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RESUMO 
 
O estudo realizado tem como principal objetivo propor uma logística de 
medicamentos capaz de eliminar ou reduzir o desperdício de medicamentos 
descartados por prazo de validade expirado, através da análise das técnicas de 
armazenagem, estoque e distribuição da cadeia de suprimentos da CAF (Central de 
Abastecimento Farmacêutica) e dos postos de dispensação de medicamentos das 
Unidades de Saúde Municipais. A pesquisa é um estudo de caso visando obter 
informações sobre logística, assistência farmacêutica e aquisição de medicamentos 
no setor público. As pesquisas foram realizadas em fontes primárias e secundárias 
com coletas de dados, adotando procedimentos de caráter bibliográfico, documental, 
levantamento e estudo de campo, além de entrevistas juntos aos funcionários da 
CAF e dos postos de dispensação de medicamentos, responsáveis pelo 
armazenamento, distribuição e compra dos medicamentos. As conclusões iniciais do 
estudo demonstraram problemas logísticos na cadeia de suprimentos de 
medicamentos da CAF e dos postos de dispensação, além de falta de farmacêuticos 
e ainda um grande problema de descontinuidade de profissionais, uma vez que a 
gestão do setor é alterada a cada troca de prefeito ou secretário.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil existe um grande desperdício de medicamentos, constantemente 

aparecem notícias de medicamentos vencidos sendo descartados pelo SUS. Em 

pesquisa realizada por Vieira (2008), com 597 municípios selecionados, verificou-se 

a falta de medicamentos em 24% desses municípios. Em 13% dos municípios, foram 

encontrados medicamentos vencidos e, em 71%, foi constatada a falta de controle 

de estoque ou sua deficiência. 

A Controladoria-Geral da União (CGU, 2017) apresentou um relatório em 

abril de 2017, baseado em auditorias realizadas em todo o território nacional entre 

2014 e 2015, onde averiguou o descarte de medicamentos de alto custo por 11 

Estados e pelo Distrito Federal. De acordo com o Relatório de Avaliação da 

Execução de Programa de Governo 

de medicamentos devido à expiração do prazo de validade ou das más condições de 

 (BRASIL, 2017, p.18), ainda conforme o relatório o valor total desses 

medicamentos descartados chega a 16 milhões de reais. Cabe ressaltar que a 

auditoria contemplava apenas os medicamentos de alto custo, que correspondem ao 

grupo de medicamentos especializados, de modo que, a quantidade de 

medicamentos vencidos do grupo básico e do estratégico não foi mensurada. 

No município analisado, embora o volume de medicamentos descartados 

por prazo de validade expirada seja grande, muitas vezes passa despercebido pela 

população em geral. De acordo com registros do sistema Consulfarma (software de 

gerenciamento de estoques de medicamentos utilizado no município), na farmácia 

básica do Centro Municipal de Saúde em 2018, 2017 e 2016 foram descartados 

6.027, 7.930 e 225.146 medicamentos, respectivamente, por ter expirado sua data 

de validade. Os medicamentos vencidos são levados ao setor de Vigilância 

Sanitária, onde são então encaminhados para o descarte, desse modo, apenas os 

funcionários dos setores relacionados ao descarte conseguem visualizar o problema. 
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Em cumprimento a legislação (Lei 8080/90, art.6º, I, d, Constituição Federal) 

cabe ao setor público a distribuição gratuita de medicamentos à população. Esses 

medicamentos disponíveis para o tratamento de doenças ou de agravos são aqueles 

contidos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME (Portaria nº 

3.916/GM de 30 de outubro de 1998). As responsabilidades das instâncias gestoras 

do SUS (Federal, Estadual e Municipal), em relação aos medicamentos, estão 

definidas em três componentes: Básico, Estratégico e Especializado.  

Na esfera municipal, é instituída a REMUME - Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais, que é composta por todos os medicamentos utilizados 

pela rede municipal de Saúde. Desse modo, a relação de medicamentos fica dividida 

da seguinte forma:  

 Medicamentos do componente básico da assistência farmacêutica 

(CBAF), que são os medicamentos utilizados no âmbito da atenção básica em 

saúde. O acesso aos medicamentos do CBAF se dá através dos postos de 

dispensação do município onde é entregue ao paciente;  

 Medicamentos do componente estratégico da assistência farmacêutica 

(CESAF), que engloba os medicamentos para o tratamento de doenças que 

configuram problemas de saúde pública e estão incluídos em Programas 

Estratégicos do Ministério da Saúde, que seguem protocolos e normas específicas e 

são dispensados em local distinto dos medicamentos do CBAF;  

 Medicamentos da assistência secundária, são aqueles utilizados nas 

urgências e emergências do UPA  Unidade de Pronto Atendimento e contemplam 

medicamentos usados na primeira abordagem dos pacientes graves e também 

sintomáticos.  

Os sistemas de aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação de 

medicamentos são de responsabilidade dos municípios e configuram um processo 

que demanda altos investimentos, de modo que, é importante que sejam observadas 

as técnicas de planejamento, organização e controle, a fim de se obter uma logística 
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adequada, minimizando as faltas de medicamentos ou excessos dos mesmos, além 

dos desperdícios com medicamentos vencidos.  

A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais  REMUME, conta com 

152 medicamentos essenciais e 35 psicotrópicos em diversas apresentações e 

dosagens (Anexo A). Integram o rol dos medicamentos essenciais aqueles 

considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de 

saúde da população, esses produtos devem permanecer continuamente disponíveis 

aos segmentos da sociedade que deles necessitem, nas formas farmacêuticas 

apropriadas. Os medicamentos psicotrópicos são os que possuem um grupo de 

substâncias químicas que atuam sobre o sistema nervoso central, afetando os 

processos mentais e alterando a percepção, as emoções ou os comportamentos de 

quem os utiliza, são por isso receitados pelo médico para o tratamento de algumas 

doenças do foro mental. Os medicamentos integrantes da REMUME devem ser 

fornecidos gratuitamente pelo Município e receitados pelos profissionais de saúde 

habilitados que trabalham nas Unidades de Saúde Municipais. A REMUME entrou 

em vigor em janeiro de 2012, através da PORTARIA SEMSA Nº 127/2011 e foi 

elaborada pela Comissão Municipal de Farmacoterapêutica  CMTF, composta por 

profissionais de saúde multidisciplinar (dentistas, enfermeiros, farmacêuticos e 

médicos). Visa atender doenças que acometem a população do município e é 

baseada em dados epidemiológicos e bibliográficos. 

O estudo se justifica pela grande quantidade de medicamentos vencidos que 

chegam ao setor de Vigilância Sanitária para serem descartados, e que geram 

custos adicionais aos cofres públicos, uma vez que são pagos no momento da sua 

aquisição e também no momento de seu descarte. Dessa forma, o estudo tem como 

um de seus objetivos propor uma logística de medicamentos capaz de eliminar ou 

reduzir o desperdício de medicamentos descartados por prazo de validade expirado, 

através da análise da cadeia de suprimentos para medicamentos e da análise das 

técnicas de armazenagem, estoque e distribuição da CAF e dos postos de 

dispensação municipais. 
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A pesquisa é um estudo de caso realizado em um município do Estado do 

Espírito Santo situado na região metropolitana da Grande Vitória  ES, sendo uma 

cidade turística de porte médio, e visa obter informações sobre logística, assistência 

farmacêutica e aquisição de medicamentos no setor público. As pesquisas foram 

realizadas em fontes primárias e secundárias com coletas de dados, adotando 

procedimentos de caráter bibliográfico, documental, levantamento e estudo de 

campo, além de entrevistas juntos aos funcionários da CAF e dos postos de 

dispensação responsáveis pelo armazenamento, distribuição e compra dos 

medicamentos.  

A pesquisa visa descobrir quais são as melhores práticas para gestão de 

estoques que diminuem o desperdício dos medicamentos fornecidos pelo SUS. E 

tem como objetivo geral, identificar quais são as melhores práticas para gestão de 

estoques que irão favorecer a diminuição do desperdício dos medicamentos 

fornecidos pelos postos de dispensação de medicamentos da Secretaria Municipal 

de Saúde. O estudo apresenta como objetivos específicos: identificar como funciona 

o processo de gestão de estoque, através da elaboração de fluxogramas desses 

processos atuais; identificar as melhores práticas de gestão de estoques de 

medicamentos, através de uma revisão de literatura; e adequar os processos atuais 

às melhores práticas de gestão de estoques. 

 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

As unidades da rede pública de saúde fornecem aos pacientes os 

medicamentos prescritos, esses são destinados à preservação da saúde e da vida. 

Demandando altos investimentos que são necessários para sua disponibilização à 

população, portanto, os mesmos devem receber uma atenção especial por parte dos 

municípios na hora de sua armazenagem, estocagem, distribuição e dispensação, 

com a padronização dos procedimentos operacionais dos responsáveis por essa 
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movimentação. Pois a má gestão dos almoxarifados e depósitos pode resultar em 

falta e ou perda de medicamentos. Os medicamentos somente são eficazes se 

houver garantia de que, desde sua fabricação até sua dispensação ao usuário, 

foram armazenados, transportados e manuseados em condições adequadas. 

Conforme (EICKHOFF et al., p. 65, 2009), a sobra de medicamentos pode 

ser atribuída ao gerenciamento inadequado de medicamentos pelos 

estabelecimentos de saúde e pelas farmácias, à falta de conferência da prescrição 

durante a dispensação ou erro do dispensador. Também atribui a perda de 

medicamentos por validade expirada à administração inadequada dos estoques de 

medicamentos. 

 

A administração inadequada de estoques de medicamentos também pode 
resultar em perda por vencimento. Com alguma frequência, a mídia divulga 
casos de grandes volumes de medicamentos vencidos na saúde pública, 
gerando indignação na população pelo desperdício de recursos financeiros. 
A atividade de administração de estoque e gerenciamento de medicamentos 
está inserida no conceito de assistência farmacêutica, sendo 
responsabilidade do farmacêutico a garantia de que seja corretamente 
executada. (EICKHOFF et al., 2009, p. 65) 
 

Ainda de acordo com Eickhoff et al. (2009) os profissionais da área de saúde 

devem se dedicar à diminuição dos medicamentos vencidos através de 

gerenciamento e programação de estoques, objetivando evitar o desperdício. 

O gerenciamento e programação de estoques são partes integrantes da 

Logística de medicamentos, que também pode ser considerada, de acordo com 

(BALLOU, 2006), uma atividade operacional, pois envolve todas as etapas desde o 

levantamento do pedido, passando pela compra, manuseio, armazenagem, 

transporte e distribuição ao paciente. A utilização da logística no controle de 

armazenamento/distribuição de medicamentos tem enorme importância, pois a 

mesma engloba todos os processos da cadeia de abastecimento. 

 De acordo com Dornier et al. (2000), logística é a gestão de fluxos e 

operações que constitui em qualquer processo físico que aceite entradas e utilize 

recursos para transformá-las em saídas de valor, diante de um processo de 
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planejamento, implementação e controle físico e de informações para suprir as 

necessidades dos clientes. 

Planejar, implementar e controlar os fluxos físicos de materiais e de produtos 

finais entre os pontos de origem e de uso são, conforme (KOTLER, 2000), atividades 

inerentes à logística e que são realizadas com a finalidade de atender as exigências 

dos clientes. 

De acordo com Viana (2000), logística é uma operação globalizada que age 

de forma racional, a fim de gerir suprimentos e distribuição de produtos, o que 

envolve planejamento, coordenação e execução em todo o fluxo visando reduzir os 

custos. Na cadeia logística, Domier et al. (2000) afirmam que, as informações devem 

ser notificadas de forma que cada componente seja capaz de atender à demanda de 

suas tarefas operacionais internas, pois essas informações possibilitam a criação de 

um banco de dados e viabilizam a execução de ferramentas de suporte a decisão à 

alocação de recursos e controle do desempenho operacional. Desse modo, a CAF, 

em seu processo de planejamento para a cadeia logística, conforme Dornier et al. 

(2000), deve incluir: previsão de demanda de produtos, gestão do fluxo nos locais de 

armazenamento e planejamento do transporte. 

De acordo com Blatt, Campos e Becker (2015) para se obter uma logística 

eficiente e eficaz de medicamentos, deve-se planejar adequadamente as atividades 

de programação, aquisição, armazenamento e distribuição. Para uma programação 

satisfatória é vital que se tenha cinco informações fidedignas: A primeira informação 

faz referência aos medicamentos contidos na REMUME. O farmacêutico ou o setor 

responsável pela programação deve ser avisado sempre que um medicamento for 

excluído da lista ou incluído nela; A segunda informação consiste em saber qual 

processo de aquisição é utilizado pelo serviço e qual a periodicidade das compras; A 

terceira informação corresponde a estimativa das quantidades a serem 

programadas. Essa tarefa da programação exige um conjunto de informações 

confiáveis em relação ao estoque e consumo dos medicamentos e aos dados 

epidemiológicos; A quarta informação é definir a quantidade de medicamentos a ser 
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adquirida. Sempre considerando a quantidade de medicamentos em estoque, as 

compras que estão para serem entregues e a demanda até a data de recebimento 

da próxima compra; A quinta informação é a estimativa de orçamento para o 

processo licitatório. A estimativa de preço, de acordo com a Lei n. 8.666/1993 é 

obrigatória, e segundo orientação do Tribunal de Contas da União (TCU), deve ser 

feita considerando registros de compras efetuadas (como é o caso da última compra 

e do Banco de Preços do Ministério da Saúde (BPS/MS) bem como a cotação no 

mercado.  

 

Quadro 1 - Etapas da programação de medicamentos 

 
Fonte: adaptado de Blatt, Campos e Becker (2015) 

 

Os métodos de programação estão classificados em: consumo histórico, 

perfil epidemiológico, oferta de serviços e consumo ajustado. De acordo com Blatt, 

Campos e Becker (2015), a maioria das instituições públicas costuma utilizar o 

método de consumo histórico para a programação de medicamentos. Esse método 

consiste na verificação do comportamento de consumo de medicamentos, em uma 
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série histórica no tempo, permitindo estimar as necessidades. Desse modo, devem-

se excluir as perdas, empréstimos e outras saídas de produtos não regulares. Para 

que o método de consumo histórico possa ser utilizado, são necessários que se 

tenha: Registros de movimentação de estoques (entradas, saídas e estoque); Dados 

de demanda (atendida e não atendida); e Inventários com informações de pelo 

menos 12 meses, incluindo as variações sazonais (alterações na incidência das 

doenças decorrentes das estações climáticas). Após efetuar o levantamento de 

dados da série histórica representativa do consumo no tempo mínimo de 12 meses, 

calcula-se o consumo de cada medicamento somando as quantidades consumidas e 

dividindo o resultado pelo número de meses de utilização. 

O método do perfil epidemiológico fundamenta-se em dados de morbidade 

das doenças para as quais os medicamentos padronizados são utilizados, é um 

método que leva em consideração dados populacionais de incidência ou prevalência 

da doença, os medicamentos padronizados e os esquemas terapêuticos mais 

usados para esses medicamentos.  

O método de oferta de serviços consiste na suposição de medicamentos de 

acordo com a disponibilidade de serviços oferecidos à determinada população alvo. 

Desse modo, não pode ser aplicado para doenças que não possuem serviço de 

registro e acompanhamento de pacientes, porque depende dessas informações. 

O método de consumo ajustado deve ser utilizado em situações onde não se 

tem disponibilidade alguma de dados (consumo, demográficos e epidemiológicos).

 

Alguns medicamentos para uso em doenças crônicas, como o captopril e a 
metformina, possuem uma demanda constante nas unidades de saúde. 
Programar uma quantidade maior desses medicamentos não será 
desperdício de recursos, pelo contrário, muitas vezes representa uma 
antecipação à demanda crescente para o consumo desses medicamentos 
nas unidades de saúde (BLATT, CAMPOS E BECKER, 2015, p.26). 
 

O controle e o dimensionamento de estoques de medicamentos são vitais 

para uma gestão de assistência farmacêutica eficiente. Para realizar o controle de 

estoques é necessário: 
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 Definir rotinas; 

 Estabelecer prioridades; 

 Realizar o gerenciamento das informações. 

O gerenciamento de medicamentos deve ser realizado com controle físico e 

registro de todas as operações de entrada e saída, propiciando informações 

fidedignas com relação ao saldo existente em estoque. O controle de estoque pode 

ser manual ou informatizado. Conforme Blatt, Campos e Becker (2015), o controle 

manual deve ser realizado, ao final de cada mês, utilizando ficha de prateleira e 

confrontando os registros anotados com o estoque físico.  

A inclusão de sistemas informatizados tem o propósito de produzir 

informações necessárias em tempo real. Os benefícios da informatização são: 

agilidade do processo de tomada de decisão; criação de um banco de dados 

confiável; aumento da velocidade de localização das informações e diminuição da 

manipulação de grande quantidade de documentos. Além disso, informações 

corretas são vitais, desse modo, quem alimenta o sistema deve receber capacitação 

adequada para tal tarefa. Do mesmo modo, deve ser realizada periodicamente a 

conferência e o acerto das divergências entre o estoque físico e o estoque registrado 

no sistema informatizado. Existem vários sistemas informatizados para 

gerenciamento de estoques, porém, para informatizar os estoques, é necessário, em 

primeiro lugar, organizar o serviço, e para isso deve-se realizar o inventário. 

O inventário, segundo Blatt, Campos e Becker (2015) consiste na contagem 

física dos estoques para verificar se a quantidade de medicamentos estocada 

coincide com a quantidade registrada nas fichas de controle ou no sistema 

informatizado. O inventário deve ser realizado ao final de um ano de trabalho, 

quando o responsável se ausentar das funções, ou ao deixar ou assumir um novo 

cargo ou função. A periodicidade do inventário pode ser diária (aleatoriamente), 

semanal (por amostragem), trimestral ou anual.  
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Quadro 2 - Como realizar o inventário 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Blatt, Campos e Becker (2015) 

 

Após a realização do inventário, deve ser elaborado relatório e suas cópias 

devem ser encaminhadas aos setores competentes. Pode-se utilizar como indicador 

o número de itens com estoque divergente, entre o estoque físico e o valor do 

sistema de controle de estoque. Sempre que forem encontradas discrepâncias, 

deve-se buscar identificar suas causas e possibilidades de correções.  

Determinar o período para realização do inventário 

Elaborar um formulário padrão com as especificações de todos os produtos, lote, validade, 
quantidades previstas, quantidades em estoque, diferenças (para mais e para menos) e 
percentual de erros 

Designar os profissionais responsáveis para contagem 

Proceder à arrumação física dos produtos, para acelerar a contagem 

Retirar da prateleira os produtos vencidos ou prestes a vencer, bem como os deteriorados e dar 
baixa nos estoques 

Comunicar, por escrito, aos interessados (administração e usuários) a data de início e finalização 
do inventário 

Atender a todos os pedidos pendentes antes do início do inventário; 

Revisar as fichas de controle, somando entradas e saídas (se o controle for manual) 

Realizar a contagem. Cada item deve ser contado duas vezes. A segunda contagem deve ser 
feita por uma equipe revisora (diferente da primeira). No caso de divergência deve ser feita uma 
terceira contagem 

Confrontar o estoque registrado nas fichas com o estoque físico 

Atualizar o registro dos estoques, fazendo os ajustes necessários 
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Para que não haja falta ou sobra de medicamentos é recomendada a 

utilização dos conceitos de estoque mínimo e estoque máximo, evitando assim 

desabastecimentos, vencimentos ou compras emergenciais.  

O estoque mínimo ou de segurança é uma quantidade de material reservada 

para suprir eventuais necessidades do sistema. O estoque máximo corresponde a 

soma do estoque mínimo e do lote de compra. O lote de compras deve conter a 

quantidade de medicamentos igual à necessidade do período já considerando o 

estoque mínimo, corresponde ao nível de reabastecimento ou estoque de alerta. Um 

estoque em condições normais, com compra e consumo equilibrados, irá variar entre 

os valores de estoque máximo e estoque mínimo. O estoque máximo poderá sofrer 

limitações de ordem física, como espaço para armazenamento. Sendo possível 

diminuir tanto o tamanho do lote de compra como o de estoque mínimo, quando 

houver falta de capital. 

De acordo com o manual de Boas Práticas para Estocagem de 

Medicamentos (BRASIL, 1990) e com o Guia Básico para a Farmácia Hospitalar 

(BRASIL, 1994) e com as Diretrizes para estruturação de farmácias no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (BRASIL, 2009), todos os produtos devem ser 

armazenados obedecendo às condições técnicas ideais de luminosidade, 

temperatura e umidade, com o objetivo de garantir a manutenção das características 

e da qualidade necessárias à correta utilização. Os medicamentos devem ser 

organizados de forma a garantir as características físico-químicas e a observação do 

prazo de validade. O sistema de distribuição deve ser capaz de garantir que os 

produtos cheguem ao seu destino com qualidade e de maneira rápida, devendo 

obedecer a rotinas pré-determinadas. 

O armazenamento de medicamentos envolve um conjunto de procedimentos 

técnicos e administrativos que incluem diversas atividades, conforme mostrado a 

seguir: 
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Quadro 3 - Etapas de armazenamento 

 
Fonte: Blatt, Campos e Becker (2015) 

 

Analisando o fluxograma acima, temos o recebimento/recepção de 

medicamentos que é o recebimento da entrega e a conferência em si dos 

medicamentos. Após a conferência, caso esteja tudo correto, ocorre a regularização, 

que é o controle do processo de recebimento validado pela confirmação da 

conferência e avaliação do fornecedor. 

O segundo passo é a estocagem de medicamentos que deve garantir a 

segurança e as características de qualidade dos medicamentos estocados. Para que 

o armazenamento seja satisfatório é necessário que o responsável possua 

conhecimentos técnicos sobre os produtos a armazenar e sobre gestão de estoques. 

É necessário ainda que sejam seguidas as orientações do Manual de Boas Práticas 

de Estocagem de Medicamentos (BRASIL, 1990).  

De acordo com Vecina Neto e Reinhardt Filho (1998) a temperatura dos 

locais destinados a armazenagem de medicamentos não deve ser superior a 25°C. 

Já o Guia Básico para a Farmácia Hospitalar do Ministério da Saúde (BRASIL, 
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1994), recomenda uma temperatura em torno de 20-22°C para a conservação de 

medicamentos. O grau de umidade para armazenamento de medicamentos não 

deve ultrapassar 70%. 

A CAF deve possuir condições para garantir medicamentos de qualidade e 

em quantidades adequadas para suprir as necessidades da população. Deve ser 

instalada em locais que atendam suas necessidades, referente aos tipos e as 

quantidades de volumes estocados. Para disposição do layout interno pode ser 

adotado o modelo abaixo. 

 

Quadro 4  Modelo de layout interno para CAF 

 
Fonte: adaptado de BRASIL, 2006 

 

De acordo com o modelo acima, a área de recepção/expedição podem ser 

adjacentes ou conjuntas, porém com local separado para cada atividade. De acordo 

com as dimensões físicas do almoxarifado, do fluxo de atendimento e do número de 

funcionários, pode-se optar por separar a entrada e a saída em áreas opostas. Os 

estrados devem permanecer em espaços demarcados para grandes volumes e 

afastados das paredes. Os corredores devem facilitar o acesso às mercadorias em 

estoque. As estantes precisam estar posicionadas em pares, numeradas e afastadas 

das paredes. A cada duas filas de prateleiras deve haver um corredor. As 
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mercadorias mais leves devem ser estocadas na parte superior das prateleiras e as 

mercadorias mais pesadas nas prateleiras inferiores. A altura máxima de 

empilhamento deverá considerar o peso dos materiais e a altura do local, pois o topo 

das pilhas de mercadorias deve se distanciar um metro das luminárias do teto. O 

fluxo interno deve ser bem definido, organizado de forma contínua. A sinalização 

interna precisa ser visível, e deve ser feita através de letras ou placas indicativas das 

estantes, corredores, locais de extintores de incêndio etc. Os corredores entre as 

estantes e os estrados devem ser bem dimensionados, para que se tenha uma 

circulação dos equipamentos e o transporte dos medicamentos. 

Além da armazenagem, a CAF também realiza a distribuição de 

medicamentos, ou seja, é responsável por abastecer as unidades de saúde com 

medicamentos em quantidade, qualidade e tempo oportuno, para posterior 

dispensação à população usuária. Assim, a distribuição correta e racional deve ser 

feita de acordo com alguns aspectos. 

 

Quadro 5 - Fatores para distribuição adequada de medicamentos 

Fonte: Adaptado de Blatt, Campos e Becker (2015) 
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Conforme Blatt, Campos e Becker (2015), o sistema de distribuição mensal 

de medicamentos, embora seja o mais oneroso, é o que garante o melhor 

acompanhamento e gerenciamento das informações. Além disso, alguns postos de 

dispensação não possuem espaço adequado para estocar uma quantidade de 

medicamentos para um período superior a 30 dias.  

De acordo com a extensão do município, deve-se organizar um calendário 

para suprimento, dividindo o município em regiões e determinando datas diferentes 

para a entrega do pedido e datas para o período de suprimento. Além de organizar o 

trabalho da CAF e dos postos de dispensação de medicamentos, isso também é 

muito importante para o planejamento local. 

 

  

3 MÉTODO DA PRODUÇÃO TÉCNICA 

 

A pesquisa é um estudo de caso e pode ser classificada como aplicada, pois 

foi projetada para aplicar suas descobertas em um problema efetivo, qual seja, a 

grande quantidade de medicamentos vencidos na CAF e nos postos de dispensação 

do município (COLLINS; HUSSEY, 2005). 

Pode ser classificada também como pesquisa exploratória, que segundo 

Lakatos, Marconi (2001) refere-se a investigar pesquisas empíricas que tenham a 

finalidade de formular questões ou problemas com o objetivo de desenvolver 

hipóteses, aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente a ser 

pesquisado ou até mesmo modificar e esclarecer conceitos estudados. E ainda 

Trivinõs (1987) defende a pesquisa exploratória como sendo aparentemente 

simples, explorando a realidade em busca de maior conhecimento, para 

posteriormente planejar uma pesquisa descritiva. 

Pode ainda ser classificada como descritiva uma vez que 

 (LAKATOS; MARCONI, 2001) e 

Gil (2002) esse tipo de pesquisa tem como finalidade essencial a descrição das 
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características de uma população em particular ou fenômeno, auxiliando ainda, para 

proporcionar uma nova visão do problema e sua principal característica é a 

utilização de metodologias padronizadas de coleta de dados. Nota-se que esse tipo 

de pesquisa exige maiores detalhes dos fatos e os dados coletados através dela são 

mais minuciosos e precisos. Conforme Mattar (1999) a pesquisa descritiva se 

caracteriza por apresentar um propósito definido, ser bem elaborada e destinada à 

solução de problemas ou avaliação de alternativas de cursos e ações. Gil (1999) 

afirma que ela tem como fator primordial detalhar as particularidades de uma 

determinada população ou fenômeno para assim conseguir constituir possíveis 

relações entre as variáveis. Ela tem como centro a verificação de opiniões sobre 

atitudes e crenças de uma população sobre uma determinada situação, fazendo-se 

assim indispensável para a elaboração desta pesquisa. 

O estudo foi realizado em um município do Estado do Espírito Santo, situado 

na região metropolitana da Grande Vitória - ES, sendo uma cidade turística de porte 

médio com atualmente 105.286 habitantes (IBGE/2010). Sua rede de atenção à 

saúde conta com 1 CAF (Central de Abastecimento Farmacêutico), 19 Unidades de 

Saúde, 1 Centro Municipal de Saúde, 1 UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e 1 

Hospital Materno Infantil. 

A pesquisa se deu a partir de levantamento de dados sobre a logística de 

armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos. Foram coletados 

dados na CAF do município, nos postos de dispensação de medicamentos das 

unidades de saúde e na farmácia básica do Centro Municipal de Saúde. 

Para coleta de dados foram utilizadas entrevistas e formulários estruturados 

(Apêndices I e II, respectivamente), adaptado de Blatt, Campos e Becker (2015, 

p.110-111), com perguntas discursivas voltadas aos responsáveis e funcionários dos 

setores de armazenamento, distribuição e dispensação de medicamentos, a fim de 

se identificar a situação atual da logística de armazenamento, distribuição e 

dispensação de medicamentos nos posto de dispensação e na CAF e de observar 

sua atuação com o objetivo de verificar a existência de formas de planejamento e 
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controle nos processos. Foi escolhida a entrevista para coleta de dados porque 

segundo Tripodi et al. (1975 apud LAKATOS, 1991), trata da procura dos efeitos e 

resultados de todo um programa ou método específico de atividades de serviços.  

Para análise dos dados, foram utilizados um grupo de técnicas que tratam 

da descrição dos dados para resumir e apresentar os dados em tabelas e quadros 

permitindo uma análise preliminar. Uma vez que não é necessário muito rigor e 

técnicas estatísticas sofisticadas, pois se trata do censo de uma população pequena 

e que, por si só, já demonstra a realidade pesquisada, conforme Collins; Hussey 

(2005), pode ser utilizada a apresentação de frequências, que é o número total de 

ocorrência de uma variável na população.  

Em uma apresentação e análise de dados qualitativos, Miles, Huberman 

(1994 apud COLLINS; HUSSEY, 2005) recomendam um método intuitivo onde, 

baseado em leituras continuadas do material de origem e através da vigilância de 

pressuposições, torna-se possível obter a essência de uma descrição. Desse modo, 

por apresentar os dados qualitativos das entrevistas e da observação poderá ser 

utilizando o método intuitivo descrito na forma de textos narrativos. 

 

  

4 RESULTADOS OBTIDOS E ANÁLISE 

 

Foi observado um alto descarte de medicamentos e insumos por prazo de 

validade expirado, oriundos dos postos de distribuição de medicamentos municipais 

e da CAF. Os medicamentos a serem descartados são encaminhados ao setor de 

Vigilância Sanitária, onde então são entregues à coleta específica. De acordo com 

dados do sistema Consulfarma, no primeiro semestre de 2018, a Farmácia Básica 

do Centro Municipal de Saúde, enviou para descarte 3.584 unidades do 

medicamento Albendazol 400mg por ter expirado seu prazo de validade. Tal 

quantidade equivale a aproximadamente 69% do estoque desse medicamento. O 

medicamento Alopurinol 300mg também foi descartado por ter expirado sua 
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validade, foram 1.050 unidades, que correspondeu a 22% do estoque desse 

medicamento. O total de medicamentos vencidos descartados pela Farmácia Básica 

nos anos de 2018, 2017 e 2016 foram, respectivamente, 6.027, 7.930 e 225.146 

medicamentos.  

 

Quadro 6  Total de medicamentos descartados por ano pela Farmácia Básica 

 
Fonte: Sistema Consulfarma  

 

A grande perda de medicamentos ocorreu devido a não observância do 

Manual de Boas Práticas de Estocagem de Medicamentos e de outras normas e 

técnicas de dispensação e estocagem. No quadro abaixo são detalhados os 

procedimentos incorretos adotados atualmente no município e os procedimentos 

corretos preconizados por muitos autores e pelo Manual de Boas Práticas de 

Estocagem de Medicamentos. 

 

Quadro 7  Procedimentos atuais x Modelo recomendado 

Procedimentos realizados atualmente Modelo recomendado por diversos autores

Em alguns postos de dispensação os pedidos de 
medicamentos são feitos manualmente através 
de solicitação de medicamentos. 

Sistema de pedido informatizado para todos os 
postos de dispensação. 
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Não há periodicidade estipulada para os 
pedidos. Na Farmácia Básica os pedidos muitas 
vezes são semanais. 

Os pedidos devem ser preferencialmente 
mensais, em datas pré definidas. 

Não há previsão para entrega de medicamentos 
aos postos de dispensação.  

Entregas de medicamentos em datas 
estipuladas. 

A CAF possui apenas um veículo pequeno para 
atender todo o município, desse modo, algumas 
entregas podem demorar mais de uma semana. 

Veículos em quantidade suficiente e 
dimensionamento adequado. 

Na Farmácia Básica, por receber maiores 
quantidades de medicamentos, não há 
conferência individual de medicamentos, apenas 
dos volumes. 

Conferência de todos os itens recebidos. 

Na maioria dos postos de dispensação não são 
realizados inventários, os ajustes de estoque são 
feitos quando o estoque físico de determinado 
medicamento é zerado ou está muito baixo. 

O inventário deve ser realizado anualmente e
quando houver troca de responsável pelo setor.

Não é estipulado periodicidade na conferência 
das validades dos medicamentos, sendo as 
mesmas realizadas de forma esporádica ou na 
entrega ao paciente. 

A conferência deve ser realizada 
frequentemente, de preferência com o auxilio de 
planilhas informatizadas. 

Há intensa rotatividade dos profissionais 
responsáveis e os mesmos não recebem 
treinamento específico. 

Capacitação para os profissionais. 

Alguns postos de distribuição estão localizados 
em salas improvisadas, mal dimensionadas, sem 
climatização adequada e com umidade. 

As salas devem ter dimensionamento, 
iluminação e climatização adequados. Deve ser 
feito o controle diário de temperatura e umidade 
do local. 

 

Foi constatado ainda, conforme informações dos servidores, que o sistema 

Consulfarma utilizado para gestão dos medicamentos deixa a desejar em alguns 

aspectos, um exemplo disso é quando o medicamento zera seu estoque, ele 

simplesmente desaparece da lista de medicamentos, gerando dificuldade aos novos 

servidores que não sabem se o medicamento está em falta ou se não é fornecido 

pelo município. Os servidores que utilizam o sistema também relataram dificuldades 

em gerar relatórios entre outros problemas.  

Os servidores responsáveis pela CAF assumiram a gestão recentemente e 

não receberam treinamento específico. Para desempenhar suas atividades recorrem 

aos servidores que trabalham a mais tempo na CAF e procuram manter contato com 



 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  RELATÓRIO TÉCNICO 
 

22 
 

outros servidores que já trabalharam no setor. Ainda de acordo com os servidores, a 

rotatividade dos profissionais responsáveis pela CAF é intensa e o último 

responsável teria ficado pouco mais de um ano no cargo. 

Algumas farmácias das Unidades de Saúde apresentam problemas 

estruturais e de climatização, falta de profissional farmacêutico em tempo integral, 

falta de controle de estoque informatizado e falta de comunicação efetiva com as 

demais farmácias e CAF.  

 

 

5 CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após analisar a logística de medicamentos utilizada no município, fica 

evidente a falta de profissionais farmacêuticos em número suficiente para atender 

todos os postos de dispensação de medicamentos do município e a falta de 

capacitação profissional em logística para otimizar a distribuição de medicamentos 

entre as farmácias, além dos vários outros problemas citados anteriormente. Para 

solução desses problemas encontrados no processo de gerenciamento de 

medicamentos, deve ser adotada uma série de ações padronizadas, tais quais: 

 Substituição do sistema Consulfarma ou solicitação de ajustes no 

mesmo, que sejam capazes de fornecer informações sobre os pacientes e 

medicamentos de maneira precisa, fácil e clara; 

 Padronização das datas de solicitação de medicamentos à CAF. Cada 

posto de dispensação deverá fazer um pedido de medicamentos por mês em data 

específica; 

 Elaboração de rota padronizada pela CAF para o abastecimento dos 

postos de dispensação. A rota deverá ser definida de acordo com as datas de 

pedidos de medicamentos de cada posto de saúde; 

 Elaboração de rotinas escritas para os postos de dispensação, com 

exigência de inventário e conferência frequente da validade dos medicamentos. Os 
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medicamentos com data de validade nos próximos seis meses devem ser 

encaminhados à CAF para redistribuição aos postos de maior rotatividade de tal 

medicamento; 

 Em caso de grandes quantidades de medicamentos com validade nos 

próximos seis meses, a CAF deve enviar memorando aos médicos das Unidades de 

Saúde, solicitando que se priorize o receituário desses medicamentos sempre que 

possível. Em caso de falta de determinado medicamento, os médicos das Unidades 

de Saúde também devem ser notificados e alertados de qual substituto se encontra 

em estoque; 

 Capacitação aos servidores da CAF e dos postos de dispensação 

quanto a logística e as boas práticas na armazenagem e dispensação de 

medicamentos; 

 Centralização da dispensação de medicamentos nas farmácias de 

melhor estrutura física (área, climatização, iluminação, mobiliário, etc.) e melhor 

acessibilidade aos cidadãos; 

 Contratação de profissionais farmacêuticos em número suficiente para 

atendimento à demanda. 

Mediante a adoção das medidas citadas, espera-se uma redução 

significativa nas perdas de medicamentos por validade expirada, espera-se também 

um fluxo de medicamentos que seja contínuo e que se mostre eficiente e eficaz, 

permitindo um abastecimento constante dos postos de dispensação sem faltas ou 

vencimentos. 
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APÊNDICE I  FORMULÁRIO DIRECIONADO AOS RESPONSÁVEIS PELOS 
POSTOS DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DAS UNIDADES DE SAÚDE 

 
1. Existe farmacêutico na unidade? 

2. O farmacêutico é o único responsável pelos medicamentos? 

3. Quando o farmacêutico não está presente, há dispensação de medicamentos? 

4. Existe algum controle de estoque dos medicamentos? Como ele é feito? 

5. Existe controle de validade dos medicamentos? Como é feito? 

6. Existe controle de temperatura e umidade no local? Como é  feito? 

7. Como é feito o descarte dos medicamentos vencidos? 

8. Como é feita a solicitação de medicamentos à CAF? 

9. Com que frequência a CAF manda os medicamentos? 

10. Quando o medicamento está em falta na CAF como proceder? 

11. Quando há muitas unidades de determinado medicamento, como proceder?

12. Há manual de boas praticas de dispensação de medicamentos no local? 

13. Há POPs de armazenagem e dispensação de medicamentos? 

14. Há comunicação com os postos de dispensação das outras unidades de 

saúde? 

15. Na sua opinião a estrutura do local está adequada? 

16. Você tem alguma sugestão sobre como melhorar a armazenagem/dispensação 
dos medicamentos a fim de evitar ou diminuir vencimentos? Já apresentou 
essa sugestão ao seu superior ou tentou de alguma forma colocá-la em 
prática? 
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APÊNDICE II  FORMULÁRIO DIRECIONADO AOS RESPONSÁVEIS PELA CAF
 

1. Existe farmacêutico na CAF? 

2. O farmacêutico é o único responsável pelos medicamentos? 

3. Como é feita a aquisição dos medicamentos? 

4. Qual a periodicidade de aquisição dos medicamentos? 

5. Como é calculada a quantidade de medicamentos a ser adquirida? 

6. Existe algum controle de estoque dos medicamentos? Como ele é feito? 

7. Existe controle de validade dos medicamentos? Como é feito? 

8. Existe controle de temperatura e umidade no local? Como é  feito? 

9. Como é feito o descarte dos medicamentos vencidos? 

10. Como é feita a entrega dos medicamentos aos postos de dispensação? Com 

que frequência? 

11. Existe feedback dos postos de dispensação quando há medicamentos em 

excesso? 

12. Quando há muitas unidades de determinado medicamento, como proceder?

13. Há POPs de armazenagem, transporte e distribuição no local? 

14. Na sua opinião a estrutura do local está adequada? 

15. Você tem alguma sugestão sobre como melhorar a armazenagem/distribuição 

dos medicamentos a fim de evitar ou diminuir os vencimentos? Já apresentou 

essa sugestão ao seu superior ou tentou de alguma forma colocá-la em 

prática? 
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ANEXO A  LISTA DE MEDICAMENTOS DA REMUME 2017 

ITEM / MEDICAMENTO APRESENTAÇÃO 

1. Acetilcisteína 20 mg/mL  Frasco 

2. Ácido acetilsalicílico (AAS) 100 mg  Comprimido 

3. Abacavir, Sulfato 300 mg  Comprimido 

4. Aciclovir 200 mg  Comprimido 

5. Aciclovir 50 mg/g  Creme bisnaga 

6. Aciclovir 200 mg  Comprimido 

7. Ácido Fólico 5 mg  Comprimido revestido 

8. Ácido Fólico 0,2 mg/mL  Frasco 

9. Ácido Folínico 15 mg solução oral  Comprimido 

10. Ácido Tranexâmico 250 mg/5 mL  Ampola 

11. Ácido Folínico 150 mg  Comprimido 

12. Ácido Salicílico + betametasona 30/0,5 mg/g  Pomada 

13. Ácido Valpróico 250 mg  Cápsula 

14. Ácido Valpróico 500 mg  Cápsula 

15. Adenosina 3 mg/mL  Ampola 

16. Ácidos graxos essenciais  Frasco 

17. Água destilada P/Injeção 10 mL  Ampola 

18. Água destilada P/Injeção 500 mL  Frasco 

19. Albendazol 400 mg  Comprimido mastigável 

20. Albendazol 40 mg/mL  Suspensão oral 

21. Albumina humana 20% (I.V) 200 mg/mL  Frasco 

22. Alendronato De Sódio 70 mg  Comprimido 

23. Alopurinol 300 mg  Comprimido 

24. Alopurinol 100 mg  Comprimido 

25. Aminofilina 24 mg/mL  Ampola 

26. Amiodarona 200 mg  Comprimido 

27. Amiodarona, Cloridrato De, (I.V) 50 mg/mL  Ampola 

28. Amoxicilina 50 mg/mL  Pó para suspensão oral 

29. Amoxicilina 500 mg  Cápsula 

30. Amoxicilina + Clavulanato De Potássio 50 mg + 12,5  
Mg/mL suspensão oral 75mL  Frasco 
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31. Amoxicilina + Clavulanato De Potássio 500 mg + 125 mg  Comprimido revestido 

32. Ampicilina Sódica (I.M/I.V) 500 mg  Frasco 

33. Anlodipino, Besilato 5 mg  Comprimido 

34. Anlodipino, Besilato 10 mg  Comprimido 

35. Antimoniato de meglumina 300 mg/mL  Ampola 

36. Artemeter 20 mg  Comprimido 

37. Artesunato 60 mg  Ampola 

38. Atazanavir (sulfato) 300 mg  Cápsula 

39. Atazanavir (sulfato) 200 mg  Cápsula 

40. Atenolol 50 mg  Comprimido 

41. Atropina, Sulfato De, 0,25 mg/mL IM/IV/SC  Ampola 

42. Azitromicina 600 mg  Frasco 

43. Azitromicina diidratada 500 mg  Comprimido revestido 

44. Beclometasona 200 mcg/dose  Frasco 

45. Beclometasona, Diproprionato 50 mcg/dose spray oral  Frasco 

46. Benzilpenicilina Benzatina 1.200.000 UI pó para 
suspensão injetável IM  Frasco ampola 

47. Benzilpenicilina Benzatina 600.000 UI pó para suspensão 
Injetável IM  Frasco ampola 

48. Benzilpenicilina Potássica + Benzilpenicilina Procaína 
100.000 UI + 300.000UI pó para suspensão injetável IM Frasco ampola 

49. Benzonidazol 100 mg  Comprimido 

50. Bezafibrato 200 mg  Comprimido 

51. Bicarbonato De Sodio (I.V) 8.4%10 mL  Ampola 

52. Biperideno 2 mg  Comprimidos 

53. Biperideno 2 mg, Lactato De (IM/IV) 5 mg/mL  Ampola 

54. Blister 4x1 ( Rifampicina + Isoniazida + Pirazinamida + 
Etambutol, 150/75/400/275)  Cápsula 

55. Blister Calendário Mb Adulto  Blister 

56. Blister Calendário Mb Infantil  Blister 

57. Blister Calendário Pb Adulto  Blister 

58. Blister Calendário Pb Infantil  Blister 

59. Brometo De Fenoterol 0,5 mg/mL  Solução Inalatória 

60. Brometo De Ipratrópio 0,25 mg/mL  Solução Inalatória 
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61. Bromoprida injetável (I.M/I.V) 10 mg  Ampola 

62. Budesonida 50 mcg aerossol nasal (equivalente a 32 mcg 
Por dose) Frasco 

63. Budesonida 100 mcg aerossol nasal (equivalente a 64 
Mcg por dose) Frasco 

64. Bultibrometo De Escopolamina (I.M/I.V/S.C) 20 mg/mL  Ampola 

65. Bultibrometo De Escopolamina + Dipirona Sódica 20 
Mg/5 mL+2,5 g/5 mL - (I.M/I.V) Ampola 

66. Bupropiona, Cloridrato 150 mg  Comprimido 

67. Butilescopolamina, Brometo (Hioscina) + Dipirona 333,4 
mg + 6,67 mg solução oral  Ampola 

68. Cabergolina 0, 5 mg  Comprimido 

69. Cálcio, Carbonato 1.250 mg (equivalente a 500 mg 
de cálcio)  Comprimido 

70. Cálcio, Carbonato + Colecalciferol 500 mg + 400 UI  Comprimido 

71. Captopril 25 mg  Comprimido 

72. Carbamazepina 200 mg  Comprimido 

73. Carbamazepina 2% Suspensão Oral  Frasco 

74. Carbonato De Lítio 300 mg  Comprimido 

75. Carvão Ativo 0,50 g pó para uso oral  Sache 

76. Carvedilol 6,25 mg  Comprimido 

77. Carvedilol 12,5 mg  Comprimido 

78. Cefalexina 50 mg/mL pó para suspensão oral  Frasco ampola 

79. Cefalexina 500 mg  Comprimido revestido 

80. Cefalotina Sodica (I.M/I.V) 1 g  Frasco 

81. Ceftriaxona 2 g  Comprimido 

82. Ceftriaxona Sodica (I.V) 1 g  Frasco 

83. Cetoconazol 20 mg/g (2%) xampú  Frasco 

84. Cetoprofeno (I.M) 50 mg  Ampola 

85. Cetoprofeno (I.V) 100 mg  Frasco 

86. Ciprofloxacino 500 mg  Comprimido 

87. Ciprofloxacino 2 mg/mL (0,2%) sistema fechado 100 mL 
IV Bolsa 

88. Clofazimina 100 mg  Cápsula 

89. Clofazimina 50 mg  Cápsula 
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90. Clonazepam 2,5 mg/mL  Solução Oral Frascos 

91. Clonidina, Cloridrato De 0,200 mg  Comprimido 

92. Clopidogrel, Bissulfato De 75 mg  Comprimido 

93. Cloreto De Potássio. Solução De, 10% 10 mL  Ampola 

94. Cloreto De Sódio Sol. De 0,9% 10 mL  Ampola 

95. Cloreto De Sódio Sol. De 20% 10 mL  Ampola 

96. Cloridrato de amitriptilina 25 mg  Comprimido 

97. Cloridrato De protamina 10 mg/mL  Frasco 

98. Cloridrato de tetracaína 1% + cloridrato de fenilefrina 
0,1% colírio Ampola 

99. Cloroquina 250 mg  Comprimido 

100. Clorpromazina 25 mg  Comprimido 

101. Clorpromazina 100 mg  Comprimido 

102. Clorpromazina Cloridrato De, (amplictil /longactil) 5 
Mg/mL IM/IV Ampola 

103. Codeína 30 mg  Comprimido 

104. Colagenase + cloranfenicol 0,6 U/g + 0,01 g/g  Pomada 

105. Compexo B polivitamínico (diluída) 2 mL IM/IV  Ampola 

106. Complexo B  Drágeas 

107. Complexo B  Solução oral 

108. Dapsona 100 mg  Comprimido 

109. Darunavir 300 mg  Comprimido 

110. Deslanosídeo 0,2mg/mL IM/IV  Ampola 

111. Dexametasona Fosfato Sódico De, 4 mg/mL IM/IV  Ampola 

112. Dexametasona, Acetato 1 mg/g  Creme bisnaga 

113. Dexclorfeniramina, Maleato 0,4 mg/mL solução oral 120 
ML Frasco 

114. Dexclorfeniramina, Maleato 2 mg  Comprimido 

115. Diazepam 5 mg  Comprimido 

116. Diazepam 10 mg  Comprimido 

117. Diazepam 5 mg/mL IM/IV  Ampola 

118. Diclofenaco sódico 75 mg/mL IM  Ampola 

119. Didanosina 4 g  Solução Oral 

120. Didanosina 4000 mg  Cápsula 
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121. Digoxina 0,25 mg  Comprimido 

122. Digoxina 0,25 mg  Comprimido 

123. Dimenidrato 3 mg/mL + cloridrato de piridoxina 5 mg/mL + 
Glicose 100 mg/mL Ampola 

124. Dimeticona 75 mg/mL  Solução oral 

125. Dipirona 500 mg/mL  Solução Oral 

126. Dipirona sódica 500 mg/mL IM/IV  Ampola 

127. Dipirona sódica 500 mg  Comprimido 

128. Dispositivo intra-uterino (DIU)  Unidade 

129. Dobutamina, Cloridrato De 12,5 mg/mL IV  Ampola 

130. Domperidona 10 mg  Comprimido 

131. Domperidona 1 mg/mL suspensão  Frasco 

132. Dopamina, Cloridrato De 5 mg/mL IV  Ampola 

133. Doxasozina 2 mg  Comprimido 

134. Doxasozina 4 mg  Comprimido 

135. Doxiciclina 100 mg  Comprimido 

136. Efavirenz 600 mg  Comprimido 

137. Enalapril 20 mg  Comprimido 

138. Enalapril, Maleato 10 mg  Comprimido 

139. Enalapril, Maleato 20 mg  Comprimido 

140. Epinefrina, Hemitartaato De 1 mg/mL com 1ml 
(adrenalina) IM/IV/SC/INTRACARDIACA. Ampola 

141. Espiramicina 500 mg 1,5 MUI  Comprimido revestido 

142. Espironolactona 25 mg  Comprimido 

143. Espironolactona 100 mg  Comprimido 

144. Estreptomicina 1 g  Frasco/ Ampola 

145. Etambutol 400 mg  Comprimido 

146. Etilefrina 10 mg IM/IV/SC  Ampola 

147. Etionamida 250 mg  Comprimido 

148. Etravirina 100 mg  Comprimido 

149. Fenitoína 100 mg  Comprimido 

150. Fenitoína Sódica (hidantal) IM/IV 50 mg/mL  Ampola 

151. Fenobarbital 100 mg  Comprimido 

152. Fenobarbital 40 mg/mL solução oral  Frasco 
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153. Fenobarbital Sódica 100 mg /mL IM/IV  Ampola 

154. Fenoterol, Bromidrato 5 mg/mL solução inalante  Frasco 

155. Fentanila, Citrato De 50 mcg/mL IV 2 mL  Ampola 

156. Fentanila, Citrato De 50 mcg/mL IV 10 mL  Ampola 

157. Finasterida 5 mg  Comprimido 

158. Fitomenadiona (vitamina K) 10 mg/mL IM/SC  Ampola 

159. Fluconazol 150 mg  Cápsula 

160. Flumazinil (antídoto) solução injetável 0,1 mg/mL  Ampola 

161. Fluoxetina 20 mg  Comprimido 

162. Fosamprenavir 700 mg  Comprimido 

163. Fosfato De Sódio Monobásico 160 mg/mL + Fosfato De 
Sódio Dibásico 60 mg/mL  Solução 

164. Furosemida 40 mg  Comprimido 

165. Furosemida 10 mg/mL IM/IV  Ampola 

166. Gel Lubrificante  Sachê 

167. Gentamicina Sulfato De 20 mg/mL IM/IV  Ampola 

168. Glibenclamida 5 mg  Comprimido 

169. Glicazida 30 mg  Comprimido 

170. Glicazida 60 mg  Comprimido 

171. Gliconato Cálcio 10% IV  Ampola 

172. Gliconato Cálcio 10% IV  Ampola 

173. Glicose, Solução 25 %  Ampola 

174. Glicose, Solução 50 %  Ampola 

175. Glicose, Solução 10% 100 mg/mL  Frasco 

176. Glicose, Solução 5% 50 mg/mL  Frasco 

177. Glicose, Solução 50% 500 mg/mL  Frasco 

178. Guaco (Mikania glomerata Spreng.)  Xarope 

179. Haloperidol 1 mg  Comprimido 

180. Haloperidol 5 mg  Comprimido 

181. Haloperidol 5 mg/mL IM/IV  Ampola 

182. Haloperidol Decanoato 50 mg/mL  Ampola 

183. Heparina Sódica SC 5000 UI / 0,25 mL  Ampola 

184. Hidroclorotiazida 25mg  Comprimido 
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185. Hidrocortisona, Succinato Sódico De 100 mg IM/IV  Frasco 

186. Hidrocortisona, Succinato Sódico De 500 mg IM/IV  Frasco 

187. Hidrocortisona 1%  Pomada 

188. Hidrogel com alginato 85 g  Pomada 

189. Hidróxido De Alumínio + Magnésio 60 + 40 mg/mL 
Suspensão oral  Frasco 

190. Hipromelose 3 mg/mL 0,3% colírio  Frasco 

191. Ibuprofeno 300 mg  Comprimido 

192. Ibuprofeno 600 mg  Comprimido 

193. Ibuprofeno 50 mg/mL solução oral  Frasco 

194. Insulina NPH  Frasco 

195. Insulina NPH  Frasco 

196. Insulina Regular  Frasco 

197. Insulina Regular  Frasco 

198. Ipratrópio, Brometo 0,25 mg/mL solução inalante  Frasco 

199. Isoflavona De Soja (Glycine Max, (L.) Merr.)  Cápsula/comprimido 

200. Isoniazida 100 mg  Comprimido 

201. Isoniazida + Rifampicina (100 + 150 mg)  Comprimido 

202. Isoniazida + Rifampicina (200 + 300 mg)  Comprimido 

203. Isoniazida + Rifampicina 75 + 150 mg  Comprimido 

204. Isossorbida Mononitrato De, 10 mg/mL IV  Ampola 

205. Isossorbida, Mononitrato 20 mg  Comprimido 

206. Isossorbida, Mononitrato 40 mg  Comprimido 

207. Isossorbida, Dinitrato De 5 mg  Comprimido 

208. Isossorbida, Mononitrato De 40 mg  Comprimido 

209. Itraconazol 100 mg  Cápsula 

210. Ivermectina 6 mg  Comprimido 

211. Lamivudina 150 mg  Comprimido 

212. Lamivudina 10 mg/mL solução oral  Frasco 

213. Levodopa + Carbidopa 250 mg + 25 mg  Comprimido 

214. Levodopa + Benserazida 100 mg + 25 mg  Comprimido 

215. Levodopa + Benserazida 200 mg + 50 mg  Comprimido 

216. Levonorgestrel 0,75 mg  Comprimido 
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217. Levonorgestrel 0,75 mg  Comprimido 

218. Levonorgestrel + Etinilestradiol 0,15 mg + 0,03 mg  Comprimido 

219. Levonorgestrel (poslov) 0,75mg  Comprimido 

220. Levotiroxina De Sódio 25 mcg  Comprimido 

221. Levotiroxina De Sódio 50 mcg  Comprimido 

222. Levotiroxina De Sódio 100 mcg  Comprimido 

223. Lidocaína, Cloridrato De 2% gel 30 g  Bisnaga 

224. Lidocaína 10 % Spray  Tubo 

225. Lidocaína Injetável S/Vasoconstritor 2% 20 mL  Frasco/Ampola 

226. Lopinavir + Ritonavir 200 mg + 50 mg  Comprimido 

227. Loratadina 10 mg  Comprimido 

228. Loratadina 1 mg/mL xarope 100 mL  Frasco 

229. Losartana 50 mg  Comprimido 

230. Lumefantrina 120 mg  Comprimido 

231. Maleato de Midazolam 2 mg/mL solução oral  Frasco 

232. Maleato de Midazolam 15 mg  Comprimido 

233. Manitol 20 %  Frasco 

234. Metformina, Cloridatro 500 mg  Comprimido 

235. Metformina, Cloridrato 850 mg  Comprimido 

236. Metildopa 250 mg  Comprimido 

237. Metildopa 500 mg  Comprimido 

238. Metoclopramida 4 mg/mL  Frasco 

239. Metoclopramida Injetável, Cloridrato De, 10 mg/ 2 mL  Ampola 

240. Metoclopramida, Cloridrato 4 mg/mL solução oral 10mL  Frasco 

241. Metoclopramida, Cloridrato 10 mg  Comprimido 

242. Metoprolol, Tartarato De 1 mg/mL 5 mL IV  Ampola 

243. Metoprolol, Succinato De 25 mg  Comprimido 

244. Metronidazol 250 mg  Comprimido revestido 

245. Metronidazol 10% gel vaginal  Bisnaga 

246. Metronidazol 40 mg/mL  Suspensão 

247. Metronidazol 400 mg/mL  Comprimido 

248. Metoprolol, Succinato 50 mg  Comprimido 

249. Metoprolol, Succinato 100 mg  Comprimido 
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250. Miconazol 2%  Creme dermatológico 

251. Miconazol 2%  Loção 

252. Miconazol, Nitrato 20 mg/g  Creme vaginal 

253. Midazolam 15 mg/3 mL IM/IV  Ampola 

254. Minociclina 100 mg  Comprimido 

255. Morfina, Sulfato De 10 mg/mL IM/IV/SC  Ampola 

256. Neomicina + Bacitracina 5 mg/g + 250 UI/g  Pomada 

257. Neomicina + Bacitracina 5 mg/g + 250 UI/g pomada  Bisnaga 

258. Nevirapina 200 mg  Comprimido 

259. Nicotina 02 mg  Goma De Mascar 

260. Nicotina 07 mg  Adesivo 

261. Nicotina 14 mg  Adesivo 

262. Nicotina 21 mg  Adesivo 

263. Nifedipino 10 mg  Cápsula / Comprimido 

264. Nistatina 100.000 UI/mL  Suspensão oral 

265. Nitrofurantoína 100 mg  Cápsula 

266. Nitroprusseto De Sodio (IV) 25 mg/mL  Ampola 

267. Norepinefrina (noradrenalina) Hemitartarato De, I.V 2 
Mg/mL Ampola 

268. Noretisterona 0,35 mg  Comprimido 

269. Noretisterona, Enantato + Estradiol, Valerato 50 mg + 5 
Mg/mL Solução Injetável  Ampola 

270. Nortriptilina 25 mg  Cápsula 

271. Nortriptilina 50 mg  Cápsula 

272. Ofloxacim 400 mg  Comprimido 

273. Óleo Mineral  Frasco 

274. Omeprazol 20 mg  Cápsula 

275. Oxacilina Sódica I.M/I.V 500 mg  Ampola 

276. Paracetamol 500 mg  Comprimido 

277. Paracetamol 200 mg/mL  Solução oral 

278. Paracetamol 500 mg  Comprimido 

279. Pracetamol Solução Oral 200 mg/mL  Frasco 

280. Penicilina Benzatina 1. 200.000 UI  Frasco 

281. Penicilina Benzatina 6.000.000 UI  Frasco 
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282. Penicilina Procaína + Potássica 300.000 + 100.000 UI  Ampola 

283. Pentoxifilina  Cápsula 

284. Permetrina 50 mg/mL (5%) loção  Frasco 

285. Petidina, Cloridrato De 50 mg/mL IM/IV/SC  Ampola 

286. Pirazinamida 500 mg  Comprimido 

287. Pirazinamida 3%  Frasco 

288. Pirimetamina 25 mg  Comprimido 

289. Pirimetamina 25 mg  Comprimido 

290. Plantago (Plantago ovata forssk)  Pó para dispersão oral 

291. Polivitamínico  Comprimido 

292. Pomada Oftalmica estéril 3,5 g (acetato de retinol 10.000 
UI/g + clorafenicol 5 mg/g + aminoácidos 25 mg/g) Bisnaga 

293. Pravastatina 20 mg  Comprimido 

294. Praziquantel 600 mg  Comprimido 

295. Prednisolona suspensão  Frasco 

296. Prednisolona, Fosfato Sódico 3 mg/mL solução oral  Frasco 

297. Prednisona 20 mg  Comprimido 

298. Prednisona 5 mg  Comprimido 

299. Prednisona 5 mg  Comprimido 

300. Prednisona 20mg  Comprimido 

301. Preservativo Feminino  Unidade 

302. Preservativo Masculino  Unidade 

303. Primaquina 15 mg  Comprimido 

304. Primaquina 5 mg  Comprimido 

305. Prometazina 25 mg  Comprimido 

306. Prometazina Cloridrato De I.M 25 mg/mL  Comprimido 

307. Propranolol Cloridrato De 40 mg  Comprimido 

308. Propranolol, Cloridrato 40 mg  Comprimido 

309. Raltegravir 400 mg  Comprimido 

310. Ranitidina Cloridrato De, 25 mg/2 mL , IM/IV  Ampola 

311. Ranitidina, Cloridrato 150 mg  Comprimido revestido 

312. Ranitidina, Cloridrato 15 mg/mL xarope  Frasco 

313. Rifampicina 300 mg  Cápsula 
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314. Rifampicina 600 mg  Comprimido 

315. Rifampicina 20 mg  Comprimido 

316. Rifampicina 10 mg  Comprimido 

317. Rifampicina 2% Suspensão  Frasco 

318. Rifampicina 300 mg  Cápsula 

319. Ritonavir 100 mg  Comprimido 

320. Sais Para Reidratação pó para solução oral 27,9 g  Envelope 

321. Salbutamol, Sulfato 100 mcg aerossol  Frasco 

322. Sinvastatina 20 mg  Comprimido 

323. Sinvastatina 40 mg  Comprimido 

324. Sinvastatina 10 mg  Comprimido 

325. Solução fisiológica nasal (cloreto de sódio) 9,0 mg/mL  Solução nasal frasco 

326. Sulfametoxazol + trimetropina 400 mg + 80 mg  Comprimido 

327. Sulfadiazina 500 mg  Comprimido 

328. Sulfadiazina de prata 10 mg/g  Bisnaga 

329. Sulfadiazina de prata 10 mg/g  Pote 

330. Sulfametoxazol + trimetoprima 400 mg + 80 mg  Comprimido 

331. Sulfametoxazol + trimetoprima 40 mg + 8 mg/mL 
Suspensão oral 50 mL  Frasco 

332. Sulfato de gentamicina 5 mg/mL colírio  Frasco 

333. Sulfato de magnésio 50%  Ampola 

334. Sulfato De Salbutamol 0,5 mg/mL  Ampola 

335. Sulfato Ferroso 25 mg/mL solução oral  Frasco 

336. Sulfato Ferroso 40 mg  Comprimido revestido 

337. Sulfato Ferroso 40 mg  Comprimido 

338. Talidomida 100 mg  Comprimido 

339. Tamiflu 75 mg  Cápsula 

340. Tamiflu 45 mg  Cápsula 

341. Tamiflu 30 mg  Cápsula 

342. Tenofovir + Lamivudina + Efavirenz 300 + 300 + 600 mg  Comprimido 

343. Tenofovir 300 mg  Comprimido 

344. Tenofovir + Lamivudina 300 mg + 300 mg  Comprimido 

345. Tetraciclina1% pomada  Bisnaga 
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346. Timolol 0,5% solução oftálmica  Frasco 

347. Tramadol, Cloridrato De, 100 mg/2 mL IM/IV  Ampola 

348. Valaciclovir 500 mg  Comprimido 

349. Valproato, De Sódio 50 mg/mL xarope  Frasco 

350. Varfarina 5 mg  Comprimido 

351. Verapamil injetável 2,5 mg/mL  Ampola 

352. Verapamil, Cloridrato 80 mg  Comprimido revestido 

353. Zidovudina 100 mg  Comprimido 

354. Zidovudina 10 mg/mL solução injetável  Frasco 

355. Zidovudina 10 mg/mL  Solução oral 

356. Zidovudina + Lamivudina 300 mg + 150 mg  Comprimido 

 


