
 

 

Ofício AMIB/ISMP/REBRAENSP/SBA/SBRAFH/SOBRASP, à Diretoria do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 
– DAF/MS, Assunto: Dificuldades de acesso a medicamentos essenciais à assistência hospitalar, em 31/05/2022 

São Paulo, 01 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 Diretoria do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos – DAF/MS  
 
Ilma. Sr.ª. Ediane de Assis Bastos 

 

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

 

Na qualidade de entidades científicas, entendemos que o desabastecimento pode representar um grave 
problema de saúde pública. Por este motivo, registramos nossa preocupação relacionada às “dificuldades 
de acesso a medicamentos imprescindíveis ao cuidado à saúde”, considerando notificações recebidas 
por diversos estabelecimentos a nível nacional. Dentre as demandas recebidas, identificamos os 
medicamentos abaixo, como sendo recorrentes, cuja escassez gera prejuízo clínico, com impacto 
significativo nos resultados assistenciais. 

• 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 
• Cloreto de sódio 0,9% solução injetável, Sistema Fechado (Apresentações: Frasco/bolsa 

100mL, 250mL, 500mL e 1000mL) 

Diante do exposto, solicitamos respeitosamente que sejam adotadas ações coordenadas, no sentido de 
contribuir para a regularidade de acesso a estes medicamentos, tendo em vista todas as implicações e 
prejuízos clínicos que a ruptura de estoque pode ocasionar, ao mesmo tempo que nos colocamos 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 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) 


