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São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
À Sociedade Brasileira de Dermatologia

Assunto:

Posicionamento

reativo

sobre

o

desabastecimento

combate

e

tratamento

informa

que

do

medicamento para Hanseníase no país

A

Novartis,

comprometida

negligenciadas
adequação

com

o

como a hanseníase,

da

produção

do

medicamento

precisou

de

doenças

verificar

a

poliquimioterapia (PQT), distribuído

gratuitamente à Organização Mundial da Saúde (OMS), em razão das novas diretrizes
de padrão e limite toxicológico de qualidade impostos pelo FDA (Food and

Drug

Administration - agência reguladora dos EUA).
Esse

processo

atrasou

o

embarque

para o Brasil, mas o mesmo já foi

solucionado.Entendendo a necessidade do medicamento para o tratamento da doença
no Brasil, a Novartis tem colaborado com o Ministério da Saúde para encontrar
soluções logísticas junto à OMS que possam suprir essa demanda. A Novartis
entregou ao Ministério da Saúde do Brasil mais de 145 mil blisters em 2020 e outros
51 mil blisters em janeiro de 2021. Há, ainda, 103 mil blisters adicionais
aguardando a aprovação da autoridade sanitária para o embarque até março de 2021.
A

Novartis

vem

também tratando com

a OMS

sobre a possibilidade de

fornecimento de quantitativos adicionais às estes e à programação regular de entrega
anual aos países aderentes ao programa.Reforçamos

que

a

doação

e

o

abastecimento da Novartis para a OMS continuam sendo realizados normalmente
há mais de 20 anos.
Além disso, a Carreta Novartis da Saúde, inciativa da Novartis do Brasil e única no
mundo, disponibilizada ao Ministério da Saúde e em parceria com este, há 10 anos é
um dos principais projetos para erradicar a hanseníase no Brasil e peça central no
Projeto Roda-Hans do MS. Já passou por cerca de 500 municípios (18
estados), realizou mais de 70 mil atendimentos gratuitos e foi responsável por cerca

de 25% de todos os diagnósticos realizados no país em 2018. A Carreta Novartis da
Saúde, tem contribuído para a capacitação de profissionais de forma a manter o
conhecimento sobre diagnóstico e tratamento da hanseníase onde mais interessa: nos
municípios.
Ficamos à disposição para
Atenciosamente,
Roberto Tunala
Diretor Médico de Imunologia, Hepatologia e Dermatologia (IHD)
Novartis Brasil – Divisão de Medicamentos Inovadores (Farma)
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