NOTA INFORMATIVA nº 005/2021 DIAF/SPS/SES/SC

Assunto: Sobre o status dos medicamentos da Toxoplasmose em Santa Catarina

Considerando a NOTA TÉCNICA Nº 446/2020-CGAFME/DAF/SCTIE/MS que dispõe sobre
o tratamento da toxoplasmose gestacional e congênita e informa sobre o período de
desabastecimento da sulfadiazina 500 mg, comprimido.
Considerando ainda, informações repassadas pela equipe técnica do Ministério da Saúde
(MS) responsável pela logística dos medicamentos para tratamento da toxoplasmose.
Informamos que:
A NOTA TÉCNICA Nº 446/2020, encaminhada pelo MS aos estados em 18/11/2020,
informava que o fornecimento de novos lotes da sulfadiazina 500 mg, pelo laboratório produtor,
seria dezembro de 2020. Em relação à espiramicina 500 mg, na Nota Técnica supracitada,
também foi informado que um novo processo aquisitivo encontrava-se em andamento. Entretanto,
o estoque estratégico do MS encontrava-se reduzido, haja vista que o primeiro pregão de 2020
restou cancelado, e no segundo, realizado em 31/07/2020, a única empresa detentora do registro
no país, cotou e forneceu apenas 25% do montante previsto, impactando assim no planejamento
de abastecimento realizado pelo MS. Cabe salientar que, à época da publicação da Nota Técnica,
a validade dos lotes de sulfadiazina disponibilizados na rede pública (nacionalmente) foi expirado
em 31/10/2020.
Na data de 01/12/2020, em novo contato com o MS, foi informado à DIAF que no
momento, havia estoque reduzido de espiramicina, e expectativa de novos recebimentos no final
do referido mês (assim, seria possível avaliar o envio em quantitativos superiores à programação
para suprir a falta temporária da sulfadiazina. No entanto, cumpre informar que uma nova remessa
de espiramicina foi recebida em SC apenas em 13/01/2021, com quantitativo inferior ao
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suprimento de 1 (um) mês completo de atendimento (com base em nosso consumo médio mensal
de pacientes).
Em 11/02/2021, após novo contato com o MS, nos foi informado que, a pauta de
sulfadiazina já estava na expedição para envio aos estados. Para espiramicina, até o final do mês
de fevereiro os estados devem receber uma pauta complementar à enviada na primeira quinzena
de janeiro".
No dia de hoje, 19 de fevereiro, recebemos a carga de sulfadiazina 500mg em nosso
almoxarifado central, porém ainda não recebemos quantitativos de espiramicina. A distribuição da
sulfadiazina 500mg, medicamento integrante do esquema tríplice para combate à toxoplasmose,
está sendo realizada em caráter de urgência para todo o Estado, com a opção adicional de
retirada in locopela Regional de Saúde.
Florianópolis, 19 de fevereiro de 2021.

(assinado digitalmente)
Adriana Heberle
Diretora da Assistência Farmacêutica
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