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INSTRUÇÃO NORMATIVA SSP – 001/2010, VERSÃO 01/2010. 
 
ASSUNTO: Normativa Interna de procedimentos operacionais padrão da 
farmácia do PSF João Alberto Zaneti. 
 
ORGÃO CENTRAL/UNIDADE RESPONSÁVEL: Diretoria Administrativa Hospitalar. 
SETORES ENVOLVIDOS/UNIDADE EXECUTORA: Secretaria Municipal de Saúde. 
SISTEMA ADMINISTRATIVO: SSP – Sistema de Saúde Pública. 
 
DOS OBJETIVOS 
Padronizar ações dentro do estabelecimento, visando obter maior qualidade no 
atendimento e na prestação de serviços de saúde à comunidade, bem como garantir 
a segurança do pessoal envolvido (secretário (a) de saúde, farmacêuticos, técnicos, 
atendentes, etc.) na execução de tais tarefas/ações; 
 
DOS CONCEITOS 
POP – Procedimentos Operacionais Padrão; 
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
 
BASE LEGAL E REGULAMENTAR 
Constituição Federal em geral e especificamente os art. 37, art. 70, art. 165, incisos 
I, II e III; 
A Constituição Estadual de Mato Grosso; 
Lei Complementar n° 269/2007 , que dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de 
Contas do Estado de Mato grosso e da outras providências; 
Resolução n° 14, de 25 de setembro de 2007, que Institui o regimento do Tribunal 
de Contas nos termos da Lei Complementar n° 269, de 29 de janeiro de 2007 - Lei 
Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso; 
RESOLUÇÃO nº. 02/2003, que dispõe sobre a fiscalização do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso, estabelecida na Lei Complementar nº. 01, de 04 de Maio 
de 2000; 
DECRETO-LEI Nº. 201 DE 27 DE FEVEREIRO 1967, que dispõe sobre a 
Responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras Providências;  
Resolução 01/2007, que aprova “Guia de implantação do Sistema de Controle 
Interno na Administração Pública” estabelece Prazos e da outras providências; 
Lei complementar n° 257/2007, que dispõe sobre o Sistema de Controle Interno, 
cria a Unidade de Controle Interno da Administração Pública Municipal, e dá outras 
providências; 
Decreto n° 052/2007, que dispõe sobre a regulamentação da Unidade de Controle 
Interno do Município de Nova Santa Helena - MT; 
Instrução Normativa do Sistema de Controle Interno - SCI nº. 001/2008, que 
dispõe sobre a elaboração de instruções normativas (normas das normas) para do 
Sistema de Controle Interno da Prefeitura da Municipal de Nova Santa Helena/MT; 
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ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 13055; 9190; 9191; 
9195 – Sacos Plásticos para Acondicionamento do Lixo, Dezembro de 1993; 
Ministério da Saúde – Manual de Controle de Infecções Hospitalares. Brasília, 
Centro de Documentação, 1997. 
Portaria do Ministério da Saúde n.º 930, de 27 de agosto de 1992. Anexo III da 
RDC33 (Resolução de Diretoria Colegiada n° 33 de 19 de abril de 2000 da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária – Ministério da Saúde). 
Portaria n.º 802, de 08 de outubro de 1998 
Portaria SVS/MS nº. 344/98 
Resolução nº28 de julho 1999 da ANVISA – Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária. 
Resolução nº 357/2001 Seção VII, Capítulo IV. Aprova o regulamento técnico das 
Boas Práticas de Farmácia. 
 
DAS RESPONSABILIDADES 
Da Unidade Responsável: 
Promover a divulgação e implementação dessa Instrução Normativa, mantendo-a 
atualizada, orientando as áreas executoras e supervisionar sua aplicação; 
Promover discussões técnicas com as unidades executoras e com a unidade 
responsável pela Coordenação de Controle Interno, para definir as rotinas de 
trabalho e os respectivos procedimentos de controle que devem ser objeto de 
alteração, atualização ou expansão; 
Gerenciar, dirigir e controlar os trabalhos que lhe são afetos, respondendo pelos 
encargos a ele (a) atribuído (a), determinar a distribuição, controle, orientação e 
coordenação dos serviços do PSF João Alberto Zaneti e Posto de Saúde Santa 
Terezinha neste Município de Nova Santa Helena/MT; 
Encaminhar as informações a Unidade de Controle interno quando solicitado. 
Assegurar as atividades de rotinas do PSF João Alberto Zaneti e Posto de Saúde 
Santa Terezinha neste Município de Nova Santa Helena/MT. 
 
Das Unidades Executoras 
Entende-se por Unidades Executoras dessa Instrução Normativa todos os 
Departamentos, Setores, Seção, vinculados ao PSF João Alberto Zaneti e Posto 
de Saúde Santa Terezinha neste Município de Nova Santa Helena/MT, na qual, 
terão as seguintes atribuições, entre outras que se fizerem necessárias nos termos 
legais: 
Atender às solicitações da unidade responsável pela Instrução Normativa, quanto ao 
fornecimento de informações e à participação no processo de atualizações; 
Alertar a unidade responsável pela Instrução Normativa sobre alterações que se 
fizerem necessárias nas rotinas de trabalho, objetivando as sua otimização, tendo 
em vista, principalmente, o aprimoramento dos procedimentos de controle e o 
aumento da eficiência operacional; 
Manter a Instrução Normativa à disposição de todos os funcionários do PSF Nova 
Esperança, velando pelo fiel cumprimento da mesma; 
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Cumprir fielmente as determinações da Instrução Normativa, em especial quanto 
aos procedimentos operacionais padrão da farmácia pública. 
 
Da Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno 
Entende-se por Unidade Responsável pela Coordenação do Controle Interno a 
Unidade de Controle Interno da Administração Pública Municipal prescrita nos 
termos da lei complementar nº. 359/2008 - Substitutiva, na qual, tem as seguintes 
atribuições entre outras que se fizerem necessárias dentro dos termos legais: 
Prestar apoio técnico por ocasião das atualizações da Instrução Normativa, em 
especial no que tange à identificação e avaliação dos pontos de controle e 
respectivos procedimentos de controle; 
Através da atividade interna, avaliar a eficácia dos procedimentos de controle 
inerentes ao SSP (Sistema de Saúde Pública), propondo alterações nas Instruções 
Normativas para aprimoramento dos controles; 
Manter no desempenho das tarefas a que estiverem encarregados, atitude de 
independência, serenidade e imparcialidade; 
alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure 
imediatamente, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a 
apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que 
resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não 
forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, 
bens ou valores públicos; 
Guardar sigilo sobre dados e informações obtidos em decorrência do exercício de 
suas funções e pertinentes a assuntos sob a sua fiscalização, utilizando-os 
exclusivamente para a elaboração de relatórios ou para expedição de 
recomendações. 
 
DOS PROCEDIMENTOS 
TREINAMENTO 
No primeiro dia de trabalho, o farmacêutico responsável relata ao novo funcionário 
informações sobre a empresa, horário de trabalho, cartão de ponto, faltas e atrasos, 
normas de segurança, hierarquia e esclarece dúvidas existentes; 
Fornece ao funcionário o uniforme de trabalho e o impresso “Normas e 
Procedimentos para funcionários de Farmácia”; 
Encaminha-o para a Farmácia, onde receberá orientações do gerente da unidade. 
É exigido do funcionário o máximo de asseio com relação ao uso de barba, unhas, 
cabelos, higienização das mãos e cuidados com o uniforme fornecido pela empresa, 
bem como são oferecidas orientações quanto à higiene pessoal; 
Em caso de suspeita de doença infecto-contagiosa ou outra que comprometa o 
exercício de suas funções, o funcionário é afastado de acordo com a legislação 
vigente; 
Apresenta os locais aos quais terão acesso na Farmácia, como também seu 
superior hierárquico; 
Será apresentado aos colegas e saberão quais são suas responsabilidades. 
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Sempre acompanhado de funcionário de maior experiência e com orientação 
Superior, nos dias seguintes, treinará em todas as funções constantes da “Descrição 
de Cargos”. Este treinamento deverá ser registrado nos impressos ”Registro de 
Treinamento Individual e Avaliação” e “Lista de Presença em Treinamento”; 
O tempo de treinamento variará de acordo com cada cargo e pessoa, sem 
ultrapassar o período de estágio probatório, ao final do qual, o funcionário deve 
conhecer e executar suas funções e responsabilidades, dentro do mínimo aceitável, 
levando em conta a produtividade e a qualidade. 
 
 Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS 
Verificação diária das faltas de medicamentos, de preferência no ato da dispensação 
do último produto; 
Efetuação do pedido mensalmente, obedecendo às regras de licitações e/ou 
pregões, conforme necessidade através de e-mail ou telefone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECEBIMENTO E CONFERÊNCIA DE PRODUTOS 
Conferir Nota Fiscal (razão social da empresa, CNPJ, Inscrição estadual, data, etc.); 
Comparar a nota fiscal com o documento de solicitação de compra; 
Conferir nome do medicamento; 

Treinamento 

Funcionário da Farmácia 

Aprendizagem e adaptação 

Atuação no setor designado 

Verificação de faltas e/ou necessidades 

Verificação de preço mediante licitação, 
prazo de pagamento e entrega 

Efetuação do Pedido 
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Conferir quantidade do medicamento; 
Conferir marca do medicamento; 
Conferir concentração (dosagem); 
Conferir forma farmacêutica; 
Conferir numero de lote; 
Conferir prazo de validade; 
Conferir integridade do produto (violação, adulteração, embalagem ou 
recipiente amassado, quebrado, etc.); 
Conferir aderência do rótulo. 
 
Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS 
Instruir aos demais funcionários que durante o recebimento dos produtos deve ser 
avaliado o seguinte: 
Se os medicamentos estão nas respectivas embalagens originais e estas não 
tenham sido abertas e se encontram em boas condições; 
Se os medicamentos estão armazenados ou se foram manuseados de modo 
adequado, conforme suas especificações; 
Se o período remanescente até o fim do prazo de validade for aceitável para que o 
produto percorra as outras etapas da cadeia, até o consumo e mantidas a sua 
validade; 
Os produtos devem ser examinados pelo farmacêutico responsável com avaliação 
que atenda à natureza do produto, às eventuais condições de armazenamento que 
necessita e ao tempo decorrido desde que foi enviado. 
Os produtos que não se enquadrarem nos requisitos acima devem ser identificados 
e separados dos estoques comercializáveis para evitar a redistribuição até que seja 
adotada uma decisão quanto ao seu destino (devolução ao fornecedor); 
O farmacêutico deverá ser emitir uma nota de devolução referente aos produtos 
irregulares, juntamente com a respectiva fotocópia da nota fiscal; 
Contatar a empresa fornecedora (distribuidora) dos produtos para efetuar a 
devolução dos mesmos, se a empresa for de fora da cidade, despachá-los pelo 
correio; 
A baixa no estoque é efetuada pelo farmacêutico (realizada pelo sistema 
automaticamente); 

Recebimento do produto 
na farmácia 

Conferir a nota fiscal 
com a nota do pedido 

Assinar canhoto da Nota e 
liberar entregador 

Conferir a Nota Fiscal do 
Produto. 

Liberar nota e liberar 
entregador 
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Devem ser mantidos registros das devoluções e o farmacêutico responsável deve 
aprovar formalmente a reintegração dos medicamentos se for o caso nos estoques 
não devendo essa reintegração comprometer o funcionamento eficaz do sistema de 
distribuição; 
Os produtos qualificados poderão ser dispensados normalmente. 
 
Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E MONITORAMENTO DA TEMPERATURA 
A temperatura normal que deve ser mantida dentro da farmácia de dispensação é de 
25°C a 30°C, isso para conservação dos medicamentos e para tal a farmácia deve 
dispor de termômetros fixados à parede que seja de fácil monitoramento diário, 
mantendo seus registros. Dispor ainda de ventiladores e exaustores quando 
condições estiverem em desacordo; 
As prateleiras devem ser afastadas da parede 3 cm e do piso 30cm, evitando com 
isso insetos e respingos de água; 
As prateleiras onde são armazenados os medicamentos devem ter capacidade 
suficiente para assegurar a estocagem das diversas categorias como: pomadas, 
suspensões, xaropes, comprimidos, etc.; 

Farmacêutico Funcionários 

Recebimento do Produto 

Conferência dos Produtos 

Constatação do Problema 

Produto Qualificado 

Produtos danificados 

Devolução para os fornecedores 

Registro da Operação 

Dispensação 

Desistência da aquisição 

Produto devolvido 

Embalagem extraviada, 
lacre rompido, produto 

vencido, etc... 
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Os medicamentos devem ser estocados em locais identificados e ordenados de 
modo a facilitar sua localização para dispensação, sem riscos de troca. 
Também a farmácia deve dispor de local especifico para medicamento de controle 
especial, como armário resistente, fechado com chave ou outro dispositivo que 
ofereça segurança, sendo este de posse exclusivamente do farmacêutico 
responsável. 
A farmácia deve dispor de geladeira para assegurar o armazenamento de produtos 
termolábeis que devem ser mantidos sob refrigeração entre 4° e 8°C, com registro 
diário de temperatura. 
No armazenamento de produtos inflamáveis, a farmácia deve ter em mãos e seguir 
as normas Técnicas Federais, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal. 
Os medicamentos danificados, vencidos ou com irregularidade, devem ser 
segregados em espaços distintos para esse fim, sob chaves, fora da área de 
estoque, dispensação e aplicação, sendo identificados até a incineração ou 
devolução ao fornecedor. 
Saneantes domissanitários, produtos veterinários, aparelhos e acessórios; todos 
esses produtos devem estar em local especifico, separados dos demais produtos e 
medicamentos. 
Os medicamentos que estão para vencer, devem ser retirados (6 meses antes de 
vencer) dos demais, sendo armazenados em local separado, 
podendo ser dispensado somente com a segurança do consumo em menos de 6 
meses, e com esclarecimento ao cliente, 
A reposição dos medicamentos na prateleira deve seguir uma ordem, ou seja, 
primeiro que chega, primeiro que sai então se coloca o medicamento que chegou 
atrás do que já existe na prateleira. 
 
Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROLE DE VENCIMENTOS PRÓXIMOS E DESTINO DOS PRODUTOS 

Farmácia de dispensação (conferência da N. F. na 
chegada do pedido). 

Registro de Entrada de medicamento 

Separação do medicamento por categoria 

Éticos, similares, genéricos, etc, controle especial, 
devem ser estocados em espaços físicos específicos e 

distintos de forma ordenada 
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Identificar os produtos próximos ao vencimento; 
Separar esses produtos e colocar em área específica; 
Dispensá-los rapidamente, evitando assim a perda do produto; 
Os produtos com prazo de validade vencido devem ser recolhidos e lacrados em 
uma caixa para serem encaminhados à vigilância sanitária, pôr meio de operação 
com nota fiscal, visando o objetivo de descarte. 
 
 
Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AQUISIÇÃO, CONFERÊNCIA, DISPENSAÇÃO, DEVOLUÇÃO, DESTRUIÇÃO E 
ESCRITURAÇÃO DE MEDICAMENTOS SOB CONTROLE ESPECIAL 
 
Da aquisição: É obrigatória a obtenção de Autorização Especial concedida pela 
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. As empresas titulares de 
registros de produtos ficam obrigadas a manter um cadastro atualizado dos seus 
revendedores, previamente credenciados junto a Autoridade Sanitária Estadual; 
 
Da conferência: Mediante a chegada do medicamento no estabelecimento, o 
responsável deverá conferir a integridade do produto, analisando prazo de validade, 
lacre, estado de conservação e estado físico do produto. Após a conferência deve 
ser encaminhado para a guarda; 
 

Identificar os produtos 

Próximos ao vencimento Produtos vencidos 

Armazenar em caixas lacradas Armazenar em caixas lacradas 

Encaminhar a vigilância Sanitária Dispensar 



 

Comissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle Interno    

Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal –––– fone fone fone fone/fax (066) 3523/fax (066) 3523/fax (066) 3523/fax (066) 3523----1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.    

 

Da devolução: No caso de irregularidades nos produtos, estes deverão ser 
devolvidos à distribuidora. Esta é responsável por solicitar o cancelamento da Nota 
Fiscal; 
 
Da guarda: As substâncias deverão ser obrigatoriamente guardadas sob chave ou 
outro dispositivo que ofereça segurança, em local exclusivo para este fim, sob a 
responsabilidade do farmacêutico. 
 
Da dispensação: Após receber o paciente, será feita a conferência do receituário. A 
Notificação de Receita deverá conter: 
Sigla da Unidade da Federação; 
Identificação numérica (fornecida pela Autoridade Sanitária competente); 
Identificação do emitente: nome do profissional e número de inscrição no Conselho 
Regional; ou nome da instituição, endereço completo e telefone; 
Identificação do usuário: nome e endereço completo do paciente. No caso de uso 
veterinário, nome e endereço completo do proprietário e identificação do animal; 
Nome do medicamento ou da substância: prescritos sob a forma de DCB, dosagem 
ou concentração, forma farmacêutica, quantidade e posologia; 
Símbolo indicativo: no caso da prescrição de retinóicos deverá conter um símbolo de 
uma mulher grávida, recortada ao meio, com a seguinte advertência: "Risco de 
graves defeitos na face, nas orelhas, no coração e no sistema nervoso do feto"; 
Data da emissão; 
Assinatura do prescritor: quando os dados do profissional estiverem devidamente 
impressos no campo do emitente, este poderá apenas assinar a Notificação de 
Receita. 
Identificação do comprador: nome completo, número do documento de identificação, 
endereço completo e telefone; 
Identificação do fornecedor: nome e endereço completo, nome do responsável pela 
dispensação e data do atendimento; 
Identificação do registro: anotação da quantidade aviada, no verso. 
A Notificação de Receita será retida pela farmácia ou drogaria e a receita devolvida 
ao paciente devidamente carimbada, como comprovante do aviamento ou da 
dispensação. O farmacêutico irá orientar o paciente quanto ao modo de usar, 
possíveis reações adversas, precauções a serem tomadas, etc. 
Em caso de emergência, poderá ser aviada a receita de medicamentos sujeitos a 
Notificação de Receita a base de substâncias constante das listas deste 
Regulamento Técnico e de suas atualizações, em papel não oficial, devendo conter 
obrigatoriamente: o diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial do 
atendimento, data, inscrição no Conselho Regional e assinatura devidamente 
identificada. O Estabelecimento que aviar a referida receita deverá anotar a 
identificação do comprador e apresentá-la à Autoridade Sanitária local dentro de 72 
(setenta e duas) horas, para "visto". 
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Da destruição: Produtos danificados e vencidos deverão ser encaminhados a 
ANVISA acompanhado de um ofício. Para produtos que, por acidente, tenham se 
rompido, seus fragmentos deverão ser recolhidos e encaminhados da mesma forma; 
Escrituração e balanço: segundo as normas do novo Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Produtos Controlados da ANVISA – SNGPC – devendo ser 
realizado via on-line mediante programa específico. 
 
Fluxogramas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fluxograma de dispensação de produtos controlados: 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUIDORA 

AQUISIÇÃO 

CONFERÊNCIA 

EM ARMÁRIO FECHADO 

ESCRITURAÇÃO 

BALANÇO 

DESTRUIÇÃO 

Oficio de encaminhamento a ANVISA para 
produtos danificados e/ou vencidos. 

DISTRIBUIDORA 

SERÁ EFETUADO 
MEDIANTE O 

PREENCHIMENTO DA NOTA 
DE DEVOLUÇÃO 

XXXXXXXXXX 

DISPENSAÇÃO 

ATENDIMENTO 
AO PACIENTE 

CONFERÊNCIA 
DO RECEITUÁRIO 

DISPENSAÇÃO 

ORIENTAÇÕES AO 
PACIENTE 
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DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS 
Procedimentos: A dispensação de medicamentos aos pacientes 
realizada na farmácia é feita somente com prescrição médica, exceto na 
automedicação responsável e em casos de extrema necessidade, com aval do 
farmacêutico. 
Medicamentos Prescritos: A dispensação de medicamentos prescritos mediante a 
apresentação do receituário deverá se proceder após ser realizada a análise pelo 
farmacêutico responsável, que deverá observar itens necessários para validação do 
receituário, que são: 
Estar sem rasuras ou emendas, legível, observada a nomenclatura e o sistema 
oficial do Brasil de pesos e medidas; 
Apresentar o nome e endereço residencial do paciente; 
Apresentar forma farmacêutica, posologia, apresentação, método de administração 
e duração do tratamento; 
Apresentar data, assinatura, carimbo e nº de inscrição no respectivo conselho 
profissional do prescritor, de forma a facilitar sua identificação; 
A dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial deve observar o 
receituário específico e a notificação da receita; 
Quando o atendimento for para gestante, criança ou idoso, o farmacêutico 
acompanha a dispensação. 
Interpretação do receituário: Também deve ser realizado pelo farmacêutico 
responsável e são considerados: 
Aspectos terapêuticos (farmacêuticos e farmacológicos); 
Posologias estranhas, quantidades exageradas de itens e outras do gênero são 
decididas pelo farmacêutico; 
Adequação ao indivíduo; 
Contra-indicações e interações; 
Se a prescrição apresenta duas ou mais substancias ou princípios ativos não 
associados em interações não recomendáveis, o farmacêutico deverá entrar em 
contato com o profissional prescritor para esclarecer eventuais problemas que tenha 
detectado; 
Dentro das necessidades, o usuário deverá orientado por escrito de forma legível e 
de fácil compreensão quanto a forma, posologia (como, quando e quanto), modo de 
usar, duração do tratamento, efeito colaterais, contra-indicações, dietas alimentares 
e outros que possam comprometer a terapêutica. Se forem medicamentos 
controlados, são feitos esclarecimentos sobre efeitos colaterais indesejáveis ou que 
alterem o sistema neurológico; 
Na dispensação, cabe ao farmacêutico verificar as condições de estabilidade do 
medicamento, o estado da embalagem, a bula e o prazo de validade. 
Registros Atualizados: É de dever a atualização de registros das prescrições de 
medicamentos que exigem controle, incluindo as substancias sujeitas a regime de 
controle especial e de outras em que são obrigatórias por lei (ver lista de 
medicamentos controlados) ou por exigências dos organismos profissionais. 
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Substituição por medicamentos genéricos: O usuário deverá ser esclarecido 
sobre a existência do medicamento genérico, substituindo, se for o caso, o 
medicamento prescrito exclusivamente pelo medicamento genérico correspondente, 
salvo restrições expressas de próprio punho consignadas no documento pelo 
profissional prescritor. No verso da prescrição deverá ser indicada a substituição 
realizada, citando o nome genérico do medicamento e a indústria produtora, apondo 
o carimbo que conste o nome e número de inscrição no CRF, local e data, 
assinando a declaração. 
Medicamentos não prescritos: É de responsabilidade do farmacêutico a avaliação 
das necessidades na automedicação responsável pelo usuário e feita com base no 
interesse dos que são beneficiários do serviço prestado, levando em consideração: 
A patologia, os sintomas, o indivíduo, avaliando a necessidade ou não de 
recomendação para assistência farmacêutica; 
Aconselhamento;  
A dispensação de medicamentos não prescritos, avaliando as necessidades do 
usuário; 
A qualidade, eficácia, segurança, vantagens e desvantagens dos medicamentos 
e/ou formulações; 
A não existência de duvidas por parte do usuário quanto ao modo de ação e a forma 
como deve ser usados o medicamento, duração do tratamento e todas as 
informações concernentes a efeitos adversos, interações e contra indicações; 
A avaliação da eficácia do produto com a colaboração do usuário; 
Nos estados de gravidez, aleitamentos maternos, pediatria de doentes idosos, são 
alertados os riscos no uso da medicação; 
Na persistência dos sintomas, o usuário e orientado a recorrer a uma consulta 
medica; 
São promovidas ações de informação e educação sanitária, afim de que os usuários 
possam fazer dos medicamentos uma opção, e não um abuso. 
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Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PERFIL FARMACOTERAPÊUTICO 
A farmácia deve dispor de local adequado que assegure a privacidade necessária 
para a entrevista do farmacêutico com o paciente e a garantia do sigilo profissional; 
O farmacêutico ao elaborar a ficha do perfil farmacoterapêutico deve incluir os 
seguintes dados: 
Identificação do paciente; 
Dados clínico-patológicos: 
Regimes dietéticos; 
Consumo freqüência de bebidas alcóolicas, fumos e consumo de bebidas com 
cafeína e outros; 
Alergias a medicamentos ou alimentos; 
Doenças crônicas; 
Tratamento medicamentos atual e do passado; 
Medicamentos prescritos; 

Recepção do usuário a ser prestado 
o serviço pelo Farmacêutico ou 

Técnico em farmácia 

Apresentação do Pedido ou receita 

Analise do pedido e/ou receita realizada 
exclusivamente pelo farmacêutico responsável, 

que deverá observar os itens necessários para a 
correta dispensação. Segundo procedimento 

descrito. 

Analise do pedido e/ou receita realizada 
exclusivamente pelo farmacêutico responsável, 

que deverá observar os itens necessários para a 
correta dispensação. Segundo procedimento 

descrito. 

Verificar a existência ou não de 
medicamento genérico que possa 

substituir o de marca, oferecendo a o 
usuário a escolha de troca 
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Nome genérico, concentração, forma farmacêutica, via de administração, quantidade 
e indicações; 
Nome dos prescritores; 
Registro de reações adversas a medicamentos. 
Cumprimento dos tratamentos. 
O farmacêutico no estabelecimento de critério de seleção dos pacientes para fazer a 
ficha do perfil farmacoterapêutica deve incluir aqueles que: 
Apresentam sinais ou sintomas que sugerem problemas relacionados com os 
medicamentos: reações adversas a medicamentos ou resposta terapêutica 
inadequada; 
Recebem medicamentos com uma estreita margem entre a ação terapêutica e 
tóxica, que podem requerer monitorização da concentração no sangue; 
Consome muitos medicamentos ou padecem de várias enfermidades; 
São psiquiátricos ou idosos que recebem um grande número de medicamentos e 
que com elevada freqüência apresentam problemas relacionados com a medicação. 
O farmacêutico, através do perfil farmacoterapêutico, deve avaliar a terapia adotada 
relacionando os problemas do paciente com a administração dos medicamentos; 
O farmacêutico deve orientar o paciente transmitindo informações sobre os 
medicamentos prescritos, enfatizando o modo de empregar os medicamentos, a 
necessidade de respeitar os horários de administração, a necessidade de alterar 
hábitos dietéticos ou bebidas (álcool, café, chá e outros) que prejudicam o 
tratamento, comunicar a respeito de reações adversas e qualquer precaução e ainda 
reações ou, quando for caso, orientar a respeito da relação da terapia com a 
amamentação e ainda falar, sobre a importância da duração do tratamento e 
armazenamento domiciliar do medicamento; 
O farmacêutico deverá acompanhar o paciente, estabelecendo contatos regulares 
com o mesmo. 
Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Confecção da ficha do perfil farmacoterapêutico 

Entrevista do paciente 

Estudos características dos medicamentos utilizados 

Estudo da Patologia 

Tratamento adequado Tratamento inadequado 

Orientação ao Paciente 
Consultar o médico para trocar o 

medicamento 

Orientar o paciente quanto novo 

medicamento 



 

Comissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle InternoComissão de Implantação do Sistema de Controle Interno    

Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal Praça João Alberto Zaneti s/nº, Centro, Prédio da Prefeitura Municipal –––– fone fone fone fone/fax (066) 3523/fax (066) 3523/fax (066) 3523/fax (066) 3523----1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.1036 ramal 23.    

 

 

Ficha de Monitoramento Farmacoterapêutico 
Farmacêutico: Data: ___/___/___ 
1. Dados do Paciente: 
Nome:_____________________________________________________________ 
Endereço:____________________________________________ N°: _________ 
Cidade:__________________________________Telefone:____________________ 
Data de Nasc.:________________________________________Sexo: ( ) F ( ) M 
2. Faz uso de medicamentos contínuos: 
1Não 
1Sim. Quais? 
3. Hábitos Pessoais: 
3.1. Fumante: 1Não 1�Sim. Quantos? 
1Acima de 40 cigarros/dia 1�De 20 a 40 cigarros/dia 
1De 10 a 20 cigarros/dia 1�Menos de 10 cigarros/dia 
1Raramente 
3.2 Uso de Álcool: 1Nunca bebe 
1Bebe. Quantos? 
1Mais de um copo cerveja por dia 
1Mais de um copo cerveja, somente nos finais de semana 
1Mais de um copo por dia, somente em situações especiais 
1Raramente 
3.3 Diabético? 1�Sim 1Não 
 
Existe história de diabéticos na família? 1�Sim 1�Não 
3.4 Hipertenso? 1Sim 1Não 
Existe história de hipertensos na família? 1Sim 1Não 
3.5 Alérgico? 1Sim 1�Não 
Existe história de alergia na família? 1Sim 1�Não 
3.6 Se alérgico, a que? 
Medicamentos: 1�Penicilinas (Amoxacilina,Benzetacil, Ampicilina) 
1Cefalosporinas (Cefalexina, Cefaclor) 
1Codeína 1Corantes, essências, aromas 
1Tetraciclinas 1Medicamentos a base de sulfas 
1Ácido acetil salicílico 1Outros 
1Metais 1Poeira 
1Inseticidas 1Alimentos 
Citar quais as substâncias: 
___________________________________________________________________
4. Dados Clínicos: 
4.1 Condições de saúde: 
1Angina 1Glaucoma 1Fenilcetonúria 1Pressão alta 
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1Anemia 1Epilepsia 1Problemas hepáticos 1Gravidez 
1Artrite/Artrose 1Diabetes 1Problemas cardíacos 1Úlceras 
1Asma aleitamento 1Câncer 1Problemas renais 1Parkinson 
1Intolerância lactose 
1Dificuldade de deglutição de medicamento na forma sólida 1Outros 
5. Reações adversas: ________________________________________________ 
 
6. Formas de dispensação: 1Receita médica (Nome e telefone do médico) 
___________________________________________________________________ 
1Procura espontânea 
7. Medicamentos dispensados: 
Marca/Lab. : 
Princípio ativo: 
Forma farmacêutica: 
Posologia: 
8. Orientação Farmacêutica ao paciente: 
9. Interações Medicamento x Medicamentos: 
10. Interações Medicamento x Alimento: 
 
FARMACOVIGILÂNCIA 
Identificar Reações Adversas a Medicamentos – RAM’s ainda não descritas ou 
interações medicamentosas inesperadas; 
Detectar RAM’s de baixa incidência; 
Identificação de subgrupos de populações de risco (idosos, crianças, etc.); 
Avaliação dos aspectos quantitativos do risco (incidência); 
Conhecimento do perfil de segurança/toxicidade em uso prolongado; 
Análise e disseminação das novas informações. 
 
Procedimentos: 
Notificação voluntária de suspeita de reações adversas; 
Buscas ativas e passivas de RAM em nível local; 
Monitorização intensiva; 
Rede de monitorização (Drug Surveillance Network); 
Monitorização de eventos ligados à prescrição (PEM); 
Registro de Dados Conectados (Ricard Linkage Systems); 
Estudos de Caso-controle. 
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Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECLAMAÇÕES DE CLIENTES E PROCEDIMENTOS JUNTO AOS 
FORNECEDORES E VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
A farmácia deve possuir uma caixa onde serão depositadas sugestões ou 
reclamações; 
A caixa será aberta uma vez por semana e as sugestões ou reclamações serão 
analisadas por todos os funcionários do estabelecimento podendo ser aprovadas ou 
reprovadas; 
Outro meio de sugestões ou reclamações será o telefone, sendo a ligação gratuita; 

PACIENTE 

 
PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 
MEDICAMENTO 

REAÇÕES ADVERSAS 

NOTIFICADOR 

NOTIFICAÇÃO 

FARMACOVIGILÂNCIA 

ESTABELECIMENTO DE 
SAÚDE PÚBLICA 

ESTABELECIMENTO DE 
SAÚDE PRIVADA 

ALERTA 

FORMULÁRIO DE 
CAUSALIDADE 

AVALIAR FATOR DE 
RISCO 
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As reclamações feitas por telefone serão cadastradas pelos atendentes e serão 
analisadas semanalmente; 
As sugestões ou reclamações poderão ainda ser feitas diretamente ao farmacêutico 
responsável; 
Ao recepcionar os pedidos o responsável irá selecionar a cópia do pedido ou compra 
correspondente e verificar: 
Aspecto e integridade da embalagem, se não está violada, com vazamentos; 
Verificar se os medicamentos estão devidamente identificados com o n° do lote, 
prazo de validade; 
Verificar se os medicamentos estão fisicamente de acordo com a nota fiscal: nome, 
quantidade e volume do mesmo; 
Caso seja observada qualquer irregularidade, comunicar o ocorrido ao setor de 
compra. 
O farmacêutico ou pessoa encarregada deve fazer contato com o fornecedor; 
Mediante acordo prévio com o fornecedor, os produtos irregulares serão 
substituídos; 
Procedimentos junto à Vigilância Sanitária:  
Medicamentos suspeitos de adulteração: - falsificação, - contaminação na 
distribuidora/fábrica; 
deverá ser feito notificação junto à ANVISA com os seguintes dados: lote, prazo de 
validade, nome do laboratório e medicamento, características físicas do 
medicamento adulterado/suspeito. 
 
Fluxograma: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCEDIMENTOS 

MEDICAMENTOS 
COMPRADOS 

MEDICAMENTOS 
ADULTERADOS E 

COMPRADOS 

RECLAMAÇÕES E 
SUGESTÕES 

AVALIAÇÃO PELO 
RESPONSÁVEL 

NOTIFICAR ANVISA 

 
REPROVADOS 

 
APROVADOS 

 
VENDAS 

DEVOLUÇÃO AO 
FORNECEDOR 

 
TROCA DO MEDICAMENTO 

 
CX 

 
TELEFONE 

 
RESPONSÁVEL 

APROVAÇÃO OU REPROVAÇÃO 
DA SOLICITAÇÃO 
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ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOMICILIAR 
Ao visitar um ambiente domiciliar, o Farmacêutico deverá identificar-se; 
Fazer a identificação do paciente preenchendo um prontuário de atendimento (ver 
modelo em anexo); 
Aplicado o questionário, o Farmacêutico deverá assumir o papel de informante, 
propiciando ao paciente ás indicações necessárias para o uso correto dos 
medicamentos; 
O Farmacêutico deverá adotar procedimento que o permita identificar os pacientes 
com dificuldades para compreender a informação verbal, se adequando ao nível de 
instrução do paciente; 
Identificar os medicamentos utilizados pelo paciente que possam provocar reações 
adversas e enfermidades induzidas por fármacos. Se encontrado, notificá-lo ao 
sistema nacional de farmacovigilância; 
Avaliar os riscos a que o paciente está exposto, como conseqüência das interações 
entre princípios ativos; 
Construir um perfil farmacoterapêutico de cada paciente que faça uso contínuo de 
medicamentos, bem como àqueles em regime de corticoterapia e antibióticoterapia; 
Orientar o paciente quanto à maneira adequada para o armazenamento dos 
medicamentos, protegendo-os ao abrigo da luz, umidade temperatura e fora do 
alcance das crianças; 
Se for detectado insucesso de tratamento por abandono do paciente, orientá-lo 
acerca das possíveis conseqüências do descumprimento da prescrição médica; 
O Farmacêutico deverá incentivar projetos e atividades de educação sanitária da 
comunidade, escolhendo meios adequados para cada caso. 
 
Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FARMACÊUTICO FARMACÊUTICO 

DETECÇÃO DOS PROBLEMAS 

PACIENTE USO CORRETO DO 
MEDICAMENTO 

ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA 

TRATAMENTO EFICAZ 

FARMÁCIA MELHORANDO A QUALIDADE 
DE VIDA DA COMUNIDADE. 
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Anexos: 
Ficha de Identificação do Paciente: 
1-Nome 
2-Data de nascimento: 3-Sexo: 
4-Nº de dependentes: 
5-Renda familiar: 
6-Tipo de saneamento básico utilizado pela família: 
7-Tipo de saneamento básico oferecido pelo governo àquela comunidade: 
8-Existem doentes na família? 
9-Caso sim, quem é o portador: ( ) Pai ( ) Mãe ( ) Filhos ( ) Outros 
10-Costuma procurar atendimento médico? 
11-Caso sim, quais os medicamentos prescritos: 
12-Costuma fazer automedicação? 
13-Com quais medicamentos? 
14-Conhece os riscos envolvidos na automedicação? 
 
PROGRAMA DE SANITIZAÇÃO (DESRATIFICAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, ETC.) 
De seis em seis meses deve-se contratar uma pessoa para efetuar a desinsetização 
e desratização da farmácia; 
A empresa contratada deverá fazer a desinsetização e desratização aos finais de 
semana e com a farmácia fechada para os pacientes, isso facilitará a ação dos 
produtos e evitará transtornos aos pacientes; 
Repetir periodicamente a aplicação conforme orientação da empresa especializada; 
Se antes do prazo para uma nova aplicação, os funcionários ou mesmo o 
farmacêutico, verificarem a presença de fezes, materiais roídos, partes de insetos ou 
até mesmo a constatação visual do próprio animal a empresa que faz o serviço de 
desinsetização e desratização deverá ser comunicada e essa tomará as medidas 
necessárias para a eliminação dos mesmos; 
Relatar as operações efetuadas, registrando-as. O certificado de controle preventivo 
de pragas devera ser afixado em local visível na farmácia. 
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Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Equipamentos e Produtos: 
Termonebulizador pro-fog: Principio de pulsação dos motores “JET” gerando uma 
coluna térmica de gás sem deixar resíduos; 
Multispray: Atua como um aerosol motorizado, produzindo uma pulverização que 
permanece em suspensão no ar por aproximadamente 3 minutos; 
Ciclones Flex Hose: Aplciador químico a Ultra Baixo Volume, elétrico (origem USA); 
Spray Pump: Pulverizador elétrico; 
Maruyama: Pulverizador motorizado sobre rodas (origem: Japão); 
Pulverizador manual: sistema de jato direcionado; 
Aplicador de Gel: Pistola de aplicação de GEL; 
Sistema localizado: Exclusivo método de aplicação. 
Produtos: 
Grupo químico Fenil Pirazol 
Nome comum (Fipronil) 
Ação tóxica Inseticida de contato e ingestão usado no controle de baratas 
Antídoto/tratamento Não há antídoto específico. Tratamento sintomático 
RMS N.º 3.1976.0002.001-6 
Grupo químico Amidinohidrazonas 

FUNCIONÁRIO DA FARMÁCIA 

FARMACÊUTICO RESPONSÁVEL 

EMPRESA CONTRATADA PARA 
DESINSETIZAÇÃO E DESTATIZAÇÃO 

FUNCIONÁRIO DA FARMÁCIA 

ESTERMÍNIO DOS INSETOS E RATOS 

FARMACÊUTICO E FUNCIONÁRIOS 

OBSERVAÇÃO 

INSETICIDAS, RATICIDAS E 
ARMADILHAS 

VESTIGIOS DE INSETOS E 
RATOS 

FARMÁCIA FECHADA POR 
24 HORAS 
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Nome comum (Hydramethynon) 
Ação tóxica Inseticida de contato e ingestão usado no controle de baratas 
Antídoto/tratamento Não há antídoto específico. Tratamento sintomático 
RMS N.º 3.1683.0016.001-3 
Grupo químico Deltramethrina 
 
Nome comum Piretróide 
Antídoto/tratamento Tratamento anti-histamínico e sintomático 
RMS N.º 3.0427.0001.001-1 
Grupo químico Permetrina 
Nome comum Piretróide 
Antídoto/tratamento Tratamento anti-histamínico e sintomático 
RMS N.º 3.1606.0022.001-6 
Grupo químico Cipermetrina 
Nome comum Piretróide 
Antídoto/tratamento Tratamento anti-histamínico e sintomático 
RMS N.º 3.0750.0001.01-0 
Isca em forma de bloco parafinado 
Grupo químico Benzotiopiranona 
Composição Brofidaccum 0,005% 
Ação tóxica Anti coagulante 
Antídoto Vitamina K1 injetável 
DISAD N.º 3.0119.0024.001-9 
MANUSEIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E COMBATE A INCÊNDIOS 
Definições: 
A extinção do fogo pode ser: 
i. - Por retirada do material; 
ii. - Por retirada do comburente; 
iii. - Por retirada da fonte de calor. 
A propagação do fogo pode ser: 
iv. - Por condução: quando o calor se transmite de molécula a molécula ou de corpo 
a corpo; 
v. - por convecção: quando o calor se transmite de uma massa de ar aquecida, que 
se desloca do local em chamas, originando outro foco de fogo; 
vi. - por irradiação: quando o calor se transmite por ondas. 
Classes de incêndio: Quanto ao material que se queima, podemos dizer que há uma 
classificação clássica, que estabelece quatro tipos de incêndio: "A", "B", "C" e “D”. 
- Classe "A": fogos em sólidos de maneira geral queimam em superfície e 
profundidade. Após a queima, deixam resíduos, e o efeito de "resfriamento" pela 
água ou por soluções contendo água é primordial para a sua extinção. Ex.: 
madeiras, papel, tecidos, etc. 
- Classe "B": fogos em líquidos, combustíveis ou inflamáveis, queimam somente em 
superfície, não deixam resíduos depois da queima, e o efeito de "abafamento" e o 
"rompimento da cadeia iônica” são essenciais para a sua extinção. 
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- Classe "C": fogos em materiais energizados (geralmente equipamentos elétricos), 
nos quais a extinção só pode ser realizada com agente extintor não-condutor de 
eletricidade para o operador não receber uma descarga elétrica. 
- Classe "D": atualmente admite-se uma quarta classe de incêndio, classe "D", em 
relação à qual os estudiosos do assunto ainda não chegaram a uma conclusão. 
Alguns autores consideram-na como sendo fogo em metais pirofóricos, como 
magnésio, antimônio, etc., que necessitam de agentes extintores especiais; outros a 
consideram como fogo em produtos químicos, e outros ainda como incêndios 
especiais, tais como: veículos, aviões, material radioativo, etc. 
 
Extintores de incêndio: Trata-se de certas substâncias químicas sólidas, líquidas 
ou gasosas, que são utilizadas na extinção de um incêndio, dispostas em aparelhos 
portáteis de utilização imediata (extintores), conjuntos hidráulicos (hidrantes) e 
dispositivos especiais (sprínklers e sistemas fixos de CO2). 
Sabendo-se que agentes extintores são todas as substâncias capazes de 
interromper uma combustão, quer por resfriamento, abafamento ou extinção 
química, ou pela utilização simultânea desses processos, pode-se dizer que os 
principais agentes extintores são: 
- Água: sua ação de extinção é o resfriamento, podendo ser empregada tanto no 
estado líquido como no gasoso. No estado líquido, sob a forma de ato compacto, 
chuveiro e neblina. Nas formas de ato compacto e chuveiro, sua ação de extinção é 
somente o resfriamento. Na forma de neblina, sua ação é de resfriamento e 
abafamento. A água no estado gasoso é aplicada em forma de vapor. A água é 
condutora de corrente elétrica. 
- Espuma: agente extintor cuja principal ação de extinção é de abafamento e, 
secundariamente, de resfriamento; por utilizar razoável quantidade de água na sua 
formação, conduz corrente elétrica. 
A espuma pode ser obtida através de uma reação química de sulfato de alumínio 
com bicarbonato de sódio e mais um agente estabilizador da espuma. Esse tipo de 
espuma se chama espuma química. 
Por um processo de batimento de uma mistura de água com um agente espumante 
(extraio) e a aspiração simultânea de ar atmosférico em um esguicho próprio, temos 
também a formação de espuma mecânica, que pode ser de baixa, média e alta 
expansão. 
- Gases inertes: tais como o anidrido carbônico ou gás carbônico (CO2), o 
nitrogênio e os hidrocarbonetos halogenados, não conduzem corrente elétrica, e 
extinguem o fogo por abafamento ou rompimento da cadeia iônica. 
- Pós químicos: tais como o bicarbonato de sódio, o sulfato de alumínio, a grafite, 
há pós especiais, próprios para fogo em magnésio, sódio e potássio. Esses pós 
químicos geralmente atuam por abafamento e rompimento da cadeia iônica e não 
são condutores de eletricidade. 
- Outros agentes: além dos já citados, podemos considerar como agentes 
extintores terra, areia, cal, talco, etc. 
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- Extintores Portáteis: São aparelhos destinados a combater princípios de incêndio, 
bastando somente uma pessoa para sua operação. Seu tempo de utilização é de 
aproximadamente um minuto. A nomenclatura é feita em função dos agentes que 
eles acondicionam. Para cada classe de incêndio existem um ou mais extintores 
próprios para combatê-la. 
São classificados para uso conforme a classe de incêndio a que se destinam: "A", 
"B", "C" e "D". Todos os extintores possuem em seu corpo um rótulo de acordo com 
o sistema internacional de identificação, no qual constarão as classes de incêndio 
para as quais são indicados. 

 
Os extintores são classificados conforme sua destinação e emprego nas quatro 
classes de incêndio. No Brasil, o sistema de classificação é baseado em estudos e 
normas elaborados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
reconhecida em todo o território nacional como fórum nacional de normalização e 
membro do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
do Ministério da Indústria e Comércio. 
Todos os extintores fabricados atualmente estão providos de etiquetas de 
identificação, que permitem ao usuário saber a classe de incêndio a que se destinam 
e o seu emprego correio. 
O manômetro que acompanha alguns extintores, além de indicar a pressão do 
aparelho (quantidade de gás existente), serve também como válvula de segurança, 
que se rompe automaticamente com o excesso de pressão, fora dos limites de 
segurança. 
 
Extintor de espuma química 
Capacidade: 10 litros. 
Aplicação: incêndios das classes "A" e "B". 
Princípio de funcionamento: quando da inversão do aparelho, ocorre urna reação 
química entre uma solução de bicarbonato de sódio e sulfato de alumínio, cujas 
bolhas são constituídas de gás carbônico, e este gás também expulsa o material do 
interior do aparelho com grande pressão. 
Método de extinção: abafamento (ação principal) e resfriamento (ação secundária). 
A válvula de segurança é manual e funciona quando a tampa é desenroscada. 
Extintor de pó químico seco (PQS) 
Capacidade: variada (l, 2, 4, 6, 8, 10 e 12 kg). 
Aplicação: incêndios das classes "B" e "C". 
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Princípio de funcionamento: o pó químico seco (à base de bicarbonato de sódio 
ou potássio) é expelido pela mangueira através de um gás inerte. 
Método de extinção: abafamento. 
Tipos: Pressurizado e Pressão Injetada. 
Extintor de água pressurizada 
Capacidade: 10 litros 
Aplicação: incêndios de classe "A". 
Princípio de funcionamento: a água é expelida pela mangueira através de um gás 
inerte. 
Método de extinção: resfriamento. 
Tipos: pressurizado e pressão injetada. 
Extintor de Gás Carbônico (CO2) 
Capacidade: 6 kg. 
Aplicação: incêndios de classes “B” e “C” 
Princípios de fundamento: O aparelho expele um gás inerte mais pesado do que o 
ar 
Método de Extinção: abafamento 
Precauções: 
Extintor de Espuma química: 
Não use em equipamentos elétricos ligados, pois, devido à quantidade de água que 
possui em sua composição, a espuma é condutora de eletricidade; 
Esse agente encontra-se acondicionado em cilindros metálicos, que devem ser 
periodicamente inspecionados para verificação dos bicos, que podem entupir. Sua 
carga deve ser renovada anualmente. 
 
Procedimentos: 
Em drogarias, não é necessário a liberação do corpo de Bombeiros pra o seu 
funcionamento; já em farmácias (dispensação e manipulação) o autorizado pelo 
Corpo de bombeiros é exirgida, bem como a execução do projeto de segurança 
realizado pelo mesmo. 
O Projeto de segurança da Farmácia é feito pelo Corpo de Bombeiros e é baseado 
nas Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – e homologado 
pelo Instituto Brasileiro de Metrologia – INMETRO, que levam em consideração o 
material aplicado, o tipo dos equipamentos e instrumentos usados no Sistema. Suas 
dimensões, quantidades, indicando se foi usado calculo hidráulico ou a tabela 
especifica autorizada por Norma ou Regulamento. Incluem, também, as plantas do 
projeto respectivo, a memória de calculo, quadro dos Equipamentos adotados no 
Projeto, esquemas e desenhos de detalhes não contidos nas plantas. 
Extintor de Espuma Química: 
Operação: transportar o extintor até o local do incêndio e fazer a inversão total do 
aparelho, dirigindo o ato à base do fogo, se for material de classe "A", e com um 
anteparo, se for material de classe "B". 
Extintor de Pó Químico Seco (PQS) 
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Pressurizado: o pó já está pressurizado no cilindro. Antes mesmo de retirá-lo do 
local onde se encontra, verificar no manômetro se a pressão é favorável. Sendo 
favorável a pressão, retirá-lo de onde se encontra, e conduzi-lo até um local seguro, 
o mais próximo possível de onde será utilizado. Puxar o pino (trava) de segurança e 
retirar a mangueira e o esguicho do suporte. Empunhar o esguicho e acionar o 
gatilho, dirigindo o jato à base do fogo, mesmo em caso de incêndio da classe "B". 
Pressão injetada: retirar o extintor do local próprio e conduzi-lo próximo de onde 
será utilizado. Abrir o registro do propelente. A fim de pressurizar o cilindro. Puxar o 
pino de segurança. Retirar o esguicho do portaesguicho e empunhá-lo devidamente. 
Acionar o gatilho, dirigindo o ato à base do fogo, mesmo em caso de incêndio da 
classe "B". 
Extintor de Água Pressurizado 
Operação: idêntica ao de pó químico seco. 
Configuração: idêntica ao de pó químico seco, diferenciando-se somente na 
identificação (rótulo). 
Extintor de Gás Carbônico (CO2): O pino ou válvula de segurança funciona 
automaticamente com o excesso de pressão. 
Inspeção e manutenção dos extintores: A inspeção deve ser entendida como uma 
verificação sumária e necessária dos extintores no local de sua permanência, para 
assegurar que estejam em perfeitas condições de operação, isto é, carregados, 
desobstruídos e livres de obstáculos e danos que impeçam a sua perfeita utilização 
a qualquer momento. O valor das inspeções reside principalmente na freqüência, 
regularidade e técnica com que são realizadas. A freqüência das inspeções deverá 
variar de acordo com a necessidade de cada instalação, uso, riscos existentes, 
condições de trabalho, particularidade de cada agente extintor, etc. Entretanto, como 
medida de segurança, os extintores deverão ser inspecionados no mínimo 
mensalmente. 
O encarregado da inspeção deve proceder de modo a verificar o seguinte: 
A localização correia dos aparelhos, isto é. Se todos se encontram em seus devidos 
lugares; 
O seu acesso, isto é, se estão livres e desobstruídos; 
Os lacres de carga, pinos de segurança, etiquetas de registro das inspeções; 
- Os possíveis danos sofridos em eventuais quedas, pancadas, choques, etc. 
Toda e qualquer irregularidade observada na inspeção e que possa comprometer o 
perfeito funcionamento do extintor deve ser sanada de imediato. 
A manutenção é a operação que envolve descarga, desmontagem, reparos, 
substituições de peças danificadas, pinturas, marcação, testes hidrostáticos, 
recarga, etc. 
As inspeções devem ser feitas a intervalos regulares e sempre que haja 
necessidade, em virtude de problemas que eventualmente surgirem com os 
extintores, tais como uso, acidentes, violação de lacres, etc. 
A inspeção objetiva um exame completo dos extintores, de forma que o seu 
funcionamento seja seguro e eficiente. É realizada por meio de vistorias periódicas, 
nas quais são verificados: localização, acesso, visibilidade, rótulo de instrução, 
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lacres, selos indicativos, peso, danos físicos, entupimentos de bicos e mangueiras, 
peças soltas ou quebradas, pressão. 
 
Inspeções: 
Semanais: verificar acesso, visibilidade e sinalização. 
Mensais: verificar se os bicos ou as mangueiras não estão obstruídos. 
Observar a pressão do manômetro, o lacre e o pino de segurança. 
Semestrais: verificar o peso do extintor de CO2. Se estiver com 10% a menos do 
peso especificado, fazer a recarga. 
Anuais: verificar se não há dano físico no extintor, avaria no pino de segurança, 
lacre, válvula e alívio. Trocar a carga de espuma química e examinar o nível da 
espuma mecânica. 
Obs.: Sugere-se que anualmente sejam verificadas todas as cargas de todos os 
tipos de extintores. 
A cada 5 anos: teste hidrostático e revisão geral. 
Os extintores portáteis devem estar: 
Visíveis (bem localizados); 
Desobstruídos (livres de qualquer obstáculo que possa dificultar o acesso até eles); 
Sinalizados (para melhor visualização, caso não estejam visíveis). 
Os extintores deverão ter um lugar fixo, de onde serão retirados somente por três 
motivos: 
Para manutenção (recarga, conserto ou revisão); 
Para exercícios (treinamento ou instrução); 
Para uso em caso de incêndio. 
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Fluxograma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO: 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será objeto de 
instauração de Processo Administrativo para apuração da responsabilidade da 
realização do ato contrário às normas instituídas, na qual terá como base legal para 
instauração do mesmo os artigos 178 a 295 da Lei Complementar Municipal 
001/2006; 
O descumprimento do previsto nos procedimentos aqui definidos será também 
objeto de infração passível de Improbidade Administrativa de acordo com a lei 
Federal nº. 8.429, de 2 de junho de 1992; 
Instaurado o processo administrativo, sua conclusão se dará no prazo de 60 
(Sessenta) dias podendo ser prorrogado por mais 30 (Trinta) dias; 
O processo administrativo será desenvolvido por comissão designada pelo chefe do 
poder executivo, assegurado aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa; 
Os fatos apurados pela comissão serão objetos de registro claro em relatório e 
encaminhamento à controladoria municipal para emissão de parecer e conhecimento 
ao chefe de poder correspondente com indicação das medidas adotadas ou a adotar 
para prevenir novas falhas, ou se for o caso, indicação das medidas punitivas 
cabíveis aos responsáveis, na forma do estatuto dos servidores; 
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O chefe de poder executivo decidirá no prazo de 30 (trinta) dias, a aplicação das 
penalidades indicadas no processo. 
 
DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Os esclarecimentos adicionais a respeito deste documento poderão ser obtidos junto 
à controladoria municipal que, por sua vez, através de procedimentos de checagem 
(visitas de rotinas) ou auditoria interna, aferirá a fiel observância de seus dispositivos 
por parte das diversas unidades da estrutura organizacional. 
Esta Instrução Normativa tem amparo legal no art. 2º e art. 3º, parágrafo único da 
Lei Municipal nº. 359/2008 e o art. 5º, I, do Decreto Municipal nº. 037/2008 entre 
outras especificada no item III desta Instrução Normativa que traz a base legal que 
fundamenta a exigência da mesma. 
 
Esta instrução entra em vigor a partir da data de sua publicação. 
 
Gabinete do Prefeito 21 de dezembro de 2010. 
 
 
   Gilson Parron 
 Controlador Interno 
 
 
   Dorival Lorca 
 Prefeito Municipal 
 
 
 


