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Nota da Shire sobre disputa com a Global por contrato com o Ministério da Saúde – 15/3/18 

 

“A situação do desabastecimento de medicamentos de doenças raras continua sem solução por conta 

das decisões do Ministério da Saúde, que, por sua vez, insiste em responsabilizar a ANVISA e os 

laboratórios pela falta de medicamentos. Após meses tentando solucionar com o Ministério da Saúde 

a situação, a Shire se reuniu ontem com integrantes do Ministério da saúde, entre os 

quais o Sr. Ministro da Saúde, Sindusfarma e outras indústrias farmacêuticas. Ao final da reunião, o 

Ministério da Saúde informou que analisará as sugestões debatidas em reunião para, então, decidir 

pelo cancelamento ou manutenção das contratações feitas com empresas não autorizadas para 

distribuir medicamentos.  

  

As sugestões feitas foram a desclassificação de distribuidores que não apresentam a documentação 

técnica necessária à importação e distribuição dos medicamentos e, principalmente, não possuem o 

medicamento para cumprir com o contrato com o Ministério da Saúde e, portanto, abastecer o 

mercado. A obrigatoriedade dessa documentação está prevista na legislação vigente e 

a ANVISA cumpre com as normas vigentes aplicáveis ao requerê-la. Vale ressaltar que esta exigência 

garante a segurança ao paciente, pois atesta que o medicamento a ser importado é efetivamente 

legítimo e de com suaqualidade preservada. 

  

Priorizando o tratamento dos pacientes, reiteramos que a Shire sempre se colocou à disposição do 

Ministério da Saúde em diversas oportunidades para ajudar na solução do desabastecimento do 

medicamento ELAPRASE®(Idursulfase), indicado para o tratamento da Mucopolissacaridose tipo II, e 

evitar o enorme prejuízo aos mais de 100 pacientes que se encontram sem medicação desde 

agosto/2017. Além disso, a Shire notificou o Ministério informando que possui em estoque a 

quantidade suficiente para o fornecimento do medicamento ELAPRASE® (Idursulfase) e que o referido 

estoque encontra-se disponível no Brasil, sendo possível o imediato fornecimento deste medicamento 

para o Ministério da Saúde, de forma a garantir a continuidade do tratamento terapêutico para os 

pacientes que dele necessitam.  

  

Entretanto, em 09 de janeiro de 2018, foi publicado o Extrato de Dispensa de Licitação nº 586/2017 

UASG 250005, que determinou a distribuidora Global Gestão em Saúde S.A. como a contratada e, 

portanto, responsável pela entrega do produto ELAPRASE® (Idursulfase) ao Ministério. A Global 

Gestão em Saúde S.A. teve o prazo de 15 dias para fazer a entrega do produto, prazo encerrado no 

dia 25/01/18, e não o fez. Passados mais de 45 dias do fim desse prazo, a Global segue sem cumprir 

com sua obrigação de entregar o produto. 

  

A Shire esclarece também que não possui relação comercial com a empresa Global Gestão em Saúde 

S.A. E por prezar pela ética, responsabilidade, qualidade e segurança em toda cadeia de suprimentos, 

a Shire exige que potenciais parceiros passem por um processo de análise dos requisitos mínimos 

exigidos por lei a um distribuidor de medicamentos, bem como auditorias de conformidade, exigidos 

por suas diretrizes globais para assim homologar novos distribuidores.  

  



Em defesa do tratamento dos pacientes brasileiros, a Shire entrou com um processo contra Global 

Gestão em Saúde S.A e o Ministério da Saúde, que corre na 17ª Vara Federal do Distrito Federal, 

para que se reconheça a impossibilidade – e incapacidade técnica – da Global Gestão em Saúde S.A 

vender o medicamento ELAPRASE® (Idursulfase). 

  

Nos autos do processo judicial em que discute o tema, aShire informou ao Ministério da Saúde, que 

o lote de ELAPRASE® (Idursulfase) apresentado pela Global Gestão em Saúde S.A em sua proposta 

comercial para o Ministério não existe. Até o momento, estamos sem respostas do Ministério da 

Saúde e da Global sobre o lote inexistente. 

  

Reiteramos a nossa preocupação com a descontinuidade do tratamento e o impacto na qualidade de 

vida desses pacientes, a Shire, fabricante e única fornecedora do produto ELAPRASE® (Idursulfase) 

no país, está – assim como sempre esteve – aberta para dialogar com o Ministério da Saúde visando 

garantir o tratamento vital desses pacientes.” 

 


