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Manual de Procedimentos Internos
Assistência Farmacêutica

INTRODUÇÃO

O sistema de saúde brasileiro passou por transformações importantes nas décadas de 80 e 90
com a criação e regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele representou para os gestores,
trabalhadores e usuários do sistema uma nova forma de pensar, estruturar, desenvolver e produzir
serviços e assistência em saúde, uma vez que a universalidade de acesso, integralidade da atenção,
equidade, participação das comunidades e descentralização tornaram-se os princípios do novo
sistema (BRASIL, 2010).

Desde a criação do SUS, o Brasil vem experimentando mudanças em seu sistema público de
saúde. As novas demandas geradas pelo envelhecimento da população e as mudanças no perfil
epidemiológico tornam necessárias modificações e adequação do sistema. Percebe-se que o modelo
de atenção prestada ao usuário deve ser transformado e o caráter preventivo das ações enfatizado.
Esta situação reflete diretamente na demanda e uso do medicamento. Evidencia-se a necessidade de
um planejamento efetivo em todo o processo da Assistência Farmacêutica (AF) (FERRAES, 2002).

A Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004, do Conselho Nacional de Saúde define AF como
sendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual
como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional.
Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem
como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos
produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.

A AF trata de ações que vão além das atividades específicas do farmacêutico, sendo
fundamental que haja a participação de toda a equipe de saúde envolvida no processo. É necessário
integrar a AF ao sistema de saúde por meio de trabalhadores qualificados capazes de: selecionar os
medicamentos mais seguros, eficazes e custo efetivos de acordo com as necessidades da população
de seus territórios; programar adequadamente as aquisições; armazenar; distribuir e transportar
adequadamente de forma a garantir a manutenção da qualidade do produto farmacêutico; gerenciar os
estoques; favorecer a criação e atualização de protocolos e diretrizes de tratamento de forma a
assegurar a qualidade e o uso adequado de medicamentos (BRASIL, 2006)

O medicamento é um insumo fundamental na promoção e recuperação da saúde e a Atenção
Farmacêutica possibilita maior aproximação do farmacêutico com o usuário, visando à adesão do
tratamento farmacológico e ao alcance de resultados que melhorem a qualidade de vida do paciente.
O usuário precisa ter acesso ao medicamento adequado e saber exatamente o que fazer com ele
(KOPITTKE; CAMILLO, 2010).

Construir o real significado da AF e a sua inserção na atenção à saúde exige dos gestores do
SUS compromissos sérios com a estruturação e qualificação dos serviços farmacêuticos, bem como
sua necessária articulação multiprofissional e intersetorial. Neste contexto, os farmacêuticos precisam
estar preparados para suprir as necessidades do sistema de saúde com conhecimentos e competências
que viabilizem a implementação da AF como política de saúde. Conhecer e articular os componentes
do sistema de saúde com a função de gestão, planejamento e avaliação da AF é fundamental para a
promoção do acesso aos medicamentos e do uso racional. Portanto, a inserção do profissional
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farmacêutico passa a ser uma necessidade, e o seu papel como profissional responsável pelo uso
racional e resolutivo dos medicamentos assume caráter fundamental para a atenção à saúde,
entendida em toda a extensão do princípio da integralidade das ações de saúde (BRASIL, 2010).

FLUXOGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA:

Fonte: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, 2015.

O presente instrumento tem por objetivo sistematizar a AF nos diferentes níveis de atenção à
saúde em Ponta Grossa, dentro de padrões técnico-científicos de referência, contextualizado nas
particularidades inerentes à nossa realidade, visando otimizar recursos, organizar práticas e ações,
com a finalidade de melhorar a atenção à saúde no âmbito da farmácia e em suas interfaces com os
diferentes segmentos da assistência à saúde.

Segundo a Resolução 54/96 da Secretaria de Estado da Saúde, a área física mínima exclusiva
para a farmácia deverá ser de 30m², sendo vedada entrega de outros materiais, produtos e serviços
neste ambiente e este espaço não poderá servir de passagem obrigatória ou acesso a outras
dependências.

No sentido de facilitar o acesso às informações no texto, decidiu-se organizar o documento em
seções, abordando a assistência farmacêutica nas unidades de saúde quanto ao recebimento,
armazenamento e dispensação.

Os procedimentos são instruções que têm por finalidade documentar e orientar todas as
operações relacionadas às áreas técnicas e administrativas, em conformidade aos requerimentos
governamentais, normas e legislação.
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Título:
RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS DA REMUME NAS FUS ORIUNDOS DA CAF

Descrição da revisão: Palavra-chave:
Recebimento

Elaborado por: Ana Flávia Abreu Galvão; Camila
Jacon Minozzo; Renata Martins de Oliveira Ackler.
Cargo: Farmacêuticas

Aprovado por: Maria Ap. Costa Silva

Cargo: Farmacêutica

1. OBJETIVO

1.1 Padronizar o recebimento dos medicamentos presentes na Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais (REMUME) enviados pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF).

2. DEFINIÇÕES

2.1 Ato de receber os medicamentos da REMUME enviados pela CAF.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1 Receber os medicamentos no interior da farmácia com a requisição de material – logística da
CAF;

4.2 Fechar momentaneamente a farmácia para conferência dos medicamentos a serem recebidos,
fixando um aviso (ANEXO I) ao paciente na parte externa da farmácia;

4.3 Verificar com o entregador se a quantidade dos medicamentos corresponde às quantidades
especificadas na requisição;

4.4 Verificar a integridade dos medicamentos e insumos recebidos;
4.5 Anotar no verso da requisição qualquer desconformidade em relação à quantidade e/ou estado

físico dos medicamentos recebidos;
4.6 Assinar as duas vias da requisição de material e devolver a 1ª via para o entregador. A segunda

via deve ser arquivada na Farmácia;
4.7 Armazenar os medicamentos conforme POP nº2 – armazenamento de medicamentos da

REMUME.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS
5.1 Não receber medicamentos danificados.
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Título:
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Elaborado por: Ana Flávia Abreu Galvão; Camila
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1. OBJETIVO

1.1 Padronizar o armazenamento dos medicamentos na área e/ou armário de estoque e na área e/ou
armário de dispensação na FUS.

2. DEFINIÇÕES

2.1 Ato de armazenar os medicamentos da REMUME enviados pela CAF.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1 Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1 Armário de estoque de medicamentos
4.1.1 Separar os medicamentos por lote e validade;
4.1.2 Armazenar os medicamentos em suas embalagens secundárias (não deixar blister

soltos);
4.1.3 Organizar os medicamentos em ordem alfabética, deixando à frente os medicamentos

com vencimento mais próximo para facilitar a saída dos mesmos.

4.2 Área de atendimento/dispensação
4.2.1 Armazenar os medicamentos em armário fechado e ao abrigo da luz;
4.2.2 Acondicionar os medicamentos em bins, fora de sua embalagem secundária (caixas),

nos casos de embalagem hospitalar;
4.2.3 Organizar os medicamentos em ordem alfabética, segundo sua denominação genérica.

Os medicamentos para hipertensão arterial, diabetes e anticoncepcionais podem ficar
organizados separadamente dos demais. Exemplo na tabela abaixo:
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Item Medicamento Item Medicamento
1 AAS 100 mg cpr. 6 Furosemida 40mg cpr
2 Amiodarona 200mg cpr. 7 Glibenclamida 5mg cpr.
3 Anlodipina, Besilato 5mg cpr. 8 Gliclazida 30mg cpr. de MR
4 Atenolol 50mg cpr. 9 Hidroclorotiazida 25mg cpr.
5 Carvedilol 6,25 mg cpr. 10 Losartana 50mg cpr.

4.3 Dispor os medicamentos para dispensação em bins ou caixas apropriadas, devidamente
identificadas com o nome do fármaco e concentração;

4.4  Quando necessário repor:
4.4.1 Retirar os medicamentos do armário de estoque;
4.4.2 Verificar se os lotes dos medicamentos presentes nos armários de dispensação são os

mesmos dos medicamentos a serem repostos, priorizando a dispensação de produtos com
vencimento mais próximo;

4.5 Conferir, ao final de cada mês, o prazo de validade dos medicamentos. Se houver medicamento
a vencer, proceder conforme POP nº 17 (descarte de medicamentos vencidos).

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não armazenar outros objetos nos armários destinados a medicamentos.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o procedimento para a dispensação de medicamentos da REMUME, de modo a
permitir o uso racional dos medicamentos prescritos, a fim de se obter o sucesso terapêutico de
forma segura e eficaz.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Serviço proporcionado pelo farmacêutico, geralmente em cumprimento a uma prescrição de
profissional habilitado. Envolve a análise dos aspectos técnicos e legais do receituário, a
realização de intervenções, a entrega de medicamentos e de outros produtos para a saúde ao
paciente ou ao cuidador, a orientação sobre seu uso adequado e seguro, seus benefícios, sua
conservação e descarte, com o objetivo de garantir a segurança do paciente, o acesso e a
utilização adequada (ARIAS, 1999; BRASIL, 1998).

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente o paciente, ou o responsável pela retirada, com a prescrição a ser
atendida, solicitando documento (RG e CPF, ou RG e cartão SUS, ou CNH) do titular da
prescrição;

4.2. Observar se a prescrição é oriunda de órgãos ligados à Fundação Municipal de Saúde de Ponta
Grossa: Unidades de Saúde (FMS-PG), Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais
(HURCG). Hospital Universitário Materno Infantil (HUMAI), Instituições ou profissionais
credenciados para prestar serviços à FMS-PG, conforme Decreto 7508/11;

4.3. Verificar se prescrição apresenta os requisitos básicos descritos a seguir, de forma legível, sem
os quais não se procederá a dispensação (conforme Lei Federal nº 5991/73, nº 9787/99 e nº
9782/99, ANVISA RDC nº 44/2009, 53/2007 e ordem de serviço/FMS-PG n° 11/2014):
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4.3.1. As receitas emitidas nas Unidades de Saúde e nos serviços prestados pela FMS-PG
obrigatoriamente, devem ser prescritas através do sistema informatizado (TASY ou e-SUS);

4.3.2. origem da prescrição (quando não emitida pelo e-SUS e/ou TASY deve conter carimbo
do serviço de origem, atestando atendimento SUS);

4.3.3. nome completo do paciente;
4.3.4. denominação genérica do medicamento;
4.3.5. concentração do fármaco  (com a unidade: g, mg, UI, mg/mL);
4.3.6. quantidade a dispensar  (com forma farmacêutica);
4.3.7. modo de usar ou posologia (contendo a quantidade de comprimido a ser utilizada em

determinado tempo);
4.3.8. duração do tratamento;
4.3.9. local e data da prescrição;
4.3.10. assinatura e carimbo do prescritor, com nº do registro no conselho de classe, ou, na

ausência do carimbo, nome completo e legível do prescritor, com o número de registro e
assinatura.

4.4. Executar o atendimento da prescrição conforme consta no Manual de execução da prescrição
(Farm04) no ícone “qualidade” no programa informatizado;

4.5. Observar que as cartelas de medicamentos NÃO poderão ser fracionadas (cortadas) na FUS ou
nos locais de dispensação, exceto medicamentos em embalagem primária fracionável, que é
especialmente desenvolvida pelo fabricante (contendo lote e validade em cada comprimido) e
aprovada pela ANVISA para esta finalidade.
4.5.1. Observar a quantidade de comprimidos presente em cada cartela, e entregar a

quantidade mais próxima adequada ao tratamento. Exemplo: paciente que utiliza um
comprimido de levotiroxina 50mcg ao dia, se a cartela apresenta 25 comprimidos deverá ser
dispensado 25 comprimidos.

4.6. Verificar com atenção, no momento em que retirar o medicamento do armário, o nome e a
concentração do mesmo, analisando também a quantidade de comprimidos presente nas
cartelas que serão dispensadas, sabendo que esta pode variar conforme o fabricante;

4.7. Levar os medicamentos ao balcão ou mesa de atendimento e conferir, junto do paciente, se os
medicamentos e as quantidades entregues correspondem à prescrição apresentada;

4.8. Orientar o paciente sobre a utilização correta do medicamento, horários de administração e
quantidade a ser administrada. Caso necessário, colocar etiquetas nos medicamentos com as
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4.9. informações citadas, de forma clara e legível, a fim de aumentar a adesão do paciente ao
tratamento. Orientar e esclarecer as dúvidas do paciente;

4.10. Carimbar, na segunda via da prescrição, os medicamentos dispensados pela FUS;
4.11. Anotar, na prescrição retida no momento da dispensação, a quantidade dispensada de

cada medicamento e o número de atendimento, para lançamento e posterior conferência no
sistema informatizado;

4.12. Após conferência, arquivar as prescrições aviadas, identificadas com a data de atendimento,
em caixas contendo identificação do mês corrente.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não dispensar medicamentos para menores de 18 anos, salvo em casos de uso próprio para
maiores de 12 anos;

5.2. Não aceitar prescrições rasuradas, adulteradas, fotocópia ou em desconformidade com a
legislação;

5.3. Não dispensar quantidades superiores à necessária para 30 dias de tratamento;
5.4. Arquivar as prescrições por período de um ano.
5.5. Não aceitar prescrições oriundas de outros municípios, salvo em casos de pacientes

encaminhados pela FMS para tratamento fora de domicílio (TFD).
5.6. Considerar 1 caixa = 20 comprimidos (com exceção dos medicamentos sujeitos à controle

especial e antimicrobianos, pois estes devem conter a quantidade em número de comprimidos);
5.7. NÃO é permitido dispensar medicamentos em concentrações diferentes das prescritas, mesmo

que para adequação de dose, quando o medicamento prescrito não estiver de acordo com a
REMUME;

5.8. A dispensação de dose dobrada dos medicamentos, somente poderá ocorrer em casos de faltas
ou quando houver medicamento à vencer, porém, é obrigatória que a prescrição esteja de
acordo com os medicamentos padronizados, exigido pelo decreto 7508/2011.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a recusa de prescrição que não esteja em conformidade com a legislação: conforme
Decreto 7508/2011, Lei Federal nº 5991/73, nº 9787/99 e nº 9782/99, ANVISA RDC nº
44/2009, 53/2007, Portaria 344/98 e ordem de serviço/SMS-PG n° 11/2014).

2. DEFINIÇÕES

2.1. Consiste na recusa da prescrição pela inconsistência de algum dos requisitos básicos exigidos
pela legislação.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Recusar a prescrição que não contemplar um ou mais requisitos descritos no item 4 do POP nº
03 (Dispensação de medicamentos da REMUME nas FUS) deste manual;

4.2. Explicar ao paciente o motivo da recusa;
4.3. Anexar o formulário de recusa (ANEXO II) na prescrição não atendida, assinalando o motivo

do item faltante/incorreto.
4.4. Orientar o paciente que retorne ao médico para providências;

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não recusar prescrição sem anexar o formulário de recusa devidamente preenchido.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o procedimento para a dispensação de medicamentos do planejamento familiar, de
modo a permitir o uso racional dos medicamentos prescritos, a fim de se obter o sucesso
terapêutico, de forma segura e eficaz.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Dispensar medicamento contraceptivo para garantir à mulher assistência à contracepção como
parte das demais ações que compõem a assistência à saúde no SUS.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente a paciente com a prescrição a ser atendida, conforme descrito no item 4
do POP nº 03 (Dispensação de medicamentos da REMUME nas FUS) deste manual;

4.2. A emissão da prescrição deverá ser feita por profissional médico e/ou enfermeiro, pelo sistema
informatizado determinado pela Fundação Municipal de Saúde;

4.3. Observar se a prescrição está dentro de seu prazo de validade: 365 dias a partir da data da
emissão;

4.4. Orientar a paciente que após o término da validade de sua prescrição, a mesma deverá agendar
nova consulta para renovação;

4.5. Questionar a paciente sobre a adaptação ao contraceptivo, dúvidas e dificuldades do uso,
possibilidade de gestação caso tenha ocorrido falhas. Em caso de dúvida solicitar/realizar teste
rápido de gravidez antes da dispensação;

4.6. Entregar quantidade suficiente do medicamento de acordo com o método prescrito;
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4.7. Verificar com atenção, no momento em que retirar o medicamento do armário, o nome e a

concentração do mesmo;
4.8. Levar os medicamentos ao balcão ou mesa de atendimento e conferir, juntamente da paciente,

se os medicamentos e as quantidades entregues correspondem à prescrição apresentada;
4.9. Orientar a paciente sobre a utilização correta do medicamento, horários de administração e

quantidade a ser administrada. Caso necessário, colocar etiquetas nos medicamentos com as
informações citadas, de forma clara e legível, a fim de aumentar a adesão da paciente ao
tratamento;

4.10. Esclarecer as dúvidas da paciente;
4.11. Anotar na Carteirinha de Planejamento Familiar (ANEXO III) e Ficha de Planejamento

Familiar (ANEXO IV) os casos de início de tratamento e/ou mudança de método contraceptivo;
4.12. Anexar a prescrição da paciente junto da ficha de planejamento familiar;
4.13. Orientar a paciente entregando também o folheto explicativo sobre o uso do medicamento

padronizado pela Gerência de Farmácia (ANEXO V);
4.14. Encerrar o atendimento e arquivar a Ficha de Planejamento Familiar atendida em local

próprio, devidamente identificado como Programa de Planejamento Familiar.

5. ITENS DE CONTROLE/ CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não dispensar medicamentos para menores de 18 anos, salvo em casos de uso próprio para
maiores de 12 anos;

5.2. Caso haja queixa com relato de sintomatologia com relação ao método contraceptivo, dispensar
medicamento suficiente para 30 dias e encaminhar a paciente para reavaliação com
agendamento de consulta, anotando na ficha e carteira de planejamento familiar.

5.3. O Enantato de noretisterona 50mg + valerato de estradiol 5mg, deve ser administrado
entre no mínimo 27 e no máximo 33 dias após a última aplicação.

5.4. A Medroxiprogesterona 150mg, deve ser administrada entre no mínimo 84 e no máximo
91 dias após a última aplicação.

5.5. Para os medicamentos de uso oral, considerar no máximo 3 dias de atraso do início da próxima
cartela, e caso seja superior,solicitar teste rápido de gravidez e orientar utilização de método de
barreira.

5.6. Não aceitar prescrições rasuradas, adulteradas, fotocópia ou em desconformidade com a
legislação.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento para a entrega de medicamentos da REMUME, para os pacientes
com hipertensão e diabetes, de modo a permitir o uso racional dos medicamentos prescritos, a
fim de se obter o sucesso terapêutico, de forma segura e eficaz.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Dispensação de medicamentos e acompanhamento de portadores de hipertensão arterial e
diabetes mellitus atendidos na rede SUS.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente o paciente com a prescrição a ser atendida, conforme descrito no item 4
do POP nº 03 (Dispensação de medicamentos da REMUME nas FUS) deste manual;

4.2. Solicitar, OBRIGATORIAMENTE, a Carteirinha de Hiperdia (ANEXO VI) em todos os
atendimentos;
4.2.1. Preencher nova carteirinha nos casos de extravio e para os novos pacientes;

4.3. Observar se a prescrição está dentro de seu prazo de validade: 180 dias a partir da data da
prescrição, considerando o dia da prescrição como DIA ZERO;

4.4. Dispensar os medicamentos mensalmente, em quantidade suficiente para 30 dias de tratamento,
podendo liberar a entrega do medicamento até 5 dias antes;

4.5. Anotar no campo de controle de entrega de medicamentos na Carteirinha de Hiperdia:
4.5.1. Data da entrega do medicamento
4.5.2. Medicamentos e quantidades dispensadas;
4.5.3. Rubrica do dispensador;
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4.6. Anotar, na prescrição retida no momento da dispensação, a quantidade dispensada de cada
medicamento e o número de atendimento, para lançamento e posterior conferência no sistema
informatizado;

4.7. Anotar nas próximas prescrições do paciente, no canto superior direito, a data da próxima
retirada;

4.8. Executar o atendimento da prescrição conforme consta no Manual de execução da Prescrição
(Farm04) no ícone “qualidade” no Programa Informatizado;

4.9. Observar a quantidade de comprimidos presentes em cada cartela e entregar a quantidade mais
próxima adequada ao tratamento. Ex. paciente que utiliza 1 comprimido de enalapril 10mg/dia
e a cartela apresenta 20 comprimidos, então deverá dispensar 40 comprimidos neste
atendimento e no mês posterior dispensar apenas 20 comprimidos, anotando na prescrição e na
carteirinha a quantidade entregue ao paciente;

4.10. Verificar com atenção, no momento em que retirar o medicamento do armário, o nome e a
concentração do mesmo, analisando também a quantidade de comprimidos presentes nas
cartelas que serão dispensadas, sabendo que esta pode variar conforme o fabricante;

4.11. Levar os medicamentos ao balcão ou mesa de atendimento e conferir, juntamente do
paciente, se os medicamentos e as quantidades entregues correspondem à prescrição
apresentada;

4.12. Orientar o paciente sobre a utilização correta do medicamento, horários de administração e
quantidade a ser administrada. Caso necessário, colocar etiquetas nos medicamentos com as
informações citadas, de forma clara e legível, a fim de aumentar a adesão do paciente ao
tratamento;

4.13. Esclarecer as dúvidas do paciente;
4.14. Encerrar o expediente arquivando as prescrições aviadas, devidamente identificadas por data

de atendimento, em caixas, conforme mês corrente.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Pacientes oriundos de outras unidades de saúde deverão ser orientados que os medicamentos de
HIPERDIA devem ser dispensados somente na unidade onde está cadastrado;
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5.2. Não dispensar medicamentos para menores de 18 anos, salvo em casos de uso próprio para
maiores de 12 anos;

5.3. Não aceitar prescrições rasuradas, adulteradas, fotocópia ou em desconformidade com a
legislação;

5.4. Não dispensar os medicamentos SEM a carteirinha de HIPERDIA;
5.5. Não dispensar quantidades de medicamentos superiores às necessárias para 30 dias de

tratamento;
5.6. Arquivar as prescrições pelo período de um ano.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o procedimento para a dispensação de medicamentos da REMUME, para as
prescrições oriundas das especialidades, de modo a permitir o uso racional dos medicamentos
prescritos, a fim de se obter o sucesso terapêutico, de forma segura e eficaz.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Dispensar medicamento de prescrição emitida por especialidades no SUS.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente o paciente com a prescrição a ser atendida, conforme descrito no item 4
do POP nº 03 (Dispensação de medicamentos da REMUME nas FUS) deste manual;

4.2. Observar se a prescrição está dentro de seu prazo de validade, sendo 30 dias para
medicamentos que não tem indicação de uso contínuo e 180 dias para os demais;

4.3. Dispensar medicamento em quantidade suficiente para 30 dias de tratamento, ou 60 dias em
caso de saúde mental, conforme prescrição;

4.4. Orientar o paciente para que faça uma fotocópia da prescrição do especialista, quando uso
contínuo, e solicite na recepção que seja anexado em seu prontuário para que o médico da US
emita prescrição para posterior retirada;

4.5. Carimbar a segunda via da prescrição identificando os medicamentos dispensados pela FUS;
4.6. Anotar, na prescrição retida no momento da dispensação, a quantidade dispensada de cada

medicamento e o número de atendimento, para lançamento e posterior conferência no
sistema informatizado;

4.7. Executar o atendimento da prescrição conforme consta no Manual de execução da Prescrição
(Farm04) no ícone “qualidade” no Programa Informatizado.
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4.8. Verificar com atenção, no momento em que retirar o medicamento do armário, o nome e a
concentração do mesmo, analisando também a quantidade de comprimidos presente nas
cartelas que serão dispensadas, sabendo que esta pode variar conforme o fabricante, entregar
quantidade mais próxima adequada ao tratamento.

4.9. Levar os medicamentos ao balcão ou mesa de atendimento e conferir, juntamente do paciente,
se os medicamentos e as quantidades entregues correspondem à prescrição apresentada;

4.10. Orientar o paciente sobre a utilização correta do medicamento, horários de administração e
quantidade a ser administrada. Caso necessário, colocar etiquetas nos medicamentos com as
informações citadas, de forma clara e legível, a fim de aumentar a adesão do paciente ao
tratamento;

4.11. Esclarecer as dúvidas do paciente;
4.12. Encerrar o expediente arquivando as prescrições aviadas devidamente identificadas por data

de atendimento em caixas, conforme mês corrente.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não dispensar medicamentos para menores de 18 anos, salvo em casos de uso próprio para
maiores de 12 anos.

5.2. Não aceitar prescrições rasuradas, fotocópia, adulteradas ou em desconformidade com a
legislação.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o procedimento para a dispensação de antimicrobianos da REMUME em
conformidade com a RDC n°20, de 05 de maio de 2011, para as prescrições oriundas do SUS,
de modo a permitir o uso racional dos medicamentos prescritos, a fim de se obter o sucesso
terapêutico, de forma segura e eficaz.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Dispensar antimicrobianos mediante prescrição do SUS atendendo as exigências da RDC nº
20/2011 da ANVISA.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente o paciente com a prescrição a ser atendida, conforme descrito no item 4
do POP nº 03 (Dispensação de medicamentos da REMUME nas FUS) deste manual, e solicitar
documento de identificação do apanhador.

4.2. Observar se a prescrição segue a legislação vigente (RDC 20/2011) e se está dentro de seu
prazo de validade, sendo de 10 (dez) dias, a partir da data da prescrição, considerando o dia da
prescrição como DIA ZERO;

4.3. A prescrição poderá conter outras classes de medicamentos, exceto medicamentos sujeitos a
controle especial (portaria 344/98);

4.4. As prescrições devem ser lançadas, OBRIGATORIAMENTE, por código de barras no Tasy,
anotando, na parte superior da primeira via da prescrição, o número do atendimento, gerado
pelo sistema informatizado, e no verso ou campo específico anotar os seguintes dados:
4.4.1. Data da dispensação;
4.4.2. Lote e validade;
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4.4.3. Número do RG e assinatura do apanhador;
4.4.4. Rubrica do atendente;

4.5. Entregar medicamentos em quantidade suficiente para completar o tratamento, ou o mais
próximo possível. Em caso de formulações líquidas, realizar o cálculo para proceder a
dispensação com a quantidade adequada. Ex. 5 mL de amoxicilina de 250mg/5mL (50mg/mL)
de 8/8 horas por 7 dias. O paciente precisará de 105 mL para os 7 dias de tratamento
(5x3x7=105), sendo suficiente 1 frasco de 150 mL do medicamento;

4.6. Anotar, na prescrição retida no momento da dispensação (2ª via, conforme RDC 20/2011), a
quantidade dispensada de cada medicamento e o número de atendimento, para lançamento
e posterior conferência no sistema informatizado;

4.7. Carimbar a primeira via da prescrição identificando os medicamentos dispensados pela FUS;
4.8. Executar o atendimento da prescrição conforme consta no Manual de execução da Prescrição

(Farm04) no ícone “qualidade” no Programa Informatizado, anotando no alto da prescrição o
número do atendimento gerado pelo sistema;

4.9. Observar que as cartelas de medicamentos NÃO poderão ser fracionadas (cortadas) na FUS ou
nos locais de dispensação, exceto medicamentos em embalagem primária fracionável, que é
especialmente desenvolvida pelo fabricante (contendo lote e validade em cada comprimido) e
aprovada pela Anvisa para esta finalidade.

4.10. Verificar com atenção, no momento em que retirar o medicamento do armário, o nome e a
concentração do mesmo, analisando também a quantidade de comprimidos presente nas
cartelas que serão dispensadas, sabendo que esta pode variar conforme o fabricante;

4.11. Levar os medicamentos ao balcão ou mesa de atendimento e conferir, juntamente do
paciente, se os medicamentos e as quantidades entregues correspondem à prescrição
apresentada;

4.12. Orientar o paciente sobre a utilização correta do medicamento, horários de administração e
quantidade a ser administrada. Caso necessário, colocar etiquetas nos medicamentos com as
informações citadas, de forma clara e legível, a fim de aumentar a adesão do paciente ao
tratamento;

4.13. Esclarecer as dúvidas do paciente;
4.14. Encerrar o expediente arquivando as prescrições aviadas devidamente identificadas por data

de atendimento em caixas, conforme mês corrente.
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5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não dispensar medicamentos para menores de 18 anos, salvo em casos de uso próprio para
maiores de 12 anos;

5.2. Conforme nota técnica de 20 de maio de 2019, o antibacteriano FOSFOMICINA deverá ser
dispensado somente para gestante, mediante DOSE ASSISTIDA;

5.3. Dispensar somente a quantidade necessária para o período de tratamento, ou quando
especificado para uso contínuo dispensar para 30 dias;

5.4. Prescrição válida somente por 10 dias, considerando o dia da prescrição como dia ZERO. Em
situações de tratamento prolongado, com indicação de uso contínuo, a prescrição poderá ser
utilizada para aquisições posteriores dentro de um período de 90 (noventa) dias a contar da data
de sua emissão;

5.5. Não aceitar prescrições rasuradas, adulteradas, fotocópia ou em desconformidade com a
legislação;

5.6. A prescrição poderá conter outras categorias de medicamentos, desde que não sejam sujeitos a
controle especial;

5.7. Não há limitação para o número de antimicrobianos prescritos na mesma prescrição;
5.8. Arquivar as prescrições antimicrobianas por período de 2 (dois) anos, separado das demais.
5.9. Em caso de quebra ou extravio de medicamentos por parte do paciente, o mesmo deverá

apresentar nova prescrição para nova retirada, com justificativa para atendimento
antecipado.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o armazenamento dos medicamentos sujeitos a controle especial, pertencentes à
Portaria 344/98.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de armazenar medicamentos sujeitos a controle especial regulamentado pela portaria
344/98.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Armário de estoque
4.1.1. Separar os medicamentos por lote e validade;
4.1.2. Armazenar as caixas em ordem alfabética, deixando à frente os medicamentos com

vencimento mais próximo para facilitar a saída dos mesmos;
4.1.3. Manter o armário de estoque fechado com chave.

4.2. Área de atendimento/dispensação
4.2.1. Armazenar os medicamentos em armário fechado e ao abrigo de luz. Se não houver

recomendação específica, deve-se armazenar em temperatura ambiente (15º e 30º C);
4.2.2. Dispor os medicamentos para dispensação em bins ou caixas apropriadas e devidamente

identificadas com o nome do fármaco e concentração;
4.2.3. Organizar os medicamentos que apresentam mais de uma concentração do menor para o

maior, dispondo-os de forma a evitar a troca no ato da dispensação. Exemplo: Clorpromazina
25mg e Clorpromazina 100mg;
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4.2.4. Verificar se os lotes dos medicamentos presentes nos armários são os mesmos dos
medicamentos a serem repostos, priorizando a dispensação de produtos com vencimento mais
próximo;

4.2.5. Conferir ao final de cada mês o prazo de validade dos medicamentos, retirando da área
de dispensação e armazenamento todos os medicamentos que vencerão no mês posterior e
descartá-los conforme POP nº 18 (descarte dos medicamentos vencidos).

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não armazenar outros medicamentos ou objetos no armário destinado a medicamentos sujeitos
a Controle Especial (Portaria 344/98).
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento para dispensação de medicamentos presentes nas listas B1 e C1 da
Portaria 344/98.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de dispensar medicamentos sujeitos a controle especial regulamentado pela portaria 344/98
da ANVISA.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADE

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente o paciente com a prescrição a ser atendida, conforme descrito no item 4
do POP nº 03 (Dispensação de medicamentos da REMUME nas FUS) deste manual, e solicitar
documento de identificação do apanhador.

4.2. Solicitar prescrição médica, em duas vias (notificação de receita B1 - cor azul - e segunda via
branca, ou duas vias de receita branca - lista C1);

4.3. Observar que o formulário da prescrição de controle especial “C1” poderá conter no máximo
três (3) substâncias, ficando limitada a cinco ampolas e para as demais formas farmacêuticas a
quantidade para o tratamento correspondente a no máximo sessenta (60) dias;

4.4. Dispensar quantidade para até 60 dias de tratamento, e/ou 5 ampolas para medicamentos
injetáveis, para medicamentos da Lista B1, sendo no máximo uma substância por notificação;

4.5. Verificar validade da prescrição médica de trinta (30) dias, considerando a data da emissão
como DIA ZERO;

4.6. Pesquisar no Programa Informatizado a data da última retirada dos medicamentos prescritos.
4.7. Executar o atendimento no Programa Informatizado e anotar o número correspondente na parte

superior da prescrição;
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4.8. Retirar o medicamento do armário e levar ao balcão de atendimento, conferindo com atenção,
juntamente do responsável pela retirada, a identificação do mesmo e a quantidade prescrita;

4.9. Observar que as cartelas de medicamentos não poderão ser fracionadas (cortadas) mesmo que a
embalagem seja fracionável (conforme RDC 80/2006). Por isso deverá ser observada a
quantidade de comprimidos de cada cartela e dispensar a quantidade mais próxima da prescrita,
não excedendo 60 dias de tratamento, nem a quantidade prescrita;

4.10. As prescrições devem ser lançadas por código de barras no Tasy,
OBRIGATORIAMENTE, anotando, na parte superior da primeira via da prescrição, o
número do atendimento, gerado pelo sistema informatizado, e no verso ou campo específico
anotar os seguintes dados:
4.10.1. Data da dispensação;
4.10.2. Lote e validade do medicamento;
4.10.3. Número do RG e assinatura do apanhador;
4.10.4. Rubrica do atendente;

4.11. Orientar o paciente sobre a utilização correta do medicamento, horários de administração e
quantidade a ser administrada. Caso necessário, colocar etiquetas nos medicamentos com as
informações citadas, de forma clara e legível, a fim de aumentar a adesão do paciente ao
tratamento;

4.12. Esclarecer as dúvidas do paciente;
4.13. Encerrar o expediente arquivando as prescrições aviadas devidamente identificadas por data

de atendimento em caixas, conforme mês corrente.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não dispensar medicamentos para menores de 18 anos;
5.2. Não aceitar prescrições rasuradas, adulteradas, fotocópia ou em desconformidade com a

legislação;
5.3. Não dispensar quantidades superiores às necessárias para 60 dias de tratamento;
5.4. EXIGIR documento do paciente e apanhador da prescrição.
5.5. Para dispensação de quantidades superiores ao permitido pela legislação, o prescritor deve

incluir justificativa contendo CID ou diagnóstico (Port. 344/98).
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5.6. Em caso de quebra ou extravio de medicamentos por parte do paciente, o mesmo deverá
apresentar nova prescrição para nova retirada, com justificativa para atendimento
antecipado.

5.7. A gerência de farmácia disponibiliza carteirinha de saúde mental, semelhante a de hiperdia,
para melhorar organização do paciente quanto às solicitações de prescrição e da farmácia sobre
a última retirada, porém, fica a critério de cada farmácia aderir ou não.

5.8. Para uso do diazepam presente na caixa de emergência, solicitar Notificação de Receita
correspondente, em nome do paciente, para baixa do medicamento no sistema
informatizado.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o procedimento para arquivar as prescrições e guias de remessa pelo prazo legal, até
o momento da destinação final.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Segundo a lei 8.159/91, art. 2º (BRASIL,1991), considera-se arquivo os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e
entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por
pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou natureza dos documento. E
arquivamento o conjunto de operações de acondicionamento e armazenamento de documentos
(CAMARGO & BELLOTTO, 1996).

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Prescrições
4.1.1. Separar diariamente as prescrições da Portaria 344/98 com identificação diária,

colocando-as posteriormente em feixes devidamente identificados;
4.1.2. Arquivar em caixas devidamente identificadas contendo a descrição do tipo de

prescrição (Portaria 344/98), ano e período;
4.1.3. Guardar por período de 2 (dois) anos em local apropriado.

4.2. Guias de remessa
4.2.1. Arquivar em pasta devidamente identificada;
4.2.2. Guardar por período de 2 (dois) anos em local apropriado.
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5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. A organização para o arquivamento destes documentos deverá ser por ordem cronológica
(temporal), possibilitando que se encontre um documento solicitado pela data em que o
medicamento foi dispensado.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar a elaboração do balanço trimestral e anual da Portaria 344/98 B1 e C1 a ser
encaminhado à VISA municipal.

2. DEFINIÇÕES

2.1. O balanço de substâncias psicoativas e outras substâncias sujeitas a controle especial-BSPO é
a formulação de um relatório preenchido com a movimentação de estoque das substâncias
constantes nas listas em anexo à Portaria 344/98 em três vias e remetido à Autoridade Sanitária
pelo farmacêutico responsável.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Trimestral
4.1.1. Protocolar, até o dia 15 (quinze) dos meses de janeiro, abril, julho e outubro, no sistema

online OXY, disponível na página da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa (ANEXO VII);
4.1.2. Gerar o relatório em programa informatizado (ANEXO VIII), contendo folha de rosto,

balanço das aquisições e balanço completo.

4.2. Anual
4.2.1. Protocolar até o dia 31 (trinta e um) de janeiro do ano seguinte, no sistema online OXY,

disponível na página da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa;
4.2.2. Gerar o relatório em programa informatizado, contendo folha de rosto, balanço das

aquisições e balanço completo.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS
5.1. Arquivar por 2 anos em pasta identificada.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o procedimento para a gestão de estoque dos medicamentos da REMUME, insulinas
NPH e Regular e insumos.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Gerir o estoque é o ato de comparar as entradas dos medicamentos enviados pela CAF e as
saídas destes através de dispensação mediante prescrição, para controle dos medicamentos e
posterior planejamento das quantidades máximas e mínimas estabelecidas no setor.

3. ATRIBUIÇÕES RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Realizar a conferência diariamente das prescrições e mensalmente do estoque da farmácia,
contando todos os medicamentos presentes nos armários de dispensação e estoque, insulinas
NPH e Regular bem como insumos (seringas, glicosímetro, lancetas para punção digital e tiras
reagentes para dosagem de glicemia capilar), comparando o estoque físico (que consta na
farmácia) com o estoque virtual (que consta no programa informatizado);

4.2. Caso seja encontrada divergência no estoque e lançamento, entrar no atendimento da respectiva
prescrição e ajustar o correto valor dispensado utilizando o atalho F11 no Tasy. Este ajuste fica
disponível num período de 30 dias para alterações.

4.3. Conferir as operações de estoque realizadas, como baixas por quebra ou vencimento;
4.4. Analisar as sobras ou faltas de medicamentos, de acordo com o consumo médio mensal (CMM)

para solicitar alteração nos padrões de estoque máximo e mínimo da FUS à gerência.
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5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Imprimir o relatório de saldo de estoque pelo sistema informatizado contendo todos os
medicamentos inclusive os com estoque zerado;

5.2. Se após a conferência de todas as prescrições ainda houver incompatibilidade no valor de saldo,
comunicar a gerência de farmácia para as devidas providências;

5.3. Sempre observar o CMM para avaliar a necessidade de alteração dos padrões (máximo e
mínimo).
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o remanejamento dos medicamentos armazenados nas farmácias de unidade de
saúde, racionalizando a distribuição, evitando perdas e desperdícios, organizando o fluxo de
medicamentos entre as FUS e a CAF.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Consiste na conferência periódica da validade dos medicamentos armazenados na farmácia e o
remanejamento de medicamentos com vencimento inferior a quatro meses para a CAF.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Separar os medicamentos com data de validade inferior a quatro meses e que, conforme o
consumo médio mensal da farmácia, não serão dispensados até a validade, e comunicar a CAF
para que a mesma realize a transferência do estoque a um local com maior consumo.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Realizar conferência mensal das datas de validade e lotes dos medicamentos.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar a reposição intermediária de medicamentos nas farmácias, devido às alterações no
fluxo ou de consumo num determinado período.

2. DEFINIÇÕES

2.1. A falta de medicamento pode ocorrer devido à mudança no fluxo de consumo de determinado
medicamento no período.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Constatar a falta de medicamento;
4.2. Comunicar a CAF via telefone, solicitando informações sobre a reposição;
4.3. Aguardar a reposição do medicamento na farmácia de acordo com a logística da CAF.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Verificar no sistema informatizado se o estoque do medicamento em falta solicitado
encontra-se com saldo zerado.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a identificação e baixa dos medicamentos vencidos ou danificados do estoque das
farmácias das unidades de Saúde, conforme RDC nº 306 de 07/12/2004 e nº 222 de 28/03/2018
(ANVISA), a qual estabelece a regulamentação técnica para o gerenciamento de resíduos em
saúde.

2. DEFINIÇÃO

2.1. Identificar e dar baixa no medicamento vencido no período.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Identificar e separar os medicamentos que necessitam de descarte:
4.1.1. Com data de validade a expirar (devendo ser dispensado a quantidade do medicamento

suficiente até o último dia do vencimento);
4.1.2. Com embalagem danificada e/ou violada;
4.1.3. Com alterações físico-químicas;

4.2. Executar a baixa no estoque como medicamentos vencidos no programa informatizado
conforme descrito no manual no ícone “qualidade”;

4.3. Imprimir a requisição de baixa do estoque do programa informatizado em uma via;
4.4. Anotar, na requisição, o lote e a validade dos medicamentos baixados;
4.5. Arquivar a via da requisição em pasta identificada como VENCIDOS;

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Identificar corretamente os medicamentos vencidos a serem descartados.
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Título:
DESCARTE DOS MEDICAMENTOS VENCIDOS E/OU DANIFICADOS NO ESTOQUE
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o descarte dos medicamentos vencidos ou danificados do estoque das farmácias das
unidades de Saúde, conforme RDC nº 306 de 07/12/2004 e nº 222 de 28/03/2018 (ANVISA), a
qual estabelece a regulamentação técnica para o gerenciamento de resíduos em saúde.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Consiste no conjunto de procedimentos para propiciar correto destino aos resíduos oriundos de
medicamentos vencidos ou com embalagens danificadas do estoque da farmácia, de modo a
evitar danos de segurança e ambientais.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Identificar a bombona como resíduo de saúde grupo B;
4.2. Acondicionar o saco de cor laranja padronizado como resíduo de saúde grupo B dentro da

bombona;
4.3. Guardar a bombona no interior da farmácia em local longe da circulação de pessoas.
4.4. Retirar os medicamentos da embalagem secundária (caixa), e descartá-los em sua embalagem

primária;
4.4.1. As embalagens secundárias, bulas, copos, colheres de medida, conta-gotas, aplicadores

etc, deverão ser descartados em lixo reciclável identificado dentro do abrigo externo de
resíduos da unidade de saúde;

4.5. Descartar os medicamentos segregados conforme descrito item 4.4 dentro da bombona até
completar 2/3 do volume total de sua capacidade (20 litros);
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4.6. Comunicar a empresa responsável pelo recebimento do resíduo químico, ou os funcionários da
unidade, para que no momento em que o funcionário da empresa chegar para retirar os resíduos
da US, dirigir-se até a farmácia;

4.7. Retirar o saco de cor específica, identificado como resíduo de saúde grupo B, da bombona na
presença do funcionário da empresa responsável, lacrar e entregar para o mesmo;

4.8. Recolher assinatura, carimbo e/ou identificação legível do apanhador pela coleta na guia de
recolhimento de resíduo pesado pela empresa contratada;

4.9. Grampear as vias das requisições arquivadas com a guia de recolhimento emitida, devidamente
assinada, referente ao descarte e arquivar em local apropriado por período de 2 (dois) anos;

4.10. Anotar no verso da nota, os números das requisições referentes ao peso dos medicamentos
descartados. Datar, carimbar e assinar.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Identificar corretamente os medicamentos vencidos a serem descartados;
5.2. Descartar somente os medicamentos vencidos da unidade;
5.3. Em caso de quebra ou extravio de medicamentos por parte do paciente, o mesmo deverá

apresentar nova prescrição para nova retirada, com justificativa para atendimento
antecipado;

5.4. A cópia da requisição de medicamentos sujeitos a controle especial vencidos deverá ser
encaminhada juntamente do balancete trimestral para a VISA municipal..
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento para recebimento e armazenamento de seringas, glicosímetros, tiras
reagentes para dosagem de glicemia capilar e lancetas para punção digital referente ao
atendimento dos pacientes insulinodependentes.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de receber e armazenar seringas, glicosímetro, tiras reagentes e lancetas enviadas pela
CAF.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Recebimento
4.1.1. Receber seringas, glicosímetros, tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar e

lancetas para punção digital juntamente da guia requisição da CAF;
4.1.2. Verificar, junto ao entregador se os materiais entregues correspondem às quantidades

especificadas na guia;
4.1.3. Verificar a integridade e validade dos itens entregues;
4.1.4. Assinar a requisição e dever a 1ª via para o entregador;
4.1.5. Anotar na guia qualquer desconformidade em relação aos insumos entregues.

4.2. Armazenamento
4.2.1. Armazenar as seringas, glicosímetros, tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar

e lancetas para punção digital em armário de estoque ou em local adequado em temperatura
ambiente (entre 15 a 30ºC);
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4.2.2. Organizar os insumos de acordo com sua validade e lote, dispensando sempre o material
com validade menor;

4.2.3. Armazenar as seringas em feixes de 30 unidades para facilitar a dispensação, conforme
necessidade;

4.2.4. Armazenar as lancetas para punção digital em caixas com 50 e 100 unidades, para
facilitar a dispensação, identificando a quantidade em cada uma das caixas.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não receber materiais danificados ou em desconformidade com o solicitado
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a substituição, dispensação e manuseio de glicosímetro fornecido pela farmácia de
unidade de saúde.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Dispensação de glicosímetro a pacientes insulinodependentes e gestantes em acompanhamento
glicêmico, mediante apresentação de prescrição médica.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Dispensar novo ou substituir o glicosímetro fornecido anteriormente pela FMS, pelo
glicosímetro de nova marca, mediante devolução do primeiro em caso de substituição, no
momento do atendimento;

4.2. Realizar a dispensação de glicosímetro, somente para o paciente usuário de insulina de NPH
e/ou Regular, mediante prescrição de médico endocrinologista do SUS, obstetra do SUS e/ou
médico clínico geral que atua nas unidades de saúde do município para acompanhamento, com
indicação do uso de glicosímetro para monitorar e acompanhar sua glicemia capilar;
4.2.1. Para dispensação de glicosímetros para gestantes, ver POP nº 24.

4.3. Orientar que o glicosímetro é liberado para uso individual do paciente insulinodependente e/ou
gestante em acompanhamento glicêmico, na forma de termo de cessão gratuita de uso,
celebrado entre a FMS e o paciente ou responsável;

4.4. Solicitar documento de identificação e CPF do paciente e do responsável, para preenchimento
do termo de cessão gratuita de uso, que deve conter marca e modelo do glicosímetro, seguido
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pelo número de série do mesmo, nome e data de nascimento do paciente, nome do cessionário
com nº do RG, endereço, telefone e assinatura;

4.5. Anexar o termo aditivo (ANEXO IX), quando substituição de glicosímetro, no termo de cessão
gratuita de uso anterior do paciente já cadastrado e recolher o glicosímetro anterior, enviando-o
à CAF;

4.6. Registrar a dispensação do glicosímetro no sistema informatizado, em nome do paciente que
fará uso do monitor, com observação em forma de “alerta” contendo a marca e o número de
série do glicosímetro retirado na FUS, após preenchimento do termo de cessão gratuita de uso;

4.7. Ajustar data e horário no glicosímetro fornecido, e orientar o usuário sobre a sua utilização e
cuidados para seu bom funcionamento;

4.8. Demonstrar ao paciente o funcionamento do monitor realizando o teste descrito acima com as
soluções controle disponibilizada pelo fabricante;

4.9. Conectar o glicosímetro ao cabo UBS correspondente, para atribuição do mesmo ao sistema
online;

4.10. Cadastrar o paciente no software e vincular o glicosímetro (número de série) para leitura dos
dados do aparelho;

4.11. Adicionar, na diretriz do programa, a quantidade de testes diários prescrita, para posterior
entrega de tiras HGT, para 30 dias de tratamento;

4.12. Orientar e esclarecer as dúvidas do paciente;
4.13. Registrar, em planilha de comodatos própria da unidade, os seguintes dados: nome do

paciente, data de nascimento, data de retirada do glicosímetro, número de série do glicosímetro
e número de atendimento, gerado no tasy.

4.14. Encerrar o atendimento e arquivar os termos de cessão em local próprio para este fim,
devidamente identificado.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Dispensar glicosímetro somente a pacientes que façam uso de insulina NPH e/ou regular e/ou
gestantes em acompanhamento glicêmico (conforme POP nº 24);

5.2. Os pacientes que não fizerem o uso do glicosímetro regularmente serão orientados a
devolvê-lo, para que o mesmo seja repassado a outro paciente que necessite;
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5.3. As informações referentes ao uso do glicosímetro deverão ser registradas em alerta no sistema
informatizado.

5.4. Em casos de perda/extravio ou furto, dispensar novo glicosímetro mediante apresentação de
boletim de ocorrência
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o recebimento de insulinas NPH e regular.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de receber insulinas enviadas pela CAF.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Receber as insulinas NPH e regular em conformidade com a transferência emitida pela CAF,
conferindo no momento do recebimento;

4.2. Verificar se a quantidade recebida corresponde ao contido na requisição;
4.3. Conferir se as insulinas recebidas estão acondicionadas adequadamente em embalagens que a

temperatura ideal seja mantida (2ºC a 8º), como caixas térmicas ou de isopor, com bobinas de
gelo reutilizável;

4.4. Observar a integridade dos frascos e canetas recebidos, não podendo ser aceitos medicamentos
danificados ou próximos da data de vencimento;

4.5. Assinar e arquivar a transferência.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não receber a insulina se estiver sem a refrigeração adequada.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento para armazenamento e organização de insulinas NPH e regular.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Armazenar é o ato de guardar adequadamente as insulinas dentro do refrigerador e organizar é
o ato de dispor os frascos ou canetas de insulina de acordo com as normas da rede de frio.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Organização interna do refrigerador de insulina:
4.1.1. Colocar bobinas de gelo reutilizável na posição vertical no congelador;
4.1.2. Retirar todas as gavetas plásticas e suportes dos refrigeradores, e na parte inferior

preencher com 6 garrafas plásticas contendo água e corante identificado com "ÁGUA
IMPRÓPRIA PARA CONSUMO”.

4.2. Armazenamento e organização das insulinas:
4.2.1. Organizar as insulinas recebidas separadamente na geladeira sendo identificado no

interior da mesma o local de insulina NPH e regular, livres da embalagem de isopor,
dispondo-as nas prateleiras vazadas do refrigerador em bandejas devidamente identificadas;

4.2.2. Organizar as insulinas de acordo com lote e validade, priorizando a dispensação das
com vencimento próximo;

4.2.3. Verificar a temperatura interna do refrigerador, com termômetro digital, três vezes ao
dia (08:00, 12:00 e 16:00 horas) e registar os valores em planilha impressa. A temperatura
ideal é entre 2ºC e 8ºC.
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5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não armazenar quaisquer outros objetos, substâncias ou materiais nos refrigeradores destinados
às insulinas;

5.2. Verificar a temperatura do refrigerador regularmente;
5.3. Trocar semestralmente a água das garrafas;
5.4. Nunca armazenar nas portas ou gavetas devido à oscilação de temperatura nestes locais;
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a dispensação de insulinas NPH e regular, e insumos, aos usuários do SUS, de modo
a permitir o uso racional, a fim de obter o sucesso terapêutico, de forma segura e eficaz.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de dispensar insulina.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente o paciente com a prescrição a ser atendida, conforme descrito no item 4
do POP nº 03 (Dispensação de medicamentos da REMUME nas FUS) deste manual e solicitar
documento de identificação do apanhador;

4.2. Solicitar, obrigatoriamente, embalagem térmica para transporte da insulina;
4.3. Observar se a prescrição médica encontra-se no período de validade, sendo este de até 180 dias,

considerando o dia da prescrição como DIA ZERO;
4.4. Pesquisar no programa informatizado a data da última retirada de insulina;
4.5. A dispensação de insulinas deverá seguir os seguintes critérios:

4.5.1. Os frascos de insulina NPH e regular serão fornecidos aos pacientes com idade entre 20
e 58 anos;

4.5.2. O fornecimento de canetas de insulina NPH e regular será realizado aos pacientes com
idade até 19 e acima de 59 anos;

4.5.3. As canetas de insulina poderão ser fornecidas, em faixa etária diferente da citada no
item anterior, nos casos:
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4.5.3.1. neuropatia e retinopatia diabética;
4.5.3.2. pacientes com deficiência em membros superiores, que possa dificultar a aspiração

da dose de insulina e aplicação;
4.5.3.3. autismo;
4.5.3.4. gestantes de alto risco.

4.5.4. A dispensação de canetas somente será realizada, nestes casos, mediante apresentação
de justificativa médica, impressa, realizada em prontuário eletrônico (e-SUS), que deverá ser
apresentada pelo paciente junto da prescrição médica (ANEXO X) ou carteirinha, no caso das
gestantes, com carimbo de identificação de alto risco.

4.6. Verificar se o paciente já retira insulina na farmácia ou se é primeira retirada. Caso seja
primeira retirada, agendar consulta farmacêutica para que o paciente receba todas as
orientações sobre preparo, aplicação, armazenamento, transporte, descarte e medidas não
farmacológicas.

4.7. Dispensar quantidade para 30 dias de tratamento, considerando: 1 frasco de 10 mL = 1000 UI
(100 UI/mL) e 1 caneta 3 mL = 300 UI (100 UI/mL);

4.8. Fornecer seringas para aplicação de insulina (frasco), conforme quantidade de aplicações
diárias, suficiente para 30 dias e agulhas para caneta, sendo 30 agulhas para pacientes que
fazem uso apenas de um tipo de insulina e 60 agulhas para pacientes que utilizam NPH e
regular, independente do número de aplicações;

4.9. Executar o atendimento da prescrição conforme Manual Execução da Prescrição (Farm04) no
ícone “Qualidade” do Programa Informatizado e anotar o número do atendimento na prescrição
médica, o que permite localizar dados cadastrais do paciente;

4.10. Verificar com atenção, no momento em que retirar a insulina da geladeira, se a mesma
corresponde à prescrição apresentada;

4.11. Levar a insulina até o balcão ou mesa de atendimento e conferir juntamente do paciente;
4.12. Orientar o paciente sobre a utilização correta da insulina, horários de administração,

quantidade a ser administrada, armazenamento, preparo, aplicação, transporte e descarte. Caso
necessário, colocar etiquetas nos medicamentos com as informações citadas, de forma clara e
legível, a fim de aumentar a adesão do paciente ao tratamento;

4.13. Enfatizar que após utilizar a seringa e agulha, o paciente não deve encapá-la, descartando-as
dentro de um recipiente de material plástico, rígido e resistente (não de vidro ou de papelão
exceto descarpack), com abertura larga, para acondicionar todos os materiais, com tampa de
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rosca, a fim de facilitar o manuseio. Ao completar o volume, o paciente deverá levar o descarte
até a unidade de saúde;

4.14. Esclarecer as dúvidas do paciente;
4.15. Encerrar o expediente arquivando as prescrições aviadas devidamente identificadas por data

de atendimento em caixas, conforme mês corrente.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não dispensar insulinas e insumos para menores de 18 anos, salvo em casos de uso próprio
para maiores de 12 anos;

5.2. Não dispensar insulinas sem a embalagem térmica apropriada para transporte;
5.3. Se o paciente pegar a insulina pelo Programa Farmácia Popular do Brasil não poderá retirar as

seringas e agulhas nas FUS.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a dispensação de tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar e lancetas para
punção digital.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de entregar e orientar o paciente para fazer o uso adequado das tiras reagentes para
glicosímetro e lancetas.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, auxiliar de enfermagem e técnico de
enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente o paciente com a prescrição a ser atendida, conforme descrito no item 4
do POP nº 03 (Dispensação de medicamentos da REMUME nas FUS) deste manual, e solicitar
documento de identificação do apanhador;

4.2. Verificar se a prescrição de tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar e lancetas para
punção digital é proveniente do SUS, podendo ser do médico endocrinologista do SUS, ou
médico obstetra (quando gestante), ou médico clínico geral que atua nas US do município pelo
SUS, devendo conter também a indicação do uso de insulina NPH e/ou Regular com a
respectiva posologia;
4.2.1. Para gestantes em acompanhamento glicêmico sem indicação de insulinoterapia, a

prescrição deve conter apenas as tiras HGT com o número de testes a serem realizados por
dia, conforme POP nº 25.

4.3. Observar se as tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar estão devidamente prescritas, e
contém o  número de verificações diárias;
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4.4. Observar se o aparelho foi cedido pela FMS, verificando a existência de registro “alerta” do
Termo de Cessão do glicosímetro no sistema informatizado. Caso o “alerta” esteja indisponível,
verificar se o nome do paciente e código do glicosímetro estão na planilha de comodatos;

4.5. Conectar o glicosímetro ao cabo USB correspondente para transmitir os dados ao cadastro
online do paciente;

4.6. Verificar o Livro de Registro, no software, analisando os valores das glicemias do paciente e se
o glicosímetro está sendo utilizado conforme preconizado;

4.7. Acessar, no software, o campo “Gestão de tiras”, atualizar o estado no ícone correspondente e
dispensar as tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar para 30 (trinta) dias, seguindo a
quantidade estabelecida pelo sistema online, de acordo com a diretriz cadastrada ao paciente,
sendo no máximo 100 tiras HGT/mês;
4.7.1. Nos casos de início de tratamento, em que há solicitação de um maior número de testes

HGT/dia, para ajuste de dose, liberar com antecedência as tiras teste, mediante comprovação
de uso (relatório glicosímetro), com o preenchimento do termo de retirada das tiras (ANEXO
XI), que deverá ser arquivado junto das demais prescrições de insulina, como comprovante da
dispensação.

4.8. As lancetas para punção digital serão dispensadas conforme número de testes realizados;
4.9. Orientar ao usuário que é obrigatória a apresentação mensal do glicosímetro para a

dispensação das tiras reagentes para dosagem de glicemia, com o objetivo de averiguar os
testes de glicemia capilar registrados no monitor;

4.10. Verificar se o número de glicemia capilar realizado condiz com a frequência solicitada na
prescrição pelo médico;
4.10.1. Registrar alerta no Programa Informatizado, caso o usuário não esteja utilizando o

glicosímetro e/ou realizando número suficiente de teste conforme prescrito. Anotar na
prescrição que o paciente foi informado.

4.10.2. Comunicar ao paciente que após o recolhimento do aparelho, em caso do não
cumprimento das normas estabelecidas no Termo de Cessão, para que o mesmo seja incluído
novamente no programa, deverá apresentar uma declaração do médico endocrinologista do
SUS, obstetra (quando gestante) do SUS e/ou médico clínico geral que atua nas US do
município pelo SUS, justificando a necessidade de permanência no programa, o que não
eximirá o paciente de suas responsabilidades no automonitoramento;
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4.11. Lançar as quantidades dos materiais fornecidos, no sistema informatizado, conforme
procedimentos especificados no ícone “Qualidade”(Farm04) deste sistema;

4.12. Anotar número do registro de atendimento na parte superior da prescrição médica
apresentada;

4.13. Esclarecer as dúvidas do paciente sobre a utilização correta desses materiais;
4.14. Ao encerrar o expediente, arquivar as prescrições aviadas devidamente identificadas por

data de atendimento em caixas, conforme mês corrente.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não dispensar medicamentos para menores de 18 anos, salvo em casos de uso próprio para
maiores de 12 anos;

5.2. Sempre verificar o alerta do usuário;
5.3. Não dispensar quantidade superior a 100 tiras por atendimento.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a dispensação e manuseio de glicosímetro, fornecido pelas farmácias da Fundação
Municipal de Saúde (FMS), para gestantes em acompanhamento glicêmico.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Dispensação de glicosímetro para gestantes em acompanhamento glicêmico, mediante
apresentação de prescrição médica.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Dispensar aparelho glicosímetro mediante apresentação da prescrição médica realizada por
médico endocrinologista do SUS, obstetra do SUS e/ou médico clínico geral que atua nas
unidades de saúde do município, com indicação do uso de glicosímetro para monitoramento da
glicemia capilar;
4.1.1. Gestantes recém diagnosticadas com Diabetes Mellitus Gestacional (DMG), ou em

avaliação para comprovação do diagnóstico e da necessidade de insulinoterapia, para a
retirada do glicosímetro deverão apresentar: carteira de gestante, solicitação médica do
glicosímetro, dois (2) exames de glicemia em jejum alterados (acima de 92 mg/dL) ou o Teste
Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) com alteração na primeira e/ou segunda hora, realizado
entre 24 – 28 semanas (após 1 h: acima de 180 mg/dL e após 2h: acima de 153 mg/dL);

4.2. Após o parto, caso a paciente não esteja em uso de insulina, o glicosímetro deverá ser
devolvido na ação do quinto dia, em sua unidade de saúde de referência. A equipe responsável
(enfermeiros (as), técnicos (as) de enfermagem, ACS) deverá encaminhar o aparelho para a
farmácia onde o mesmo foi retirado;
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4.3. Orientar que o glicosímetro é liberado para uso individual da gestante em acompanhamento
glicêmico, na forma de termo de cessão gratuita de uso, celebrado entre a FMS e a paciente ou
responsável;

4.4. Solicitar documento de identificação e CPF da paciente e do(a) responsável pela retirada, para
preenchimento do termo de cessão gratuita de uso, que deve conter marca e modelo do
glicosímetro, seguido pelo número de série do mesmo, nome e data de nascimento da paciente,
nome do cessionário com nº do RG, endereço, telefone, data provável do parto (DPP) e
assinatura;

4.5. Registrar a dispensação do glicosímetro no sistema informatizado, em nome da paciente que
fará uso do monitor, com observação em forma de “alerta” contendo a marca e o número de
série do glicosímetro retirado na farmácia, após preenchimento do termo de cessão gratuita de
uso;

4.6. Ajustar data e horário no glicosímetro fornecido, e orientar a usuária sobre a sua utilização e
cuidados para seu bom funcionamento;

4.7. Demonstrar à paciente o funcionamento do monitor realizando testes com as soluções controle
disponibilizadas pelo fabricante;

4.8. Conectar o glicosímetro ao cabo UBS correspondente, para atribuição do mesmo ao sistema
online;

4.9. Cadastrar a paciente no software e vincular o glicosímetro (número de série) para leitura dos
dados do aparelho;

4.10. Adicionar, na diretriz do programa, a quantidade de testes diários prescrita, para posterior
entrega de tiras HGT, para até 30 dias de tratamento;

4.11. Orientar e esclarecer as dúvidas da paciente;
4.12. Registrar, em planilha de comodatos própria da unidade, identificada como “Planilha

Gestantes”, os seguintes dados: nome da paciente, data de nascimento, data de retirada do
glicosímetro, número de série do glicosímetro, número de atendimento (gerado no tasy) e a
data provável do parto, para controle da devolução do aparelho;

4.13. Encerrar o atendimento e arquivar os termos de cessão em local próprio para este fim,
devidamente identificado.

55



Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
Data da elaboração:

23/06/2022

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Válido até:
23/06/2024

Número:
24

Revisão: Folha :
03/03

Título:
DISPENSAÇÃO DE GLICOSÍMETRO PARA GESTANTES

Descrição da revisão: Palavra-chave:
Glicosímetro

Elaborado por: Ana Flávia Abreu Galvão; Camila
Jacon Minozzo; Renata Martins de Oliveira Ackler.
Cargo: Farmacêutica

Aprovado por: Maria Ap. Costa Silva

Cargo: Farmacêutica

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Dispensar glicosímetro somente para as gestantes que apresentarem prescrição médica e os
exames solicitados no item 4.2;

5.2. As gestantes deverão devolver o glicosímetro após o parto, salvo os casos em que a paciente
esteja em uso de insulina;

5.3. As pacientes que não fizerem o uso do glicosímetro regularmente, ou utilizarem de maneira
incorreta, não respeitando as normas estabelecidas no termo de cessão, serão orientadas a
devolvê-lo, para que o mesmo seja repassado a outro paciente que necessite;

5.4. As informações referentes ao uso do glicosímetro deverão ser registradas em alerta no sistema
informatizado (tasy);

5.5. Em casos de perda/extravio ou furto, dispensar novo glicosímetro mediante apresentação de
boletim de ocorrência;

5.6. Aparelhos que apresentem mensagem de erro devem ser testados adequadamente na farmácia,
utilizando-se as soluções controle. Quando confirmado o não funcionamento do mesmo,
realizar a substituição;

5.7. Efetuar a troca das baterias dos glicosímetros, quando houver necessidade, lançando o material
no cadastro da paciente no sistema informatizado (tasy);

5.8. Pacientes com dificuldade no manuseio devem ser reorientadas, sempre que houver
necessidade.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a dispensação de tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar e lancetas para
punção digital.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Dispensação de tiras teste de glicemia capilar e lancetas para punção digital para uso das
gestantes em acompanhamento glicêmico.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente a paciente com a prescrição a ser atendida, solicitando documento (RG
ou CPF ou cartão SUS ou CNH) do titular da prescrição e do responsável pela retirada;

4.2. Observar se a prescrição é oriunda de órgãos ligados à Fundação Municipal de Saúde de Ponta
Grossa (FMS-PG), instituições ou profissionais credenciados para prestar serviços à FMS-PG,
conforme Decreto 7508/11, podendo ser do médico endocrinologista do SUS, obstetra do SUS,
ou clínico geral que atua nas US do município pelo SUS ;
4.2.1. Para gestantes em acompanhamento glicêmico sem indicação de insulinoterapia, a

prescrição deve conter apenas as tiras HGT com o número de testes a serem realizados por
dia.

4.3. Observar se o aparelho foi cedido pela FMS, verificando a existência de registro “alerta” do
Termo de Cessão do glicosímetro no sistema informatizado. Caso o “alerta” esteja indisponível,
verificar se o nome da paciente e código do glicosímetro estão na planilha de comodatos;

4.4. Conectar o glicosímetro ao cabo USB correspondente para transmitir os dados ao cadastro
online da paciente;
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4.5. Verificar o Livro de Registro, no software, analisando os valores das glicemias da paciente e se
o glicosímetro está sendo utilizado conforme preconizado;

4.6. Acessar, no software, o campo “Gestão de tiras”, atualizar o estado no ícone correspondente e
dispensar as tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar para 30 (trinta) dias, seguindo a
quantidade estabelecida pelo sistema online, de acordo com a diretriz cadastrada à paciente,
sendo no máximo 100 tiras HGT/mês;
4.6.1. Nos casos de início de tratamento, em que há solicitação de um maior número de testes

HGT/dia, para ajuste de dose, liberar com antecedência as tiras teste, mediante comprovação
de uso (relatório glicosímetro), com o preenchimento do termo de retirada das tiras (ANEXO
XI), que deverá ser arquivado junto das demais prescrições de insulina, como comprovante da
dispensação.

4.6.2. As gestantes recém diagnosticadas com DMG, ou em avaliação para comprovação do
diagnóstico e da necessidade de insulinoterapia, deverão apresentar prescrição médica com
indicação do uso de tiras HGT, com indicação de controle glicêmico com até 6 pontos, sendo
jejum, após o café, antes e após almoço, antes e após jantar. De acordo com a quantidade
prescrita, dispensar quantitativo de tiras suficiente para utilização até retorno na consulta
médica estipulada na unidade de saúde de referência.
4.6.2.1. Considerar:
FUS: dispensar 50 tiras e agendar retorno na farmácia para leitura do glicosímetro, dentro de
7 dias, registrando a data na carteira de gestante, no campo “AGENDAMENTO DO
ATENDIMENTO PRÉ NATAL”. Analisar os dados registrados no software, incluir o
relatório impresso no prontuário da paciente, registrar atendimento no e-sus e comunicar o
médico responsável para nova conduta.
FC’s: dispensar 100 tiras e agendar retorno na farmácia para leitura do glicosímetro dentro
de 15 dias, registrando a data na carteira de gestante, no campo “AGENDAMENTO DO
ATENDIMENTO PRÉ NATAL”, de acordo com a data da nova consulta, estipulada na
carteira de gestante. Analisar os dados registrados no software, gerar relatório do
glicosímetro em PDF e enviar, via SEI, para Gerência de Atenção Primária em Saúde
(FMS/GAPS) e para Manon Callaça de Freitas, enfermeira responsável pelo direcionamento
dos relatórios aos médicos das unidades de saúde.

4.7. As lancetas para punção digital serão dispensadas conforme número de testes realizados;
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4.8. Orientar a usuária que é obrigatória a apresentação mensal do glicosímetro para a dispensação
das tiras reagentes para dosagem de glicemia, com o objetivo de averiguar os testes de glicemia
capilar registrados no monitor;

4.9. Verificar se o número de glicemia capilar realizado condiz com a frequência solicitada na
prescrição pelo médico;
4.9.1. Registrar alerta no Programa Informatizado, caso a usuária não esteja utilizando o

glicosímetro e/ou realizando número suficiente de teste conforme prescrito. Anotar na
prescrição que a paciente foi informada.

4.9.2. Comunicar a paciente que após o recolhimento do aparelho, em caso do não
cumprimento das normas estabelecidas no Termo de Cessão, para que a mesma seja incluída
novamente no programa, deverá apresentar uma declaração do médico endocrinologista do
SUS, obstetra do SUS ou médico clínico geral que atua nas US do município pelo SUS,
justificando a necessidade de permanência no programa, o que não eximirá a paciente de suas
responsabilidades no automonitoramento;

4.10. Lançar as quantidades dos materiais fornecidos, no sistema informatizado (tasy);
4.11. Anotar número do registro de atendimento na parte superior da prescrição médica

apresentada;
4.12. Esclarecer as dúvidas da paciente sobre a utilização correta desses materiais;
4.13. Ao encerrar o expediente, arquivar as prescrições aviadas devidamente identificadas por

data de atendimento em caixas, conforme mês corrente.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Não dispensar medicamentos para menores de 18 anos, salvo em casos de uso próprio para
maiores de 12 anos;

5.2. Sempre verificar o alerta do usuário;
5.3. Não dispensar quantidade superior a 100 tiras por atendimento.
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DESCARTE DE RESÍDUO DOMÉSTICO ACUMULADO PELO PACIENTE

INSULINODEPENDENTE
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Descarte
Elaborado por: Ana Flávia Abreu Galvão; Camila
Jacon Minozzo; Renata Martins de Oliveira Ackler.
Cargo: Farmacêuticas

Aprovado por: Maria Ap. Costa Silva

Cargo: Farmacêutica

1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o descarte de tiras reagentes para dosagem de glicemia capilar, lancetas para punção
digital, seringas e agulhas usadas pelo paciente.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de descartar.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acolher cordialmente o paciente;
4.2. Receber o recipiente utilizado para o descarte doméstico das tiras reagentes para dosagem de

glicemia capilar, lancetas para punção digital, agulhas e seringas;
4.3. Observar se o recipiente está devidamente identificado e tampado levando-o para o

armazenamento temporário de resíduos de saúde da unidade, até o momento da coleta pela
empresa responsável pelo descarte adequado.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. O paciente deve se responsabilizar pelo descarte correto e sustentável das tiras reagentes para
dosagem de glicemia capilar, lancetas, agulhas e seringas usadas conforme orientado;

5.2. Orientar o paciente sobre a embalagem adequada para o descarte, sendo recipiente de paredes
rígidas, resistentes à punctura, ruptura e vazamento, devidamente identificadas e com tampa
(Ex: embalagem de amaciante - plástico rígido);

5.3. O descarte correto evita risco para a saúde de outras pessoas ou para o meio ambiente;
5.4. Não descartar estes materiais no lixo doméstico;
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Título:
LIMPEZA DOS REFRIGERADORES DE INSULINA
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a limpeza dos refrigeradores de insulina NPH e Regular.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Limpar é o ato de higienizar os refrigeradores de insulina.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Armazenar os frascos de insulina em outro refrigerador ou em caixa térmica com bobinas de
gelo reutilizável, mantendo a temperatura entre 2 a 8°C;

4.2. Desligar o refrigerador conforme orientações do fabricante;
4.3. Limpar o refrigerador com pano umedecido e sabão neutro;
4.4. Após a limpeza, ligar o refrigerador, recolocar o termômetro, as 6 garrafas de água (com

etiqueta indicando impróprias para consumo) e bobinas de gelo na vertical.;
4.5. Manter as portas fechadas por 1 hora, verificando a temperatura após esse período. Ao atingir a

temperatura ideal, recolocar os frascos de insulina no refrigerador.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Toda a limpeza deve ser registrada no campo “observações” do formulário padrão para controle
de temperatura do refrigerador.

5.2. Realizar a limpeza mensalmente.
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Título:
MANEJO DA INSULINA EM SITUAÇÕES DE PANE
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Manejo

Elaborado por: Ana Flávia Abreu Galvão; Camila
Jacon Minozzo; Renata Martins de Oliveira Ackler.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a conservação da insulina em temperatura entre 2 e 8 graus centígrados, quando
houver falta de energia elétrica ou falha no equipamento (geladeira). Instruir todos os
funcionários da farmácia, como agir em caso de avarias, danos na geladeira ou queda de
energia elétrica da rede para evitar a perda da insulina armazenada.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Estratégia para caso de falta de energia.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Constatando a falta de energia elétrica na rede ou funcionamento irregular da geladeira, avisar
imediatamente o responsável técnico;

4.2. Manter a geladeira fechada e monitorar rigorosamente a temperatura interna, máxima e
mínima, com o termômetro.

4.3. Localizar caixa térmica e colocar nela bobinas de gelo retiradas do freezer e aguardar 15
minutos até que a temperatura interior atinja os valores ideais de conservação (2 a 8 graus
Celsius)

4.4. Transferir as insulinas da geladeira para a caixa térmica, já com a temperatura adequada.
4.5. Controlar a temperatura da caixa térmica com o termômetro mantendo entre 2 a 8 graus.,

verificar constantemente a temperatura no interior da caixa;
4.6. Trocar as bobinas de gelo sempre que necessário, quando a temperatura estiver próxima a 8

graus;
4.7. Transferir as insulinas logo que possível para a geladeira quando a energia elétrica for

restabelecida;
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4.8. Caso o problema seja de abastecimento da rede elétrica e este for normalizado, as insulinas
poderão retornar à geladeira após a temperatura interna voltar aos valores normais de
conservação (2 a 8 graus centígrados);

4.9. Caso o defeito seja na geladeira a mesma deverá ser substituída por outra de igual capacidade,
para isso deverá ser comunicado à gerência de farmácia.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. As insulinas poderão ser mantidas em caixas térmicas com gelox por até 24 horas, passado este
tempo deverão ser transferidas para outra geladeira até que o problema seja resolvido.

5.2. Caso não disponha de caixa térmica suficiente para armazenar as insulinas, comunicar
imediatamente a CAF para que a mesma recolha as insulinas para que possa proceder a
refrigeração.

63



Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
Data da elaboração:

23/06/2022

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Válido até:
23/06/2024

Número:
29

Revisão: Folha :
01/01

Título:
VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA DO REFRIGERADOR

Descrição da revisão: Palavra-chave:
Temperatura

Elaborado por: Ana Flávia Abreu Galvão; Camila
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Aprovado por: Maria Ap. Costa Silva
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento de verificação de temperatura dos refrigeradores de insulina.

2. DEFINIÇÕES

2.1. É o ato de verificar a temperatura do refrigerador.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Manter o refrigerador em temperatura de 2ºC a 8ºC, devendo ser utilizado refrigerador
doméstico com capacidade mínima de 280 litros;

4.2. Utilizar termômetro digital com cabo extensor, que deve estar instalado do lado direito do
refrigerador, passando o fio com o sensor (bulbo) para o lado interno;
4.2.1. O termômetro deverá estar acompanhado de certificado de calibração fornecido por

empresa especializada e com validade pré-determinada;
4.3. Verificar a temperatura dos refrigeradores três vezes ao dia, pressionando o botão max/min

sucessivamente para visualizar as temperaturas máxima, mínima e momento;
4.4. Pressionar o botão reset que apaga os registros de temperaturas e reativa para leituras

posteriores;
4.5. Anotar as temperaturas em um formulário padrão (ANEXO XII) anexadas no lado direito do

refrigerador. Se detectada qualquer alteração nas temperaturas, anotar no campo “observações”
e de forma imediata acrescentar ou retirar bobinas de gelo reciclável; e/ou acrescentar ou retirar
barreira de temperatura (folhas de papel) da gaveta de degelo (abaixo do congelador).

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS
5.1. A ocorrência de oscilação, esporadicamente, não compromete a qualidade da insulina;
5.2. Realizar a calibração periódica dos instrumentos.
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VERIFICAÇÃO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AMBIENTE
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Temperatura
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento de verificação de temperatura e umidade nas farmácias.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de verificar temperatura e umidade ambiente da farmácia.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Colocar o termohigrômetro dentro do ambiente da farmácia em local visível e de fácil acesso;
4.2. Verificar a temperatura e umidade do ambiente, através do termohigrômetro, três vezes ao dia,

pressionando o botão máx./min. para visualizar a temperatura máxima, mínima, e momento;
4.3. Pressionar o botão reset que apaga as informações, para reativar leituras posteriores;
4.4. Anotar as temperaturas e umidade ambiente em um formulário (ANEXO XIII) padrão anexado

em local visível. Se detectada qualquer alteração nas temperaturas, anotar no campo
“observações” e comunicar à gerência de farmácia;

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Realizar a calibração periódica dos instrumentos;
5.2. Não deixar o termohigrômetros exposto diretamente ao sol ou sobre a geladeira e ao lado do

computador, pois ocorre liberação de calor.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento de higiene e apresentação pessoal dos servidores das farmácias.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Adequar a apresentação dos profissionais para o atendimento ao público.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Usar jaleco, abotoado e limpo;
4.2. Usar crachá de identificação do servidor;
4.3. Manter a higiene quanto: cabelos, unhas, barba, roupa, sapatos e dentes;
4.4. Manter cabelos compridos presos durante a jornada de trabalho;
4.5. Proibir o consumo de alimentos na farmácia.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. A FMS-PG deve fornecer os crachás e jalecos aos servidores.
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LAVAGEM E ANTISSEPSIA DAS MÃOS
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento de lavagem das mãos.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de lavagem das mãos evitando contaminações.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Retirar anéis, pulseiras, relógios;
4.2. Umedecer, com água, as mãos e punhos;
4.3. Aplicar quantidade suficiente de sabonete para ensaboar as mãos;
4.4. Ensaboar as palmas das mãos friccionando-as entre si;
4.5. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos, e

vice-versa;
4.6. Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços interdigitais;
4.7. Esfregar o dorso dos dedos de uma das mãos com a palma da mão oposta, com movimentos de

vai e vem, segurando os dedos e vice-versa; esfregar o polegar esquerdo utilizando-se de
movimento circular, com o auxílio da palma da mão direita e vice-versa;

4.8. Friccionar, fazendo movimento circular, as polpas digitais e as unhas da mão direita contra a
palma da mão esquerda e vice-versa;

4.9. Manter as mãos em forma de concha e na posição vertical, enxaguá-las retirando todo o
sabonete e resíduos;

4.10. Enxugar as mãos e o punho em papel toalha descartável;
4.11. Fechar a torneira utilizando o papel toalha e acionar a lixeira com o pé e descartar o papel.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS
5.1. Afixar este procedimento na forma de desenho sobre a pia de lavagem das mãos.
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Título:
LIMPEZA DOS ARMÁRIOS DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS

Descrição da revisão: Palavra-chave:
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Elaborado por: Ana Flávia Abreu Galvão; Camila
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento para limpeza diária/mensal dos armários da farmácia.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de limpar compõe-se nas atividades para retirada de sujidade dos produtos e materiais
estocados na farmácia.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Retirar os bins dos armários;
4.2. Limpar os armários com pano limpo e úmido, para retirada do pó acumulado em seu interior;
4.3. Realizar a limpeza dos bins, com pano limpo e úmido, retirando as cartelas dos medicamentos

de seu interior, para facilitar a remoção das sujidades;
4.4. Após a retirada do pó acumulado, proceder conforme itens anteriores (4.2 e 4.3), adicionando

álcool 70% à um pano limpo;
4.5. Após evaporação do álcool 70%, reorganizar as cartelas nos bins e posicioná-los novamente no

interior dos armários.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. A limpeza dos armários deve ser realizada mensalmente.
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DESCARTE DE PRESCRIÇÕES
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento de descarte de prescrições da FUS.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de descartar as prescrições atendidas.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Observar o tempo de arquivamento de cada prescrição, já descrito nos POP’s específicos:
prescrições de antimicrobianos e medicamentos sujeitos a controle especial deverão ser
arquivados por 2 anos e demais prescrições por 1 ano;

4.2. Separar os documentos a serem descartados;
4.3. Elaborar um ofício conforme ANEXO XIV para encaminhar os documentos a serem

descaracterizados por empresa especializada;
4.4. Arquivar o ofício na FUS com assinatura da empresa responsável pelo recebimento.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Arquivar o ofício de descaracterização em pasta específica dentro da farmácia.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento de levantamento de medicamentos não atendidos nas FUS.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de observar e anotar a quantidade de medicamentos não atendidos dentro de um período.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Analisar, no momento da dispensação, se há algum medicamento em falta;
4.2. Anotar diariamente o nome e a quantidade do medicamento não dispensado e também a

quantidade de pacientes não atendidos (ANEXO XV), ou imprimir relatório pelo sistema
informatizado;

4.3. Enviar à gerência de farmácia, mensalmente, o relatório dos medicamentos não atendidos.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Anotar em todo atendimento se houver algum medicamento não atendido.
5.2. Realizar diariamente o levantamento de medicamentos não atendidos.
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Título:
DISTRIBUIÇÃO DE SENHAS
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar o procedimento de distribuição de senhas na farmácia.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de distribuir senha ao usuário para atendimento na farmácia.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Disponibilizar as senhas na recepção da unidade ou em local apropriado, em ordem crescente
para que o paciente retire-a e aguarde ser chamado;

4.2. Acolher o paciente e apanhar a senha, realizando o atendimento conforme POP nº 03
(dispensação de medicamentos da REMUME).

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Distribuir o número de senhas conforme a demanda diária e o horário de funcionamento da
farmácia;

5.2. A distribuição de senhas não se destina a limitar o número de atendimentos, mas sim organizar
o serviço.
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Título:
BAIXA DE MEDICAMENTOS DO CARRINHO DE EMERGÊNCIA
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a baixa no estoque de medicamentos disponíveis para caixa de emergência.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de identificar e dar baixa em medicamentos da caixa de emergência.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Verificar se a prescrição médica de emergência apresenta os requisitos básicos descritos a
seguir, de forma legível, sem os quais não se procederá a dispensação (conforme Lei Federal nº
5991/73, nº 9787/99 e nº 9782/99, ANVISA RDC nº 44/2009, 53/2007 e ordem de
serviço/FMS-PG n° 11/2014):
4.1.1. nome completo do paciente;
4.1.2. denominação genérica do medicamento;
4.1.3. concentração do fármaco  (com a unidade: g, mg, UI, mg/mL);
4.1.4. quantidade e posologia utilizada  (com forma farmacêutica);
4.1.5. local e data da prescrição;
4.1.6. assinatura e carimbo do prescritor, com nº do registro no conselho de classe;

4.2. Solicitar a equipe de enfermagem que faça o registro em planilha, conforme ANEXO XVI,
para controle das saídas;

4.3. Executar a baixa da prescrição no sistema informatizado conforme descrito no manual no ícone
“qualidade”;
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Aprovado por: Maria Ap. Costa Silva
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5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS
5.1. Fica de responsabilidade da equipe de enfermagem, o controle do carrinho de emergência,

devendo entregar na farmácia as prescrições de medicamentos utilizados e/ ou vencidos para
que seja realizada baixa no estoque;

5.2. Lista de medicamentos da caixa de emergência disponível no ANEXO XVII.
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar a baixa no estoque de medicamentos disponíveis no dispensário de enfermagem.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de identificar e dar baixa em medicamentos do dispensário de enfermagem.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Verificar se a prescrição médica de emergência apresenta os requisitos básicos descritos a
seguir, de forma legível, sem os quais não se procederá a dispensação (conforme Lei Federal nº
5991/73, nº 9787/99 e nº 9782/99, ANVISA RDC nº 44/2009, 53/2007 e ordem de
serviço/FMS-PG n° 11/2014):

4.1.1. nome completo do paciente;
4.1.2. denominação genérica do medicamento;
4.1.3. concentração do fármaco  (com a unidade: g, mg, UI, mg/mL);
4.1.4. quantidade e posologia utilizada  (com forma farmacêutica);
4.1.5. local e data da prescrição;
4.1.6. assinatura e carimbo do prescritor, com nº do registro no conselho de classe;

4.2. Solicitar a equipe de enfermagem que faça o registro em planilha, conforme ANEXO XVIII,
para controle das saídas;

4.3. Executar a baixa da prescrição no sistema informatizado conforme descrito no manual no ícone
“qualidade”;
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Descrição da revisão: Palavra-chave:
Dispensário
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5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS
5.1. Fica de responsabilidade da equipe de enfermagem, o controle do dispensário, devendo

entregar na farmácia as prescrições de medicamentos utilizados para que seja realizada baixa
no estoque;

5.2. Lista de medicamentos da caixa de dispensário disponível no ANEXO XIX

75



Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
Data da elaboração:

23/06/2022

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
Válido até:
23/06/2024

Número:
39

Revisão: Folha :
01/02

Título:
BAIXA DE CLORETO DE SÓDIO
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1. OBJETIVOS

1.1. Padronizar que todo cloreto de sódio utilizado na unidade de saúde (inalação, lavagem nasal
e/ou de ouvido e curativo) ou por prescrição deverão ser baixados do estoque no sistema
informatizado da FMS.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de dar baixa no sistema informatizado.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Quando o soro é armazenado pela equipe de enfermagem:
4.1.1. A entrega do cloreto de sódio para curativo, inalação, lavagem nasal e/ou ouvido deverá

ser feita pela equipe de enfermagem;
4.1.2. Para controle da farmácia e baixa no sistema informatizado, a equipe de enfermagem

deve preencher uma planilha, própria para cada unidade de saúde, contendo nome do
paciente, data de nascimento, data de retirada e quantidade de cloreto de sódio utilizado;

4.1.3. A baixa no Tasy deve ser realizada no nome do paciente que fará uso do soro, conforme
planilha especificada no item 4.1.2, ao menos uma vez na semana;

4.2. Quando o soro é armazenado na farmácia:
4.2.1. Dar baixa no tasy, no nome do paciente que fará uso, no momento em que fornecer o

soro ao mesmo, conforme prescrição médica, ou à equipe, quando este for utilizado
para curativos.
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5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Realizar baixa no estoque sempre que houver consumo de cloreto de sódio, para não afetar a
reposição do mesmo;

5.2. O cloreto de sódio utilizado na unidade como CONSUMO, deverá ser registrado no nome do
primeiro paciente para qual o frasco foi aberto, sendo o restante podendo ser utilizado para
outros pacientes até sua utilização final.
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1. OBJETIVOS

1.1. Realizar a impressão de etiquetas com código de barras, com o nome, lote e validade do
medicamento para baixa no sistema informatizado e posterior fixação na parte posterior da
receita, garantindo a rastreabilidade dos medicamentos.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Ato de imprimir etiquetas com código de barras no sistema informatizado

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES
3.1. Farmacêutico responsável, auxiliar de farmácia, técnico e/ou auxiliar de enfermagem.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Acessar o sistema informatizado (Tasy), com usuário e senha de acesso;
4.2. Na aba ESTOQUES, selecionar o ícone ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE;
4.3. Na parte inferior da tela, selecionar a aba LOTE FORNECEDOR;
4.4. Apertar a tecla F11 para selecionar os filtros;
4.5. Colocar o cursor no segundo campo em branco, destinado ao lote do medicamento;
4.6. Digitar o lote, conforme inscrição na cartela ou caixa do medicamento;
4.7. Selecionar a opção NÃO CONSIDERAR, presente ao lado direito da tela;
4.8. Apertar a tecla F5 para visualização do lote cadastrado;
4.9. Conferir se o mesmo corresponde ao medicamento listado em tela;

4.10. Selecionar o medicamento e clicar na opção IMPRIMIR (ou utilizar o atalho ALT + I);
4.11. Colocar a quantidade de etiquetas a serem impressas;
4.12. Clicar na opção OK (ou utilizar o atalho ALT + O).

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS

5.1. Imprimir etiquetas para medicamentos sujeitos à controle especial e antimicrobianos;
5.2. Imprimir novas etiquetas sempre que necessário ou sempre que mudar o lote do medicamento.
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1. OBJETIVO

1.1. Padronizar o procedimento do serviço de cuidado farmacêutico nas unidades de saúde do
município de Ponta Grossa.

2. DEFINIÇÕES

2.1. Serviço pelo qual o farmacêutico realiza o gerenciamento da farmacoterapia, por meio da
análise das condições de saúde, dos fatores de risco e do tratamento do paciente, da
implantação de um conjunto de intervenções gerenciais, educacionais e do acompanhamento do
paciente, com o objetivo principal de prevenir e resolver problemas da farmacoterapia, a fim de
alcançar bons resultados clínicos, reduzir os riscos, e contribuir para a melhoria da eficiência e
da qualidade da atenção à saúde. Inclui, ainda, atividades de prevenção e proteção da saúde.

3. ATRIBUIÇÕES E RESPONSABILIDADES

3.1. Farmacêutico responsável.

4. PROCEDIMENTO

4.1. Triagem de pacientes

4.1.1. Realizar a triagem de acordo com a rotina da unidade de saúde, podendo ser por: livre
demanda (quando o paciente buscar o serviço farmacêutico), encaminhamento de
profissionais da saúde (como médico, enfermeiro, dentistas e outros) e busca ativa (quando
reconhecer um paciente que necessita de acompanhamento);

4.2. Critérios de inclusão

4.2.1. Todo paciente que necessitar de consulta ou acompanhamento, principalmente os
polimedicados e com má adesão ao tratamento.
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4.3. Agendamento de consultas

4.3.1. Agendar a consulta via prontuário eletrônico, no momento da procura pelo serviço
farmacêutico, em agenda do sistema com a data e horário estabelecido pelo farmacêutico.
Entregar um lembrete com a data e horário previamente estabelecidos;

4.3.2. Orientar o paciente para que no dia da consulta traga consigo um documento de
identificação, cartão SUS, os últimos exames laboratoriais, as prescrições e todos os
medicamentos que faça uso, seja de uso crônico ou não.

4.4. Consulta farmacêutica

4.4.1. Introdução: receber e cumprimentar o paciente, identificando-se como farmacêutico e
apresentar o propósito da consulta; Solicitar ao paciente que exponha suas preocupações,
expectativas e necessidades e sempre orientar quanto à duração da consulta para o paciente já
saber quanto de tempo irá dispor para o atendimento farmacêutico.

4.4.2. Coleta de dados e identificação de problemas: anotar todos os problemas de saúde e
novas queixas do paciente (parâmetros clínicos, sintomas, HDA (história de doença atual) e
estado clínico atual). Solicitar sobre a percepção geral de saúde e qualidade de vida do
paciente. Listar todos os medicamentos utilizados pelo paciente. Capacidade de gestão dos
medicamentos (autonomia, conhecimento e habilidade). Reações adversas à medicamentos
Adesão ao tratamento (atitudes, crenças e comportamentos diante do tratamento). Acesso aos
medicamentos. História social. Acesso aos serviços de saúde. Dados sociodemográficos e
antropométricos. Solicitar ao paciente que exponha suas dúvidas, preocupações, expectativas
e necessidades;

4.4.3. Avaliação: identificar os problemas da farmacoterapia, problemas relacionados ao
resultado: tratamento não efetivo, reação adversa, intoxicação medicamentosa. Identificar os
problemas relacionados ao processo: problemas de seleção e prescrição; dispensação ou
manipulação; discrepâncias entre níveis ou pontos de atenção à saúde; administração e
adesão; qualidade do medicamento e monitorização;
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4.4.4. Plano de cuidado: Elaborar o plano de cuidado em conjunto com o paciente, definindo
as metas terapêuticas e as intervenções necessárias. Intervenções: informação e
aconselhamento; provisão de materiais; monitoramento; alteração na farmacoterapia e/ou
encaminhamento. Verificar o entendimento do paciente e sua habilidade em seguir o plano.
Avaliar se o paciente deseja informações ou explicações adicionais;

4.4.5. Fechamento da Consulta: explicar ao paciente o que fazer caso tenha dificuldades em
seguir o plano e com quem pode entrar em contato. Marcar uma próxima consulta ou
combinar outras formas de contato.

4.5. Registro e armazenamento de informações

4.5.1. Registrar com metodologia de SOAP toda consulta farmacêutica em prontuário
eletrônico e prontuário físico (da própria unidade) onde todos os profissionais direcionados ao
cuidado do paciente terão acesso às informações e intervenções que o farmacêutico venha
realizar.

4.6. Consulta de retorno

4.6.1. Agendar o retorno do paciente de acordo com a necessidade de cada um, inserindo na
agenda do prontuário eletrônico. Entregar um lembrete com a data e horário previamente
estabelecidos;

4.6.2. Avaliar o resultados das intervenções anteriores;
4.6.3. Avaliar a persistência de problemas da farmacoterapia identificados anteriormente;
4.6.4. Identificar o surgimento de novos problemas da farmacoterapia;
4.6.5. Seguir o fluxo como item 3.4.4 plano de cuidado e 3.4.5 fechamento da Consulta deste

POP.

5. ITENS DE CONTROLE / CUIDADOS ESPECIAIS
5.1. Registrar todos os procedimentos realizados para elaboração de indicadores.
5.2. Instrumentos e materiais para direcionar a consulta buscar no drive do email.
5.3. Agendar a consulta farmacêutica sempre no horário das 08 às 09h
5.4. Acompanhar o tratamento dos pacientes insulinizados.
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ANEXOS

ANEXO I – Comunicado de recebimento de medicamento
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ANEXO II - Formulário de recusa de prescrição
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ANEXO III – Carteirinha de planejamento familiar.
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ANEXO IV – Ficha de acompanhamento de planejamento familiar
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ANEXO V - Fichas de orientações sobre o uso de anticoncepcionais.
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ANEXO V - Fichas de orientações sobre o uso de anticoncepcionais.
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ANEXO VI – Carteirinha de HIPERDIA
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ANEXO VII - Protocolo do balanço à VISA municipal
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ANEXO VIII - Relatório de balanço de medicamentos sujeitos a controle especial da portaria 344/98.

Funções > Relatórios

Aplicações principal > Farmácia > Balanço completo de medicamentos

Preencha os campos obrigatórios > atualizar filtros

Selecionar o setor e a classe dos medicamentos ( B1 ou C1) > OK
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Selecionar  mostra mat/med. mesmo sem movimentação> descrição material tasy > OK

Visualizar para gerar o relatório

Relatório Balanço completo de medicamentos B1
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Para gerar o relatório da C1 muda somente no filtro.
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ANEXO IX - Termo aditivo para substituição de glicosímetro.
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ANEXO X - Evolução médica pelo e-SUS para justificar dispensação de caneta de insulina.
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ANEXO XI - Recibo de retirada de tiras
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ANEXO XII – Controle de temperatura do refrigerador
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ANEXO XIII – Controle de temperatura e umidade – armazenamento de medicamentos
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ANEXO XIV – Ofício de descaracterização de prescrições
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ANEXO XV - Relatório de levantamento de medicamentos não atendidos.
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ANEXO XVI - Planilha de registro de retiradas do carrinho de emergência
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ANEXO XVII – Lista de medicamentos caixa de emergência: US com 1 e 2 equipes
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ANEXO XVII – Lista de medicamentos caixa de emergência: US com 3 equipes
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ANEXO XVIII - Planilha de registro de retiradas do dispensário de enfermagem
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ANEXO XIX - Medicamentos disponíveis na caixa de dispensário de acordo com número de equipe
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ANEXO XIX - Medicamentos disponíveis na caixa de dispensário de acordo com número de equipe.
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APÊNDICE
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APÊNDICE II – Prescrição do farmacêutico conforme protocolo da FMS-PG

108



APÊNDICE III – Decreto 7508/2011, Capítulo IV, Seção II, Artigo 28 - Acesso universal e igualitário à Assistência Farmacêutica no SUS
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APÊNDICE IV - Ordem de Serviço 03/2022
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APÊNDICE V - Ordem de serviço 05/2021
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APÊNDICE VI - Ordem de Serviço 06/2021
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