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Data: 15.01.2016 

Local: Sala de Aula em frente a TI 

Participantes: 

Mara Cristina Nolasco Sampaio, Vanessa de Assis Reis, 

Narhayanne Toledo, Ana Carla Dias Leite, Viveca Correia de 

Sousa, Tereza Cristina Duarte, Alisson Roberto Vaz. 

Convidados:  

Próxima reunião: - 

 

Decisões 

Ao décimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, inicia-se a reunião 

realizada pela farmacêutica Mara foram discutidas, as solicitações de inclusão de 

padronização de etiquetas auto-adesiva p/ impressora zebra, para identificação de 

prontuários, a Comissão decidiu padronizar o item, a fim de otimizar os processos de 

identificação de prontuários. As ocorrências negativas de cateter intravenoso periférico Nº 24 

da marca Labor Import e Descarpack, foi negativada a Marca Labor Import para esse 

tamanho de catéter, a marca Descarpack não foi negativada. Foi sugerido pela farmacêutica 

Vanessa, a busca de treinamentos para o uso de cateteres intravenosos da marca Smith, 

que é negativada no hospital, mas que possui boa aceitabilidade no mercado, para buscar 

novas marcas a serem adquiridas. Houve ocorrência negativa da agulha 13x4,5 da marca 

NPH, mas não foi favorável a decisão da Comissão de padronização, tendo em vista que foi 

um evento pontual ocorrido na UTI adulto, de uma profissional com pouca técnica para 

manusear perfuro cortantes. Ocorrência negativa de sonda enteral Nº12 da marca Surgyplast 

Minas, a decisão da comissão foi favorável à ocorrência e negativou a marca, devido a 

qualidade bem inferior do material. Ocorrência negativa de Luva p/ procedimento não estéril 

da marca Embramac, que também teve parecer favorável da comissão, a marca Embramac 

foi negativada. Ocorrência negativa de seringa da marca SR, foi relatado que a seringa desta 

marca oferecia grande resistência para se manuseá-la, exigindo muito esforço do 

manipulador, mas foi constatado que houve um problema pontual e que a marca que é 

adquirida a longa data pelo hospital não apresentou este problema em outras ocasiões, logo 

a marca não foi negativada. Ocorrência negativa de cateter duplo lúmem da marca Intra 

Special Catheters, os catéters apresentam problema com o fio guia, entortando no 

procedimento e oferecendo risco aos pacientes, devido a criticidade do item foi decidido pela 

comissão negativar a marca Intra Special Catheters. Foi solicitada a inclusão de Fio Monocry 

pela dermatologia, mas a comissão decidiu verificar a possibilidade de substituição pelo fio 

Vicryl, pois o valor deste é considerado alto e possuem função similar. E por fim houve mais 

uma solicitação de inclusão de Atropina 0,1% solução oftálmica, este medicamento possui 

várias solicitações de compras emergenciais de medicamento não padrão para a farmácia, 
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haja vista seu uso foi favorável pela comissão sua padronização na grade de medicamentos 

do hospital. Sem mais para o momento deu-se por encerrada a reunião. 
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