ADRENALINA AUTOINJETÁVEL
Onde comprar
A adrenalina é o medicamento mais importante na crise anafilática. Usar
precocemente essa medicação, aos primeiros sinais da doença, pode significar a
diferença entre uma crise facilmente revertida ou não, ou seja, em não usando a
adrenalina, a anafilaxia pode ser grave e até mesmo fatal.
Por isso é tão importante todo paciente portador de anafilaxia ter sua caneta de
adrenalina autoinjetável. Especialmente em anafilaxia induzida por alimentos, por
exercício, frio, inseto e nas idiopáticas (sem causa definida). Nas anafilaxias por
medicamentos o risco de se usar a medicação causadora da anafilaxia de forma
desapercebida é menor e geralmente não há indicação para se portar adrenalina
autoinjetável. Nas anafilaxias a látex, o risco deve ser individualizado e sempre que
não possa ser garantido o total afastamento desse antígeno, a adrenalina auto
injetável deve ser prescrita.
Infelizmente, não temos ainda aqui no Brasil o registro desse medicamento em
sua forma autoinjetável. Quem solicita o registro é o laboratório produtor e por razões
comerciais que escapam ao nosso escopo, não há ainda interesse em tais empresas
comercializarem esse medicamento aqui no Brasil. Por ora, os portadores de
anafilaxia são obrigados a comprar a medicação no exterior, através de importadoras.
Isso encarece o produto e o torna inacessível para pessoas de baixa renda.
Infelizmente, para quem está nessa situação, até mesmo pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) é difícil conseguir, uma vez que há entendimento que o governo
está desobrigado a providenciar medicamento cujo registro inexiste no país. Sobra a
opção das seringas pré-preenchidas com adrenalina. Esta não é a melhor opção, com
certeza. Risco de contaminação, risco de deterioração do produto, risco de não se
usar por medo de aplicar injeção. Sobram razões para se optar pela adrenalina
autoinjetável, mas quando a importação é impossível, não há outra alternativa.
Existem atualmente várias empresas comercializando diversas marcas de
adrenalina autoinjetável. Vamos colocar aqui as mais conhecidas. As empresas
citadas são apenas exemplos, não temos a pretensão de esgotar o assunto.
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