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Data: 03.02.2016 

Local: Auditório 

Participantes: 

Mara Cristina Nolasco Sampaio, Vanessa de Assis Reis, Tereza 

Cristina Duarte, Letícia Mara, Stefane Arruda, Flávia Valério, 

Patrícia Fátima Souza, Ana Carla Dias Leite, Cássia Godoi, Sibely 

Braga, Jessé Chinelles. 

Convidados: 

Ana Maria Mendonça, Analzira Nobre, Antônio Jorge Maciel, Ledice 

Inácia Araújo, Antônio Durval, Thais Yoshida. 

Próxima reunião: - 

 

Decisões 

Ao terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, inicia-se a reunião com 

apresentação em Power Point realizada pela farmacêutica Vanessa e o Supervisor de 

Suprimentos Jessé. Vanessa e Jessé apresentam o elenco dos Medicamentos de Alto custo e 

seus valores mensais para a Instituição. É citado o impacto mensal nas compras destes itens, 

diante do valor estipulado de compras (alçada de compras), de todos os outros insumos 

padronizados. Significa que se há uma grande aquisição de Alto custo dentro do mês, o valor 

restante para compra dos outros insumos padronizados é baixo. Fica decidido que será 

mantido estoque para o medicamento ANFOTERICINA B COMPLEXO LIPÍDICO – para início 

de tratamento para 01 paciente 5mg/kg/dia por 05 dias: 25 frascos (conforme orientação da 

dra Cássia - SCIH) a partir do momento que a diretoria executiva autorizar tal compra 

analisando o momento financeiro atual. A Imunoglobulina Humana não há estoque suficiente 

para o tratamento de um paciente com Síndrome de Guillain Barre. Dra Letícia e Mara 

informam que o tratamento para estes pacientes serão retirados pelo familiar do paciente no 

CMAC Juarez Barbosa. Vanessa apresenta alguns itens da Grade de materiais médico-

hospitalares padronizados para reavaliação e possível despadronização. Discute-se que o 

Cateter de acesso venoso central duplo lúmen é padronizada marca ARROW. Decidido que 

podem ser captadas amostras deste item e de outros insumo para teste; a fim de termos 

possibilidade de expandir os valores captados para os insumos. Assim fica acordado que a 

Farmácia poderá ver itens que tem marca padronizada na Unidade e trabalhar junto a 

captação de marcas com o setor de Compras – para teste. Vanessa apresenta a Película 

protetora spray (Cavilon) e o Creme Barreira (Cavilon). Apresenta a diferença de valores e o 

alto valor estimado mediante consumo mensal. Fica decidido: Película protetora spray 

(Cavilon) - rever padronização por marca – direcionar uso somente para as UTIs (Adulto e 

Pediátrica). Creme barreira (Cavilon): captar novas marcas para teste e adquirir menor preço 

dentre as marcas testadas, aprovadas e cotadas. Mara e Patrícia afirmam que já foram feitos 
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02 testes com novas marcas para este insumo e que foram satisfatórios. Despadronização: 

CÂNULAS METÁLICAS – todas as numerações. CME: ver se tem estoque cânulas metálicas. 

Despadronização CURATIVO HEMOSTATICO ABSORVIVEL 80X125MM e CURATIVO 

ANTIMICROBIANO 10X10cm. Marcar reunião para discussão dos Curativos padronizados e 

revisão desta padronização. Despadronização: CONECTOR VALVULADO C/ DISPOSITIVO 

DE SEGURANCA. Despadronização: CATETER PARA DIALÍSE PERITONEAL 9FR C/ 

2CUFFS. Sem mais para o momento a reunião deu-se por encerrada. 
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