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ASSUNTO: MELFALANO ENDOVENOSO ASPEN
Em 07 de agosto recebemos um comunicado da ASPEN que houve um atraso na “elaboração, compra
e implementação dos novos materiais de rotulagem de Alkeran Injetável, e que a mesma não
conseguiria disponibilizar novos lotes antes do esgotamento do estoque da GSK”, que findaria no final
de Agosto.
Havia ainda a informação de que o fabricante atrasaria o envio do material de final de agosto para
final de setembro o que levaria a uma falta de produto nos meses de setembro e outubro 2017. E
finalizava com a afirmação de que “A partir de Novembro, esperamos retomar a comercialização
regular do produto, já sob a titularidade da Aspen Pharma.”
Em 03 de novembro entramos em contato novamente com a ASPEN Pharma e a informação era de
que “Estamos concluindo o controle de qualidade dos lotes recebidos e, a partir da segunda-feira
10.11.2017, já começaremos a disponibilizar o produto.”
Como continuávamos com dificuldade de comprar a medicação novamente esta semana entrei em
contato, pois havíamos entendido que a partir de novembro o fornecimento seria REGULAR. A
resposta recebida ontem foi “Sim, desde novembro, nós conseguimos restabelecer a comercialização
do produto que esteve em falta nos meses de agosto e setembro, por atraso na implementação das
novas artes Aspen. No entanto, é importante ressaltar que o volume recebido em novembro seguiu a
previsão de vendas e plano de distribuição fornecidos pela GSK, na ocasião da transferência de
titularidade.
Desta maneira, podemos dizer que o mercado se encontra abastecido, porém, ainda necessitamos
gerenciar o estoque por meio do cadastro dos pacientes via SAC Aspen, bem como manter a
distribuição centralizada na Oncoprod (assim como era feito pela GSK) para que não falte produto no
futuro. Nosso plano é aumentar gradativamente os níveis de estoque para que, a partir de maio
2018 (tentativo, pois temos limitação de capacidade fabril), nós possamos distribuir o produto sem
restrição.”
Na prática até maio de 2018 será necessário ainda o envio dos dados de iniciais, data de coleta,
indicação e protocolo, número de frascos, data condicionamento para compra da medicação.
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