
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 autoinjetável 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. Entretanto, temos 

observado que as sentenças diferem e alguns juízes dão deferimento a processos solicitando a 

compra de adrenalina autoinjetável pelo SUS quando julgam que a medicação é indispensável 

e o paciente não pode adquiri-la.  

A opção das seringas pré-preenchidas com  adrenalina  não  é  a  melhor  opção,  com 

certeza, pelo 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.  

 Existem atualmente várias empresas comercializando diversas marcas de adrenalina 

autoinjetável.  Sempre nos perguntam se há necessidade de se comprar duas canetas.  SIM. 

Dependendo da crise de anafilaxia, uma caneta só pode não ser suficiente e é importante ter a 

segunda à mão, para ser usada em 5-10 minutos. Outra dúvida é referente à marca do 

autoinjetor.  Não há  preferência,  todas  são  adequadas,  lembrando  que  a  apresentação 

pediátrica  (0,15  mg)  serve  para  crianças  entre  10  e  25  kgs.  Para crianças acima  desse  

peso deve ser prescrita a dose de adulto (0,30mg). Apenas a marca Emirade tem seringas com 

0,50 mg  que  é  mais  apropriada  para  adultos  acima  de  45-50  kgs.  Vamos colocar aqui  

algumas importadoras, sem ter a pretensão de esgotar o assunto. A ordem das empresas é 

aleatória e não há nenhuma preferência ou indicação por parte da ASBAI. Importante: Além de 

ter a adrenalina autoinjetável, é muito importante ter um plano de  tratamento  de  anafilaxia.  

E saber usar adequadamente cada dispositivo. Converse com seu médico sobre isso.   

Uma última observação sobre dispositivos adaptados. Não temos ainda estudos que 

validem a utilização de canetas de insulina para aplicação de adrenalina. Além disso, o 

tamanho da agulha é fundamental. Adrenalina deve ser aplicada por via INTRAMUSCULAR e o 

tamanho das agulhas de dispositivos de insulina são inadequados para aplicação de 



adrenalina. Empresas que comercializam adrenalina autoinjetável (a ordem não reflete a 

preferência e a ASBAI não tem qualquer relação com as empresas citadas, nem se 

responsabiliza pelo atendimento entre elas e seus clientes. Se você é empresário e quer ver 

sua empresa exposta aqui, entre em contato conosco). 

 1-MEDEX - Fundação Ruben Berta: (11) 4371-9059 (11) 99636-9614 (11) 2594-7903 e-mail: 
medexfrb@medexfrb.com.br 
 
2- TRADE FARMA: (11) 5539-6677 e-mail: tradefarma@tradefarma.com.br ou 
tradefarma@gmail.com 
  
3-MHM Serviços | Grupo Hera Medicamentos - Assessoria de Importação de Medicamentos: 
(31) 3022-9435 (31) 98435-1645 - e-mail: importados2@heramedicamentos.com.br 
 
4-M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES: (21) 2179-6887 (21)3565-5799: e-mail: 
msbastos@globo.com 
   
5-MED EXPRESS: (11) 94003-6088 (11) 3817-5757 e-mail: vendasmedexpress@gmail.com  
6-ENPEX:     (11)     3813-6870     e     (11)     96071-9694     (whatsapp)     e-mail: 
importprovider@gmail.com 
 
7-PLANOIMPORT: (11) 3136-0646 (19)2660-0727 (81) 2626-1529 e-mail: 
atendimento@planoimport.com.br 
 
8-PRIMEDICIN: (11) 2626-2518 e (19) 4040-4855 e-mail: atendimento@primedicin.com.br 
   
9-G&A IMPORTS BRASIL: (11)4217-6282 e (11)98643-3196 (whatsapp) e-mail: 
contato@gaimportsbrasil.com.br 
 
10-Vitaleep: (24) 99845-2670 e (24) 3323-5019; e-mail: joaogabriel@vitaleep.com 
 
11 – Central Pharma: (21) 2146-1036 (21) 2146-1038 (21) 99930-3534 (whatsapp) ; e-mail: 
medicamento@centralpharmabrasil.com.br  
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