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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 01.00 

TÍTULO:  
Recebimento de Medicamentos pela Regional de Saúde 

Nº do POP 
01.00 

SEÇÃO: 
                 Almoxarifado da Regional de Saúde 

Nº da Revisão 
02 

  

 

OBJETIVO: 

Este POP tem como objetivo fixar procedimentos para assegurar o correto 

recebimento de medicamentos pela Regional de Saúde, tanto em quantidade 

quanto em qualidade dos medicamentos.  

 

RESPONSABILIDADES: 

- A execução correta desse procedimento é de responsabilidade do funcionário 

do almoxarifado. 

- A verificação de que o procedimento está sendo executado corretamente é de 

responsabilidade do chefe da Seção de Insumos Estratégicos ou função 

equivalente nos municípios de entrega descentralizada, neste documento 

referidos como Regionais de Saúde. 

 

DEFINIÇÕES: 

 Armazenamento: etapa do Ciclo da Assistência Farmacêutica que tem por 

finalidade assegurar as condições adequadas de conservação dos produtos 

(BRASIL, 2006). 

 Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF): é uma construção 

destinada ao recebimento, estocagem, guarda e expedição dos 

medicamentos e insumos farmacêuticos, visando assegurar a conservação 

adequada dos produtos em estoque (MARIN, 2003). 

 DANFE: documento auxiliar de nota fiscal eletrônica. 

 Embalagem primária: embalagem que mantém contato direto com o 

medicamento; (ANVISA, 2009).   

Exemplo: blíster, cartela, frasco, bisnaga, ampola. 



 3 

 Embalagem secundária: embalagem externa do produto, que está em 

contato com a embalagem primária ou envoltório intermediário, podendo 

conter uma ou mais embalagens primárias (ANVISA, 2009).  

Exemplo: Cartonagem que contém a embalagem primária. 

 Estabilidade: propriedade de um produto em preservar – dentro de limites 

estabelecidos e sob determinadas condições ambientais – as mesmas 

características físicas, químicas e farmacológicas, durante seu período de 

vida útil (validade do medicamento) (MARIN, 2003). 

 Lote: quantidade de um produto obtido em um ciclo de produção, de etapas 

contínuas e que se caracteriza por sua homogeneidade (ANVISA, 2011). 

 Medicamento: produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, 

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

(ANVISA, 2011). 

 Número de Lote: combinação definida de números e/ou letras que 

identificam um determinado lote, visando assegurar a rastreabilidade do 

mesmo (ANVISA, 2011). 

 Pendência: situação em que a transportadora entrega na Regional de 

Saúde uma mercadoria com alguma irregularidade: quantidade que diverge 

com o descrito no DANFE, avariada (parcial ou totalmente), com 

embalagem trocada, e/ou transportada inadequadamente.  

 Procedimento Operacional Padrão (POP): procedimentos escritos e 

autorizados que dão instruções detalhadas para a realização de  

operações específicas na produção de produto 

farmacêutico e outras atividades de natureza geral (ANVISA, 2011). 

 Prazo de validade: tempo durante o qual o produto poderá ser usado, 

caracterizado como período de vida útil e fundamentada nos estudos de 

estabilidade específicos (ANVISA, 2011). 

 Recebimento: ato de conferência em que se verifica a compatibilidade dos 

produtos solicitados e recebidos, ou seja, se os medicamentos entregues 

estão em conformidade com as condições estabelecidas em Edital 

(BRASIL, 2006). 
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PROCEDIMENTO: 

 

 Na chegada da transportadora à Regional de Saúde, o funcionário do 

almoxarifado/CAF da Regional de Saúde deverá proceder da seguinte maneira: 

 

1. Verificar no DANFE e na etiqueta dos volumes se os medicamentos são 

faturados para o Consórcio Paraná Saúde e destinados à Regional de Saúde 

em questão.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1.1 Caso os dados da Regional de Saúde (número da Regional, 

endereço) sejam divergentes dos descritos no DANFE, ou o DANFE 

seja destinado a outro local, RECUSAR a entrega e comunicar o 

Consórcio via e-mail, informando número do DANFE, fornecedor e lote 

de compra.  

* Nos casos de dúvidas ou urgência no contato com o Consórcio, a 

consulta poderá ser realizada por telefone, porém, deverá ser 

formalizada posteriormente via e-mail para registro da pendência. 

 

Obs: os DANFEs são faturados, no campo “Destinatário”, para o Consórcio 
Intergestores Paraná Saúde; no corpo do DANFE, em geral, em um campo de 
observação, constam os dados da Regional de Saúde, número do lote de 
compra do Consórcio a qual se refere; o número do empenho (documento 
emitido pela contabilidade e encaminhado juntamente com a requisição da 
entrega). 
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2. Verificar se toda a documentação necessária acompanha a mercadoria: 

- DANFEs 

- Conhecimento da transportadora. 

 

Observação: é expressamente proibido o recebimento de medicamentos sem 

DANFE. 

 

3. Verificar quais as condições de transporte dos medicamentos:  

 Realizado em caminhão baú; 

 Temperatura e umidade adequadas no interior do veículo;  

 Organização da carga no interior do veículo; 

 Não concomitante com produtos químicos, solventes, inseticidas ou 

agrotóxicos, saneantes, tintas, óleos, perfumes e materiais com odor 

forte que possam impregnar no produto, alimentos in natura, e outros 

materiais que possam causar contaminação ou alteração na integridade 

e/ou nas características físico-químicas dos medicamentos. 

 

3.1 Caso seja observado algum problema, o funcionário do 

almoxarifado/ Central de Abastecimento Farmacêutico deverá chamar 

o chefe da Seção de Insumos Estratégicos (ou responsável), e este 

deverá avaliar sobre o recebimento ou devolução da mercadoria. Se a 

opção for por recusar a carga, o responsável deverá anotar ou 

providenciar cópia das seguintes informações: número do DANFE; 

nome do fornecedor, lote de compra, medicamentos e o número dos 

lotes de fabricação constante no DANFE.  

*Esse procedimento visa evitar que a transportadora entregue 

novamente a mesma carga que foi transportada inadequadamente. 

 

3.2 Independentemente da decisão tomada, comunicar o problema 

imediatamente ao Consórcio, informando os dados documentados no 

item 3.1. 
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4. Encaminhar o(s) medicamento(s) ao almoxarifado/CAF. 

 

5. Conferir minuciosamente a quantidade total do(s) medicamentos(s) com a 

Nota Fiscal do fornecedor e com o Informativo de Distribuição por 

Regional/Pendências emitido através do sistema do Consórcio. Na área 

reservada acessar “Sistema de recebimento regional e distribuição municipal” e 

em seguida “Relatório distribuição por regional pendências” 
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5.1. Se o quantitativo de até 2 (dois) itens não conferir com o DANFE, 

houver divergência de lotes de fabricação ou se for detectada avaria 

(quebra de frascos, caixas amassadas, rasgadas, molhadas) em 

pequena parte da carga, o funcionário responsável pelo recebimento 

deverá, na seguinte ordem: 

- Receber os medicamentos;  

- Relatar o problema no verso do conhecimento da transportadora, 

anotando o(s) medicamento(s) e quantidade(s) 

faltante(s)/avariada(s)/sobrando; 

- Comunicar o Consórcio imediatamente, via e-mail, informando 

o(s) medicamento(s), quantidade(s) faltante(s)/avariada(s)/sobrando, 

fornecedor e lote de compra do Consórcio, para que a equipe 

técnica do Consórcio solicite a reposição/troca do produto ao 

fornecedor;  

* Nos casos de dúvidas ou urgência no contato com o Consórcio, a 

consulta poderá ser realizada por telefone, porém, deverá ser 

formalizada posteriormente via e-mail para registro da pendência. 

- Em caso de avaria ou falta, reter o DANFE na Regional até a 

regularização do problema; 
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- Em caso de sobra, segregar o medicamento para o recolhimento e 

enviar o DANFE para o Consórcio; 

 

Comunicar o Consórcio imediatamente após a reposição/troca 

ou recolhimento do produto pelo fornecedor, via e-mail. 

 

5.2. Se o quantitativo de 3 (três) itens ou mais não conferir com o 

DANFE, ou se for detectada avaria em grande parte da carga ou na 

sua totalidade, o funcionário responsável pelo recebimento deverá: 

- Relatar o problema no verso do conhecimento da transportadora, 

anotando os medicamentos e quantidade faltante/avariada; 

- Recusar a entrega e devolver a mercadoria; 

- Anotar ou providenciar cópia do número do DANFE, fornecedor da 

mercadoria, medicamentos com seus respectivos números de lotes, 

quantidades faltantes/avariadas e lote de compra; 

- Comunicar o Consórcio imediatamente, via e-mail, informando os 

dados acima, para que a equipe técnica do Consórcio solicite novo 

faturamento da mercadoria à Regional; 

* Nos casos de dúvidas ou urgência no contato com o Consórcio, a 

consulta poderá ser realizada por telefone, porém, deverá ser 

formalizada posteriormente via e-mail para registro da pendência. 

 

- Comunicar o Consórcio após a entrega de novo DANFE com 

regularização da pendência.  

 

. 
 

 

 

 

 

 

 

Obs: as pendências não anotadas no conhecimento da transportadora, ou 
comunicadas em um prazo superior a 72 horas após o recebimento, poderão 
não ser repostas pela empresa fornecedora. Se há algum problema na 
entrega, o responsável não poderá assinar o conhecimento da transportadora 
na frente, pois dessa maneira o mesmo estará atestando o recebimento de 
todos os medicamentos em perfeito estado. Caso a transportadora exija a 
assinatura na frente do conhecimento, deve-se colocar ao lado da assinatura a 
expressão: “Ressalva no verso”. 
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5.3. Com vistas a facilitar o recebimento pela Regional de Saúde, 

faturamentos parciais de um mesmo item não são permitidos pelo 

Consórcio, salvo sob autorização expressa deste. Portanto, quando a 

entrega de um produto confere com o descrito no DANFE, mas a 

quantidade é menor do que a descrita no Informativo de Distribuição de 

Medicamentos por Regional, o funcionário responsável pelo 

recebimento poderá efetuar o recebimento da mercadoria e comunicar 

imediatamente o Consórcio, via e-mail ou telefone, para notificação do 

fornecedor. 

 

6. Verificar no ato do recebimento, além dos quantitativos: 

6.1 A integridade das embalagens, isto é, se há embalagens com sinais 

de violação e/ou danificadas (caixas amassadas, frascos trincados, 

quebrados, vazamentos, etc). No caso de entrega de frascos sujeitos à 

quebra, todas as caixas deverão ser abertas para verificar se há 

quebra do produto. 

6.2 Se há sinais de violação nos volumes. Quando a empresa é a 

própria fabricante, os volumes são embalados com fita adesiva que 

possui a logomarca da empresa. Caso os volumes estejam com fita 

adesiva diferente da fita da empresa, verificar minuciosamente se as 

caixas não foram violadas. 

6.3 a validade do(s) lote(s) de no mínimo de 75% do prazo de validade 

total do produto.  

6.4 se os medicamentos possuem a inscrição indelével “Proibido a 

Venda no Comércio”, nas embalagens primárias e/ou secundárias 

(esse procedimento poderá ser feito por amostragem – no mínimo uma 

caixa de cada lote). 

6.5 se os medicamentos injetáveis, aerossóis, cremes vaginais, 

soluções e suspensões orais estão acompanhados dos seus 

respectivos diluentes, aplicadores vaginais e dosadores graduados, de 

acordo com a lista do anexo II. 

6.6 se cada medicamento foi entregue em no máximo três lotes do 

produto. 
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Caso algum dos itens relatados acima não esteja em conformidade, 

RECUSAR a entrega e comunicar o Consórcio imediatamente via e-

mail, para que sejam tomadas as devidas providências. 

* Nos casos de dúvidas ou urgência no contato com o Consórcio, a 

consulta poderá ser realizada por telefone, porém, deverá ser 

formalizada posteriormente via e-mail para registro da pendência. 

 

Importante: Na área reservada há um quadro denominado “Painel de Alertas”, 

o qual apresenta orientação quanto ao recebimento de produtos em condição 

diferente das descritas acima. Este painel deve ser consultado antes de cada 

entrega. Para acessar, clicar em “Sistema de recebimento regional e 

distribuição municipal” na área reservada. 
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O Painel de Alertas é constantemente atualizado, à medida do envio de 

novas informações pelos fornecedores e Regionais de Saúde; portanto, deverá 

ser observada a data da sua última alteração, certificando-se que essa é a 

informação mais recente. A data de atualização pode ser identificada no 

cabeçalho do documento.  Quando da visualização do documento, recomenda-

se a atualização da página e/ou limpeza de cash do navegador, por meio do 

atalho F5 ou Ctrl + F5.  

 

7. Verificar se as embalagens dos medicamentos conferem com a planilha 

disponível na página inicial do site do Consórcio. 

 

Obs: consta dos editais de licitação do Consórcio Paraná Saúde que os 
funcionários da transportadora são obrigados a aguardar a conferência dos 
produtos pelo funcionário da Regional de Saúde. Portanto, caso a 
transportadora se recuse a aguardar a conferência, a Regional de Saúde terá 
autonomia para devolver a mercadoria e comunicar imediatamente o 
Consórcio, informando o número do DANFE devolvido e fornecedor. 
Alternativamente, o funcionário da Regional de Saúde poderá reter o 
conhecimento da transportadora e combinar com o funcionário da 
transportadora data e horário para que este retire o conhecimento assinado, 
após a conferência minuciosa de todos os itens supracitados. 
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7.1 Caso as embalagens não confiram com a planilha, verificar, no 

Informativo Físico Financeiro de cada município, se haverá 

fracionamento das embalagens quando da distribuição para os 

municípios e comunicar imediatamente o Consórcio, via e-mail, para 

que sejam tomadas as providências cabíveis. 

* Nos casos de dúvidas ou urgência no contato com o Consórcio, a 

consulta poderá ser realizada por telefone, porém, deverá ser 

formalizada posteriormente via e-mail para registro da pendência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs: No caso de troca de embalagem sem comunicação prévia pelo 
fornecedor ao Consórcio a empresa fornecedora será obrigada a entregar 
quantas caixas forem necessárias para evitar o fracionamento das 
embalagens. Portanto, é proibida a distribuição de medicamentos aos 
municípios com embalagens fracionadas (frascos, bisnagas ou blísteres 
soltos). Quando houver necessidade de troca de embalagem e houver 
autorização do Consórcio, esta condição será informada às Regionais de 
Saúde. 

Obs: em caso de entrega de embalagens hospitalares de frascos e bisnagas, 
deve-se ter atenção especial e verificar na planilha se os mesmos devem estar 
embalados individualmente. 
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7.1.1 O medicamento em questão não poderá ser distribuído para os 

municípios até a reposição pela empresa fornecedora do número de 

caixas fechadas adicionais suficientes para evitar o fracionamento. O 

DANFE deverá ser retido na Regional de Saúde até a reposição correta 

do produto. 

 

8. Após a conferência, se todos os itens supracitados estiverem em 

conformidade com o especificado, carimbar e assinar o canhoto do DANFE e o 

conhecimento da transportadora, e entregá-los ao funcionário da 

transportadora.  

 

9. Certificar o recebimento dos produtos em conformidade com o especificado 

acima, atestando, na frente do DANFE original, com carimbo da Regional de 

Saúde, e colocando os seguintes dados (Anexo III): 

- Nome completo e legível do funcionário responsável pelo recebimento; 

- Assinatura do funcionário responsável pelo recebimento; 

- Data do recebimento do DANFE. 

 

9.1 Caso o Consórcio receba DANFE sem algum dos dados acima, o 

DANFE será devolvido à Regional de Saúde para preenchimento das 

informações necessárias, e este deverá ser reencaminhado ao 

Consórcio no prazo máximo de 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

11) Encaminhar os DANFEs ao Consórcio, via malote, no prazo máximo de 

72 horas após o recebimento, juntamente com memorando listando o número 

dos DANFEs e respectivos fornecedores. 

 

 

 

Obs: as datas de recebimento dos medicamentos que são anotadas nos 
DANFEs pela Regional são registradas no sistema do Consórcio e utilizadas 
para cálculo de multa aos fornecedores que atrasam as entregas. Portanto, é 
fundamental que seja informada a data real de recebimento dos medicamentos 
no DANFE, evitando, assim, cobranças indevidas aos fornecedores e recursos 
de multas. 
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12. No caso das Regionais de Saúde da SESA (1ª a 22ª), após o recebimento 

dos medicamentos, separá-los por município em estrados, e realizar o 

acondicionamento dos mesmos obedecendo às orientações do Anexo IV. 

 

13. Proceder à conferência e a entrega ao município de acordo com o POP nº 

02.00 – “Distribuição de Medicamentos aos Municípios Consorciados pela 

Regional de Saúde”. 

 

14. O Consórcio solicitará através do site a impressão das Guias de 

Distribuição de Medicamentos. A regional deverá encaminhá-las aos 

municípios para recolhimento da assinatura do Secretário Municipal de Saúde 

ou Prefeito. As guias estão disponibilizadas no site do Consórcio. Na área de 

acesso restrito às Regionais acessar “Sistema de recebimento regional e 

distribuição municipal”, em seguida “Guias de distribuição de medicamentos 

download” e a seguir selecionar os lotes desejados. 

 

Obs: os DANFEs dos medicamentos que estão em perfeita ordem não 
poderão, em hipótese alguma, serem retidos na Regional de Saúde por mais 
de 72 horas, a fim de que o Consórcio possa providenciar o pagamento dos 
fornecedores que entregam os medicamentos dentro do prazo estabelecido em 
edital, caso contrário o Consórcio poderá arcar com multas aos fornecedores. 
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14.1 Caso haja extravio de alguma Guia de Distribuição de Medicamentos, 

imprimi-la novamente e encaminhá-la ao referido município.  

14.2 Na demora de algum município para entrega da Guia de Distribuição de 

Medicamentos assinada, entrar em contato com o mesmo e cobrar a referida 

guia. 

14.3 Após o recebimento de todas as guias de um determinado lote, separá-las 

por lote de compra e encaminhá-las ao Consórcio via malote. O tempo de envio 
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das guias ao Consórcio não poderá ser superior a 30 dias após a data de 

disponibilização no site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Na área reservada às Regionais há a possibilidade de consultar o 

Cronograma de entregas, com informações sobre a data limite e possíveis 

atrasos. 

 

 

Obs: as Guias de Distribuição de Medicamentos constituem-se em uma 
ferramenta de controle utilizada pelos órgãos que realizam auditorias 
periódicas, como Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas do Estado, 
Tribunal de Contas da União, Ministério da Saúde, Ministério Público, entre 
outros. Portanto, é de suma importância que as guias retornem devidamente 
assinadas e datadas, e sejam enviadas ao Consórcio no prazo previsto neste 
POP. 
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ANEXO I 

 

A) FLUXOGRAMA DE RECEBIMENTO DOS MEDICAMENTOS 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICAR NO DANFE E NOS VOLUMES 
SE A MERCADORIA DESTINA-SE À 

REGIONAL DE SAÚDE   

AVALIAR CONDIÇÃO DAS EMBALAGENS, 
SINAIS DE VIOLAÇÃO DOS VOLUMES, 

QUEBRAS DE FRASCOS, AMPOLAS, ETC.   

CARIMBAR E ASSINAR O CONHECIMENTO 
DA TRANSPORTADORA E O CANHOTO DO 

DANFE 

NA OCORRÊNCIA DE ALGUM PROBLEMA, 
COMUNICAR IMEDIATAMENTE O 

CONSÓRCIO E ANOTAR NO CONHECIMENTO 

DA TRANSPORTADORA 

AVALIAR CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E 

ENCAMINHAR PARA ALMOXARIFADO/CAF  

CONFERIR PRAZO DE VALIDADE, 

INSCRIÇÃO “VENDA PROIBIDA”, ETC. 

CHEGADA DO MATERIAL NA REGIONAL DE 

SAÚDE 

CONFERIR QUANTIDADES COM O DANFE E 
INFORMATIVO DE DISTRIBUIÇÃO POR 

REGIONAL 

REALIZAR A SEPARAÇÃO DO(S) 
MEDICAMENTO(S) POR MUNICÍPIO  

CARIMBAR E ASSINAR O DANFE E 

ENCAMINHÁ-LO AO CONSÓRCIO   
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ANEXO I 

 

B) ESQUEMA OPERACIONAL DE RECEBIMENTO DOS 

MEDICAMENTOS 
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ANEXO II 

LISTA DE MEDICAMENTOS COM ACESSÓRIOS PARA ADMINISTRAÇÃO 

 
Dosadores graduados: 

 Amoxicilina 50 mg/mL, pó para suspensão oral, frasco com 150 mL, com 
dosador graduado 

 Amoxicilina + clavulanato de potássio 50 mg + 12,5 mg/mL suspensão 
oral, frasco com 75 mL, com dosador graduado 

 Carbamazepina 20 mg/mL suspensão oral, frasco com 100 mL, com 
dosador graduado 

 Cefalexina 50 mg/mL suspensão, frasco com 100 ml, com dosador 
graduado 

 Dexclorfeniramina (maleato) 0,4 mg/mL, solução oral, frasco com 100 
mL ou mais, com dosador graduado 

 Loratadina 1 mg/mL, solução oral, com dosador graduado 

 Metronidazol (benzoato) 40 mg/mL, suspensão oral, frasco com 100mL, 
com dosador graduado 

 Mikania glomerata Sprengl (guaco) solução oral, com dosador graduado 

 Prednisolona (fosfato sódico) 3 mg/mL, solução oral, com dosador 
graduado 

 Sulfametoxazol + Trimetoprima 40 + 8mg/mL, suspensão oral, frasco 
com 100 mL, com dosador graduado 

 Valproato de Sódio 57,624 mg/mL (equivalente a 50 mg/mL de ácido 
valpróico) solução oral, frasco com 100 mL, com dosador graduado 

 
Aplicadores vaginais: 

 Estriol 1 mg/g creme vaginal, bisnaga com 50 g, com 1 aplicador vaginal 

 Metronidazol 100 mg/g geléia vaginal, com 10 aplicadores vaginais 

 Miconazol (nitrato) 20 mg/g creme vaginal, com 14 aplicadores vaginais 
 
Diluente (para injetáveis): 

 Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI pó para suspensão injetável, 
com diluente 

 Benzilpenicilina benzatina 600.000 UI pó para suspensão injetável, com 
diluente 

 Benzilpenicilina procaína + potássica 300.000 + 100.000 UI, pó para 
suspensão injetável, com diluente 

 
Diluentes + seringas dosadoras: 

 Azitromicina 40 mg/mL solução oral, com diluente e seringa dosadora 
 
Dosadores graduados ou contagotas: 

 Nistatina 100.000 UI/mL suspensão oral 
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ANEXO III  

 

MODELO DE CERTIFICAÇÃO DO DANFE 
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ANEXO IV 

CUIDADOS NO ACONDICIONAMENTO DOS MEDICAMENTOS 

 Os medicamentos devem ser armazenados em áreas com condições 

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

diretamente nos mesmos. 

 Os locais de armazenamento dos medicamentos devem ser bem 

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

animais. 

 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. 

 O armazenamento dos medicamentos nunca deve ser efetuado 

diretamente em contato com o solo, devendo as caixas serem colocadas 

sobre estrados. 

 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. 

 A movimentação de pessoas e equipamentos nas áreas de 

armazenamento deve ser cuidadosa para evitar acidentes com pessoal, 

avarias e comprometimento ou perda de medicamentos. 

 Para o empilhamento das embalagens com os medicamentos, devem-se 

obedecer as orientações do fornecedor. 

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

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

movimentação. 

 Usar locais próximos à área de expedição para medicamentos com peso 

e volume maiores e com maior frequência de movimentação, de modo a 

evitar acidentes. 

 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. 

 Medicamentos sujeitos a controle especial devem ser armazenados em 

área reservada, atendendo a legislação sanitária. 
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PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 02.00 

TÍTULO:  
Distribuição de Medicamentos aos Municípios 

Consorciados pela Regional de Saúde 

Nº do POP 
02.00 

SEÇÃO: 
Almoxarifado da Regional de Saúde 

Nº da Revisão 
02 

 

OBJETIVO: 

Este POP tem como objetivo fixar procedimentos para assegurar a correta 

distribuição de medicamentos pela Regional de Saúde ao município 

consorciado, de modo a evitar possíveis erros. 

 

RESPONSABILIDADES: 

- A conferência minuciosa dos medicamentos na Regional de Saúde é de 

responsabilidade do funcionário do almoxarifado da Regional, juntamente com 

o farmacêutico do município ou pessoa autorizada.   

- A verificação de que o procedimento está sendo executado corretamente é de 

responsabilidade do chefe da Seção de Insumos. 

 

DEFINIÇÕES: 

 Distribuição: atividade que consiste no suprimento de medicamentos aos 

municípios pela Regional de Saúde, em qualidade, quantidade e tempo 

oportuno, para posterior dispensação à população usuária. 

 Embalagem primária: recipiente destinado ao acondicionamento e envase 

de insumos farmacêuticos que mantém contato direto com os mesmos. 

 Embalagem secundária: recipiente destinado ao acondicionamento de 

insumos farmacêuticos em sua embalagem primária, não mantendo contato 

com os mesmos. 

 Laudo de análise: documento de análise físico-químico e microbiológico, 

emitido pelo setor de Controle de Qualidade do laboratório produtor, que 

atesta a qualidade do medicamento. 

 Lote: quantidade de um medicamento ou produto que se produz em um 

ciclo de fabricação, cuja característica essencial é a homogeneidade.  
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 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 

medicamento é considerado estável, com atividade terapêutica prevista, 

mantidas as condições de armazenamento e transporte estabelecidas pelo 

mesmo. 

 

PROCEDIMENTO:  

 

1. Após a separação dos medicamentos, o funcionário do almoxarifado da 

Regional de Saúde deverá convocar o município para a retirada dos mesmos, 

que terá o prazo máximo de 48 horas para fazê-lo. A retirada dos 

medicamentos na Regional de Saúde se dará pelo farmacêutico do município 

ou pessoa autorizada. 

 

Previamente à chegada do farmacêutico do município (ou pessoa autorizada) 

para a retirada dos medicamentos, o funcionário do almoxarifado da Regional 

de Saúde deverá: 

 

2. Separar em estrados os medicamentos já entregues pelos fornecedores, de 

acordo com o informativo físico-financeiro de cada município. 

 

3. Entrar no acesso identificado do site do Consórcio, 

www.consorcioparanasaude.com.br, com o login da Regional de Saúde e 

senha.  
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4. Clicar em “Sistema de recebimento e distribuição municipal”, conforme 

indicado abaixo. 

 

 

 

5. Clicar em “Relatório informativo físico financeiro entrega parcial” 
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6. Selecionar o lote de compra e o município e confirmar. 

 

  

7. O sistema abrirá a lista dos medicamentos solicitados pelo Município 

selecionado naquele lote de compra, conforme exemplo mostrado abaixo. 

Os medicamentos podem ser entregues em no máximo três lotes diferentes, 

por esse motivo, há três campos para entrada de número de lote e quantidade. 

Preencher de acordo com o que foi recebido, conferir com a quantidade 

solicitada pelo município e clicar em “sim” no medicamento recebido. 
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8. Após o preenchimento dos medicamentos recebidos, clicar em gravar, 

imprimir (duas vias) e retornar. 

 

 

 

9. Conferir minuciosamente a quantidade total dos medicamentos juntamente 

com o farmacêutico do município, ou pessoa autorizada por ele. 

 

10. Verificar possíveis avarias nas embalagens e/ou medicamentos (frascos 

quebrados, trincados, caixas amassadas, vazamentos, etc.), juntamente com o 

farmacêutico do município, ou pessoa autorizada por ele. 

 

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

ocorridas durante o transporte da Regional de Saúde para o município, 

não serão repostas pela empresa fornecedora. Por esse motivo a 

conferência dos medicamentos na Regional de Saúde é fundamental. 

Caberá ao município a responsabilidade de efetuar a conferência 

minuciosa das embalagens na saída dos medicamentos para o município. 

 

11. O município deverá assinar as duas vias do “Relatório Informativo Físico 

Financeiro Entrega Parcial”, certificando a entrega de todos os produtos 
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descritos no mesmo. Entregar uma via para o município e a outra arquivar no 

almoxarifado da Regional de Saúde para controle. 

 

Obs.: o município terá o prazo máximo de 24 horas após a retirada dos 

medicamentos para comunicar a Regional de Saúde sobre eventuais 

faltas ou problemas com os medicamentos. Após decorrido esse prazo, 

não haverá reposição ou troca do produto. Por isso a conferência pelo 

farmacêutico quando da chegada dos medicamentos no município é 

imprescindível. 

 

 

ANEXO 

1) Fluxograma de Distribuição dos Medicamentos aos Municípios 

Consorciados 
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ANEXO 1 

FLUXOGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DOS MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS 

CONSORCIADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEPARAR OS MEDICAMENTOS EM 
ESTRADOS DE ACORDO COM O 

INFORMATIVO FÍSICO-FINANCEIRO 
DO MUNICÍPIO 

SELECIONAR NO SISTEMA OS ITENS 
QUE O MUNICÍPIO IRÁ LEVAR E 

IMPRIMIR O RELATÓRIO DE ENTREGA 
PARCIAL 

CONFERIR QUANTIDADES COM O 
INFORMATIVO FÍSICO FINANCEIRO 
ENTREGA PARCIAL, JUNTAMENTE 

COM O FARMACÊUTICO  

AVALIAR CONDIÇÃO DOS 
MEDICAMENTOS, JUNTAMENTE COM 

O FARMACÊUTICO DO MUNICÍPIO   

O MUNICÍPIO DEVERÁ ASSINAR AS 
DUAS VIAS DO RELATÓRIO DE 

ENTREGA PARCIAL  
 

NA OCORRÊNCIA DE ALGUM 
PROBLEMA, O MUNICÍPIO DEVERÁ 

COMUNICAR A REGIONAL DE SAÚDE 
EM UM PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS 
 

UMA VIA SERÁ ARQUIVADA NA 
REGIONAL DE SAÚDE E OUTRA NO 

MUNICÍPIO 
 

ENTRAR NO SITE DO CONSÓRCIO, NA 
ÁREA DE ACESSO RESTRITO ÀS 

REGIONAIS DE SAÚDE 


