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Notas sobre a distribuição do medicamento imiglucerase 

 
 
 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

O Ministério da Saúde esclarece que não há distribuição de medicamento vencido ou próximo 

de vencimento. É importante ressaltar que após a aquisição e entrega dos medicamentos de 

forma centralizada pela pasta, cabe as secretarias de saúde dos Estados e do Distrito Federal a 

responsabilidade de logística e distribuição para os municípios. É importante destacar o prazo 

de validade para compra de medicamentos é de um ano. 

A pasta informa que não houve entrega do lote C6 112 C11 para o estado de Santa Catarina. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE DO PARANÁ 

Os medicamentos foram doados ao Estado de Santa Catarina em janeiro de 2018. A Secretaria 

de Saúde de SC que definiu o quantitativo que iria precisar e foi informada que eles só 

poderiam ser utilizados por um mês. 

Tínhamos o medicamento em estoque e por isso foi oferecido ao Estado. Qualquer outra 

informação peço que entre em contato com o Governo de Santa Catarina. 

O Paraná tinha os medicamentos em estoque por uma redução de demanda. O envio para 

Santa Catarina foi feito com o alerta para utilização imediata. O Estado do Rio de Janeiro 

também recebeu o medicamento para utilização imediata. 

O Paraná recebe os lotes desse medicamento a cada três meses. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE DE SANTA CATARINA 

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece que a responsabilidade pela aquisição do 

medicamento Imiglucerase, usado por pessoas portadoras com doenças raras, é do Ministério 

da Saúde. O medicamento está em fase de importação. 

O que ocorreu em Santa Catarina foi que o Estado do Paraná ofereceu os frascos 

de Imiglucerase por doação em Janeiro de 2018, sendo que os mesmos iriam vencer no final 

de Fevereiro deste ano. A Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIAF) aceitou o quantitativo 

referente ao consumo de um mês de atendimento no estado.  

A SES ressalta que não saíram medicamentos vencidos do almoxarifado, pois todas as ampolas 

foram distribuídas ainda em Janeiro de 2018 para as unidades catarinenses. A DIAF orientou as 

unidades que entregassem os medicamentos aos pacientes o mais rápido possível e 

utilizassem os mesmos até a data de vencimento (final de Fevereiro de 2018). 

Até o momento, o Ministério da Saúde não entregou para Santa Catarina o quantitativo total 

de Imiglucerase para atendimento no primeiro trimestre de 2018, e não há medicamento 

no estoque. 

 



 

 

SANOFI GENZYME 

1) Gostaria de saber quando este lote [distribuído a SC] foi vendido pela Sanofi ao governo 

federal. 

Este lote foi vendido em 01/08/2016, no total de 10.500 unidades. 

  

2) Também gostaria de saber quais poderiam ser as reações ao usar um 

medicamento imiglucerase vencido. 

A data de validade do medicamento é a data até a qual o fabricante garante a eficácia e 

segurança da medicação. Não há como saber quais as reações ao se usar um medicamento 

vencido, pois todos os estudos são realizados com medicamentos dentro do prazo de validade. 

  

 

  

  

 


