
Considerando:
 
• a marca de mais de 490 mil mortos por COVID-19 no Brasil;
• a sobrecarga de trabalho dos profissionais da saúde que têm sustentado  
  mais de um ano de pandemia;
• as frequentes mudanças nos processos de trabalho e a infraestrutura  
  insuficiente dos serviços de saúde diante do atual cenário de crise sanitária;
• o aumento no consumo de medicamentos, da automedicação e dos riscos  
  associados;
• o uso de novos medicamentos recém-aprovados pela Agência Nacional  
  de Vigilância Sanitária (Anvisa), novas formas de empregar medicamentos  
  já aprovados e aumento da necessidade de importação de medicamentos; e
• a necessidade de monitoramento de possíveis eventos adversos relacionados  
  ao uso de medicamentos, em cumprimento aos princípios da farmacovigilância, 
  conforme alerta a nota nº 132021/GGMON da Anvisa,

As instituições abaixo assinaladas reafirmam o seu compromisso com  
a segurança do paciente e a farmacovigilância. 

O contexto de pandemia configura o cenário ideal para o relaxamento das práticas 
seguras em saúde e a negligência na notificação de eventos adversos. Portanto, 
nossas entidades científicas se comprometem a realizar ações de educação  
e conscientização que visem a proteger a saúde da população, firmando apoio  
à Anvisa por meio desta carta.

Nos comprometemos a:

• Educar a população sobre os riscos inerentes à utilização de medicamentos, como 
  preveni-los e informar às autoridades de saúde caso aconteça algum evento  
  adverso ou queixa técnica;
• Conscientizar os nossos associados, afiliados ou beneficiários sobre a importância 
  da notificação de eventos adversos relacionados a medicamentos no VigiMed;
• Disponibilizar um tutorial de como notificar e um link para o VigiMed na página  
  inicial da homepage da instituição;
• Dar publicidade às notícias divulgadas pela Anvisa sobre uso seguro e problemas 
  relacionados a medicamentos, incluindo as vacinas;
• Realizar uma campanha publicitária anual nas redes sociais e homepages  
  enfatizando a importância da identificação, prevenção, tratamento e/ou  
  notificação qualificada de eventos adversos relacionados a medicamentos.

CARTA COMPROMISSO

_______________________________________________________________________
ABENTI - Associação Brasileira de Enfermagem em Terapia intensiva

 

_______________________________________________________________________
Abramede - Associação Brasileira de Medicina de Emergência

_______________________________________________________________________
AMIB - Associação de Medicina Intensiva Brasileira

_______________________________________________________________________
ISMP - Instituto para Práticas Seguras no Uso dos Medicamentos

 

_______________________________________________________________________
REBRAENSP - Rede Brasileira de Enfermagem e Segurança do Paciente

_______________________________________________________________________
SBA - Sociedade Brasileira de Anestesiologia 

                                                     
_______________________________________________________________________
SBFC - Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica

 
_______________________________________________________________________
SBRAFH - Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde

_______________________________________________________________________
SOBRASP - Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e Segurança do Paciente


