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Flávia Valério de Lima, Ana Maria Mendonça, Jessé Chinelles, 

Vanessa de Assis Reis,  

Convidados: Daniela Cruvinel C de Paula 
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Decisões 

Ao vigésimo nono dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, inicia-se a reunião da 

Comissão de Padronização. Mara convida a Odontóloga Daniela, para participação da reunião para 

esclarecimento dos itens referente a quantidade e valores dos materiais solicitados, que serão 

utiliazados. Solicitação de inclusão 1) sugador cirúrgico descartável estéril, solicitado pela 

Odontóloga Isadora, justificativa: utilizado para sugar sangue e líquidos durante cirurgias intraorais. 

Tem como vantagem ser estéril, descartável, ter tamanho ideal para locais de difícil acesso e 

possuir menor custo em relação as sondas de aspiração. Parecer da CPMME: padronizar meta 

inicial 1 pacote  de 40 unidade por 2 meses. Observações Levantadas: precisa ver custo e 

quantidade que vem em caixa com 40 unidades com valor médio de R$47,90. 2) Sugador 

descartável odontológico, solicitado pela odontóloga Isadora, justificativa: utilizado para fazer 

aspiração de saliva e/ou secreções que estejam presentes no momento da higienização e do 

exame clínico da cavidade oral. É um meio mais barato de ser utilizados todos os dias do que a 

sonda de aspiração. Parecer da CPMME: padronizar meta inicial 600 unidades mês. Observações 

levantadas: precisa ver custo e quantidade, caixa vem 40 unidades no pacote, com valor médio de 

R$5 a R$6 – consumo médio de 600 unidades mensal. 3)Omcilon A orabase, solicitado pela 

odontóloga Isadora. Justificativa: é indicado para pacientes que necessitam de tratamento auxiliar 

oral e para alívio temporário de sintomas associados com lesões inflamatórias e lesões ulcerativas 

resultantes de trauma. Parecer da CPMME: padronizar meta inicial 30 unidade mês e avaliar 

consumo mensal. Observações: valor médio R$10,00 a unidade. Durante a reunião foi levantado a 

problemática de execução das atividades da odontologia., devido a falta de materiais e insumos 

como escova de dente e foi contemplado ainda a situação das rotinas de aspiração e Flávia 

solicitou que a Isadora da odontologia faça uma CI sugerindo mudança de rotina de aspiração, 

explicando importância de cada etapa. Foi definido ainda verificar estoque destes materiais 

(sugadores) no condomínio devido a utilização da unidade estar pequena. Quanto ao uso de 

oncilon a odontóloga Daniela fala da importância de se padronizar e foi solicitado novamente pedir 

parecer da SCIH, quanto ao uso do tubo da pomada, pois provavelmente deverá padronizar 1 tubo 

por paciente. Foi informado ainda que os kits individuais estarão disponíveis na unidade na 

segunda feira, será prioridade para UTI e pacientes que não terão como trazer seu kit individual. Se 
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mais para o momento a reunião deu-se por encerrada as onze horas e trinta minutos. 
 

 

 

Pendências Responsáveis 

1.   
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