
MANEJO  DE  MEDICAMENTOS
IMPORTADOS  -  ORIENTAÇÕES  PARA

AS  EQUIPES  DE  ENFERMAGEM

A Resolução RDC Nº 483, de 19 de março de 2021, permite de forma
extraordinária e temporária, a importação de medicamentos prioritários para uso
em serviços de saúde com a dispensa de regularização sanitária pela ANVISA.

SAIBA COMO REALIZAR O MANEJO SEGURO DESTES MEDICAMENTOS!

Conheça a lista de medicamentos*
Esta lista, publicada pelo Ministério da Saúde, foi
baseada na relação de medicamentos prioritários
para enfrentamento da COVID-19, definida pela
OMS e deve ser disponibilizada em todos os
serviços: https://bit.ly/3xLPim2.

Orgulho de ser REBRAENSP!

REDE BRASILEIRA DE ENFERMAGEM E SEGURANÇA DO PACIENTE

www.rebraensp.com.br

Confira os rótulos das embalagens
Caso receba caixas, ampolas e frascos em idioma
estrangeiro, consulte o farmacêutico. Avise a
equipe caso identifique medicamentos com
embalagens estrangeiras similares a de outros
medicamentos utilizados no Brasil.  

Verifique a concentração
Alguns medicamentos importados possuem
concentrações diferentes daquelas utilizadas no
Brasil. Redobre a atenção no cálculo da dose, na
diluição e no tempo de infusão. Solicite um colega
de equipe para checar as informações!

Adote o protocolo da unidade
Caso a instituição implante protocolo específico
para o uso dos medicamentos importados,
consulte-o e incentive a adesão dos membros da
equipe de enfermagem à sua utilização. Em caso
de dúvidas, consulte o farmacêutico.

Notifique eventuais eventos adversos
Em caso de suspeita de eventos adversos
relacionados aos medicamentos importados,
notifique a gerência de riscos da instituição ou, em
sua ausência, utilize o Sistema VigiMed, da
ANVISA: https://bit.ly/2QNW49W.
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*Imprima um cópia da lista (ou solicite ao farmacêutico) e a mantenha afixada em local visível para todos os profissionais do serviço.
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