Secretaaria Municipal dee Saúde

PORTA
ARIA Nº 0001DE 26 DE
E FEVERE
EIRO DE 2018
Refere-se à relação de estabeelecimentoss
farmacêutticos públiicos com assistênciaa
técnica farrmacêuticaa na rede de
d saúde doo
município..
A Seecretária Muunicipal de Saúde, no uso
u de suas atribuições legais e reggimentais;

RES
SOLVE:
Art. 1º. Referir relação de estabelecim
mentos farm
macêuticos públicos
p
da rede próprria de saúdee
do município
m
coom assistênccia técnica farmacêutic
f
ca, constantees do ANEX
XO I.
Art. 2º. Esta porrtaria entrarrá em vigor na data da sua publicaação.

Amargossa, 26 de fev
vereiro de 2018.
2

Aline Lara
anjeira
Secretária Municiipal de Saúdde

ANEXO
OI
Estabeleecimentos coom Assistên
ncia Técnica Farmacêuutica
1 Central de Abasteccimento Faarmacêutico (CAF)
1.
Endereçoo: Rua Narcciso de Alm
meida Munizz, nº 40. Cenntro.
Ativiidade Farm
macêutica:E
Elaboração normas e procedimeentos técniccos e adm
ministrativoss
relaccionados às ações de Assistência Farmacêutic
F
a; Participaação na seleção dos medicamentoss
que compõem o elenco da
d atenção básica, dee acordo com
c
o perffil epidemiológico doo
muniicípio; Orgaanização noo processo de aquisiçãão dos meddicamentos, através da elaboraçãoo
do pllanejamentoo anual de compras,
c
asssegurando a manutençção do abasstecimento regular doss
produutos farmaccêuticos; Reealização daa programaçção de mediicamentos qque compõeem o elencoo
da attenção básicca, e prograamação da solicitação
s
dos
d medicamentos da ccontrapartid
da estadual,,
atravvés do SIG
GAF; Acom
mpanhamentto do armaazenamentoo e a distrribuição do
os produtoss
farm
macêuticos às
à unidadess de saúdee, de modo
o a garantiir as condiições adeq
quadas paraa
preseervar as prropriedades farmacolóógicas dos medicamenntos; Dispeensar mediccamentos e
orienntação do cuidado
c
farrmacêutico nas unidad
des de saúdde; Elaboraação conjun
nta com ass
equippes da AB, de protocoolos e fluxos para disponibilizaçãoo dos mediccamentos aos
a usuárioss
dos serviços
s
de saúde; Prom
mover treinnamentos relacionados ao uso raciional de medicamentoss
para os profissionais das equipes
e
de AB
A que se envolvem na disponibbilização do
os produtoss
farm
macêuticos; Participaçãão de reuniiões de equ
uipe, para discutir asppectos relaacionados a
presccrição e dissponibilização de mediicamentos; Realização
R
de visitas pperiódicas às
à unidadess
de saúde para acompanhaar o gerennciamento do
d estoque e dos praazos de vaalidade doss
a condiçõees técnicas (temperaturra ambientee, umidade,,
mediicamentos, bem como viabilizar as
contrrole de praggas) adequaadas para preservar
p
ass propriedaddes farmacoológicas do
os insumos;;
Viabbilizaçãodo destino adeequado dos medicamen
ntos venciddos, conform
me legislaçãão sanitáriaa
que regulamenta
r
a o descartee de resíduos de saúde.

2 Farmácia Hospitallar – Hospiital Municiipal de Amaargosa
2.
Endereçoo: Av. Dr. Aloisio
A
Borgges, s/n. San
nta Rita.
Ativiidade Farm
macêutica: Recebimento
R
o e dispensaação de meedicação paara pacientes atendidoss
na emergência
e
e pacientee internadoss; Acompaanhamento farmacoteraapêutico; Controle
C
dee
mediicamentos psicotrópico
p
os e antibióóticos; Elab
boração norrmas e proccedimentos técnicos e
admiinistrativos relacionadoos às ações de Assistên
ncia Farmaccêutica Hosppitalar; Partticipação naa
seleçção dos meddicamentos que compõõem o elen
nco dos meddicamentos no âmbito hospitalar;;
Orgaanização noo processoo de aquissição dos medicamenntos, atravéés da elab
boração doo
planeejamento annual de com
mpras, asseegurando a manutençãão do abasttecimento regular
r
doss
produutos farm
macêuticos; Promover treinamen
ntos relaccionados aao uso raacional dee
mediicamentos para
p os auxiiliares de farrmácia e prrofissionais de saúde; V
Viabilização
o do destinoo
adeqquado dos medicamen
m
ntos vencidos, conform
me legislaçção sanitáriia que regu
ulamenta o
descaarte de resídduos de saúúde.

3 Laborattório de An
3.
nálises Clín
nicas – Labo
oratório Drr. Nilson Lomanto.
Endereçoo: Av. Dr. Aloisio
A
Borgges, s/n. San
nta Rita.
Ativiidade Farm
de exames a nível hospitalar
macêutica:Coleta de material
m
e realização
r
h
e
ambuulatorial. Coleta e aconndicionameento de amo
ostra para o LACEN-B
BA; Acomp
panhamentoo
dos resultados de exames com inndicativos de doençaas de notiificação co
ompulsória;;
Viabbilização doo descarte adequado
a
d insumo
dos
os e amostrras processadas; Orgaanização noo
proceesso de aquuisição dos insumos,
i
attravés da elaaboração doo planejameento anual de
d compras,,
asseggurando a manutenção
m
o do abasteccimento reg
gular de inssumos; Acoompanhar manutenção
m
o
preveentiva e corrretiva de eqquipamentos;

