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Porto Alegre, 29 de março de 2021. 

Ofício 005 

 

 
Ao Excelentíssimo Deputado Dr. Leonardo 

Presidente da Frente Parlamentar pela Psoríase e Artrite Psoriásica no Congresso 

 
FALTA DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE NO SUS 

 

Excelentíssimo Sr. Deputado 

 

O medicamento Adalimumabe, usado no tratamento de doenças reumatológicas, dermatológicas e inflamatórias 

intestinais é mais um dos remédios para pacientes imunomediados que enfrentam o desabastecimento no SUS. Até 

o final do segundo trimestre o remédio pode faltar para 57 mil pacientes.  

Levantamento realizado pela BioRed Brasil 

“O Movimento Medicamento no Tempo Certo”, feito pela BioRed Brasil (https://bioredbrasil.com.br/falta-de-

medicamento-no-sus-pode-deixar-57-mil-sem-tratamento-para-doencas-autoimunes/), organização não 

governamental que reúne associações de pacientes de todo Brasil (do qual somos membros), mobilizadas por 

medicamentos, faz o alerta e o levantamento dos dados e vem contatando o poder público para tentar evitar 

que pessoas com doenças imunomediadas como psoríase, artrite psoriásica, entre outras, fiquem sem o tratamento 

adequado. 

O fornecimento do Adalimumabe é irregular desde o segundo semestre de 2020. Entre os meses de janeiro a março 

de 2021, o movimento recebeu 700 denúncias sobre falta do medicamento em todos os 27 estados brasileiros.  

O Adalimumabe é um medicamento muito importante porque reduz os sinais e sintomas das doenças reumáticas 

que são tratadas com ele, além de inibir a progressão, ele ajuda na remissão delas. Ficar sem esse medicamento 

prejudica o progresso do tratamento realizado. 

Segundo dados do DATASUS, hoje no Brasil 57.957 pacientes recebem Adalimumabe 40 mg do SUS por meio da 

Farmácia de Alto Custo. Para suprir a demanda para o 1º trimestre seria necessário o envio de 173.871 caixas, 

porém, em janeiro o Ministério da Saúde enviou para as Secretarias Estaduais de Saúde abastecerem as farmácias 

durante 3 meses, 87.795 caixas com 2 seringas, doses que atenderam os primeiros 39 dias de 2021. 

Diante deste cenário e considerando a demanda atual do medicamento e o baixo quantitativo em estoque, o 

Departamento de Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde, comunicou que em 2021 não realizou a compra 

do medicamento adalimumabe por questões administrativas internas, informando ainda que a previsão de 

regularização no abastecimento está prevista para acontecer entre os meses de abril a junho deste ano. 

Com todos estes entraves que com certeza são administrativos e como membros da BioRed Brasil, gostaríamos do 

apoio do presidente da Frente Parlamentar da Psoríase e artrite psoriásica no Congresso, interceder junto ao 

Ministério da Saúde. 

 

Um cordial abraço 

 
 

 
Gladis Lima – presidente 
PSORÍASE BRASIL 
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