Esclarecimentos sobre entregas de Humira AC (adalimumabe)
acordadas com Ministério da Saúde
São Paulo, junho de 2021
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Em 27 de abril de 2021 a AbbVie e o Ministério da Saúde (MS) assinaram o
contrato de fornecimento de HUMIRA® AC (adalimumabe) para o SUS
(Sistema Único de Saúde).
O contrato prevê o seguinte cronograma de entregas do medicamento às
Secretárias de Saúde:
o 295.674 seringas no prazo de 30 (trinta) dias corridos (ou seja, até 27
de maio de 2021), após assinatura do contato
o 295.674 seringas no prazo de 90 (noventa) dias corridos (ou seja, até
27 de julho de 2021), após assinatura do contato
o 295.674 seringas no prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos (até 27
de outubro de 2021), após assinatura do contato
No entanto, ciente da falta de medicamento e visando priorizar as
necessidades dos pacientes, a AbbVie antecipou a primeira entrega para 15
de maio (em 18 dias corridos).
Já estamos programando o início da segunda entrega para 30 de junho de
2021 com conclusão prevista para 15 de julho de 2021 (antecipando-a em,
aproxidamente, 15 dias da data prevista em contrato).
O mesmo deve ocorrer com a terceira entrega, prevista para iniciar em 30 de
setembro de 2021 e concluir-se até 15 de outubro de 2021.

Atendimento a casos pediátricos
•

•

A AbbVie ressalta que o pregão realizado em 14 de abril de 2021 pelo
Ministério da Saúde para normalização da distribuição de adalimumabe para
mais de 57 mil pacientes atendidos pelo SUS considerou a apresentação
seringa preenchida 40mg/0,4ml. Em decorrência do cenário enfrentado pela
falta do medicamento, que também afeta pacientes pediátricos, a AbbVie
realizou doação de 2.002 doses da apresentação voltada para este público
(frasco ampola) em fevereiro de 2021.
Até o momento, a AbbVie não foi notificada sobre providências do Ministério da
Saúde para suprir a necessidade de tratamento de pacientes pediátricos em
uso de adalimumabe.

Acesso garantido na cobertura de planos de saúde
•

Lembramos que todas as indicações terapêuticas de HUMIRA® AC
(adalimumabe) cobertas pelo SUS também estão disponíveis para os pacientes
que tenham cobertura na saúde suplementar/planos de saúde, em linha com

as coberturas obrigatórias no ROL de Procedimentos da ANS (Agência
Nacional de Saúde Suplementar).
AbbVie Line
•

A AbbVie coloca seu serviço de atendimento ao consumidor, AbbVie Line, à
disposição para informações adicionais pelo telefone 0800-022-2843, de
segunda a sexta-feira, das 8h às 20h

