
Estratégias de apoio para abastecimento 

dos medicamentos do kit intubação para 

hospitais do Estado de São Paulo

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – SES/SP 



ABASTECIMENTO KIT INTUBAÇÃO NOS HOSPITAIS

A responsabilidade pela aquisição, recebimento, armazenamento,

dispensação e monitoramento de estoque de medicamentos em

âmbito hospitalar é de responsabilidade de cada Hospital, sendo que

cada qual, tendo em vista suas peculiaridades de atenção à saúde,

padroniza seu elenco de medicamentos e os adquire com

financiamento específico;



1. Plataforma On-line MEDCOVID-19 – Monitoramento dos estoques e consumos dos Hospitais do 

Estado de São Paulo:

• Auxílio dos gestores na tomada de decisão;

• Guia para remanejamentos;

• Informações semanais ao Ministério da Saúde. 

2. Compra centralizada – CAF-SES/SP é intermediária na compra de medicamentos da ata de 

registro de preço nacional;

3. Distribuição de medicamentos adquiridos por requisição administrativa pelo Ministério da 

Saúde.

ESTRATÉGIAS DE APOIO AOS HOSPITAIS



PLATAFORMA ONLINE MEDCOVID-19

Monitoramento dos estoques e consumo 

dos Hospitais

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – SES/SP 



MEDCOVID - Monitoramento de abastecimento dos medicamentos nos 

hospitais e prestação de contas ao Ministério da Saúde

http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/notas-tecnicas

http://saude.sp.gov.br/ses/perfil/gestor/assistencia-farmaceutica/notas-tecnicas


Sistematização 

das coletas:

COLETA SEMANAL

Segundas-feiras

Envio ao CONASS

Quintas-feiras

MEDCOVID - medcovid.saude.sp.gov.br

https://medcovid.saude.sp.gov.br/#/app/sessions/signIn


MEDCOVID - medcovid.saude.sp.gov.br



MEDCOVID - medcovid.saude.sp.gov.br



INFORMAÇÕES MEDCOVID

• Boletim semanal com informações de abastecimento

• Relatório semanal com informações para o CONASS e Ministério

• Informações que auxiliam remanejamentos entre hospitais (ferramentas gerenciais 

da plataforma)

• Base de dados que subsidia distribuição de medicamentos  (Requisição adm. do 

Ministério da Saúde) 

https://medcovid.saude.sp.gov.br/#/app/sessions/signIn


COMPRA CENTRALIZADA 

Ata de Registro de Preço Nacional

Deliberação nº 114, de 18/12/2020

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – SES/SP 



Em 10/12/2020, na 307ª reunião ordinária, a CIB-SP aprovou as diretrizes para compra

centralizada pela SES/SP para hospitais municipais e estaduais, utilizando-se da ARP

nacional.

Disposições Gerais:

1. A SES/SP fará a aquisição apenas dos medicamentos do KIT Intubação com ARP nacional

vigente;

2. A solicitação de aquisição dos medicamentos poderá ser feita por hospitais sob gestão estadual

e sob gestão municipal do Estado de São Paulo, que integram o PLANO ESTADUAL DE

CONTINGÊNCIA DA COVID-19 (Mapa de Leitos COVID-19);

3. As solicitações de compra serão para:

• máximo 60 dias de consumo dos medicamentos;

• uso exclusivo nos casos de COVID-19;

Deliberação nº 114, de 18 de dezembro de 2020

Deliberação disponível on-line

https://www.saude.sp.gov.br/resources/ses/perfil/cidadao/acesso-rapido/medicamentos/pactuacoes-relativas-a-assistencia-farmaceutica/deliberacao_cib_n_114.pdf


4. Aquisição dos medicamentos para Hospitais sob gestão municipal:

• o município poderá solicitar a compra;

• o ressarcimento à SES/SP, se dará, por transferência de teto MAC;

• o acerto financeiro do município com os serviços sob sua gestão, se houver, é de sua

responsabilidade;

• será realizada APENAS para serviços de saúde localizados em municípios que tenham Decreto

de reconhecimento de calamidade pública;

• A solicitação de compra pelo município deve ser realizada por documento oficial do município, em

papel timbrado e conter as informações descritas em deliberação.

Deliberação nº 114, de 18 de dezembro de 2020



Deliberação nº 114, de 18 de dezembro de 2020

5. Aquisição dos medicamentos para Hospitais sob gestão estadual:

• Os Serviços de Saúde Estaduais que tenham interesse em adquirir os medicamentos

contemplados na ARP nacional deverão manifestar intenção de compra dos itens aos gestores da

(SES/SP);

• A solicitação de compra deve ser encaminhada para os gestores da (SES/SP), para avaliação,

ciência e de acordo e conter informações descritas em deliberação.



Deliberação nº 114, de 18 de dezembro de 2020

Os valores despendidos para compra dos medicamentos serão descontados: 

6. de remanejamento de limite financeiro de média e alta complexidade (MAC) da Gestão 

Municipal para a Gestão Estadual dos hospitais sob gestão municipal.

Ocorrerá de forma excepcional, por uma competência, imediatamente subsequente à competência de 

disponibilização do medicamento ao prestador.

7. dos pagamentos regulares mensais dos contratos de assistência à saúde/SUS dos hospitais 

sob gestão estadual.

Ocorrerá no mês subsequente à disponibilização do produto ao prestador. 



DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS

Requisições administrativa do Ministério da 

Saúde

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – SES/SP 



1. Hospitais que atualizaram a plataforma nos últimos 15 dias;

2. Regra de distribuição publicada no site: 

https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-

destaques/covid-19/grades-de-distribuicao-para-hospitais ;

3. Almoxarifado da CAF-SES/SP entrega diretamente aos hospitais contemplados;

4. Não haverá necessidade de ressarcimento do valor (caráter de doação);

5. Dúvidas de grade: 

• Núcleos de Assistência Farmacêutica do DRS

• E-mail afcovid19@saude.sp.gov.br

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS – REQ. ADMINISTRATIVA

https://www.saude.sp.gov.br/ses/perfil/cidadao/homepage/outros-destaques/covid-19/grades-de-distribuicao-para-hospitais


PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COVID-19

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – SES/SP 



PORTAL DA TRANSPARÊNCIA COVID 19

http://saude.sp.gov.br/



ESTRATÉGIAS NACIONAIS EM ESTUDO

Coordenadoria de Assistência Farmacêutica – SES/SP 



1. Requisições administrativas estão em andamento (aguardando devolutiva das 

indústrias);

2. Aquisição emergencial na indústria nacional para distribuição do estoque de 7 

dias; 

3. Importação emergencial dos itens do Kit em articulação conjunta com Anvisa e 

Ministério da Defesa, para garantir o menor prazo na obtenção e distribuição dos 

referidos medicamentos;

ESTRATÉGIAS NACIONAIS EM ESTUDO



Karina de Oliveira Fatel Martins
Diretor Técnico de Saúde III

Alexandra Mariano Fidêncio
Coordenadora de Assistência Farmacêutica

Dúvidas: afcovid19@saude.sp.gov.br


