
NOTA TÉCNICA Nº 02/2021

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO LEVANTAMENTO DAS INFORMAÇÕES DOS
ESTOQUES E CONSUMOMENSAIS DOS MEDICAMENTOS DO KIT INTUBAÇÃO

Considerando as ondas de aceleração da doença covid-19 e a necessidade de garantir

medicamentos para a realização do procedimento de intubação nos serviços de saúde

municipais ou de gestão compartilhada com o SUS, vem sendo orientado pelo CONASS e

CONASEMS, que os serviços que realizam intubação oro-traqueal, preencham semanalmente,

o levantamento das informações dos medicamentos do kit intubação informando o estoque

disponível no dia do preenchimento e consumo médio mensal (CMM) do medicamento no

serviço.

Essa nota técnica vem atualizar as orientações da Nota Técnica nº 01/2021.

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES PARA O PREENCHIMENTO:

- Os medicamentos não padronizados no serviço deverão ter o campo de preenchimento de

estoque e CMM deixado em BRANCO;

- Caso o serviço opte pelo uso do item não padronizado - deverá ter preenchimento de

estoque, mesmo que seja zerado e do CMM - caso não sejam preenchidos, gera inconsistência

no envio das informações ao CONASS ;

- Todos os campos de estoque que forem informados deverão ter os campos de CMM

informados - as informações de CMM não ficam gravadas de um link para o outro e a falta de

preenchimento gera inconsistência no envio das informações ao CONASS;

- Deve se obervar o correto preenchimento do número do CNES e do NOME DO SERVIÇO, o

preenchimento deverá ser pelo serviço e não pelo Almoxarifado/CAF;

- Deve ser informado o número total de leitos e o número de leitos que realizam intubação;

- A divulgação do link para preenchimento, ocorrerá sempre as segunda-feiras e se dará por

meio do grupo de farmacêuticos dos serviços que realizam intubação oral traqueal criado no

whatsapp , todos os responsáveis pelos serviços municipais de saúde que realizam intubação



deverão estar incluídos neste grupo, quem não estiver incluído pode enviar mensagem para o

contato (27) 99963-4288 - Mariana Meneguelli.

- O preenchimento deve ocorrer até toda quarta-feira às 12horas.

- Para o cálculo do consumo médio mensal, o responsável poderá utilizar uma das diversas

modalidades de cálculo que se encontram disponíveis, conforme referências abaixo;

- Após a análise das informações do levantamento semanal, é liberado um quantitativo de

medicamentos do kit intubação que foi disponibilizado ao Estado do Espírito Santo para os

serviços que apresentarem CMM dos itens menor que 01 mês de abastecimento;

- Os medicamentos do kit intubação tem chegado de doações de empresas, de outros países

ou de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e em algumas situações precisam passar

por nova rotulagem no serviço, conforme referências dos documentos orientativos abaixo;

- Os medicamentos são liberados para a Assistência Farmacêutica dos municípios e estarão

disponíveis no Almoxarifado da GEAF da Secretaria Estadual de Saúde, localizado no prédio

antigo da avenida beira mar, próximo a Prefeitura de Vitória, telefone de contato: 3636-8422.

Não é necessário agendar, e precisa levar caixa térmica compatível ao volume de

medicamentos a serem retirados.

DOCUMENTOS REFERENCIADOS:

https://www.amib.org.br/fileadmin/user_upload/amib/2021/abril/24/ORIENTACOES_SOBRE_

O_MANEJO_DE_MEDICAMENTOS_IMPORTADOS_RECEBIDOS_COMO_DOACAO_COM_FOCO_

NA_SEGURANCA_DO_PACIENTE_.pdf

http://www.sbrafh.org.br/inicial/orientacao-para-estimativa-de-consumo-diario-de-

medicamentos-do-kit-intubacao-por-leito-conforme-doses-terapeuticas-preconizadas/

Elaborada por: Mariana Meneguelli D’Agostin - membro da CT da AF do Cosems/ES no GTTAF/Conasems

- em 15/06/2021.
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