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1. CAMPOS DE APLICAÇÃO
Farmácias dos Serviços de Saúde da Secretaria de Saúde do Município
e Central de Abastecimento farmacêutico de Francisco Beltrão.
2. OBJETIVO
Monitorar o vencimento dos medicamentos para evitar perdas que
podem ser previstas.
3. REPONSABILIDADE
Profissionais de Farmácia (farmacêuticos e atendentes).

4. PROCEDIMENTO
 O farmacêutico da farmácia municipal e da CAF deve gerar,
mensalmente, o relatório de Vencimento dos medicamentos e
insumos para os próximos três meses, no programa informatizado
IDS Saúde, a fim de monitorar a validade dos medicamentos em
estoque.
 Através do acesso ao IDS Saúde – verificação de vencimento de
insumos – unidade de saúde – local de armazenamento – carregar –
imprimir.
 O relatório de verificação de vencimento de insumos fornece os
dados de quantidade, lote, validade, insumo e dias a vencer de cada
medicamento que vencerá no período solicitado.
 O farmacêutico deve avaliar o relatório considerando cada
medicamento.
 Os medicamentos que estão em quantidade superior ao seu
consumo e que não serão consumidos na totalidade até a data de
seu vencimento devem ser remanejados para a Central de
Abastecimento Farmacêutico CAF a qual encaminha as demais
farmácias da rede, que tenham mais fluxo para aquele determinado
medicamento ou insumo.
 A proposta de remanejamento deve ser feita via sistema ou IDS
Saúde, três meses antes do vencimento através da transferência de
insumos.
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Acessar IDS Saúde – transferência de insumos – unidade de destino
(CAF) – Local de armazenamento de destino (CAF) – itens – incluir
todos os itens conferindo lotes e validade – gravar.

5) RISCOS - LIMITAÇÕES
Erros na dispensação podem causar graves prejuízos aos usuários.
Ao identificar um erro, solicitar que o usuário compareça na unidade
ou solicitar visita imediata dos agentes comunitários de saúde para
solucionar o problema.
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