GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉ DE SERRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GESTÃO DE ESTOQUES NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID 19
Considerando que devido à pandemia há demanda de todos os países por insumos médico
hospitalares, testes e equipamentos de suporte avançado de vida, o que dificulta a aquisição desses
materiais em tempo hábil para a organização da Assistência;
Considerando que os serviços de saúde encontram como maiores fragilidades manter o estoque
regular de: Teste de diagnóstico (RT-PCR); Teste rápido; Equipamento de Proteção Individual;
A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA através da Coordenação, em fevereiro recomendou ao Setor de
compra/ Gestão SMS, a aquisição de EPIs, Medicamentos e Gases Medicinais, com o objetivo de
reforçar a estrutura da Rede para o enfrentamento da pandemia.
Inicialmente, considerando o incremento dos números da pandemia e a sinalização de uma possível
escassez de matéria-prima, já existindo demora no reabastecimento, em decorrência de
fornecimento irregular de insumos fez-se necessário restabelecer os estoques de segurança de itens
essenciais.
Adicionalmente, realizou compra centralizada para os principais itens, de modo a promover o
adequado abastecimento das unidades.
Foram avaliadas as recomendações da OMS – Organização Mundial da Saúde, para definir quais os
tipos de equipamentos de proteção individual indicados para o tratamento dos pacientes portadores
de COVID- 19 e quais os indicados na prevenção da disseminação do contágio, adequando os EPIs
conforme cada situação de trabalho em setores assistenciais e não assistenciais, a saber, Centro de
Atendimento COVID 19, Hospital Municipal Isadora Alencar, Unidades de Saúde da Família.
Com o atual momento de redução de casos suspeitos, que buscam as unidades, mantém-se a
disponibilização de EPIs para todos os colaboradores da linha de frente, bem como das demais
unidades de atendimento ao público. A meta definida é manter o estoque de EPIs suficientes para 30
dias de atendimento, garantindo o abastecimento adequado até o recebimento das compras
realizadas.
São disponibilizados para os serviços e utilizados pelos profissionais de saúde responsáveis pelo
atendimento de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, além dos trabalhadores das Unidades
de Saúde da Família os itens a seguir:
• Respirador portátil
• Monitor multiparametrico
1) gorro; 2) óculos de proteção ou protetor facial; 3) máscara); 4) avental impermeável de
mangas compridas; 5) luvas de procedimento.
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