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ESCLARECIMENTOS SOBRE SEGURANÇA DOS REPELENTES ADQUIRIDOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

Segue anexo Ofício Circular n° 44/2018/CGAFME/DAF/SCTIE/MS, juntamente com os estudos de Fototoxicidade e 

Fotossensibilização; e Avaliação de Compatibilidade Dérmica apresentados pelo fabricante dos repelentes. O ofício trata da 

vinculação em mídias sociais de vídeo com conteúdo questionador sobre a segurança do produto. O relatório conclui que não há 

evidências de que a reatividade da formulação do repelente nas superfícies e/ou materiais citados possam ser comparadas a 

reatividade do produto quando aplicado à pele humana. 

ERRO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE OSELTAMIVIR 45 MG e 75 MG 

Não obstante a sazonalidade de Influenza estar no final, cabe repassar a informação vinculada pelo Ministério da Saúde acerca das 

embalagens de alguns lotes de oseltamivir 45 mg e 75 mg que contem erroneamente a frase “Uso sob prescrição médica com 

retenção de receita”, considerando que este medicamento não pertence mais a lista C1 da Portaria 344/98. Segue Ofício 

40/2018/CGAFME/DAF/SCTIE/MS com o lotes referidos.  

RECOLHIMENTO DE LOTES DE RIFAMPICINA 30MG/ML SUSPENSÃO ORAL E ORIENTAÇÕES PARA PREPARO DE 

PIRAZINAMINA SUSPENSÃO ORAL A PARTIR DO COMPRIMIDO 

Informamos que o medicamento pirazinamida 30 mg/ml suspensão oral, distribuído para o tratamento de tuberculose, produzido 

pelo Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), apresentou lotes com formação de cristais, motivo pelo qual deverão ser 

recolhidos. Caso haja em estoque no Município os lotes 1609001, 1609011, 1704003 e 1707001, solicitamos que o estoque 

seja encaminhado ao Núcleo Regional de Saúde (NRS) de referência (nos casos de Municípios vinculados a NRS) ou à Central 

Estadual de Abastecimento Farmacêutico (nos casos de Municípios da Microrregião de Campo Grande). No mês de outubro, na 

oportunidade da distribuição dos medicamentos aos NRS, serão recolhidos os volumes para posterior destino pela Central 

Estadual de Abastecimento Farmacêutico.   

Considerando que não há estoque de outros lotes no Ministério da Saúde e não há previsão concreta de regularização da situação, 

segue Nota Técnica n° 185/2018/CGAFME/DAF/SCTIE/MS com as orientações para o preparo da pirazinamida 50 mg/ml 

suspensão oral a partir de pirazinamida 500 mg comprimido. Favor dar publicidade à notícia. 

 TREINAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE E EXTINÇÃO DO RELATÓRIO FÍSICO DA GESTÃO FINANCEIRA DOS 

RECURSOS DA AF BÁSICA PARA A CAF/SES 

Informamos que foi solicitado ao Tribunal de Contas do Estado treinamento prático sobre a Prestação de Contas dos recursos 

financeiros da Assistência Farmacêutica Básica, a pedido dos Municípios. Assim que a data estiver definida daremos publicidade. 

Ainda, informamos que foi publicada no Diário Oficial do Estado n° 9654, de 14 de maio de 2018, a extinção do envio do 

Relatório Físico da Gestão Financeira dos Recursos da Assistência Farmacêutica Básica em formato de planilha Word, que eram 

encaminhados para a Coordenadoria Estadual de Assistência Farmacêutica Básica, conforme Resolução Nº 021 CIB/SES/MS em 

anexo. 
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