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7 TEMPERATURAi UM|DATIE (CONDIçôES DE ARMAZENAMENTO)

7.1 Controle de temperâtura e Armagenagem

A temperatura e a umidade são diariamente monitorizadas e registradas. São
coleiâdas pelo mgnos duas vezes ao dia, pela manha e pela tarde. (Pop V)

Os registros são regularmente analisados. Utilizamos uma tabela de ânotaÇão
afixada ao lado do Higrômetro, (Anexo Í ).

O controle ê adequado para manter todas as partes da área de armazenamento
dentro do rntervalo de temperaturas especÍftcado.

Os medicamentos estão acondicionados em prateleiras, em ambiente com
temperatura que vanam entre 15"c a 30"c, de acordo com as orientações dos
fabricantes,
Todos os estoques possuem ventiladores e Termo-Higrômetro. ondê são colhidas
informa@es sobre a temperatura do ambiente e anotadas em uma planilha
manlida ao lado do aparelho, permitindo controlar as temperaturas de acordo com
as indicadas pelos fabÉcantes,
O termolábeis são mantidos em geladeiras, com temperalura entre 2"c a 8'c. de
acordo com a solicitada.

8. SEGURANçA DOS PRODUTOS ESTOCADOS E INSTRUçÔES PARA
TRASNPORTE

t_

8.1 Segurança na Estocagem \s§§l\\+
\]

Os produlos sáo mantidos 9m depósitcs, acondicionaCos em prâteleiras, ern
ordêm alfakÉtica, em ambientes devidamente climatizados e com circulaÉo restnta a
funcionários. Os depósitos possuem câmeras de monitoramento que funcionam 24hrs
por dia. (POP'S Vl e lX )

Os medicamenlos termolábeis são mantidos em refrigerador especÍfico.

Termolábels são aqueles tipos de medicamentos que necessltam de condlçôes
de armazenamento diferenciadas com temperatura entre (2'c a 8'c).

Cuidados com termolábeis:

* Retirê o mêdicamênto dâ emhalâgêm térmicá ê ârma7ênê nâ g
* Náo congelar;
* Não armazenar na porta da geladeira;

Caso seja necessário o transporte, coloque o medicamento em um
gelo reciclável.

8,2 Transporte

A empresa possui autorização para transportar medicamento e produtos
hospitalares, dispondo de uma veiculo póprio, que atende às exigências da ANVISA,
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órgãú regulador

Os medicamentos são transportados em um c€ltro adequado, de Íorma que
mantenham sua qualidade e eÍicácia, em todo o seu circuito com objetivo de que:

a) Náo se perca a sua identificação;
b) Não contaminem, nem seiam contaminâdos por outros produtos ou materiais;
c) Sejam adotadas precauçôes especiais contra danos, perdas ou roubos;
d) Estejam êm condições de segurança e não sejam sujeitos a condiçóes inapropriadas

de calor, frio, luz, umidade ou outros Íatores adversos, nem à açáo de
microrganismos ou agentes infestantes.

Os medicamentos que necessitêm de mntrole dã temperatura durante o
armazenamento, como os termolabeis, são igualmente transportados em condlçóes
especiais adêquadas, em caixa de isopor, mm gelo seco, de íorma que mantenha a
temperatura adequada para o Ínedicamento. Orientamos ainda os responsáveis pelo
transporte que, no momento do descarregamento, sejam esses produtos retirados
priÍneircmente, pers estccé-los imediatamente no refrigerador. {POP V).

9 CONTROLE DE PEDIDO DE CLIENTES

Para que haja maior controle dos pedidos dos clientes, deverá ser solicitado que
esses pedidos e suas eventuais modificações sejam feitos por escrito, seguindo as
seguintes instruções. (POP Vll)

. Entender quais as necêssidades dos clientes.

. Separar os produtos de acordo com o pêdido enüado pelo cliente, ou em caso
de alguma modificação, entrar em mntato com o cliente para consultar se o
pedido poderá ser modificado.

. Apos a separação do produto do cliente, arquivar as ordens de fomecimento
(pedido) para postêriores êsclarecimentos.

1O PRODUTOS, DEVOLVIDOS VENCIDOS OU COftâ PLANOS DE RECOLHIMÊNTO

,.-, 10.1 Procedimêntos de produtos devolvidos âo íabricantê

As ordens da recolhimento de produtos devolvidos aos Íomecedores ou
vencidos "que seguiram para descarte" úo realizadas de acordo com as normas da
Secretaria de Vigilância Sanitária ou do ÍabÍicântê. Esse procedimento dêverá ser
registrado e arquivado pelo responsável técnico (Íarmacêutico) êm uma pasta especifica.
(Pop Vlll)

U Farmacêuticú Responsavel inspecionara os êstoques a procu
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mencionado na ordem de recolhimento. Caso este.,a presente no estoque,
bloqueado para venda e levado para a área de segregação. É respon sab
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Farmaôêutico, cadastrar o lote a ser recolhido.

O farmacêutico se encarregará de consultar, através do sistem
informatização de controle o lote e a quanüdade de produtos, o nome do fome
clientes que adquiriram o lote do produto em questáo.

\

Os clientes que adquiriram os lotes a serem remlhidos deveráo ser informados
de que devem retirar o referido lote da área de venda ou de mnsumo, e colocalos
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carxas ou sacos plásticos, em área segregada, identificados com uma ettqueta na
embalagem e deslinados para o recolhimento.

Para os produtos citados em ordem dê recolhimento é solicitada uma nota Íiscal
de devoluÉo, emiüda pelo cliente que adquiriu o lote em questão. Deverá constar na
nota ô nome do produto, quantidade e o lote.

Ao chegarem à empresa, os produtos terão seus lotes conferidos e confirmados
e serão encaminhados para a área de segregação, para aguardar a emissão de nota
Fiscal de devolução para o Fabricante ou a retirada dos mesmos pela Secretaria de
Vigilância Sanitária.

10,2 Procedimentos de produtos vencidos

Quanto aos medicamentos vencidos, estês são recolhidos da área de venda e
colocados êm uma área segnegada, onde Íicarão aguardando o processo de solicitaçáo
de remlhimento junto à empresa deslgnada para tal funçào. Após o recolhimento desta
mercadoria, seja pelo fabricante, seja por uma empresã especializada para realizar o
descarte deste tipo de produtos a empresa Dismabel receberá um certiíicado de
recolhimento. A empresa que recolher este material deverá possuir autorização da
ANVISA para realizaçáo dessa atividade.

10.3 Plano de Recolhimento

Para esse processo foi elaborado um plânÕ de rêcoihimênto (Plano dê
Emergência anexo ll) visando à orientação dos procedimentos de cada tipo de situação
de descarte, seia poÍ vencimento, seia por suspeita de contaminaÇão ou defeito de
fabrica$o ou qualquer outro tipo de situação nesse sêntido.

Além de todo esse orocedimento DadÉo. para garantir a segurança no manuseio
destes tipos de produtos a serem descartados, ainda existe na empresa um setor de
OUVIDORIA para auxiliar nos procedimentos de suspeitâs de extravios e lotes
contaminados, registro de reclamações e sugestões, visando garantir o bem-estar de
todos os envolvidos. O setor fica sob a responsabilidadê do farmacêutico com auxilio de
Íuncionários da empresa. (POPX)

Observãção:

Embora tenhamos estabelecido os pÍocedimentos para tratamenlo e descarte de
medicamentos vencidos, no intuito de evitar perdas e mais gastos com de
descarte de mercadoria, nossa empresa adota um sistema no qual realiza d sde
todos os medicamentos e produtos que estão com prazo de validade
antes da data de vencimento. Desta Íorma, apenas em casos êxcêpciona
utilizar os procedimentos de tratamento, manuseio e descarte de
vencidos.
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1l SEGURANÇA P,ATR|MONIAL E tNCÊtJDiO

A empresa Dismabel Distribuidora de Soros Ltda preza pela segurança de seus
cliêntes e colaboradores, e também de seus produtos. Por isso busca desenvolver e
estabelecer práticâs que possam garantir a sêgurança de todos os ênvolvidos nestes
processos, tais como:

Manter as instalaçóes da empresa sempre segucls, seguindô as orientações
da ANVISA e do Corpo de Bombeiros;
l\4antêr os extintores de empresa sempe dentro do prazo de validade,
canegados e de fácil acesso;
Orientar os Íuncionários a Íechar a empresa adequadamente após o
encerramento do expediente;
Mantendo um sistêma de monitoramento para segurança do estoque.

Contudo ainda foi desenvolvido um procedimento operacional padrão segurança
patrimonial e incêndio (POP D()

12 PESSOAL

A empresa possui um número suficiente de funcionários, todos com qualificação
adequada pala deserrvolver suas ativiciades.

O Farmacêutico, responsável téenico, assegura que o sistema de qualidade seja
concretizado e mantido. Este tem a responsabilidade sobre o almoxaíÍado, onde
supervisiona todas as atividades realizadas pelos íuncionários da área. O farmacêutico é
dêvidamente habilitado pelo Conselho Regional de Farmácia do MA.

Os funcionários envofuidos no armazenamento de medicamentos receberam
treinamento pelo responsável técnico sobre boas práticas de ârmazenamento e
distribuiçáo de produtos médicoáospitalares, incluindo instruções de hígiene relevântes
às suas atividades, alem de motivaçáo para manutenÉo dos padróes de qualidade.( Pop
xt)

Todos os Íuncionários realizaram exames médicos. Em casos de suspeita ou
confirmação de enfermidades, o funcionário é afastado temporariamente ou
deÍinitivamente de suas atividedes, obedecendo à legislação específica.

Todos os funcioiiáríos iecebei'r-r inforriações sobre
atribuídas.

Não é permitido Íumar, realizar reÍeições ou manter sub
pessoais que possam contaminar os produtos, dentro dos êstoques
ao recêbimento e circulação ou expedição dê medicamentos.
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13 EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS

A empresa Dismabel possui computadores com software especííico para
controle, processamênto e gerenciamento de dados de todos os produtos
(medicamentos) a serem distribuídos. Este recJrso tem por újetivo manter informações
confiáveis sobre as movimentações íísic: e Íinanceira ílo êstÍ)quê da empresa,
informaç6es necessárias para o atendimento da demandã, evitando assim o excesso de
aquisição de produtos bem como a falta do mesmo no estoque.

Ainda com esse sistema de informação podemos ter um controle maior sobre
informações importantes ao bom desenvolvimento das atívidades dentro da empresa,
beni conro o cadastro de clientes e fornecedores, nos possibilítando, em caso de
tomadas de decisôes, iníormações conetas e precisas, como por exemplo, a que
determinado cliente foi vendido um lote que esteja em suspeita contaminaçáo ou com
qualquer outro problema que necessite de quaisquer inÍormações sobre o produto.

Outros equipamentos existentes na empresa e que são necessários ao bom
tuncionamento da empresa sáo:

Ar-condicionado e Ventlladores: Para manter a temperatuÍa dos ambientes onde se
enconlram os medicamentos que necessitam de temperatura indicada pelo fabricante
que varia de 15 oc a 30 'c

Termohigrometros: Destinados à mleta de intormaÇôes sobre as tempêraturas e
umidades dos ambientes, permitindo dessa forma um melhor controle da temperâtura
dessas áreas.

Sistema de seguranga (câmeras): Equipamento que mntribui para segurânça da
êmpresa,

Geladeiral Para os produtos termolabeis, que necessitam de tempêratura entre 2oc a
8oc.

E extintores: Que serão utilizados em casos de pequenos incêndios.

14 L|XO

í 4.í Manuseio do lixo

dos ou \
Os produtos íarmacêuticos (medicamentos vencidos, contaminado$, interd

não utilizaclos) sáo resídrros qrJe âpresentam risco potencial à satidê ptiblicz e
ambiente, devido às suas características quÍmicas. Dessa forma emp
trabalham na área de saúde, sejam distribuidoras, sêjam estabelecimentos
devem possuir um controle maior de seus resíduos.

Na empresa Dismabel são produzidos lixos do tipó D: Resíduos comuns (R
que nãc apresentem riscc biológicc, químico cu rsdiológicc à saÚde ou eo
ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliados), tais como papel de
sanitário, absorventes higiênicos, sobras de alimentos, resíduos provenientes dê
administrativo, resíduos de vaniçâo e papelões. Para esse tipo de lixo possuímos
recipientes para armazenagem, que sâo devidamente identificados e protegidos com

mpre que se fizer

(

íduos

e

sâco plástico. Os mesmos são esvaziados diariamente ou
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Eventualmente tambem sào produzidos do grupo B: Resíduos quimicos
(Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco a saúde publica
ou ao meio ambiente dependendo de suas característicâs de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade e toxicidade. ResÍduos de saneantes, desinfetântes,
desinÍêtantes, resíduos contendo metais pesados (Chumbo contidos êm embalagens do
Íilme radiográico) e fluentes de processadores de imagens (revelâdores e fixadores).
Nesse caso os funcionános são orientados a realEar o descarte com toda segurança
possível. usando máscara, botas e luvas de proteção, alocando os mesmo em sacos
plásticos vedados e devidamente identiÍicados e mantidos em área segregada, para
aguardar a retirada pelo Íabricante ou pela ANVISA.

I5 EPI

15, 1 Uso de EPI's na emprêsa

A Dismabel é uma empresa muito preocupada com o bem está de seus
funcionários, desta forma toma-se imprescindível o uso dos Epi's (equipamenlos de
proteçào individual). Por isso a empresa disponibiliza e orienta seus erlaboradorês â
utilizarem, sempre que necessário, os equipamentos de proteÉo como luvas, máscara,
toucas e sapatos fechados pam proteção individual.

Murais de POPS: cada área especifica possui POPS de fácil visualizaçáo, onde
constam as normas de procedimentos e segurança exigidas.

,a c l\ar^t ttrErr'r l r. í ^ru ]J!r!,rrrrrrr-r! r FIY,1\.,

16.í Documentações e informações relacionadas ao funcionamento da êmpresa

Sendo comprometidos com a qualidade na prestaÉo de nossos serviços,
procuramos estar sempre de acordo com as normas deÍinidas pela portaria 802198, bem
como com todas as exigências da Vagilância Sanitária e de outros Írscalizadores da Area.
Para tanto, mantemos sempre disponível e de fácil acesso a documentação exigida para
o funcionamento da empresa, bem como qualquer informação que venha a ser
solicitadas pela autoridade fiscalizadora. tais como:

r Alvará de funcionamento expedido pela orefeitura:
. Alvará sanitáío;
. Certificado de regularidade técnica
. Pops (procedimentos escritos para as várias opera@es realizadas dentro da

N
empresa), elaborados, assinados e datados pelo rêsponsável técnico.
Todos os medicamentos são adquiridos por fomecedores re
autorizados, e com rrmprovaçáo de reguiaridãde, assim conr\§e
qualidade. 6§\

(

/ Registros: Os registros são efetuados simultaneamente com as
que lhes dão lugar, de forma que seja possivel reconstituir
atividades ou acontecimentos signiÍicativos. Os registros são
durante, pelo menos, cinco anos. -Iambém são mantrdos os regr
todas as compras e vendas, com indicaçáo da data da compra ou do
fornecimento, o nome do medicamento e a quantidade recebida
fornecida, bem como o nome e endereço do fomecedor ou destinatário.

&
I\»r
I/ Em relação às transaçôes entre Íabncantes e a distribuidora, os rggistros

*
/+

rcy
. iz--.---x
l\^"aLa)+



PÍ . FOLHÀ Iiç o
?ROCÊSS0 ,O //1'/.- //)

VI§TO:

assêguram a identiÍicaçao da origem e o destino dos produtos,
nomeadamente através dos númems de lote, o que torna possível
determinar todos os íornecedores e os potenciais deslinatários dê um
medicâmento.

/ Fomecimentos aos clientes: Somente sáo efetuados Íornecimentos a
outÍos estabelecimentos autorizados e habilitados para adquirir
medicâmentos. Os mesmo possuem cadastros atualizados na empresa.
Para todos os fomecimentos há um registro da operação, o que possibilita
o rastreamento do medicamento vendido. Este registro iambem possibilita
determinar a data, o nome, a Íorma farmacêutica e o lote do medicamento,
a quantidade fornecida e o nome e endereço do fomecedor e do
destinatário.

17 AUTO{NSPEçÕES

'17.í Auto- inspeçóes realizadas na empresa

Periodicamente são eÍetuadas e registradas Auto-inspeçôes, para monitorar a
irnplemenlaçãc e a observância Cas presentes normas, visando garantir e execuÉo do
procedimento, de acordo com as normas, bem como a limpeza e a organização do
estabelecimento.

A auto inspeção é realizada uma vez ao ano pela Íarmacêuticã e pelos
funcionários responsáveis, onde são colhidas inÍormaçóes que permitam os mesmos a
tomar decisões de aiuste e meihorias.

Para tal, desenvolvemos um procedimento operaoonal padrão em (POP Xll)

18. DESCRIçÃO DA LOCALIZAçÃO OeS DEPENOÊNCIAS OA EIIPRESÀ

18. I Detalhamento da estrutura da emprêsa

A êmpresa Íica localizada na BR 135, Km 5'l n' 13b Cidade Nova' Bacabeira-
Ír, 

^

lnformações relacionadas à estrutura da empresa, divisão, layo
empresa encontram-se na plântâ baixa da empresa,

extensão da
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Conslderações íinais

A elaboraçáo dêste manual nos trouxe o aprendizado e corrsciência quanto á busca pela
manutençáo da qualidade dos nossos serviços prestados perante a sociedade. Um serviço tão
essencial quanto o fomecimento de medicamentos hospitalares deve ser tratado com o maior ngor
possível, pois se trata de cuidados com a saúde e bem está de seres humanos.

Dessa torma este trabalho nos ajudou a entender e procurar as melhores e as mats
adequadas formas dê armazenar e distribuir rnedicâmentos hospitalares, tendo em vista quê a
qualidade dos medicamentos pode ser afetada pela falta de vários controles, nas inúmeras
atividades realizadas durante as operaçóes de armazenamento e distribuição.

Também nos possibilitou a visão de que talvez não estivéssemos realizando todos os
processos conetarnente, mm atençáo maior parâ os erntroles, onde os mesmos não eram bem
definidos e orientados, tornando evidente a necessidade dâ atualizâÇão e adequação deste manual
e a criaÉo dos pops (procedimentos operacionais padrôes), que servem de complementação ao
manual, visando onentar e aplicar proc€ssos adequadamente com a finalídade de garantir a
qualidade dos nossos produtos e serviços prestados.

Estamos seguros de que a melhona e adequação deste manual só nos traráo melhoÍlas
quanto ao nosso funcionamento e plestaÉo de serviço junto aos nossos clientes. Buscando seguir
as normas regidas e Íiscalizadas pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, estebelecidas pelas
portarias 802/98 e RDC 59 e RDC 16, temos a cnnfiança de que estamos oferecendo um serviço de
qualidade na área de armazenagem e distribuição de medicamentos e materiais médicos
hospitalares, pois se implementamos os píocessos adeguadamente e difundimos junto aos nossos
colaboradores a prática dos mesmos, e contamos com parceiros que busquem seguir essas normas,
o resultado será a ÍealizaçAo de um bom trabalho

Por fim, entendemos que uma das principais funções do manual de Boas Práticas de
Armazenagem e Distribuição de Medicamentos e dar continuidâde aos procedimentos operacionais
adotados nas Boas Práticãs de Fabricâção da hdústria Farmacêutrca, relacionadas a
medicamentos, saneantes, produtos para sâúde (correlatos) e outros, buscando garanúr assim a
integridade do produto e dando credibilidade ao ôonsumidor da qualidade e seguranç€ do produto a
ser adquirido. Dessa forma â Dismab€l , sob a responsabilidade do farmacêutico, buscou
desenvolver unr manual acessível e de fácil entendimento, tanto para os nossos colaboradores

v quânto para as pessoas que desenvolvem todos os processos operacionais da empresa,
tornecedores e clientes, e também para as autoídades responsáveis pera regulÍ nêntaÉo do setor.
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