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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PARECER N. 67/2021 DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA

 

Documentos: 6174752, e ata de reunião, 4493717, item 2.5

Assunto: Pedido de despadronização de medicamentos REMUME

 

Considerando as informações prestadas pela Central de Abastecimento Farmacêu�co - CAF acerca dos
medicamentos vancomicina 500mg frasco/ampola e cloreto de potássio 6% frasco 150mL, os quais não
tem �do movimentação para as unidades de saúde;  

Considerando que os itens não possuem teto cadastrado para os serviços, o que sugere o não interesse
na farmacoterapia que inclui estas especialidades farmacêu�cas, vide documento 6175524;

Considerando que a unidade usuária destes medicamentos não se opõe a despadronização dos itens,
conforme manifestação no documento 6255240;

Considerando a constante verificação que a Comissão de Farmácia e Terapêu�ca, CFT, faz em relação ao
elenco de medicamentos padronizados para seus serviços, a fim de se dispor da lista mais apropriada às
especialidades médicas atendidas e economicamente viável para a Autarquia Municipal de Saúde;

Posto isso, esta Comissão sugere a exclusão dos medicamentos da lista oficial de medicamentos,
conforme descrições abaixo:

 

1. Medicamento:  VENCOMICINA 500MG - CÓDIGO 

Classificação farmacológica: An�microbiano

RENAME: (   ) Sim ( X ) Não

Mo�vo(s):

( X ) Consumo baixo ou inexistente                       (    ) Racionalização da farmacoterapia       (    )
Descon�nuidade de fabricação

(   ) Econômico                                                           (    ) Subs�tuição

Estoque: (   ) Sim  ( X ) Não

 

 

1. Medicamento:  CLORETO DE POTASSIO 6% 150ML - CÓDIGO 

Classificação farmacológica: Repositor eletrolí�co, u�lizado no tratamento da hipopotassemia e
depleção de potássio.

RENAME: (   ) Sim ( X ) Não

Mo�vo(s):

( X ) Consumo baixo ou inexistente                         (    ) Racionalização da farmacoterapia       (    )
Descon�nuidade de fabricação
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(   ) Econômico                                                           (    ) Subs�tuição

Estoque: ( X ) Sim  (   ) Não

 

Assinam eletronicamente o(a) Presidente e o(a) Secretário(a) da Comissão.

 

Documento assinado eletronicamente por Daniele Cavalheiro de Oliveira Zampar, Presidente de
Comissão, em 15/09/2021, às 11:17, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida
Provisória nº 2.200-2 de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

Documento assinado eletronicamente por Daniele Chiara Silva, Secretário(a) de Comissão, em
15/09/2021, às 11:23, conforme horário oficial de Brasília, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2
de 24/08/2001 e o Decreto Municipal nº 1.525 de 15/12/2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.londrina.pr.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 6313937 e
o código CRC E461EBE1.

Referência: Processo nº 60.016254/2021-78 SEI nº 6313937


