
PORTARIA FS/DE Nº 443 DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 

O DIRETOR-EXECUTIVO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, 

estatutárias e regimentais; e 

CONSIDERANDO:  

- que o planejamento de aquisições de medicamentos e materiais de uso hospitalar é condição 

essencial para assegurar o abastecimento regular e contínuo das unidades de saúde mantidas 

pela Fundação Saúde, sendo que eventuais interrupções podem provocar danos à oferta 

assistencial de qualidade; 

- que a adoção de relação padronizada de medicamentos e materiais faz parte das boas 

práticas de gestão em saúde, contribui para um planejamento, otimiza a aplicação de recursos 

públicos além de gerar economia processual e maior celeridade administrativa; 

- a necessidade de revisão sistemática da relação padronizada para atualização dos insumos 

disponibilizados, bem como promove o envolvimento das equipes técnicas dos serviços e 

produz conhecimento e avaliação sobre o elenco; 

- o Processo nº SEI-080007/006916/2020; 

RESOLVE: 

Art. 1º - Instituir o Grupo de Trabalho para revisão do elenco de medicamentos e materiais de 

uso hospitalar, necessários à produção do cuidado em saúde, bem como revisar/definir o 

consumo médio mensal (CMM) das unidades geridas pela Fundação. 

Art. 2º - Compete ao Grupo de Trabalho: 

I - propor o elenco de materiais e medicamentos de uso geral, bem como os componentes 

especializados por unidades; 

II - revisar o consumo médio mensal das unidades e serviços de saúde. 

III - pactuar fluxos e rotinas para a aquisição e abastecimento dos insumos. 

Art. 3º - Designar para compor o presente Grupo de Trabalho (GT): 

CRISTINA MANSUR ZOGBI - Fisioterapeuta - ID: 5085614-6; 

MARCIA MARIA VILLA NOVA DA SILVA - Médica - ID: 3122536-5; 

MÁRCIA CRISTINA DA SILVA RIANELI - Enfermeira - ID: 3045164-7; 

PAULA TRAVASSOS DE LIMA - Enfermeira - ID: 3067792-0; 

RAPHAEL ANIS REBELLATO FERES - Médico - ID: 4317187-7; e 

SUZETE HENRIQUE DA SILVA - Farmacêutica - ID: 3005273-4. 



Art. 4º - O Grupo de Trabalho poderá convidar outros profissionais para discussão e avaliação 

de insumos específicos. 

Art. 5º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação. 

Rio de Janeiro, 10 de novembro de 2020 

DILSON DA SILVA PEREIRA 

Diretor-Executivo 

 

 


