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São Paulo, 02 de junho de 2022 

 

Ofício AMIB/ISMP/REBRAENSP/SBA/SBRAFH/SOBRASP 

De Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) 

     Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP)  

     Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) 

     Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA)  

     Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH) 

     Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP) 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

      Marcelo Antônio Cartaxo Queiroga Lopes 

      Ministro da Saúde 

 

Assunto: Dificuldades de acesso a medicamentos imprescindíveis ao cuidado à saúde 

Vimos, por meio deste, reiterar o disposto no Ofício AMIB/ ISMP/ REBRAENSP/ SBA/ SBRAFH/ 

SOBRASP, enviado em 25 de março de 2022, pelas respectivas entidades científicas (cópia anexa), o 

qual dispõe sobre as “Dificuldades de acesso a medicamentos imprescindíveis ao cuidado à 

saúde”, considerando que, até a presente data, não foi evidenciado retorno referente a esta solicitação.  

Diante do exposto, ratificamos nosso pedido, de solicitar respeitosamente, que sejam adotadas ações 

coordenadas no sentido de contribuir com a regularidade da comercialização dos medicamentos abaixo 

relacionados, tendo em vista todas as implicações e prejuízos clínicos que a ruptura de estoque pode 

ocasionar. 

✓ Neostigmina solução injetável 0,5mg - ampola c/ 1mL  

✓ Atropina solução injetável 0,25mg - ampola c/ 1mL  

✓ Amicacina solução injetável 500mg - ampola c/ 2mL  

✓ Dipirona solução injetável 1g (500mg/mL) - ampola c/ 2mL  

✓ Ocitocina solução injetável 5 UI/mL - ampola c/ 1mL 

Considerando notificações recebidas por diversos estabelecimentos a nível nacional, destacamos ainda 

a dificuldade de acesso referente ao medicamento Cloreto de sódio 0,9% solução injetável, Sistema 

Fechado, nas apresentações em Frasco/bolsa 100mL, 250mL, 500mL e 1000mL. 

 

https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/ministro
https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/ministro
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Colocamo-nos à disposição para contribuir conjuntamente com o enfrentamento deste problema, 

prezando pela saúde e bem-estar da população, para a garantia da assistência integral. 

 

 

Dr. Marcelo de Oliveira Maia 
Presidente da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB) 

 

 

 

Dr. Mário Borges Rosa 
Presidente do Instituto para Práticas Seguras do Uso de Medicamentos (ISMP) 

 
 

 

 

Dr. Silvio Cesar da Conceição 

Presidente da Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente (REBRAENSP) 

 

 

 

 

Dr. Marcos Antonio Albuquerque 
Presidente da Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) 

 
 
 
 

Dr. Leonardo Augusto Kister de Toledo 
Presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH) 

 
 
 
 

Dr. Victor Grabois 
Presidente da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente (SOBRASP) 

 
–– 


