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São Paulo, 30 de outubro de 2020.
Ilmo. Sr.
Dr. Hélio Angotti Neto
Secretário da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde (SCTIE).
Prezado Doutor
A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) e seu departamento de
Imunodeficiências, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) e seu departamento
científico de Imunologia, o Grupo Brasileiro de Imunodeficiências (BRAGID) e as
associações de pacientes Eu Luto pela Imuno e Associação Nacional dos Portadores de
Imunodeficiência Primária Congênita (ANPIC) vêm, por meio desta, manifestar sua
enorme preocupação com a falta da imunoglobulina humana policlonal em
praticamente todo o território nacional.
A maioria (aproximadamente 70 a 75%) dos pacientes com algum defeito
primário do sistema imunológico necessitam receber a reposição deste
imunobiológico, tanto pela via intravenosa como pela via subcutânea, de modo regular
e contínuo, de maneira a evitar graves infecções que podem comprometer seriamente
sua saúde, ou mesmo colocar suas vidas em risco.
Estamos diante de um grave desabastecimento há meses. Muitos pacientes
estão há meses sem receber o medicamento que lhes é tão necessário, o que implica
em aumento do uso de antibióticos por via oral ou com necessidade de internações
para tratamento por via intravenosa.
A informação que recebemos das secretarias estaduais de saúde é que há uma
falta de fornecimento por parte do Ministério da Saúde.
Diante desse cenário, colocamos aqui nossa preocupação sim, mas também
nossa ansiedade por não estarmos cientes do que está ocorrendo e não termos
alternativas no manejo dos pacientes, crianças e adultos, de todas as faixas etárias,
principalmente durante o período de pandemia da COVID-19 na qual nos
encontramos.
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Aguardamos uma resposta, mui respeitosamente,

_________________________________
Dr. Flávio Sano
Presidente da ASBAI
_________________________________
Dr. Gesmar Rodrigues Silva Segundo
Coordenador do Departamento de Imunodeficiências da ASBAI
_________________________________
Dra. Luciana Rodrigues Silva
Presidente da SBP
_______________________________
Dr. Antonio Condino Neto
Presidente do Departamento de Imunologia da SBP
_______________________________
Dra. Ekaterini Simões Goudouris
Representante BRAGID
______________________________
Sra. Michele dos Santos
Diretora Presidente da Eu Luto pela Imuno
______________________________
Sra. Marta Auxiliadora Ferreira reis
Presidente da ANPIC

