02 de junho 2021
Ofício ABRAMEDE/AMIB/ISMP/SBA/SBRAFH

DE: Associação Brasileira de Medicina de Emergência (ABRAMEDE)
Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)
Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP)
Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA)
Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH)
PARA: Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS)
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS)
C/c: Ministério da Saúde

Assunto: Alerta sobre as *orientações* excepcionais para rotulagem de medicamentos
importados, recebidos como doação, com foco na Segurança do Paciente, emitido em 21
de abril 2021 (Ofício ABRAMEDE/AMIB/ISMP/SBA/SBRAFH)

As orientações contidas no documento “Ofício ABRAMEDE/AMIB/ISMP/SBA/SBRAFH”,
emitido em 21 de abril de 2021, são recomendações e sugestões destas entidades e se referem
estritamente aos 04 (quatro) medicamentos recebidos pelo Ministério da Saúde, a título de doação
naquela ocasião, descrevendo o fabricante, apresentação farmacêutica e a respectiva foto para
cada um dos 04 (quatro) medicamentos, especificamente. Essas orientações não podem ser
extrapoladas para outros medicamentos recebidos posterirormente às referidas orientações, pelos
estabelecimentos de saúde, sem a devida conferência em relação à apresentação farmacêutica.
Alertamos aos profissionais de saúde que leiam atentamente todo o documento que aborda
sugestões de rótulos auxiliares e de cartazes, as quais podem servir como modelo para outros
medicamentos com rotulagem em língua estrangeira, adquiridos ou recebidos como doação por
cada estabelecimento de saúde, visando a comunicação efetiva entre os profissionais que
dispensam e preparam os medicamentos. Novamente alertamos para que os rótulos auxiliares e
cartazes sejam elaborados de acordo com os medicamentos recebidos no estabelecimento de
saúde.
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Diante do exposto, é imprescindível que, para cada medicamento adquirido/recebido com
rótulos e embalagem em *idioma estrangeiro*, sejam elaboradas os respectivos rótulos auxiliares
e cartazes com as informações específicas de cada produto entregue no estabelecimento de saúde.
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