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Compras no Supermercado 

 Como você realiza suas compras no supermercado? 
 
 
Alguém utiliza ou já utilizou o serviço de entrega das compras em 
casa? 
 
 
Se você levou as compras pessoalmente, poderia passar ao 
shopping antes de ir para casa guardar as compras? 
 
Você compra produtos que estejam com  
a integridade comprometida? 



Como armazenar produtos médicos hospitalares? 

Podemos segregar os produtos de diferentes características? 
 
 
Deve existir alguma proteção para armazenar e/ou transportar alguns 
tipos de produtos? 
 
 
Qual a ordem para colocar os produtos nos carros para transporte? 
 
 
Quais os impactos da perda de integridade das embalagens? 
 
 
 



O que significa este símbolo? 

a) Não posso molhar 
 

b) Posso empilhar mais de 10 caixas 
 
c) Material Frágil 
 
d) Posso empilhar até 10 caixas 
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Este material é estéril. 

a) Verdadeiro 
 
 
b) Falso 
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Estéreis: 
Produto submetido a total eliminação da vida microbiológica 
destes materiais. É diferente de limpeza e diferente de assepsia. 
Como exemplo, uma tesoura cirúrgica pode ser lavada, e ela 
estará apenas limpa. Para ser esterilizada é necessário que seja 
submetida a processo que origine a eliminação de todas as 
bactérias, seus esporos, vírus e fungos.  
 
 
Não estéreis: 
Produtos não-estéreis são aqueles nos quais se admite a 
presença de carga microbiana, embora limitada, tendo em vista 
as características de sua utilização. A atenção no controle dos 
produtos não estéreis 
assegura que a carga microbiana presente, seja no aspecto 
qualitativo ou quantitativo, não comprometa a sua qualidade final 
ou a segurança do paciente. 
 
 
 
 



O que significa este símbolo? 

a) Não posso molhar a caixa 
 

b) Este lado para cima 
 
c) Material Frágil 
 
d) Esta caixa contem um guarda-chuva 
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a) Não posso molhar a caixa 
 

b) Medicamento de Alta Vigilância 
 
c) Material Frágil 
 
d) Esta caixa contem taças 
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COMO IDENTIFICAR ORIENTAÇÕES 
DA EMBALAGEM?  

Empilhamento 
máximo 

Não molhar 

Frágil 



http://dc620.4shared.com/img/Dm4Wvgkp/s7/correto.png


Materiais médico hospitalares estéreis 

Você identifica algo incorreto 
nesta figura? 
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Você está trabalhando na central de etiquetagem, 
onde você colocaria a etiqueta? 

a) b) a) 



Quantas ocorrências com Bibag furada/ vazando 
tivemos em 2012? 

a) 1 
 

b) 13 
 
c) 22 
 
d) 75 
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O conector de uma Bibag 

NÃO deve ter contato 
direto com a embalagem 

de outra Bibag.  



Quanto as farmácias gastam com quebras e perdas 
de medicamentos por ano? 

a) R$1.000,00 
 

b) R$20.000,00 
 
c) R$100.000 
 
d) R$350.000 
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Trabalho na farmácia da UTI e preciso descartar 
uma ampola quebrada. Qual o recipiente correto? 

a) 

c) d) 

b) b) 



Para onde vão os medicamentos vencidos 
após o descarte da farmácia? 

a) Incineração 
 

b) Aterro sanitário 
 
c) Reciclagem 
 
d) Esgoto 
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Obrigado. 

comite.farmacia@hsl.org.br 
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