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 REPRODUÇÃO 
 

REPRODUÇÃO AUTORIZADA PELO AUTOR SOMENTE PARA USO PRIVADO DE 
ATIVIDADES DE PESQUISA E ENSINO, NÃO SENDO AUTORIZADA SUA REPRODUÇÃO 
PARA QUAISQUER FINS LUCRATIVOS. NA UTILIZAÇÃO OU CITAÇÃO DE PARTES DO 
DOCUMENTO É OBRIGATÓRIO MENCIONAR A AUTORIA. 

 

 CONTROLE DAS REVISÕES  
 
O Manual de Boas Práticas (MBP) é de natureza permanente, conforme as evoluções e 

variações características das atividades do setor deverão ser submetidas a revisões e ajustes 
necessários garantindo a confiabilidade do Sistema de Gestão da Qualidade do setor. 

 
A revisão e atualização faz-se necessária regularmente, no mínimo de 2 anos, para que 

reflita a realidade do Sistema de Gestão da Qualidade do setor, e eventualmente sempre que se 
registrarem modificações da Secretaria Municipal de Saúde, ou seja: 

a) Alterações organizacionais e administrativas da Secretaria Municipal de Saúde; 
b) Evolução do sistema da qualidade; 
c) Alterações de procedimentos e/ou Registros da Qualidade e 
d) Alterações das normas. 

O motivo da revisão deve ser descrito resumidamente no campo “Histórico das 
Revisões”, na Tabela a seguir. 

N° Data Histórico das Revisões 

01 Abr/2019 Emissão da versão 01 do Manual e POPs 

02 Abr/2021 Emissão da versão 02 do Manual e POPs 

 
Revisão Gerencial 

 
O representante da gerência deve fazer revisões de desempenho do sistema da 

qualidade para verificar se as atividades globais estão sendo executadas adequadamente, se 
corresponde às expectativas e para identificar possibilidades de melhoria.  

Esta revisão ocorre em intervalos não superiores a 12 meses, suficientes para 
satisfazer as exigências da RDC nº16/2013.  

A revisão deve incluir as verificações encontradas no dia a dia, ações corretivas 
executadas e as futuras alterações operacionais, legais ou outras, que possam ser relevantes 
para o desempenho do Sistema da Qualidade. 

 
Sua emissão, distribuição, controle e atualização são de responsabilidade do 

Responsável Técnico do setor. 
 
 

 CONTROLE DAS CÓPIAS 
 
Internamente, o Manual de Boas Práticas (MBP) é de conhecimento pleno de todos os 

profissionais envolvidos e reflete o comprometimento do setor com o Sistema de Gestão da 
Qualidade vigente. 

 
Encontra-se disponível para consulta dos profissionais através SITE DA SESAU, não 

podendo ser feitas cópias EM WORD, SOMENTE EM PDF, pois o sistema está devidamente 
protegido contra fontes não autorizadas. É conveniente limitar e controlar as cópias do MBP-AD 
para não ocorrer a disseminação errônea, descontrolada e desvio da qualidade. 

 
As cópias controladas são identificadas e registradas pelo responsável técnico e sua 

sistemática de controle está documentada no POP03 – Controle de Documentos.  
Como condição particular do Manual de Boas Práticas, qualquer modificação em uma 

página ou folha de um documento caracteriza uma revisão de todas as páginas e uma nova 
VERSÃO do manual. 
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 FOLHA DE APROVAÇÃO 
 
Com relação a este Manual de Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição (MBP-

AD), que faz parte do Sistema de Gestão da Qualidade da Divisão de Almoxarifado/SESAU 
vigente, foram definidas as responsabilidades abaixo: 

 
Responsabilidades Cargo Nome Data Cargo 

Elaboração Responsável 
Técnico 

NEITON 
STRADIOTTO 

Abr/2019 Responsável 
Técnico 

Aprovação Superintendente de 
Economia em 
Saúde 

VINICIUS VIANA 
ALVES CORREA 

Abr/2019 Superintendente 

 
Este Manual de Boas Práticas (MBP)  e todos os documentos relacionados devem ser 

seguidos pelos profissionais envolvidos na Divisão de Almoxarifado da Gerência de Suprimentos 
e Abastecimento da Superintendência de Economia em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde 
da Prefeitura Municipal de Campo Grande - MS  

 
A Secretaria Municipal de Saúde, abaixo assinada, através da aprovação deste Manual, 

reafirma o seu comprometimento com a qualidade e delega a autoridade necessária e compatível 
para o adequado desempenho das responsabilidades definidas no Sistema de Gestão da 
Qualidade da Divisão de Almoxarifado/SESAU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprovação do  
MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS/ MBP-AD): DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/SESAU 
 

 
 
 
 
 

____________________________________ 
Vinicius Viana Alves Correa 

Superintendente de Economia em Saúde 
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 APRESENTAÇÃO 
 
Este MANUAL DE BOAS PRÁTICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE 

PRODUTOS (MBP-AD) é um documento que explicita, divulga e documenta o Sistema de 
Gestão da Qualidade da Divisão de Almoxarifado/SESAU, em conformidade com a RDC nº 
16/2013, no qual estrutura todos os requisitos da qualidade, sua política e seus objetivos.  

É uma estruturação constituída pelo conjunto de documentos que formalizam e definem 
os processos relacionados ao produto, a estrutura organizacional, as intenções e compromissos 
assumidos pela Secretaria Municipal de Saúde, para com a qualidade dos produtos por ela 
armazenados e distribuídos.  

 

 INTRODUÇÃO 
 
Abrangência da Divisão de Almoxarifado compreende os processos de  

a) recebimento,  
b) armazenamento e  
c) distribuição de produtos  

Para a Rede Municipal de Saúde de Campo Grande, com uma média de 120 unidades 
de saúde, unidades gestoras dos serviços, entre outros; 

Com uma média populacional da capital, cidades e Estados vizinhos acima da base 
populacional. 

E para isso possui em seu Sistema de Gestão da Qualidade onde todos os processos 
precisam de um sistema de controle de forma a assegurar a conformidade de sua execução 
dentro de parâmetros pré-estabelecidos. 

 

 Objetivo 
 
O objetivo do Sistema de Gestão da Qualidade da Divisão de Almoxarifado/SESAU, 

em conformidade com a RDC nº 16/2013, tem como base as seguintes diretrizes a serem 
seguidas para a caracterização e consolidação da qualidade no armazenamento e na distribuição 
de produtos para saúde: Satisfação das necessidades da Rede Municipal de Saúde; 
Conformidade dos processos e do sistema de gestão da qualidade para o Sistema Único de 
Saúde. 

 

 Objetivos específicos 
 
Descrever oficialmente as diretrizes e objetivos estabelecidos através da Política do 

Sistema de Gestão da Qualidade da Divisão de Almoxarifado/SESAU  
Descrever as atividades executadas para o atendimento dos requisitos do Sistema da 

Qualidade através dos procedimentos internos aplicáveis; 
Documentar oficialmente as referências para implementação e manutenção efetiva do 

Sistema da Qualidade estabelecido; 
Possibilitar a execução de auditorias internas ou externas ao Sistema da Qualidade 

estabelecido. 

 
 

 REQUISITOS DO SISTEMA DA QUALIDADE 
 

 RESPONSABILIDADE GERENCIAL 
 
A Responsabilidade Gerencial do Sistema da Qualidade tem interação com os demais 

processos no que se refere à disponibilização dos recursos necessários para a manutenção do 
Sistema da Qualidade, comunicação, apresenta melhoria contínua e inter-relação com os demais 
Sistemas da Qualidade das Politicas Públicas do SUS organizadas pelos profissionais da Rede 

Municipal de Saúde. 
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 POLÍTICA DA QUALIDADE 
 
A Gerência de Suprimentos e Abastecimento, composta por seu Gerente é responsável 

pela definição da política da qualidade que será atualizada a medida da necessidade de 
adequação desta a uma nova realidade da Divisão de Almoxarifado. A Política da Qualidade é 
divulgada a todos na organização para seu entendimento e aplicação.  

 
“É compromisso da Divisão de Almoxarifado, fornecer produtos em conformidade 

com as necessidades da Rede Municipal de Saúde, e melhorar continuamente seu sistema 
da qualidade, visando o alcance dos objetivos estabelecidos”; 

 

 ORGANIZAÇÃO 
 
A estrutura da Divisão de Almoxarifado é limitada a Chefia, Responsável Técnico e  

Equipe de Apoio, cabendo a chefia e RT à divisão das responsabilidades perante a implantação, 
execução e manutenção do Sistema da Qualidade.  

 
 

 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADES 
 

É responsabilidade do Chefe da Divisão de Almoxarifado: 
 

a) Estabelecer e manter o Sistema da Qualidade; 
b) Organizar a distribuição os produtos para as Unidades de Saúde da SESAU; 
c) Definir as políticas, objetivos e estratégias, para cada área, visando à melhoria 

do desempenho e a harmonização da operacionalização;  
d) Auxiliar na administração de cada área, oportunizando recursos; 
e) Integrar as áreas pelas quais responde com as demais áreas da SESAU; 
f) Atualizar tecnologicamente as áreas de sua responsabilidade; 
g) O Chefe tem autoridade sobre todos os aspectos administrativos, técnicos e 

operacionais referentes às atividades da Divisão de Almoxarifado. 
 
 
É responsabilidade do Responsável Técnico da Divisão de Almoxarifado: 
 

a) Executar o Sistema da Qualidade; 
b) Monitorar o Controle da qualidade dos produtos recebidos, armazenados e 

distribuídos pela Divisão de Almoxarifado; 
c) Responder tecnicamente as reclamações dos profissionais; 
d) Interagir com os órgãos externos da Secretaria quando requerido; 
e) Iniciar ou implementar ações para prevenir a ocorrência de produtos não 

conformes; 
f) Elaborar e propor à autoridade competente os atos administrativos necessários 

à normalização de procedimentos e ao funcionamento do Sistema;  
g) Planejar, identificar, documentar, organizar, dirigir, coordenar  e controlar a 

execução das ações inerentes ao Sistema da Qualidade; 
h) Iniciar, recomendar, providenciar  ou implementar soluções ou ações corretivas 

para problemas de qualidade. 

 
As demais responsabilidades estão detalhadas nos Procedimentos Operacionais Padrão 

( POPs ) respectivos a cada atividade. 

 

  
  
 RECURSOS E PESSOAL PARA VERIFICAÇÃO 
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A Gerência de Suprimentos e Abastecimento, avalia, identifica, define e assegura 
permanentemente a disponibilidade dos recursos necessários para a implementação e 
manutenção do Sistema de Qualidade.  

Os recursos são regularmente verificados e incluem os meios, equipamentos, processos, 
recursos de informática, tecnológicos e humanos, para a execução das atividades 
administrativas e operacionais. 

 
A Gerência de Suprimentos e Abastecimento irá verificar sistematicamente, as 

necessidades de recursos para: 

 Infraestrutura (espaço, equipamentos, instalações, software e serviço de apoio 
externo).  

 Pessoal em número suficiente com instruções, conhecimentos, competências, 
habilidades e comportamentos que asseguram que todas as atividades previstas 
neste Manual, sejam corretamente desempenhadas e executadas. Esta 
contratação é realizada de acordo com o POP 04 – Lotação e Seleção Interna. 

 

 REPRESENTANTE DA GERÊNCIA 
 

A Gerência de Suprimentos e Abastecimento determina o Responsável Técnico como 
Representante da Gerência, terá autoridade e responsabilidade para:  

 
• Assegurar que os requisitos do Sistema de Qualidade sejam estabelecidos e mantidos 

em conformidade com esta norma; 
• Relatar o desempenho do Sistema de Qualidade à Gerência de Suprimentos e 

Abastecimento, para revisão, e fornecer informações sobre a melhoria do sistema, em intervalos 
não superiores à seis meses; 

• Estar envolvido na elaboração de documentos da Qualidade; 
• Disseminar os procedimentos operacionais padrão; 
• Realizar auditorias internas e avaliações; 
• Acompanhar em conjunto a implementação dos planos de ação de melhoria; 
• Revisar a adequação e efetividade do Sistema da Qualidade. 
 

 TREINAMENTO 
 

A Gerência de Suprimentos e Abastecimento identifica necessidades, estabelece e 
aplica programas coordenados de treinamento, educação continuada e educação permanente 
para os colaboradores que executam atividades na Divisão de Almoxarifado e/ou se relacionam 
aos requisitos da Divisão de Almoxarifado, objetivando a melhoria contínua da qualidade, 
mantendo registros dos mesmos. 

Os Treinamentos tem objetivo de manter o Sistema de Gestão da Qualidade da Divisão 
de Almoxarifado atualizada permanentemente para equipe interna e equipes de saúde e 
gerenciais da REMUS.  

 
 

 AUDITORIA INTERNA DA QUALIDADE  
 
A Gerência de Suprimentos e Abastecimento estabelece um Programa de Auditoria 

Interna visando verificar se o sistema está em devida conformidade com os requisitos 
estabelecidos e a eficácia desejada, garantindo que todos os elementos se contemplem, isto é,  

a) avalia a implantação do Sistema da Qualidade, 
b) o desempenho dos procedimentos,  
c) o alcance dos objetivos,  
d) o cumprimento da Política da Gestão da Qualidade e  
e) a identificação de oportunidades de melhorias,  
f) bem como aponta os requisitos fora do padrão de desempenho.  
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As auditorias internas serão realizadas, no mínimo uma vez ao ano, podendo ser 

programada também com base na situação atual e importância da atividade a ser auditada.  
Os resultados das auditorias serão registrados e apresentados pelo Responsável 

Técnico à Gerência de Suprimentos e Abastecimento. As auditorias são realizadas conforme 
POP 05 – Auditorias.  

 

 GERENCIAMENTO DE RISCO 
 
Em razão da natureza das operações e dos produtos, o requisito Gerenciamento de 

Risco não é aplicável à Divisão de Almoxarifado, visto que os produtos que armazena e distribui 
são padronizados pelos fabricantes fornecedores dos mesmos. 

  

 CONTROLES DE PROJETOS 
 
Em razão da natureza das operações e dos produtos, o requisito Controles de Projetos 

não é aplicável à Gerência de Suprimentos e Abastecimento, visto que os produtos que 
armazena e distribui são padronizados pelos fabricantes fornecedores dos mesmos. 

 

 CONTROLES DE DOCUMENTOS 
 
O Sistema da Qualidade é composto por uma estrutura hierarquizada de documentos 

como meio de assegurar que sejam cumpridas as especificações estabelecidas pelos mesmos.  
As descrições para o cumprimento deste item da norma estão descritas no POP 03 - 

Controles de Documentos.  
A documentação do Sistema da Qualidade da Divisão de Almoxarifado está detalhada 

ao nível de sistema e de atividades específicas conforme esquema abaixo: 
 
• Manual da Qualidade; 
• Procedimentos da Qualidade (POP´s); 
• Registros 

 

 CONTROLES DE COMPRAS 
 
A Divisão de Almoxarifado estabelece e mantém os seguintes procedimentos para 

assegurar que todos os produtos estejam em conformidade com as especificações: 
 
POP 06 –  Avaliação de Fornecedores  
POP 07 – Compras 

 

 AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES 
 

A Divisão de Almoxarifado avalia criticamente os fornecedores para monitorar seu 
desempenho frente aos fornecimentos.  

Existe um procedimento específico que estabelece parâmetros de qualificação para a 
avaliação de desempenho de fornecedores cujos produtos e/ou serviços influenciam diretamente 
na qualidade.  

 

  
 FORMULÁRIO DE COMPRAS  

 
A Divisão de Almoxarifado estabelece e irá manter formulários que descrevem 

claramente, ou que façam referência às especificações das mercadorias a serem adquiridas, 
assim como, abranger requisitos de qualidade para aquisição dos produtos comercializados.  
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A Divisão de Almoxarifado revisa e aprova os documentos de compras antes de sua 
liberação, e registra a data e assinatura do responsável pela aprovação. O POP 07 - Compras, 
expressa o detalhamento.  

 
A Divisão de Almoxarifado planeja e realiza armazenamento  e o fornecimento dos 

produtos  sob condições controladas, incluindo: 
 
• Descrição das características dos produtos;  
• Documentação fiscal; 
• Quantidade; 
• Prazos de entrega. 

 

 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE 
 
A Divisão de Almoxarifado identifica os produtos armazenados por meios adequados ao 

longo de todo o processo.  
A ação de rastrear significa: 

 monitorar a trajetória do produto registrando os eventos, 

 ocorrências, manejos, transferência e movimentações durante todo o seu 
processo, 

 ou seja; desde a compra, armazenamento e expedição.  
As descrições para o cumprimento deste item da norma estão descritas no POP 08 – 

Rastreabilidade.  
 
O responsável técnico acompanhará o recebimento de todas as mercadorias para 

verificar não conformidades recebidas, ou seja, faz a inspeção no recebimento de acordo com o 
POP 02 - Inspeção no Recebimento. 

 

  CONTROLES  DE PROCESSOS 
 
A Divisão de Almoxarifado mantém uma infraestrutura e instalações adequadas, visando 

à conformidade de produtos e serviços de sua natureza.  
São disponibilizados todos os recursos necessários para o desenvolvimento das 

atividades, tais como ferramentas, máquinas, equipamentos, etc.  
A área que abriga os produtos precisa ter ausência de calor e umidade excessivos, sendo 

assim, controlados através do formulário Controle de Temperatura e Umidade expresso no POP 
09 – Controle de Temperatura e Umidade  

 

 Controle Ambiental 
 

A Divisão de Almoxarifado estabeleceu e mantém um sistema de controle para prevenir 
a contaminação ou outros efeitos adversos sobre o produto e prover condições de trabalho 
adequadas para todas as atividades conforme o POP 10 – Controle Integrado de Pragas e 
Vetores.  

A Divisão de Almoxarifado presenta barreiras físicas e químicas contra o acesso de 
vetores e pragas em toda sua área física, e em especial nas áreas de armazenagem. 

O fornecedor qualificado/designado para a execução dos serviços de controle integrado 
de pragas deve assegurar que os produtos usados neste controle (raticidas, inseticidas, 
fungicidas, materiais de limpeza e desinfecção) não contaminam os produtos armazenados, a 
serem distribuídos.  

As dedetizações são realizadas mensalmente ou quando necessário e conforme o POP 
10 – Controle Integrado de Pragas e Vetores.  

 

 Higiene 
 

A Divisão de Almoxarifado possui instalações sanitárias adequadas, conservadas e 
mantidas conforme os padrões exigidos pela Vigilância Sanitária.  
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As instalações possuem lavatórios supridos de produtos destinados à higiene (papel 
higiênico, sabonete líquido, papel toalha), coletores de resíduos com tampas e acionados sem 

contato manual.   
 
 

 Limpeza e Sanitização 
 
A Divisão de Almoxarifado mantém procedimentos de limpeza e sanitização adequados, 

bem com uma programação que satisfaça as especificações contidas no POP 01 – Limpeza e 
Sanitização.  

 
 

 INSPEÇÃO E TESTES 
 
Instruções gerais 
 
A Divisão de Almoxarifado estabelece e mantém as atividades de Inspeção e Testes 

necessárias para assegurar que todos os requisitos especificados sejam alcançados, procurando 
assim a conformidade de todos os produtos e serviços. Todos os resultados das Inspeções e 
Testes são registrados e mantidos em arquivo, para a consulta sempre que necessário.  

 

 Inspeção e testes de recebimento 
 

A Divisão de Almoxarifado estabeleceu e mantém POP 02 - Inspeção no Recebimento, 
para a aceitação dos produtos, o qual prevê que produtos recebidos no depósito não são 
distribuídos até que seja verificada sua conformidade aos requisitos estabelecidos.   

Sempre que ocorrer o recebimento de mercadorias no depósito o responsável técnico 
executará a inspeção, de forma a confrontar se os produtos estão segundo exigências das 
especificações da qualidade.  

O procedimento define que todo o produto reprovado na inspeção seja tratado como 
produto não-conforme.  

Todas as inspeções são registradas em formulários específicos e arquivadas 
posteriormente, sendo de total responsabilidade e autonomia do responsável técnico. 

Os produtos passam por uma inspeção visual, onde é feita uma verificação nas 
embalagens terciárias, secundárias e primárias para se detectar possíveis não conformidades 
no recebimento. Eventualmente receberá uma plaqueta de identificação conferindo sua inspeção 
ou não.  

A inspeção de recebimento apresenta instalações adequadas e devidamente equipadas 
para atender as finalidades das atividades realizadas, bem como, instrumentos e equipamentos 
devidamente apropriados para sua inspeção. 

 

  
  
  
 Inspeção e testes durante o Processo 

 
Em razão da natureza de nossas operações e dos produtos, o requisito Inspeção e 

Testes no Processo não é aplicável por ser apenas uma Divisão armazenadora e distribuidora 
de produtos acabados para a Rede Municipal de Saúde. 

 
 Inspeção e testes finais 

 
Todos os produtos passam por vistoria antes de serem liberados, conforme POP 02 - 

Inspeção no Recebimento. É realizado através de documentos que comprovam sua 
conformidade como: Laudos, parecer técnico, nota de empenho, atesto da nota fiscal, 
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identificação da liberação com data e nome do responsável técnico. Após receberem a plaqueta 
de liberação este poderá ser armazenado e distribuído. 

  
 REGISTROS E INSPEÇÕES E TESTES 

 
A Divisão de Almoxarifado mantém registros dos resultados de inspeção e testes 

exigidos por este manual. Estes registros incluem os critérios de aceitação, os resultados, data 
e assinatura do responsável pela Inspeção, sendo estes mantidos conforme os procedimentos 
descritos neste manual. 

 

 Inspeção, Medição e equipamentos de testes 
 
Todos os equipamentos de medição da Divisão de Almoxarifado, que interferem na 

qualidade dos produtos recebidos ou armazenados, são calibrados anualmente em laboratório 
de calibração, cujos padrões são rastreados aos padrões nacionais.   

As calibrações são registradas e armazenadas pelo responsável técnico, conforme POP 
03 – Controle de Documentos.  

 

Resultados de Inspeção e Testes 
 
Todos os produtos recebidos na Divisão de Almoxarifado, após sua inspeção inicial são 

armazenados em local pré-estabelecido, conforme identificação das áreas.  
Os produtos que apresentam conformidade com as descrições de compra, e não 

apresentam qualquer dano ou deterioração, são armazenados em área de “Produto Conforme” 
e os produtos que apresentam não conformidade são armazenados em área identificada 
“Produto Não Conforme”.  

 

 Validação 
 
O responsável Técnico da Divisão de Almoxarifado, periodicamente verifica os 

processos, controle ambiental, sistema informatizado, para que estejam validados e estabelece 
a frequência de revalidação. 

 

 PRODUTO NÃO-CONFORME 
 
A Divisão de Almoxarifado mantém a sistemática que prevê a identificação, controle, 

investigação, separação, remoção, documentação, avaliação, disposição para produtos não 
conforme POP 11 – Tratamento de Não Conformidades, e notificação a partir de ações e 
funções envolvidas conforme o Relatório de Não Conformidade.  

 

 AÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
 
A Divisão de Almoxarifado mantém a sistemática para a implantação de ações corretivas 

ou preventivas, visando assegurar que causas reais e potenciais de não conformidades sejam 
eliminadas. As ações corretivas destinam-se à eliminação das causas das não conformidades 
identificadas, evitando sua recorrência.  

 
Devem ser realizadas a partir de um dos seguintes eventos: 
– não conformidades observadas na entrega dos produtos; 
– reclamações pertinentes dos profissionais da saúde, formalmente encaminhadas; 
– resultados de auditorias internas e externas; 
 
As ações corretivas são originadas da identificação de Não Conformidades, registradas 

nos Formulários de Não Conformidade. Uma vez registrada a Não Conformidade, deve ser 
seguido e implantada cada etapa do seu tratamento, conforme POP 12 – Ações Corretivas. 
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As Ações Preventivas originam-se, principalmente, nas observações do responsável 

técnico, podendo ainda ser identificadas em alguma das atividades de análise crítica descritas 
no Sistema de Gestão da Qualidade, como:  

a) Auditorias da qualidade; 
b) Repetição de não conformidades de produto, processo ou sistema; 
c) Revisão gerencial; 
d) Reuniões informais da Qualidade, envolvendo fornecedores e/ou profissionais 

da saúde; 
e) Reclamações de profissionais da saúde, ou comentários oriundos de visitas nas 

Unidades da Rede Municipal de Saúde. 
 
Os fatos relevantes que são as causas potenciais de não conformidades devem ser 

encaminhados ao responsável Técnico para análise da necessidade e decisão de tomada de 
Ação Preventiva. 

E sua implantação se dá pelo estabelecimento de um responsável que estrutura a 
sequência do estabelecimento e suprimento de recursos para tal. Os registros dos resultados 
são feitos em relatórios dirigidos ao gerente da Gerência de Suprimentos e Abastecimento, que 
ainda verifica a eficácia da ação tomada. 

 

  MANUSEIO, ARMAZENAMENTO, DISTRIBUIÇÃO e 
INSTALAÇÃO. 

 

 Manuseio 
  

O manuseio é realizado de forma manual, segue com adequação, integridade e 
qualidade para que os produtos permaneçam isentos de defeitos. 

A Divisão de Almoxarifado estabelece e mantêm o procedimento POP 13 - 
Armazenamento e Distribuição para assegurar que inversões (trocas), danos, deterioração ou 
outros efeitos adversos não afetem os produtos.  

 
Armazenamento 
 
O armazenamento segue padrões e métodos, a fim de conferir proteção aos produtos 

contra danos físicos e/ou mecânicos, otimizando a conformidade ali executados. É de vital 
importância manter e assegurar que o local esteja limpo, organizado, iluminado e ventilado 
(conforme POP´s de limpeza específicos) proporcionando condições satisfatória às operações.  

 

 Distribuição 
 
A Divisão de Almoxarifado estabelece e mantém o POP 13 -  Armazenamento e 

Distribuição para controlar a distribuição de produtos, a fim de assegurar que os produtos 
aprovados sejam expedidos de forma correta e eficaz. Mantém ainda registros de distribuição 
que incluem ou fazem referência ao pedido das Unidades da Rede Municipal de Saúde:  

(1) Nome da Unidade de Saúde ; 
(2) Identificação e quantidade de Produtos; 
(3) Número e validade do “lote” utilizado para rastreabilidade. 

 

 Instalação 
 
A Divisão de Almoxarifado, armazena  e distribui os produtos com informações recebidas 

dos fabricantes,  não intervindo nas suas características originais.         

 

 CONTROLES DE EMBALAGEM E ROTULAGEM 
 

http://4.bp.blogspot.com/_5w7Fz_h2xQg/SJx2V2te1sI/AAAAAAAAA-I/NmRBeLLbDX8/s1600-h/sus+logo.jpg


 

DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/SESAU 
 

MANUAL DE BOAS PRÁTICAS  

DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO  

DE PRODUTOS. 

DATA: ABR/2019 
 
VERSÃO: 01 
 
CÓPIAS:ONLINE 

 

 Página 15 de 17 
 

 Embalagem de Produtos e Rotulagem de Produtos 
 
A Divisão de Almoxarifado mantém as embalagens e rótulos dos produtos oriundos dos 

fabricantes sem intervir no seu conteúdo. Este controle não se aplica, pois a Divisão de 
Almoxarifado apenas armazena e distribui os produtos.  

 

 REGISTROS 
 

 Registros Gerais 
 
A Divisão de Almoxarifado visa assegurar que os registros da qualidade sejam 

identificados, coletados, indexados, acessados, arquivados, armazenados, mantidos e 
disponibilizados de modo a fornecerem evidências objetivas de que as atividades descritas no 
procedimento estão sendo efetivamente implementadas. Os registros são legíveis, padronizados 
por tipos de atividades, sem rasuras que possam prejudicar sua leitura e interpretação. Seu 
armazenamento e manutenções garantem fácil acesso e preservam integralmente o conteúdo 
pelo tempo que for estipulado para guarda dos mesmos.  

 
 

 Registro Mestre de Produto 
 
Em razão da natureza de nossas operações e dos produtos, este requisito não é 

aplicável a Divisão de Almoxarifado, visto que o Registro Mestre dos Produtos comercializados 
pela empresa é de propriedade dos fornecedores, não sendo disponibilizados à Divisão de 
Almoxarifado - Gerência de Suprimentos e Abastecimento.   

 

 Registro Histórico do Produto 
 
A Divisão de Almoxarifado mantém o registro de distribuição de seus produtos conforme 

estabelecido no POP 08 - Rastreabilidade. Porém, não possui registro histórico do produto 
quanto a alterações de suas características por não realizar atividades de produção ou 
transformação.  

 

 Arquivo de Reclamações 
 
A Divisão de Almoxarifado  mantém o POP 14 – Gerenciamento de Reclamações do 

Profissional, para estabelecer a sistemática de verificação e avaliação sobre as possíveis 
reclamações dos profissionais, após a distribuição dos produtos. 

 

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
 
Toda e qualquer não conformidade constatada nos produtos armazenados, distribuídos 

pela Divisão de Almoxarifado, é repassado ao fabricante, não cabendo à Divisão de 
Almoxarifado, ações técnicas de assistência ao profissional.  

 

 TÉCNICAS  ESTATÍSTICAS 
 
A Divisão de Almoxarifado se utiliza de técnicas estatísticas, nas inspeções de 

recebimento através da amostragem em produtos recebidos.  
Cada lote recebido de seus fornecedores é avaliado em maior ou menor quantidade de 

amostragem em decorrência do histórico de problemas constatados nos recebimentos, conforme 

descrito no POP 02 e seus anexos (onde são registrados os resultados).      
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 ANEXO I 
 

  
 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO 

 
 

1. POP 01 – Limpeza e Sanitização 
 

2. POP 02 -  Inspeção no Recebimento 
 

3. POP 03 -  Controle de Documentos 
 

4. POP 04 -  Lotação e Seleção Interna 
 

5. POP 05 -  Auditorias 
 

6. POP 06 -  Avaliação de Fornecedores 
 

7. POP 07 -  Compras 
 

8. POP 08 -  Rastreabilidade 
 

9. POP 09 -  Controle de Temperatura e Umidade 
 

10. POP 10 -  Controle Integrado de Pragas e Vetores 
 

11. POP 11 -  Tratamento de Não Conformidades 
 

12. POP 12 -  Ações Corretivas 
 

13. POP 13 -  Armazenamento e Distribuição 
 

14. POP 14 -  Gerenciamento de Reclamações do Profissional 
 

15. POP 15 – Transporte 
 

16. POP 16 -  Treinamento de Pessoal 
 

17. POP 17 -  Gerenciamento de Resíduos 
 

18. POP 18 -  Produtos Vencidos 
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 ANEXO II 
 
 

 REGISTROS 
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