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Campinas, 19 de março de 2018. 

 

Ilmo. Senhor Diretor 

Dr. Jarbas Barbosa da Silva Júnior 

Diretor-presidente 

Diretoria de Gestão Institucional (Diges) 

 

Prezados (as) Senhores (as), 

 

Em reunião convocada pelo Ministério da Saúde, em data de 20/02/2018, 

tomamos conhecimento que um dos argumentos para o desabastecimento de 

medicamentos ocorrera em decorrência de impeditivos apresentados pela ANVISA. 

 

Após análise da situação e da tomada de  conhecimento de alguns documentos, 

bem como da explanação proferida pelo Ilmo. Senhor Diretor Dr. Jarbas Barbosa da 

Silva Júnior, Diretor-presidente, entendemos que a negativa da ANVISA em fornecer a 

autorização de importação reputa-se ao fato que nenhuma das empresas solicitantes 

possui critérios necessários para o procedimento requisitado. Afirmando-se ainda que, 

as empresas em questão não possuíam a autorização para comercializar o fármaco no 

Brasil.  

 

Em determinado caso a empresa sequer tinha autorização para distribuição de 

medicamentos no Brasil (empresa Global), e por consequência não possuía 

autorização da representação do laboratório fabricante (ex: DDR), em outro caso houve 

a apresentação de DDR impossível de se comprovar a veracidade (empresa 

Tuttopharma), sendo que o próprio fabricante informou que a empresa nunca a 

representou   em nenhum país do mundo. (tivemos acesso a um dos DDR´s 

apresentados e as empresas que o assinam não detém o registro do medicamento, bem 

como as assinaturas ali constantes devem ser averiguadas). 

Coadunando com a posição apresentada pela equipe técnica da ANVISA, a 

associação de pacientes AFAG, gostaria de externar, no presente caso, o seu apoio 

fundamentada nas razões que a liberação sem cumprimento da apresentação dos 

documentos exigidos, na  própria Solicitação de Proposta Comercial de 
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Fornecimento encaminhada pelo Ministério da Saúde, poderá acarretar prejuízos 

irreparáveis aos pacientes, eis que não haverá garantia de origem e nem ao menos 

responsabilização e controle de qualidade dos produtos adquiridos. 

 

Por esse e outros motivos de extrema relevância para a proteção aos indíviduos 

portadores de raras enfermidades que, a AFAG, afirma o seu compromisso de buscar 

sempre o melhor para seus assistidos, é que apoia o posicionamento da ANVISA em 

não fornecer  autorizações para importação de medicamentos sem  a apresentação dos 

documentos exigidos no momento da apresentação da proposta. 

 

O intuito da associação, será sempre o  de garantir os direitos dos pacientes 

para que obtenham acesso ao tratamento, contudo com garantia de qualidade e 

segurança do medicamento a ser utilizado.  

 

Por fim, reafirmamos o nosso entendimento de que o direito à saúde – além de 

qualificar-se como direito fundamental, que assiste a todas as pessoas – representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. 

Desde já agradecendo à atenção de V.Sas. e nos colocando à disposição para 

eventuais esclarecimentos, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

AFAG- ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES, AMIGOS E PORTADORES DE DOENÇAS 

GRAVES 

Rep. por Maria Cecília J. B. M Oliveira – Diretora Presidente 


