
 

1 

 

Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte 
Comissão de Farmácia e Terapêutica 

 

 
NOTA TÉCNICA Nº 005/2018 - CFT 

 PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS NECESSÁRIOS PARA OS ATENDIMENTOS NA SALA DE OBSERVAÇÃO E NAS URGÊNCIAS E 
EMERGÊNCIAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 
Introdução 

A Atenção Primária à Saúde (APS) deve ser o contato preferencial dos usuários com o sistema de saúde e, por isso, é um dos componentes 
fundamentais no atendimento às urgências. A atenção qualificada aos casos agudos faz-se necessária para garantir ampliação do acesso, 
humanização da assistência, fortalecimento do vínculo entre usuários e profissionais de saúde, equidade e integralidade nas unidades de 
saúde. 
 
Objetivo 

Propor uma padronização de medicamentos e insumos para sala de observação e caixas de urgências e emergência nos Centros de Saúde, em 
consonância com as diretrizes propostas no documento “Demanda espontânea na Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte: recomendações para 
organização do processo de trabalho no nível local”.  

 
Padronização 
Segue quadro com os quantitativos de medicamentos e insumos que devem ficar disponíveis na sala de observação, Caixa de Urgência e 
Farmácia Local e outras considerações. 
 
QUADRO: QUANTITATIVOS MÍNIMOS QUE DEVEM FICAR DISPONÍVEIS NA SALA DE OBSERVAÇÃO / CAIXA DE URGÊNCIA / FARMÁCIA LOCAL  

Especificação Apresentação Sala de Observação Caixa de Urgência Quantidade Farmácia Local 

Ácido acetilsalicílico 100 mg comprimido - 01 cartela CMM 

Água bidestilada Ampola 10 mL 10 ampolas 05 ampolas CMM 

Atropina 0,25 mg/mL ampola 1 mL - 04 ampolas 05 ampolas 

Biperideno  5 mg/ml injetável ampola 1 mL - 02 ampolas - 

Câmara de alumínio Inalação valvulada baby 03 unidades - 02 unidades 

Câmara de alumínio Inalação valvulada adulto 03 unidades - 02 unidades 

Captopril  25 mg comprimido  01 cartela 01 cartela 01 cartela 
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Especificação Apresentação Sala de Observação Caixa de Urgência Quantidade Farmácia Local 

Cloreto de sódio  0,9 % frasco 500 mL 05 frascos 02 frascos CMM 

Cloreto de sódio  0,9 % ampola 10 mL 10 ampolas - CMM 

Dexametasona  4 mg/mL ampola 2,5 mL - 02 ampolas CMM 

Diazepam 5 mg/mL ampola 2 mL - 02 ampolas CMM 

Dipirona sódica 500 mg/mL ampola 2 mL 03 ampolas 02 ampolas CMM 

Dipirona sódica 500 mg/mL frasco 10 mL 01 frasco - CMM 

Epinefrina 1 mg/mL ampola 1 mL - 10 ampolas 04 ampolas 

Escopolamina (hioscina) + 
dipirona sódica 

20 mg + 2.500 mg/ampola 5 mL 03 ampolas 02 ampolas CMM 

Fenitoína 50 mg/mL ampola 5 mL   - 05 ampolas CMM 

Fenoterol Solução para nebulização 01 frasco - CMM 

Fentanila  50 mg/mL frasco 10 mL - 01 frasco-ampola - 

Furosemida 10 mg/mL ampola 2 mL 03 ampolas 03 ampolas CMM 

Glicose  50% hipertônica ampola 10 mL 03 ampolas 03 ampolas CMM 

Glicose  5% isotônica frasco 500mL - 01 frasco CMM 

Haloperidol 5 mg/mL ampola 1 mL -  02 ampolas - 

Hidrocortisona, succinato 100 mg/frasco ampola+diluente 5 mL 
500 mg/mL frasco ampola+diluente 5mL 

- 02 frasco-ampolas de 
cada 

CMM 

Ipratrópio, brometo 0,025 % solução para inalação frasco  
20 mL 

 01 frasco - 01 frasco 

Insulina  Humana NPH frasco 10 mL 01 frasco - CMM 

Insulina Humana Regular frasco 10 mL 01 frasco - CMM 

Isossorbida sublingual 5 mg comprimido -  01 cartela CMM 

Midazolam  15 mg/ 3 mL ampola 3 mL - 02 ampolas - 
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Especificação Apresentação Sala de Observação Caixa de Urgência Quantidade Farmácia Local 

Morfina  10 mg/mL ampola 1 mL - 02 ampolas - 

Paracetamol 200 mg/mL gotas frasco 15 mL 01 frasco - CMM 

Prednisolona  3 mg/mL solução oral 01 frasco - CMM 

Prometazina 25 mg/mL ampola 2 mL -   02 ampolas CMM 

Ranitidina 25 mg/mL ampola 2 mL - 02 ampolas CMM 

Ringer lactato  Frasco 500 mL - 01 frasco - 

Sais de reidratação Envelope 02 envelopes 
Em caso de epidemia deve sofrer 

adequação, conforme necessidade. 

-  CMM 

Salbultamol 100 mcg/jato aerossol spray 200 doses 01 frasco - CMM 

Suxametônio 100 mg pó liofilizado frasco ampola - 01 frasco-ampola                        - 

Tenoxicam  20 mg injetável frasco-ampola+dil.  2mL 03 ampolas 02 ampolas CMM 

Vitamina B1 (tiamina)  100 mg / mL injetável ampola 1 mL - 03 ampolas CMM 

 

Considerações: 
Os quantitativos dos itens em estoque na Farmácia Local poderão ser revistos de acordo com o perfil de atendimento da unidade de saúde 

e solicitado o aumento do consumo médio mensal (CMM) pelo Farmacêutico da Unidade de saúde. Deve ser mantido estoque mínimo na 
farmácia da unidade suficiente para reposição da sala de observação e caixa de urgência.  
A necessidade de solicitações extras deve ser avaliada diariamente e solicitadas por telefone ou e-mail para Farmácia Distrital. 

 
1- NA SALA DE OBSERVAÇÃO OS MEDICAMENTOS DEVEM SER MANTIDOS EM ARMÁRIO COM CHAVE  
Caso o Centro de Saúde não tenha o armário com chave, somente os medicamentos de uso coletivo (Dipirona sódica 500 mg/mL frasco 10 mL, 

Ipratrópio brometo 0,025% solução para inalação frasco 20 mL, Paracetamol 200 mg/mL gotas frasco 15 mL, Salbultamol 100 mcg/jato aerossol spray 200 

doses, Fenoterol Solução para nebulização e Sais de reidratação envelope) devem ser mantidos na sala de observação. Os demais medicamentos 
ficarão disponíveis apenas na Farmácia local da Unidade Básica de Saúde. 
 

2- REPOSIÇÃO DOS MEDICAMENTOS DA SALA DE OBSERVAÇÃO 
a. Medicamentos com Receita Médica: medicamentos de uso individual a reposição só poderá ser realizada na farmácia local, mediante receita 

médica, sendo providenciada a baixa no SISREDE pelo funcionário da Farmácia. 
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b. Materiais e Medicamentos de Uso Coletivo: o enfermeiro deverá solicitar à farmácia local, por meio de requisição no SISREDE pelo “Centro de 
Custo da Enfermagem”. O funcionário da farmácia fará o atendimento dos itens e entregará os medicamentos para o responsável. Segue 
abaixo quadro com todos os itens que podem ser requisitados via Centro de Custos.  

 
QUADRO: MATERIAIS E MEDICAMENTOS DE USO COLETIVO 

Água para injeção, ampola 10mL.  

Câmara de inalação bi-valvulada adulto em alumínio. 

Câmara de inalação bi-valvulada infantil em alumínio. 

Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado, frasco 10mL. 

Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado, frasco 250 mL. 

Cloreto de Sódio 0,9%, solução injetável, sistema fechado, frasco 500 mL. 

Dipirona Sódica 500 mg/mL, solução oral, frasco gotejador.  

Fenoterol, sulfato 5mg/mL, solução para nebulização, frasco 20 mL. 

Fita reagente em tiras, para leitura de glicose no sangue capilar.  

Glicosímetro. 

Insulina humana NPH 100UI/mL, suspensão injetável, frasco 10mL. 

Insulina humana Regular 100UI/mL, suspensão injetável, frasco 10mL. 

Ipratrópio, Brometo 0,25mg/mL, solução para inalação, frasco 20mL. 

Paracetamol 200 mg/ml, solução oral, frasco 15 mL. 

Prednisolona 3 mg / mL solução oral 

Sais para Reidratação Oral (OMS), envelope 27,9 g. 

Salbutamol, sulfato 100 mcg/jato, aerossol, spray 200 doses. 

Seringa descartável em polipropileno, estéril, com agulha de 6 mm x 0,25 mm  

 

3- ORIENTAÇÕES ADICIONAIS: 
 

a. Insulina NPH/ REGULAR: O frasco de insulina deve ter registro em sua embalagem da data de liberação pela farmácia. Este registro é 
essencial para estabelecimento da data de descarte do medicamento, que deve ser definida a partir de 30 dias após liberação pela farmácia. 
A insulina possui estabilidade para armazenamento em temperatura ambiente durante esse período. 
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b. Os medicamentos multidoses que são disponibilizados na sala de observação, após abertos terão validade de 25% em relação a validade 
definida no frasco.  
Por exemplo: se um xarope tem um ano de validade e é aberto para uso interno na unidade, seu novo prazo de validade será de três meses 
(25% de 12 meses). Fonte: Conselho Federal de Farmácia (CFF).  
Sendo assim, os itens (Paracetamol gotas, Dipirona gotas, Fenoterol sol. nebulização, Ipratrópio sol. inalação, Salbutamol spray e 
Prednisolona sol. oral) deverão ser etiquetados com a data de abertura e data de validade de 25%, para controle da unidade. Devendo um 
novo frasco ser aberto somente após o esgotamento do conteúdo ou vencimento estabelecido pela etiqueta.  
 

c. Biperideno, Fentanila, Haloperidol, Midazolam, Morfina, Ringer lactato e Suxametônio: Terão estoque apenas nas Farmácias Distritais. 
 

d. Os Materiais e Medicamentos de Uso Coletivo: Deverão ser requisitados pela enfermagem via Centro de Custo, conforme Anexo 2 – POP 
01/11, pág. 41, do documento de Demanda Espontânea na Atenção Primária à Saúde em Belo Horizonte (2014) – Recomendações para 
Organização do Processo de Trabalho no Nível Local. 

                                                                                                                                                                                   
 

      Belo Horizonte, agosto de 2018. 
 
 


