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1. INTRODUÇÃO 

 
 
Recipientes para doses múltiplas são herméticos que permitir a retirada de doses sucessivas 

de seu conteúdo, sem alterar a sua concentração, pureza e a estabilidade da porção restante. 
Considera-se que a forma farmacêutica (se solida, liquida ou semi-sólidas), após abertura da sua 
embalagem primária, esta adquire características de um medicamento extemporâneo. Por isso 
após a abertura, o medicamento passará a ter uma data limite para o uso, que poderá variar entre 
horas, dias ou meses, que depende dá forma farmacêutica, do processo de manipulação, das 
condições de armazenamento (BRASIL, 2012). 

 
 

2. OBJETIVO 

 

2.1 Formalizar e orientar a dispensação dos medicamentos padronizados na UNIMED 
PRIMAVERA apresentados em frascos multidoses e disponibilizar o medicamento para que ele 
possa ser utilizado de forma prática e seguro. 
 
2.2 Padronizar etiqueta adesiva (Figura 01) para registro do responsável pela abertura e 
estabilidade/validade dos medicamentos apresentados em frascos multidoses, após abertura.  
 
2.3. Veicular a lista com as estabilidades dos medicamentos multidoses e cuidados com o 
armazenamento para proteger o medicamento dos agentes externos, tais como microrganismo e 
umidade. 
 
2.4 Controlar a dispensação de medicamentos de uso coletivo. 
 
 

3. CAMPO DE APLICAÇÃO 

 
Este POP se aplica ao Complexo hospitalar (Setor de farmácia, Unidades assistenciais, 

ambulatórios, unidades de diagnósticos, postos de enfermagem, Uti1 e Uti 2) do Hospital Unimed 
Primavera.  

 
 

4. SÍMBOLOS E ABREVIATURAS 

 

- POP: Procedimento Operacional Padrão; 

 

5. EXECUTANTES 
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4.1.  Médico:  Prescrever os medicamentos 

4.2. Farmacêutico: Supervisionar e controlar a dispensação dos medicamentos. 

4.3. Técnico de Farmácia: executar a distribuição. 

4.4. Enfermeiro: Retirar a dose necessária conforme a prescrição médica, utilizando técnica asséptica, 
supervisionar e controlar a administração das doses. 

4.5. Técnico de Enfermagem: buscar o frasco multidoses na farmácia nos horários prescritos. 

 

6. PROCEDIMENTO 

 

6.1.  Funcionários da Farmácia -- Técnico de Farmácia: 

6.1.1. Após a separação dos itens da Prescrição Médica conferindo os dados do paciente (nome 

completo, nome da mãe, data de nascimento), etiquetar o frasco do medicamento multidoses com 

o preenchimento da etiqueta adesiva (Figura 01), especificando a data de abertura (início) e data 

limite para uso (término)  , utilizando a fórmula para cálculo dos 25% do tempo remanescente da 

validade original (Figura 03), preencher o campo do responsável pela abertura; 

6.1.2. Após conferência dos itens da Prescrição Médica por outro funcionário do setor, dispensar o 

medicamento, junto com um adaptador universal e seringas para uso oral. 

6.1.3. Cobrar na conta do paciente a dose correta da prescrição. 

 

6.2.  Enfermagem: 

6.2.1. No ato do recebimento, realizar a conferência do produto com a respectiva prescrição 

médica. Deverá ser assinado o livro de atas de recebimento.  

6.2.2. Para uma administração segura do medicamento, instalar o adaptador universal no frasco 

para encaixe da seringa específica de administração de formas farmacêuticas líquidas via oral - 

não permite o encaixe de agulhas (Figura 02), aspirando o volume desejado; 

6.2.3. O medicamento ficará sob responsabilidade do posto de enfermagem requisitante até que 

haja a conclusão do tratamento do paciente, efetuar a devolução dos frascos para a farmácia 

sempre que tiver a necessidade de uma nova solicitação do medicamento para o setor solicitado. 

 

7. ORIENTAÇÕES 

 

Orientações para formas farmacêuticas semissólidas (como cremes e pomadas) em embalagem 

multidose:  

 

 Caso o produto venha em tubo, espremer pequena quantidade na gaze para aplicar; 

 Caso o produto venha em pote, utilizar uma espátula para retirar o produto; 

 Após aplicar o medicamento na lesão, não voltar a encostar a gaze ou espátula na boca 

do tubo ou do pote para não contaminá-lo;   
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 A embalagem deve ser mantida limpa, com a retirada dos resíduos do produto na tampa 

ou rosca do pote; 

 Nunca usar os dedos para retirar produtos no tubo ou pote; 

 Manter o frasco multidose em áreas restritas de modo a centralizar o manuseio; 

 Sempre que possível, reservar o frasco multidose para o mesmo paciente; 

 Evitar a utilização de frascos multidoses que não contenham conservantes. 

 

Orientações para formas farmacêuticas orais em embalagem multidose: 

 

 Ao destampar o frasco, colocar a parte interna da tampa virada para cima; recolocar a 

tampa no frasco o mais rápido possível; 

 Antes da administração, verificar se o conteúdo está homogêneo e sem grumos; 

 Ao inclinar o frasco para retirar a quantidade desejada, o rótulo deve ficar virado para 

cima, pois assim, se o líquido escorrer, não manchará o rótulo. 

 Manter o frasco multidose em áreas restritas de modo a centralizar o manuseio; 

 Sempre que possível, reservar o frasco multidose para o mesmo paciente; 

 Evitar a utilização de frascos multidoses que não contenham conservantes. 

 

Orientações para formas farmacêuticas oftalmológicas em embalagem multidose: 

 

 Ao destampar o frasco, colocar a parte interna da tampa virada para cima; recolocar a 

tampa no frasco o mais rápido possível; 

 Evitar o contato do frasco com os dedos e/ou com as superfícies das pálpebras ou dos 

olhos; 

 Manter o frasco multidose em áreas restritas de modo a centralizar o manuseio; 

 Sempre que possível, reservar o frasco multidose para o mesmo paciente; 

 Evitar a utilização de frascos multidoses que não contenham conservantes. 

   
 
Figura 01.  Etiqueta adesiva:          
                                            
 

 

 
 
Figura 02. Seringa de multidoses com Adaptador Universal: 
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Figura 03. Fórmula para cara cálculo dos 25% do tempo remanescente da validade original: 
 

 

 

8. CONSIDERAÇÕES  

 
Visando a padronização de utilização dos medicamentos apresentados em frascos multidoses 

segue Anexa a estabilidade de soluções multidoses orais, pomadas, colírios e injetáveis após a 
abertura dos frascos (CEBRIM, 2005). Vale ressaltar que as estabilidades podem sofrer alterações 
conforme o fabricante e/ou alterações nos bulários. As estabilidades dos antimicrobianos são 
disponibilizadas pelo Setor de Farmácia em outra tabela contendo as devidas atualizações, 
conforme o fabricante. Favor solicitar à farmácia. 

 
 
 

9. GESTÃO DE RISCOS 
 
 
 

CATEGORIA 
FALHAS 

POTENCIAIS 
EVENTO PREVENÇÃO 

AÇÔES PARA 
REALIZAR NO 
PROCESSO 
DO EVENTO. 

Assistencial 

Distribuir ou 
dispensar o 
recipiente 
incorreto 

Administrar o 
medicamento 
incorreto ou 

atraso na hora 
de dispensar a 

medicação 

Dupla 
conferencia na 
enfermagem. 

Dupla 
conferencia 

entre o  auxiliar 
de farmácia ou 
farmacêutico, 

treinamento dos 
funcionários. 

Não realizar a 
dispensação 

dos 
medicamentos 

incorreto ou 
troca pelo 

medicamento 
correto 

imediatamente. 
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11. ANEXO - TABELA DE PRAZO DE VALIDADE 
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ESTABILIDADE DE MEDICAMENTO EM  FRASCOS MULTIDOSES APÓS A ABERTURA DO 
FRASCO, CONFORME FORMA FARMACÊUTICA. 

FORMA FARMACÊUTICA ESTABILIDADE 

COLÍRIOS 

28 DIAS APÓS A ABERTURA. ATENÇÃO PARA A  

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO. VERIFICAR  

NA EMBALAGEM DO PRODUTO OU COM A 
FARMÁCIA.  

CONFORME FABRICANTE,  A ESTABILIDADE  PODE  

CHEGAR ATÉ 90 DIAS. 

POMADAS OFTÁLMICAS 

28 DIAS APÓS ABERTURA. 

ATENÇÃO NO ARMAZENAMENTO E  

TEMPERATURA. 

INSULINAS 
28 DIAS REFRIGERADO OU CONFORME BULA. 

ATENÇÃO NO ARMAZENAMENTO. 

SOLUÇÕES ORAIS 

UTILIZAR O CÁLCULO DOS 25% DO TEMPO  

REMANENESCENTE CONSTANTE NA  

EMBALAGEM ORIGINAL OU NO MAXIMO 6 MESES. 

SOLUÇÕES PARA INALAÇÃO 

UTILIZAR O CÁLCULO DOS 25% DO TEMPO  

REMANENESCENTE CONSTANTE NA  

EMBALAGEM ORIGINAL OU NO MAXIMO 6 MESES. 

POMADAS E CREMES 

UTILIZAR O CÁLCULO DOS 25% DO TEMPO  

REMANENESCENTE CONSTANTE NA  

EMBALAGEM ORIGINAL OU NO MAXIMO 6 MESES. 
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ESTABILIDADES ESPECÍFICAS DE MEDICAMENTOS EM FRASCOS MULTIDOSES APÓS 
A ABERTURA DO FRASCO. 

MEDICAMENTO ESTABILIDADE 

ACICLOVIR 5% CREME DERMATOLÓGICO 
- TUBO DE 10G 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem 

ALBUMINA HUMANA (FRASCO-AMPOLA) Deve ser administrada dentro de quatro 
horas após a abertura do frasco, caso 
exceda esse tempo deverá ser descartada. 

AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL; (FRASCO 60 ML) 

14 dias após reconstituição em 
temperatura ambiente (entre 15° e 30°c). 

AMPICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO 
ORAL; (FRASCO 60 ML) 

7 dias após reconstituição em temperatura 
ambiente (entre 15° e 30°c). 

AZUL DE METILENO 2% SOLUÇÃO 
AQUOSA - FRASCO DE VIDRO AMBAR DE 
30 ML. 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

BECLOMETASONA 400 MCG/ML; 
FLACONETE 2 ML 

24h de estabilidade. Após abertura, o 
flaconete deve permanecer em pé e sob 
refrigeração (entre 2 e 8ºc). 

BUDESONIDA 0,25 MG/ML FLACONETE 2 
ML 

12h em temperatura ambiente (entre 15° e 
30°c). Flaconetes devem ser mantidos em 
pé e após abertura a solução deixa de ser 
estéril. 

CAFEÍNA, CITRATO 10 MG/ML FRASCO 50 
ML 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

CÁLCIO 106 MG / CIANOCOBALAMINA 1,5 
MCG / COLICALCIFEROL 100 UI / 
FÓSFORO 72 MG / ZINCO 2MG 

50 dias em temperatura ambiente (entre 
15° e 30°c). 
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CARVÃO ATIVADO PÓ – 20 G Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

ESPIRONOLACTONA 2 MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL FRASCO DE 60 ML. 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

FUROSEMIDA 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL 
FRASCO 50 ML 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

HALOPERIDOL 2 MG/ML, SOLUÇÃO 
ORAL; FRASCO 20 ML 

90 dias em temperatura ambiente (entre 
15° e 30°c) 

HIDROCLOROTIAZIDA 2 MG/ML 
SUSPENSÃO ORAL - FRASCO DE 60 ML. 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

MEIOS DE CONTRASTE Sem estabilidade. Descartar sobras. 

LIDOCAÍNA GELÉIA Utilização em procedimentos estéreis 
como sondagem vesical, etc.: sem 
estabilidade, usar um frasco novo a cada 
procedimento. Demais procedimentos que 
não exigem técnica estéril: validade de 7 
dias, mantido em temperatura ambiente 
(entre 15° e 30°c), manuseio com técnica 
correta evitando a contaminação do 
frasco. 

LIDOCAÍNA – SOLUÇÃO TÓPICA SPRAY Máximo 25% do tempo remanescente 
constante na embalagem original. 
Conservar a cânula em solução alcoólica 
quando não estiver em uso, trocar a 
solução a cada 7 dias. 

LUGOL 2% SOLUÇÃO AQUOSA - 
ALMOTOLIA ÂMBAR DE 100 ML 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
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original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

OMEPRAZOL 20 MG/5ML - SOLUÇÃO 
FRASCO DE 30 ML. 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

OXCARBAZEPINA 6% SUSPENSÃO ORAL 
(FRASCO 100 ML) 

7 semanas após abertura em temperatura 
ambiente (entre 15° e 30°c). 

PAPAÍNA 3%, 6% OU 10% - CREME 
LANETTE Q.S.P. 20 GRAMAS. 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. Atenção: não é recomendado 
guardar as sobras de produtos 
manipulados disponibilizados em sachês. 

PILOCARPINA COLÍRIO 90 dias em temperatura ambiente (entre 
15° e 30°c). 

SILDENAFIL, CITRATO 1 MG/ML - 
SOLUÇÃO ORAL 50ML 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

TINTURA DE BENJOIM SOLUÇÃO – 
ALMOTOLIA 60 ML 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem 

TINTURA DE IODO 2% SOLUÇÃO - 
ALMOTOLIA DE 100 ML. 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
embalagem. 

VASELINA LÍQUIDA - ALMOTOLIA DE 100 
ML. 

Produto manipulado - conforme validade 
determinada pela farmácia de 
manipulação, expressa na embalagem 
original, ou no máximo 30 dias 
temperatura de armazenamento conforme 
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embalagem. 
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