

(LOPES et al, 2013).  Levando   em   consideração grupos   específicos   de   antibióticos,   as   tetraciclinas 

apresentam  o  caso  clássico  de  interação  fármaco-alimento  com  o  leite. Outros fármacos que   apresentam 

interação   com   o   leite   é   a   ceftriaxona e   o ciprofloxacino, que atua formando complexos com o Ca2+ 

presenteno leite da mesma forma que as tetraciclinas (LOPES et al, 2013). A eritromicina, por sua vez, é inativada 

por ácido gástrico e sofre absorção incompleta. Exemplos de alimentos que reduzem a disponibilidade do fármaco 

são o suco de laranja, limão, refrigerantes ou  bebidas gasosas  por terem  em  sua  composição alta 

concentração  de  ácidos. 

 

 Anti-inflamatórios: Os anti-inflamatórios esteroidais  provocam  efeitos  antinutricionais,  diminuindo  a 

absorção de vitaminas A, C, B6, ácido fólico, cálcio, potássio, fósforo e magnésio e aumenta a excreção de 

potássio, zinco, vitaminas C, B6e tiamina.(LOPES et al, 2013). No caso de anti-inflamatórios não-esteroidais, que 

comumente diminuem a produção de  prostaglandinas,  que  atuam  produzindo  muco  para  proteção  

gastrintestinal,  seu  uso  pode desencadear  lesões  no  estômago.  Assim,  recomenda-se  que  os  mesmos,  em  

geral,  sejam administrados juntamente ou logo após as refeições, mesmo que sua absorção seja reduzida ou 

retardada (LOPES et al, 2013). 

 

 Antidepressivos: Os Inibidores   da   monoaminoxidasse(IMAO)  tranilcipromina, feniletilamina, iproniazida,  

pargilina,  clorgilina,  selegilina, moclobemida, quando  interagem  com  a  tiramina presente   no   leite,   queijo, 

vinho   tinto,   iogurte,   chocolate   e   cerveja, atuam liberando noradrenalina nas terminações adrenérgicas, o 

que pode potencializar os efeitos dos inibidores de monoaminooxidase causando crises hipertensivas( (MOURA e 

REYES, 2002). 

 

Anti-hipertensivos: O Captopril administrado por via oral sofre rápida absorção e tem biodisponibilidade de 

cerca de 75 %. Com o alimento, diminui-se a biodisponibilidade oral do captopril em 25-30%. Por esse  motivo  o  

captopril  deverá  ser  administrado  2  ou  3 horas antes  das  refeições (MOURA e REYES, 2002). A nifedipina, 

quando administrada juntamente com uma dieta hiperlipídica apresenta aumento da velocidade e extensão de 

absorção, que, por sua vez, provoca maior incidência de efeitos colaterais (MOURA e REYES, 2002). 

4.2 – PRINCIPAIS INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 
 

- Ácido acetilsalicílico (AAS) e captopril – O ácido acetilsalicílico pode diminuir a ação anti-hipertensiva do 

captopril. 

- Omeprazol, varfarina e clopidogrel – O omeprazol (inibidor da bomba de prótons) pode aumentar a ação da 

varfarina  e diminuir a ação do clopidogrel (antitrombóticos). 

- Ácido acetilsalicílico e insulina – O AAS pode aumentar a ação hipoglicemiante da insulina. 

- Amoxicilina e ácido clavulânico – A amoxicilina associada ao ácido clavulânico aumenta o tempo de 



sangramento e de protrombina (elemento proteico da coagulação sanguínea) quando usada com AAS. 
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- Inibidores da monoamina oxidase (MAO) e tiramina (monoamina derivada da tirosina) – O inibidores da 

monoamina oxidase (tratamento da depressão) associada à tiramina (tyros = queijo) pode promover crises 

hipertensivas e hemorragia intracraniana. 

- Omeprazol e fenobarbital – O omeprazol usado com fenobarbital (anticonvulsivante) pode potencializar a ação 

do barbitúrico. 

- Levodopa e dieta proteica - Levodopa (L-dopa) - usada no tratamento da doença de Parkinson - tem ação 

terapêutica inibida por dieta hiperproteica. 

- Leite e tetraciclina - Os íons divalentes e trivalentes (Ca2+, Mg2+, Fe2+ e Fe3+) - presentes no leite e em 

outros alimentos - são capazes de formar quelatos não absorvíveis com as tetraciclinas, ocasionando a excreção 

fecal dos minerais, bem como a do fármaco. 

- Óleo mineral e vitaminas - Grandes doses de óleo mineral interferem na absorção de vitaminas lipossolúveis 

(A, D, E, K), β-caroteno, cálcio e fosfatos, devido à barreira física e à diminuição do tempo de trânsito intestinal. 

- Diurético e minerais - Altas doses de diuréticos (ou seu uso prolongado) promove aumento na excreção de 

minerais. Exemplo: furosemida, diurético de alça, acarreta perda de potássio, magnésio, zinco e cálcio. 

- Ginkgo-Biloba -  poderá aumentar o risco de sangramentos ao potencializar a ação do ácido acetilsalicílico e do 

clopidogrel, de anticoagulantes como varfarina e heparina, além de anti-inflamatórios não esteroidais como 

ibuprofeno ou naproxeno. A administração do Ginkgo poderá diminuir a ação de anticonvulsivantes (fenitoína) e, 

em presença de antidepressivos (inibidores da monoamino oxidase), intensifica a ação farmacológica destas 

drogas e, também, dos efeitos colaterais como cefaleia, tremores e surtos maníacos. 

4.2.1 – INTERAÇÕES DO BEM 
 

Há também as interações de efeito que ocorrem quando dois ou mais fármacos em uso concomitante têm 

ações farmacológicas similares ou opostas, atuando em sítios e por mecanismos diferentes. Podem produzir 

sinergismos ou antagonismos, sem modificar a farmacocinética ou o mecanismo de ação, como a potencialização 

do efeito sedativo dos hipnóticos e anti-histamínicos pelo uso do etanol. 

4.3– CRONOFARMACOLOGIA 

 

A Cronofarmacologia é a ciência que relaciona os efeitos das drogas no organismo de acordo com as 

alterações diurnas e noturnas, ou seja, estuda a hora mais adequada para tomar os medicamentos. Está 

diretamente relacionada com as variações circadianas, ou seja, relaciona os efeitos das drogas com o “Relógio 

Biológico” do organismo. Ajusta a concentração dos medicamentos durante as 24 horas do dia, em sincronia com 

os ritmos biológicos dos seres vivos. 
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O Ritmo Biológico ou mais comumente chamado de Relógio Biológico pode ser classificado de acordo com 

sua frequência em: Circadiano, Ultradiano e Infradiano. 

• Circadiano do latim “circa diem” “cerca de um dia” → O ritmo Circadiano dura 24 horas, e cada processo, 

como exemplo a atividade digestiva e controle hormonal se repete diariamente, quase sempre nos mesmos 

horários. [= 24h] 

• Ultradiano é aquele na qual as repetições ocorrem em menos de 20 horas, como a secreção da insulina. [ 

< 24h] 

• Infradiano, é o que ocorre em períodos maiores de 28 horas como o ciclo menstrual. [ > 24h ] 

Para que haja ritmicidade circadiana endógena em um ser vivo, é necessário que alguma estrutura opere 

como um “marcapasso”. 

a) O horário de ingestão do medicamento faz toda a diferença no tratamento, pois pode tanto aumentar a 

eficácia dele, como minimizar os seus efeitos colaterais. 

b) Para Cada Doença um Horário. Quando o medicamento é tomado no horário certo, seus efeitos são 

potencializados e os efeitos colaterais diminuem. Muitas doenças geram sinais e sintomas com início em 

determinadas horas do dia ou noite. 

c) Alguns exemplos: 

 

1.- Asma: Maior incidência: Entre 0 h e 6 h, (primeiras horas da madrugada) com pico às 4 h. Quando 

tomar o medicamento? A queda na produção de cortisol provoca uma contração nos brônquios pulmonares, que 

atinge o seu pico às 4 h. Para o remédio fazer efeito às 4 h, os médicos recomendam que ele seja administrado 

pelo menos 8 horas antes, ou seja, às 20 h. 

 2- Diabetes: Maior incidência: Entre 3 h e 6 h. Quando tomar o medicamento?        As crises costumam 

piorar de madrugada. O ideal é que o remédio seja prescrito à noite. Mas é preciso estar sempre bem alimentado, 

caso contrário, o indivíduo poderá sofrer uma crise de hipoglicemia. 

   3 - Artrite: Maior incidência: Entre 6 h e 8h pela manhã. Quando tomar o medicamento? Para ter um 

efeito melhor no organismo, o ideal é que o remédio seja administrado sempre à noite. 

  4- Hipertensão e Doenças Cardiovasculares. Maior incidência: Entre 6 h e 12 h, com pico às 9 h. Quando 

tomar o medicamento? A partir das 6 h, o corpo ganha uma sobrecarga de cortisol, que provoca elevação na 

frequência cardíaca. O medicamento deve ter ação prolongada e ser tomado antes de dormir. 
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4.4 – COMO REDUZIR INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

• Consulte o médico ou farmacêutico antes de tomar qualquer medicamento novo, 

incluindo medicamentos de venda livre e suplementos alimentares, como ervas 

medicinais. 

• Mantenha uma lista de todos os medicamentos que estão sendo tomados. Discuta 

periodicamente essa lista com o médico ou farmacêutico. 

• Mantenha uma lista de todas as doenças. Discuta periodicamente essa lista com o 

médico. 

• Selecione uma farmácia que proporcione serviços abrangentes (incluindo a verificação 

de possíveis interações) e que mantenha um perfil completo dos medicamentos para 

cada pessoa. Compre todos os medicamentos prescritos nessa mesma farmácia. 

• Informe-se sobre o objetivo e ações de todos os medicamentos prescritos. 

• Informe-se sobre os possíveis efeitos colaterais dos medicamentos. 

• Informe-se sobre como tomar os medicamentos, sobre o horário do dia em que eles 

devem ser tomados e se eles podem ser ingeridos com outros medicamentos. 

• Analise o uso de medicamentos de venda livre com o farmacêutico. Discuta quaisquer 

doenças existentes e medicamentos vendidos sob prescrição médica que estejam 

sendo tomados. 

• Tomar os medicamentos como indicado. 

• Relate ao médico ou farmacêutico qualquer sintoma que possa estar relacionado com 

o uso de um medicamento. 

• Caso se consulte com mais de um médico, certifique-se de que cada médico saiba de 

todos os medicamentos que estão sendo tomados. 
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4.5– RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA 

O trabalho do farmacêutico comunitário, ao realizar a conciliação medicamentosa, é organizar as prescrições dos 

pacientes, prevenir o aparecimento de complicações clínicas decorrentes de interações medicamentosas, e 

contribuir para a farmacovigilância. 

 

1. Etapas para implantação da Reconciliação de Medicamentosa 

- Formação / organização da Equipe Multidisciplinar : 

- Farmacêutico, Enfermeiro e Médico 

- Definição de métodos para obter a lista atualizada de medicamentos 

- Definição de responsabilidades profissionais 

- Entrevista com o paciente e familiares 

- Elaboração da lista de medicamentos  utilizados pelo paciente em casa 

- Reconciliação 

- Intervenção Farmacêutica quando necessária 

- Compartilhamento de dados da avaliação com a Equipe Multidisciplinar. 

• Desenvolver uma única lista de medicamentos (eletrônico ou em papel), compartilhada por todas as 

disciplinas para documentar os medicamentos atuais do paciente. Esta lista deve ser compartilhada e utilizada por 

todos os médicos, enfermeiros, farmacêuticos e outros cuidar do paciente. A lista deve estar centralmente 

localizada e facilmente visível no prontuário médico do paciente. Cada disciplina deve ter a capacidade de 

atualizar os medicamentos da lista com informações novas ou mais confiáveis quando esta informação torna-se 

disponível. 

• Definir claramente papéis e responsabilidades para cada disciplina envolvida na reconciliação de 

medicamentos (exemplo: médico, enfermeiro e farmacêutico). 

• Padronizar e simplificar o processo de reconciliação de medicamentos em toda a organização e eliminar 

redundâncias desnecessárias (um fluxograma do processo atual pode ajudá-lo a identificar esses redundâncias). 

• Desenvolver lembretes eficazes para um comportamento consistente para cumprimento da prática, entre 

todos os profissionais (exemplo: no sistema eletrônico no momento em que o médico prescreve). 

• Educar os pacientes e suas famílias ou cuidadores sobre a reconciliação de medicamentos e o papel 

importante que desempenham no processo. 

• Relacionar a reconciliação de medicamentos com outros objetivos estratégicos (por exemplo, a implantação 

de um protocolo assistencial gerenciado, um projeto hospitalar que trabalha na melhoria da satisfação do paciente 

relacionada ao tratamento da dor). 
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1. RELAÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMÁCIA NIS I 

 

 
 
 

Padronização Protocolar de Medicamentos utilizados nas Unidades de Saúde de Barracão – PR 

  
Conforme reunião do Conselho Municipal de Saúde, Ata nº 01/08, fica aprovada a Padronização Protocolar de 
Medicamentos abaixo relacionados: * Em algum momento os medicamentos abaixo descritos podem estar em 
falta na Farmácia!!!!  

***TODOS OS MEDICAMENTOS DEVEM SER PRESCRITOS POR PRINCIPIO ATIVO / GENERICO!!!! 
 
 

MEDICAMENTOS 
 

MEDICAMENTOS 

Acebrofilina 25mg/5ml – Suspensão (Pediátrico) Bromoprida 10mg comprimido 

Acebrofilina 50mg/5ml – Suspensão  Carmelose Sódica 5mg/ml colírio 

Ácido Acetilsalicilico 100mg Comprimido Captopril 25mg comprimido 

Ácido Fólico 5mg  Comprimido  Carbonato de Cálcio 500mg   - comprimido 

Ácido Fólico 0,2 mg/ml gotas  Carbonato de Calcio 600mg+Vit D 4.000UI – 
comprimido 

Aciclovir 200mg  Comprimido  Carvão Vegetal Ativado 250mg comprimido 

Aciclovir 50mg/gr creme dermatológico Carvedilol 3,125 mg – Comprimido  

Ácido Tranexâmico 50mg/ml Injetável Carvedilol  6,25 – Comprimido  

Ácido Tranexâmico 250mg comprimido Carvedilol 12,5 mg – Comprimido  

Adrenalina 1g/ml (Epinefrina) – Injetável IM Carvedilol 25 mg – Comprimido  

Albendazol 400mg  Comprimido  Cetoconazol 20 mg/ g -  Xampu  

Albendazol 40mg/ml – Suspensão Cetoconazol 200mg Comprimido 

Ambroxol 15mg/5 ml – Suspensão (Pediátrico) Cetoprofeno 100mg   – Injetável EV 

Ambroxol 30mg/5ml –Suspensão Ciclobenzaprina 5 mg – Comprimido  

Aminofilina 100mg  Comprimido  Cilostasol 100mg comprimido 

Aminofilina 24mg/ml – Injetável EV Cimetidina 150mg/ml Injetável 

Amiodarona 200mg  Comprimido   Cinarizina 75mg Comprimido  

Amiodarona 50mg/ml Injetável IM Colchicina 0,150mg comprimido 

Anlodipino 5mg  Comprimido  Clonidina 0,150 mg (Atensina) – Comprimido   

Alendronato de Sódio 70mg comprimido Cloreto de Sódio 20% - Injetável – Ampola  

Alopurinol 300mg comprimido Cloreto de Potássio 19% - Injetável – Ampola  

Atenolol 50mg  Comprimido Cloreto de Potássio 600mg – comprimido 

Atropina 0,25mg/ml – Injetável IM Cloreto de Sódio 0,9% - Sol Nasal Gts 

Bicarbonato de sódio 8,4% - ampolas 10 ml – Injetavel EV Dexametazona 0,5mg/ml Suspensão – Frc 100ml   

Bisacodil 5 mg comprimido Dexametazona 1mg/g – Pomada  

Beclometasona Spray 50mcg HFA *FCIA POPULAR Dexametazona 4mg – Comprimido  

Beclometasona Spray  250 mcg HFA *FCIA POPULAR Dexametazona 2,5mg/ml -  Injetável  

Budesonida 32 MCG  – Spray Nasal – Fc 120 doses – 
*FCIA POPULAR 

Dexametazona + Neomicina Colírio - gotas 

Budesonida 64 MCG– Spray Nasal – Fc 120 doses – *FCIA 
POPULAR 

Diclofenaco Sódico 75mg/ml – Injetável IM 

Butilbrometo de Escopolamina 20mg + Dipirona Sódica 
500 mg  – Injetável (Buscopan Composto) 

Diclofenaco 50mg comprimido 

Butilbrometo de Escopolamina 20mg/ml – Injetável 
(Simples) 

Digoxina 0,25mg Comprimido  

Butilbrometo de Escopolamina 10mg  comprimido Dimenidrato 25mg + Piridoxina 5mg/ml – Gotas 
(Dramin) 

Butilbrometo de Escopolamina 10mg Gotas  Dimenidrato 3mg + Piridoxina 5mg + Glicose 
100mg + Frutose 100mg – Injetável (DL - EV) 

Bromoprida 4mg/ml Gotas – Frc 20ml    



Dimenidrato 50mg + Piridoxina 50mg/ml  
 

Metoprolol, tartarato 100 mg – Comprimido  

Diosmina + Hesperidina 450mg + 50mg cpd  

Dipirona 500mg/ml – Injetável  Miconazol, nitrato Creme dermatológico 20mg/gr 

Dipirona 500mg – Comprimido  Miconazol , nitrato Creme Vaginal 20 mg/g   

Dipirona Sódica 500mg/ml – Gotas Frc 10ml Mikania Glomerata 0,1mg/ml  Suspensão 

Dipropionato de Betametasona + Fosfato Dissódico de 
Betametasona 5mg/ml + 2mg/ml – Injetável   

Neomicina 5mg/g, Sulfato + Bacitracina 250Uig – 
Pomada 

Domperidona 10mg Comprimido  Nifedipino 20mg – Comprimido  

Domperidona 1mg/ml – Frasco 100 ml  Nimesulida 100mg Comprimido  

Doxazosina 2 mg – Comprimido  Nistatina + Óxido de zinco – Pomada   

Dropropizina 7,5mg/5ml – Suspensão – Pediátrico  Óleo Mineral – Frasco 100 ml  

Espinheira Santa, Extrato seco 500mg – Comprimidos  Omeprazol 20mg - Comprimido  

Espironolactona  25mg – Comprimido  Ondansetrona 4mg Desintegração Oral cpd 

Espironolactona  100mg – Comprimido  Ondansetrona 4 mg – comprimido  

Estriol 1 mg/g – Creme Vaginal – Tubo 50 gr   Pasta D´Agua – (Óxido de Zn 25%) – Frc 100gr  

Fenoterol 0,5 mg/ml Gotas – Frasco Paracetamol 500mg Comprimido  

Finasterida 5 mg – Comprimido  Paracetamol 200mg/ml Gotas – Frc 10ml  

Furosemida 40mg Comprimido  Permanganato de Potássio 100mg Comprimido  

Furosemida 10mg/ml Injetável EV/IM Permetrina 1%  – Loção Cremosa -  Frasco 60ml  

Fluconazol 150mg Comprimido  Polivitaminas do Complexo B Comprimido  

Ginkgo Biloba 80 mg – Comprimido  Polivitaminas do Complexo B – Injetável EV/IM 

Glibenclamida 5mg Comprimido *FCIA POPULAR Prednisona 5mg Comprimido  

Glicazida 30mg comprimido Prednisona 20mg Comprimido  

Glimepirida 2mg – Comprimido Prednisolona, Fosfato 3mg/ml Susp. – Fc 100ml   

Glycine Max 150 mg (Isoflavona Soja)– Extrato Seco – 
Cpd 

Prometazina 25 mg – Comprimido 

Glicose 50% Injetável – Ampola 10 ml  Prometazina 25mg/ml Injetável  

Harphagophytum Procumbens DC 400 mg cpd Propatilnitrato 10mg – Comprimido  

Hidroclorotiazida 25mg Comprimido* FCIA POPULAR Propafenona 300mg comprimido 

Hidrocortisona 100 mg Injetável   Propranolol 40mg Comprimido *FCIA POPULAR 

Hidrocortisona 500mg/ml Injetável Saccharomyces boulardii 200mg pó liofilizado 

Hidróxido de Alumínio 6% – Suspensão  Sais para Reidratação Oral (Soro Oral – Pacote)  

Hipromelose 0,5% + Dextrana - colírio lubrificante  Salbutamol 100 MCG Spray – c/ 200 doses * FCIA 
POPULAR 

Ibuprofeno 600mg comprimido Salbutamol 2mg/5ml suspensão 

Ibuprofeno 50mg/ml Gotas – Frc 30ml     Simeticona 40mg comprimido 

Ipratrópio, Brometo 0,025 mg/ml Gotas - frasco Simeticona 75mg/ml Gotas – Frasco 

Isossorbida 5mg  - Comprimido  Sinvastatina 20mg Comprimido *FCIA POPULAR 

Isossorbida , mononitrato 20mg – Comprimido  Sinvastatina 40 mg Comprimido *FCIA POPULAR 

Itraconazol 100mg – Comprimido  Sulfadiazina de Prata 1% - Creme   

Ivermectina 6 mg comprimido Sulfato Ferroso 40mg Comprimido  

Lactulose 667mg/ml – suspensão – fc 120 ml  Sulfato Ferroso 125mg/ml – Gotas –  Fc 30 ml  

Levodopa 250mg + Carbidopa 25mg comprimido Tiamina 300 Comprimido 

Levodopa + Benserazida  100/25mg HBS comprimido Tibolona 2,5mg comprimido 

Levodopa + Benserazida  100/25mg BD comprimido Sulfadiazina de Prata 1% - Creme   

Levodopa + Benserazida  100/25mg Dispersível 
comprimido 

Sulfato Ferroso 40mg Comprimido  

Levodopa + Benserazida  200/50mg comprimido Sulfato Ferroso 125mg/ml – Gotas –  Fc 30 ml  

Levotiroxina 25 mg -  Comprimido  Tiamina 300 Comprimido 

Levotiroxina 50mg -  Comprimido  Timolol, maleato 0,5% - Colírio – Frasco 5 ml  

Levotiroxina 100mg – Comprimido  Valsartana 320mg comprimido 

Loratadina 10mg Comprimido  Varfarina Sódica 5mg – Comprimido  

Loratadina 5mg/ml – Suspensão – Frc 100ml   Verapamil 80mg Comprimido  

Losartana Potássica 50mg – *FARMACIA POPULAR Vitamina A + D (Retinol 3000UI + Colecalciferol 
800 UI) Gotas – Frasco   

Mal. De Dexclorfeniramina 2mg/5ml Susp. - Fc 100ml  

Mal. De Dexclorfeniramina 2mg Comprimido  ACP  VIA ORAL 

Maleato de Enalapril 10mg – *FARMÁCIA POPULAR  Enantato de Noretisterona 0,35 mg 

Maleato de Enalapril 20mg comprimido Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,03+0,15mg 

Meloxican 15 mg comprimido Ciproterona + Etinilestradiol 2mg+0,35mg 

Metformina 850mg – comprimido *FCIA POPULAR Levonorgestrel 0,75mg (Acp emergência) 

Metildopa 250mg Comprimido   

Metoclopramida 4mg/ml Gotas – Frc 10 ml  ANTICOAGULANTE INJETÁVEL 

Metoclopramida 10mg/ml Injetável EV/IM  

Metoclopramida 10 mg – Comprimido  Heparina 5000 UI – ampolas 0,25 ml 

Metoprolol, succinato 50 mg – Comprimido   



  

HANSENÍASE/TUBERCULOSE/ 
TOXOPLAMOSE 

INSULINAS 

 Insulina NPH 100 UI/ml – Frasco/Caneta 

Espiramicina 1,5MUI (500mg) comprimido Insulina Regular 100 UI/ml – Frasco/Caneta 

Folinato de Cálcio 15 mg comprimido  

Isoniazida 100mg comprimido ACP  INJETÁVEIS 

MDT COMBI PB Adulto comprimido  
(RIFAMPICINA /DAPSONA) 

Enantato de Noretisterona 50mg + Valerato de 
Estradiol 5mg/ml – (Mensal) 

MDT COMBI MB Adulto comprimido 
(RIFAMPICINA/CLOFAZIMINA/DAPSONA) 

Acet. Medroxiprogesterona 150mg/ml – 
( Trimestral)  

Ofloxacino 400 mg comprimido  

Pirimetamina 25 mg comprimido ANESTÉSICOS LOCAIS 

Pirazinamida 400mg + Etambutol 275 mg comprimido  

Rifampicina 150mg + Isoniazida 75 mg comprimido Cloridrato de Lidocaína 2%  - GEL  e SPRAY  

Sulfadiazina 500mg comprimido Cloridrato de Lidocaína 2% - SEM VASO – INJ.  

 Cloridrato de Lidocaína 2% - COM  VASO – INJ.  

  

PSICOTRÓPICOS ANTIMICROBIANOS 

Ácido Valpróico 250mg Comprimido  Amoxicilina 500mg Cápsula  

Ácido Valpróico 500mg Comprimido  Amoxicilina 250mg/5ml – Suspensão 60ml 

Ácido Valpróico 250mg/5ml – Suspensão – Frc 100ml Amoxicilina 500mg + Clavulanato de Potássio 
125mg – Cápsula  

Amitriptilina 25mg Comprimido  Amoxicilina 250mg + Clavulanato de Potássio 
62,5mg – Suspensão – Frc 75ml   

Amitriptilina 75mg – comprimido Ampicilina 500mg Cápsula  

Biperideno 2mg Comprimido  Azitromicina 500mg    Comprimido  

Bupropiona 150mg comprimido Azitromicina 200mg/5ml Suspensão – Frc 15ml  

Carbamazepina 200mg Comprimido   Benzilpenicilina Potássica 1.200.000UI – Injetável    

Carbamazepina 2% Suspensão – Frc 100ml Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI – Injetável  

Carbonato de Lítio 300mg - Comprimido  Benzilpenicilina Procaina + Potássica 400.000 UI Inj 

Citalopran 20 mg - comprimido Ciprofloxacino 500mg Comprimido  

Clomipramina 25mg - Comprimido  Cefalexina 500mg Cápsula  

Clonazepan 2mg – Comprimido  Cefalexina 250mg/5ml Suspensão – Frc 60ml 

Clonazepan 2,5mg/ml – Gotas – Frc 20ml   Ceftriaxona 1 gr – EV - Injetável 

Clorpromazina 25mg Comprimido  Ceftriaxona 500 mg – IM – Injetável 

Clorpromazina 100mg Comprimido  Claritromicina 500mg - comprimido 

Clorpromazina 4% gotas Doxiciclina 100mg - comprimido 

Diazepan 5mg Comprimido  Eritromicina 250mg/5ml – Suspensão – Frc 60ml  

Diazepan 10mg – comprimido  Fluocinolona 0,275mg+ Sulf. Polimixina b 11.000UI + 
Sulf.. Neomicina 3,85mg + Clor. Lidocaína 20mg/ml – 
Solução Otológica – Frc 5ml  

Diazepan 10mg/ml Injetável IV/IM Gentamicina 0,5% Solução Oftálmica – Frc 5ml   

Dissulfiram 250mg comprimido Levofloxacino 500mg – Comprimido – c/ 07 

Escitalopran 20mg – comprimido Metronidazol 40mg/ml Suspensão – Frc 100ml  

Fenitoína 100mg Comprimido  Metronidazol 250mg Comprimido  

Fenitoína 50mg/ml Injetável IV/IM Metronidazol Cr Vaginal 100mg/g – Bisnaga 

Fenobarbital 100mg Comprimido  Nistatina 100.000 UI /ml Suspensão – Frc 60 ml  

Fenobarbital 40mg/ml Gotas – Frc 20ml Nitrofurantoína 100mg Comprimido  

Fenobarbital 100mg/2ml Injetável Retinol, acetato + aminoácidos + metionina + 
cloranfenicol – 2.000UI+2,5%+0,5%+0,5% - Pomada 
oftálmica  

Fluoxetina 20mg Comprimido  Sulfametoxazol + Trimetroprima 400mg+80mg  

Haloperidol 1mg Comprimido  Sulfametoxazol + Trimetroprima 4%+8% - Frc 50ml 

Haloperidol 5mg Comprimido  Oseltamivir 75mg - Comprimido 

Haloperidol 0,2mg/ml – Gotas – Frc 20ml  Oseltamivir 30mg - Comprimido 

Haloperidol Decanoato 70,25mg/ml Injetável Tobramicina 3mg/ml solução Oftálmica 

Imipramina 25mg – Comprimido   

Levomepromazina 25mg – Comprimido   

Levomepromazina 100mg – Comprimido   

Levomepromazina 4% - Gotas   

Nortriptilina 25mg Comprimido   

Nortriptilina 75 mg - Comprimido  

Sertralina 50 mg comprimido  

Sulpirida 50mg – Comprimido   

Tioridazina 100mg comprimido  

Tramadol ,clor. 50mg/1ml – Injetável IV/IM  



Tramadol 50mg Comprimido  

Venlafaxina 75 mg cápsulas liberação lenta  

Venlafaxina 150 mg cápsulas liberação lenta  

Zolpiden 10mg comprimido  

 
 

MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE PERIGOSOS  

  

Amiodarona 50mg/ml – Ampola - Injetável   

Bicarbonato de Sódio 8,4 % - Ampolas 10 ml  

Cloreto de Sódio 20% - Frasco/ampola – Injetável  

Cloreto de Potássio 19,1% - Frasco/ampola - Injetável  

Epinefrina 1mg/ml – Ampola – Injetável  

Glibenclamida 5mg – Comprimido oral  

Glicose Hipertônica 50% - Frasco/ampola - Injetável  

Insulina Humana NPH – Subcutânea – Frasco/Caneta  

Insulina Humana Regular – Subcutânea – Frasco/Caneta  

Lidocaína, cloridrato 2% - SEM VASOCONSTRITOR – INJETÁVEL  

Lidocaína, cloridrato 2% - COM  VASOCONSTRITOR – INJETÁVEL  

Metformina, cloridrato 850mg – Comprimido oral  

Prometazina 25mg/ml – Ampola - Injetável   

Tramadol, Cloridrato 100mg/ml – Ampola - Injetável  

Tramadol 50mg comprimido  

Varfarina Sódica 5mg – Comprimido oral  
 

 


