Informativo ABHH e SBTMO – 03. Abril 2017
Situação das drogas anteriormente fornecidas pela GSK
1. Clorambucil:
a. Estarão disponíveis para distribuição a partir da semana do dia 14.04.2017
16.400 unidades. Tendo em vista o consumo histórico de 2000 unidades/
mês se espera que esta quantidade supra o mercado por alguns meses.
b. A ABHH está buscando alternativas como a manipulação da medicação por
uma farmacêutica local a fim de ficar menos dependente de apenas um
laboratório, no caso ASPEN.
2. Melfalano endovenoso:
a. Ainda há no Brasil 2000-2500 frascos que estão sendo distribuidos em
pequenas remessas. Está previsto para chegar novo lote com 4000 frascos
(já estão em trânsito) ainda este mês.
b. Vamos tentar liberar estes 6500 frascos até 03.05 agora em lotes maiores
para que possam ser todos entregues até 03.05.2017. Após esta data terão
que ser entregues pela GSK para a ASPEN. Caso isto ocorra, de início a ASPEN
quer manter a estratégia de distribuição atual para evitar estoques em um
hospital e falta nos demais.
c. Dois laboratórios pediram amostras para a GSK para testes de equivalência.
Isto significa que poderemos em breve ter produção nacional (local) do
medicamento o que certamente contribuiria para minimizar a falta. Um
destes laboratórios entrou em contato via ANVISA, o que significa que o
ministério da saúde parece finalmente ter acordado!
Quanto à ASPEN ja tiveram reuniões com a ANVISA e ministério da saúde e mostraram o
interesse em manter o fornecimento das medicações, mas estão agora em negociação dos
preços.
Acreditamos desta maneira que as informações agora começam a ser de esperança de que
em breve teremos o mercado nacional normalizado!
Agradecemos a todos pela colaboração nestes meses tão difíceis que passamos e ainda
teremos que passar, mas esperamos que seja por pouco tempo.
Atenciosamente,
Ângelo Maiolino – ABHH
Belinda Simoes – SBTMO

