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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 01.00 

TÍTULO: Programação dos Medicamentos, insumos e 
imunibiológicos recebidos pelo município de União da 
Vitória 

Nº do POP 
01.00 

SEÇÃO: Farmácia Municipal, almoxarifado Central e 
Unidades Básicas de Saúde  do Município de União da Vitória 

Nº da Revisão  

 

OBJETIVO: 

Este POP tem como objetivo fixar procedimentos para a correta programação de 

medicamentos, insumos e imunobiológicos pelo município, de maneira que não 

haja faltas ou excessos, e nem perdas devido a prazo de validade expirado, 

atendendo dessa maneira a demanda da população usuária do SUS, e 

otimizando os recursos financeiros do município. 

 
RESPONSABILIDADES: 
 

- Medicamentos: A programação dos medicamentos, no município é de 

responsabilidade do farmacêutico, ou, na falta deste, do Secretário Municipal de 

Saúde ou pessoa designada pelo mesmo. 

- Insumos: A programação dos Insumos, no município é de responsabilidade 

do setor de Almoxarifado Central, ou, na falta deste, do Secretário Municipal de 

Saúde ou pessoa designada pelo mesmo. 

- Imunobiológicos: A programação dos Imunobiológicos, no município é de 

responsabilidade da Vigilância Epidemiológica, ou, na falta deste, do Secretário 

Municipal de Saúde ou pessoa designada pelo mesmo 

 
DEFINIÇÕES: 

 
• Aquisição: conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva o processo de 

compra dos medicamentos, insumos ou solicitação ao Estado de 

imunobiológicos, com o objetivo de suprir as unidades de saúde em 

quantidade, qualidade e menor custo/efetividade. 

• Elenco: lista de medicamentos pactuada por uma comissão municipal, que 
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atendem a demanda das patologias mais frequentes da população. Lista de 

insumos necessárias para abastecimento e consumo das UBS. E 

imunobiológicos pertencentes ao Calendário Nacional de Vacinação. 

• Embalagem primária: recipiente destinado ao acondicionamento e envase 

de insumos que mantém contato direto com os mesmos. 

• Embalagem secundária: recipiente destinado ao acondicionamento de 

insumos em sua embalagem primária, não mantendo contato com os 

mesmos. 

• Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 

• Número de Lote: designação impressa na etiqueta de um medicamento ou 

produto, que identifica um determinado lote, visando assegurar a 

rastreabilidade do mesmo. 

• POP: Procedimento Operacional Padrão. 

• Prazo de validade: período definido pelo fabricante durante o qual o produto 

é considerado estável, com atividade terapêutica prevista, mantidas as 

condições de armazenamento e transporte estabelecidas pelo mesmo. 

• Programação: estimativa das quantidades dos insumos a serem adquiridos, 

para atender determinada demanda de serviços, em um período definido de 

tempo, com base no consumo médio de cada produto. 

• Seleção: processo de escolha de medicamentos e produtos eficazes e 

seguros, imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma dada 

população. 

 
PROCEDIMENTO: 

 
 

1. A  Solicitação dos medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde ocorre pelo 

Sistema Betha, o qual gerencia estoque e rastreabilidade da dispensação, e 

pode ser realizado conforme a necessidade da equipe de Saúde, sendo 

disponibilizado medicamentos para uso interno na Unidade, a entrega de 

medicamentos aos pacientes são é realizado pela supervisão de profissional 

Farmacêutico na Farmácia Central e Farmácia no bairro São Cristóvão. 
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2. A solicitação de Insumos é realizada mensalmente ou sempre que necessário  

através de pedido interno e enviado por email ao Almoxarifado Central 

acentral.uva@gmail.com  

3. A solicitação de imunobiológicos e seringas/agulhas é realizada ao setor de 

epidemiologia semanalmente ou sempre que necessário, através do e-mail 

vigilanciaepidemiologicauva@gmail.com. Em seguida é enviado a caixa térmica  

ao setor dentro das normas e cuidados necessários para conservação de 

temperatura para distribuição dos imunobiológicos. 

 

 

Todo medicamento, insumo ou imunobiológico recebido pela Equipe de Saúde 

dever ser observado: meio de transporte, conservação geral da embalagem, nome 

do insumo, data de validade, lote, quantidade solicitada e recebida. Realizar a 

conferência conforme POP 2.  

 

As saídas de medicamentos devem ser registradas também pelo sistema Betha 

Saúde. Já os imunobiológicos registrados no SIES (Sistema de Informação de 

Insumos Estratégicos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:acentral.uva@gmail.com
mailto:vigilanciaepidemiologicauva@gmail.com
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 02.00 

TÍTULO: 
Recebimento de Medicamentos insumos e 
imunobiológicos pelas UBS 

Nº do POP 
02.00 

SEÇÃO: Unidades Básicas de Saúde Nº da Revisão  

 
OBJETIVO: 

Este POP tem como objetivo fixar procedimentos para assegurar que não haja 

faltas, sobras ou quaisquer outros problemas no recebimento dos medicamentos 

para o município. 

 
RESPONSABILIDADES: 

- A conferência minuciosa dos medicamentos insumos e imunibiológicos  na 

UBS é de responsabilidade do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, ou  pessoa 

autorizada. 

 
 

PROCEDIMENTO: 

 
 

1. A UBS ao receber medicamentos, insumos ou imunobiológicos deverá: 

• Conferir com as notas minuciosamente as quantidades dos 

medicamentos, insumos e imunobiológicos que estão sendo 

entregues. 

•     Verificar possíveis avarias nas embalagens e/ou medicamentos, 

insumos ou imunobiológicos (frascos quebrados, trincados, 

caixas amassadas, vazamentos, embalagens úmidas, etc.). 
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• Assinar protocolo de recebimentos. 

 

2. Se após a conferência dos itens acima verificou-se alguma falta ou outro 

problema, comunicar imediatamente o setor responsável pela entrega, sendo 

farmácia central, almoxarifado e epidemiologia do município. 

 

 

3. Realizar o armazenamento dos insumos conforme recomendações. 

4.  O transporte interno e armazenamento adequado dos medicamentos na UBS  

são de competência do profissional enfermeiro, técnico de enfermagem ou 

pessoa designada pelos mesmos. 

 
 
 

Obs.: Possíveis quebras de frascos, ampolas, ou avarias de embalagens 

ocorridas durante o transporte no município não serão repostas pela empresa 

fornecedora. Por esse motivo, a conferência dos medicamentos na UBS é 

fundamental. Caberá ao profissional da UBS a responsabilidade de efetuar a 

conferência minuciosa das embalagens no momento do seu recebimento.  
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CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO DOS MEDICAMENTOS 
 
 

• Os medicamentos devem ser armazenados em áreas com condições 

especiais de temperatura e umidade, não devendo a luz solar incidir 

diretamente nos medicamentos. 

• Os locais de armazenamento dos medicamentos devem ser bem 

ventilados e livres de pó, lixo, roedores, aves, insetos e quaisquer animais. 

• Os medicamentos deverão ser armazenados conforme a regra PVPS 

(Primeiro que Vence, Primeiro que Sai), isto é, os medicamentos com data 

de validade mais próxima deverão ser estocados sempre à frente dos 

medicamentos mais novos, de modo a evitar perdas com medicamentos 

vencidos. 

• Nenhum medicamento poderá ser estocado antes de ser oficialmente 

recebido e devidamente conferido pelo funcionário da UBS. 

• Os estoques devem ser inspecionados com freqüência para verificar 

alterações visíveis nos medicamentos (precipitação de suspensões, 

turvação de diluentes de injetáveis, etc.) e medicamentos com prazo de 

validade vencido. 

• O armazenamento em estantes, armários, prateleiras ou estrados 

deve permitir a fácil visualização quanto ao nome do produto, seu número 

de lote e prazo de validade. 

• Para facilitar a limpeza e a circulação de pessoas, os  medicamentos 

devem ser estocados à distância mínima de 1 (um) metro das paredes e do 

teto. Nunca estocar medicamentos em corredores e passagens. 

• Usar áreas distantes e altas para itens fáceis de serem manuseados, 

como por exemplo, materiais leves, pequenos e com menor freqüência de 

movimentação. 

• Ampolas, frascos de vidro e outros materiais frágeis, passíveis de 

quebra, devem ser guardados com a máxima cautela, em lugar seguro e 

menos exposto a acidentes. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 03.00 

TÍTULO: Notificação de Evento Adverso ou Queixa 
Técnica de Medicamento, insumos ou imunobiológicos 

Nº do POP 
03.00 

SEÇÃO: 
UBS, Farmácia, Almoxarifado, Vigilância 
Epidemiológica e Sanitária 

Nº da Revisão  

 

OBJETIVO: 

Este POP tem como objetivo fixar procedimentos para notificar Reação Adversa 

a Medicamento ou imunobiológicos ou desvio de qualidade de insumos e 

providenciar a troca do produto junto ao fornecedor se necessário. Visa, assim, 

assegurar a qualidade dos insumos,  através  de um monitoramento contínuo 

pelos profissionais de saúde de problemas relacionados aos medicamentos, 

imunobiológicos e insumos de saúde. 

 
RESPONSABILIDADES: 

- É de responsabilidade do farmacêutico, do enfermeiro ou tecnico de 

enfermagem, a comunicação a Vigilância Sanitária e Epidemiológica em caso de 

imunobiológicos, para a imediata notificação de evento adverso ou queixa 

técnica de medicamento no site da ANVISA - NOTIVISA. 

- É de responsabilidade do Enfermeiro da Vigilância Sanitária a realização da 

notificação, acompanhamento e resolução da notificação, comunicando a  

Secretaria de Saúde e órgão fornecedor, para que sejam tomadas as medidas e 

providências necessárias. 

 
PROCEDIMENTO: 

 
 

A) Atribuições dos profissionais das UBS: 
 
 

1. Evento Adverso 

Coletar dados a respeito do ocorrido: 

- Qual a queixa do paciente? 

- O paciente passou por uma consulta médica ou trata-se de automedicação? 
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- O paciente está tomando outra medicação além da suspeita de Reação 

Adversa ao Medicamento? 

- Qual o nome do médico que assistiu o paciente, número de telefone e e-mail? 

- Avaliar as características do medicamento e a integridade da embalagem 

primária e secundária do produto. 

- Verificar se o produto está dentro do prazo de validade. 

- Verificar se o produto foi armazenado corretamente. 

 
 

2. Queixa Técnica 

Problemas que podem ser detectados com o medicamento: 

- Ausência de efeito terapêutico. 

- Alterações organolépticas (cor, odor, sabor). 

- Alterações no aspecto visual do medicamento: turvação, contaminação, 

quebra de emulsões, formação de precipitado, presença de corpos estranhos, 

cristalização. 

- Alterações na embalagem e/ou no rótulo. 

- Falta do medicamento no interior da embalagem. 

- Suspeitas de falsificações. 

Quando ocorrer quaisquer das alterações citadas acima, e outras que julgar 

necessária de notificação, os profissionais ou farmacêutico responsável deverá 

coletar dados a respeito do ocorrido: 

- Avaliar as características do medicamento e qual foi a alteração detectada. 

- Avaliar a integridade da embalagem primária e secundária do produto. 

- Verificar se o produto está dentro do prazo de validade. 

- Verificar se o produto está armazenado corretamente e, se possível, avaliar 

se o transporte foi realizado de maneira adequada. 

- Em caso de falta de efeito terapêutico, averiguar: 

• Se o paciente aderiu ao tratamento. 

• Se o paciente passou por uma consulta médica previamente, e em caso 

afirmativo, qual o nome do médico, número de telefone e e-mail. 

• Se o paciente administrou o medicamento corretamente (horários, 

proximidade das refeições, dosagem administrada, via de administração). 

• Se o paciente está tomando outra medicação além da suspeita. 
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3. Após confirmar-se a suspeita de evento adverso ou queixa técnica do 

medicamento, comunicar imediatamente a VISA – Vigilância Sanitária ( Enf 

Alan) atraves dos telefones (42) 35224846 e 35224015, ou do e-mail 

vigilanciasanitaria@uniaodavitoria.pr.gov.br, informando o nome do 

medicamento, imunobiológico ou demais insumos, fabricante, número do 

lote, validade e quantidade em estoque, e demais informações que sejam 

necessárias para inclusão no NOTIVISA. 

 
4. Avaliar junto a Secretaria de Saúde a necessidade de: 

 
 

4.1 Troca do produto pelo fornecedor 

Neste caso, as trocas são sempre realizadas através da Secretaria de 

Saúde, que realizará a notificação ao setor de licitação, farmácia e 

almoxarifado e em casos de imunobiológicos a Secretaria de Estado da 

Saúde, através da 6ª Regional de Saúde. 

Quando a troca for concluída, a Secretaria comunicará a UBS. 

 
4.2 Interdição cautelar pela Vigilância Sanitária local/regional, e coleta 

para análise 

 

 

Neste caso, comunicar o ocorrido à Vigilância Sanitária local/regional, e 

aguardar a decisão da mesma, mantendo a SMS sempre informada. 

 

 

5. Devido a problemas relacionados ao acesso no NOTIVISA, as 

notificações serão realizadas por profissional habilitado da Vigilância 

Sanitária, que realizará a notificação do ocorrido no NOTIVISA em 

http://portal.anvisa.gov.br/. Em caso de dúvidas entelefone 4235224846, 

4235224015 ou pelo e-mail vigilanciasanitaria@uniaodavitoria.pr.gov.br  

 
 
  

http://portal.anvisa.gov.br/
mailto:vigilanciasanitaria@uniaodavitoria.pr.gov.br
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B) Atribuições da Vigilância Sanitária 

 
 

Após receber uma reclamação de evento adverso ou queixa técnica, o 

profissional responsável  deverá: 

- Verificar se o produto foi adquirido pela Secretaria de Saúde ou 

fornecido pela Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, qual o número 

da nota fiscal e lote. 

- Solicitar a UBS  que levantou a suspeita, amostra e notificação do 

ocorrido por escrito. 

- Realizar a notificação atraves no sistema NOTIVISA. 

- Comunicar a Secretaria de Saúde para demais providencias e 

notificações aos fornecedores, assim como troca dos insumos. 

- Acompanhar para que seja realizado a reposição/substituição do 

produto caso o município ainda tenha estoque do medicamento em 

questão e realizar o acompanhamento da troca. 

 
 

ANEXOS 
 

I – Fluxograma de recebimento de medicamentos, insumos e 

imunobiológicos nas UBS  

        II -  Formulário de Notificação de evento adverso ou queixa técnica 
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ANEXO I 
FLUXOGRAMA DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS, 

INSUMOS E IMUNOBIOLÓGICOS NAS UBS 

 

 

CONFERIR PRODUTO , 
QUANTIDADES, LOTES,VALIDADE

ASSINA PROTOCOLO DE RECEBIMENTO, 
UMA VIA FICA NA UBS OUTRA COM 
ENTREGADOR

REALIZA A ENTRADA DOS INSUMOS NO 
SISTEMA PRÓPRIO

NA OCORRÊNCIA DE ALGUMA FALTA 
COMUNICAR SETOR RESPONSÁVÉL

NA OCORRÊNCIA DE VERIFICAÇÃO DE 
DESVIO DE QUALIDADE ENTRAR EM 
CONTATO COM ENF. ALAN DA 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA REALIZAR A 
NOTIFICAÇÃO NO SISTEMA NOTIVISA
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ANEXO II 

 

FORMULÁRIO DE NOTIFICAÇÃO DE EVENTO ADVERSO OU 
QUEIXA TÉCNICA 
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