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São Paulo, 15 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) 

 

À Excelentíssima Senhora 

      Sandra de Castro Barros 

      Secretária de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde – SCTIE do 

Ministério da Saúde 

 

Assunto: Convite para reunião sobre às dificuldades de acesso a medicamentos imprescindíveis 

ao cuidado à saúde 

Vimos, por meio deste, respeitosamente, convidá-la a participar de reunião para tratar das 

dificuldades de acesso a medicamentos imprescindíveis ao cuidado à saúde, considerando tratar-

se de um relevante problema de saúde pública, com impactos negativos na assistência.  

Informamos que as entidades científicas, aqui representadas, tem realizado reuniões ordinárias, 

sempre na segunda-feira, às 18h, com duração estimada de 1h. Inserido neste contexto, 

gostaríamos que fosse verificada a possibilidade de participar conosco de uma reunião ordinária, 

considerando esta perspectiva de agendamento, o mais breve possível. 

As ações decorrentes deste grupo de trabalho têm sido constantemente direcionadas no sentido de 

beneficiar os pacientes e profissionais de saúde, em qualquer nível de cuidado. Dessa forma, 

colocamo-nos à disposição da SCIT e DAF, para juntos buscamos minorar as dificuldades de 

acesso a medicamentos que ora se apresentam. 

Aguardamos retorno e agradecemos a atenção e a disponibilidade prestada. 

 

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 Costa de 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) 
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