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Ref. 

 

       Após um ano de Pandemia COVID 19, e sem uma definição de seu final, todos os processos de trabalho, 

consumo, rotinas e protocolos hospitalares fazem parte agora de uma outra realidade.  

       As adequações e adaptações foram inúmeras: 

 

 IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ÁREAS:  

 UR: Unidade Respiratória 

 ER1: Enfermaria Respiratória 1 

 ER2: Enfermaria Respiratória 2 

 UTI COVID-19 

 Ampliação do quadro de profissionais para atender à nova demanda 

 Ampliação do Parque Tecnológico com aquisições e locações de equipamentos 

 Nova realidade no perfil de consumo de drogas 

 

 BLOQUEADORES NEUROMUSCULARES: 

        Os bloqueadores neuromusculares (BNMs) são drogas que interrompem a transmissão neuromuscular 

dos impulsos nervosos na junção neuromuscular esquelética, causando a paralisia dos músculos. 

       Eles são utilizados com anestesia, permitem que o anestesiologista faça a intubação do paciente, facilitam 

a ventilação e promovem boas condições operatórias. 

       Os BNM são também utilizados nos pacientes sob ventilação mecânica, promovendo manutenção de 

parâmetros ventilatórios  mais adequados, garantindo a troca gasosa mais eficiente.  

 

CONSUMO MÉDIO ANUAL DE BNM PRÉ-PANDEMIA NO HMP: 

 Rocurônio: 1400 frascos 

 Atracúrio:  300 frascos 

 Pancurônio:  120 frascos 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA 
COMUNICAÇÃO INTERNA – CI 

 
 

 Cisatracúrio:       300 frascos 

 Suxametônio:     150 frascos 

 Vecurônio:   30 frascos 

CONSUMO MÉDIO ANUAL DE BNM NA PANDEMIA NO HMP: 

 Rocurônio: 25000 frascos 

 Atracúrio:            1600 frascos 

 Pancurônio:          600 frascos 

 Cisatracúrio:         1600 frascos 

 Suxametônio:        200 frascos 

 Vecurônio:             50 frascos 

         O aumento expressivo e exponencial no consumo dos BNM foi forçado pela quantidade de pacientes 

que precisam se manter em ventilação mecânica em nossa UTI COVID-19.  

         Cada paciente permanece, em média, 3 semanas em ventilação mecânica,de forma ininterrupta e 

contínua,  consumindo 14 frascos/dia de Rocurônio, para dar um exemplo prático.  

           Atualmente, especificamente nos dados produzidos no mês de janeiro, identificamos aumento 

importante de atendimentos na UR (Unidade Respiratória), bem como uma questão de grande preocupação 

a nível nacional, a saber:  a nova cepa identificada nos casos de Manaus.  Desde 31/01/2021 temos uma 

paciente do sexo feminino, 39 anos, internada em nossa UTI COVID 19, moradora de Paulínia, procedente de 

Manaus em 25/01/2021, já sintomática desde 18/01/2021.  Ou seja, Paulínia já entrou na geografia da nova 

cepa circulante.  

           Além do aumento numérico de atendimentos, em tendência crescente desde final de dezembro de 

2020 , observamos mudança drástica no perfil de criticidade dos pacientes atendidos e internados, com 

necessidade de adaptação de parte da  Enfermeria Respiratória para abrigar leitos para pacientes em 

ventilação mecânica, ou seja, em intubação orotraqueal  (IOT), elevando nossa taxa de ocupação de UTI  

COVID 19  acima de 100% (devido a pacientes em IOT fora da UTI).  No dia de hoje,em 130%.   

         Dessa forma, segue solicitação para compra emergencial das drogas que compõem  a categoria 

farmacológica denominada  Bloqueadores Neuromusculares, por 180 dias, enquanto se conclui o processo 

licitatório anual,em trâmite através do  Protocolo 28434/2020:  

 Atracúrio: 800 frascos 

 Cisatracúrio: 800 frascos 

 Rocurônio: 6000 frascos 

 Suxametônio:   100 frascos 

 Vecurônio:     25 frascos 

 Pancurônio:         300 frascos 
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Atenciosamente, 

 

Dra. Maria Bernadette Zambotto Vianna 

Assessora Especial de Políticas Públicas I 

Superintendência HMP 

Recebido por:                                                                        Data:  

 


