DOCUMENTO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ALERGIA E IMUNOLOGIA (ASBAI)
PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA À SAÚDE

A Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (ASBAI) vem, por meio deste documento,
expor questão referente à carência de profissionais que atuam na área de Alergia e
Imunologia Clínica nos diferentes níveis de atenção à saúde do Sistema Único de Saúde
(SUS). Os concursos públicos realizados raramente oferecem vagas limitadas para a
especialidade de Alergia e Imunologia Clínica, dificultando o acesso dos profissionais da
atenção básica e da população aos especialistas desta área de atuação.
Uma pesquisa realizada pela ASBAI em 2017 e publicada em 2018 avaliou a atuação de
alergistas/imunologistas no serviço público e observou que entre os respondedores havia
distribuição desigual dos especialistas em alergia/imunologia entre as regiões e 50,1%
deles atendiam no Sistema Único de Saúde (SUS) pacientes com doenças alérgicas e 37,6%
os pacientes com imunodeficiências primárias (IDP)1. É importante ressaltar que a maioria
desses profissionais prestavam atendimento ao SUS nos Hospitais de Ensino.
Aproximadamente 16% dos especialistas que atendem pacientes com doenças alérgicas no
SUS não dispõem de qualquer exame para avaliação complementar de doenças alérgicas, e
entre os que atendem IDP, 19,8% não dispõem de exames complementares específicos
para IDP no SUS1.
Nas últimas décadas houve um aumento na prevalência de doenças alérgicas, bem como na
complexidade e gravidade das mesmas2-4. Doenças alérgicas incluem além da asma e da
rinite alérgica, a anafilaxia, alergia alimentar, conjuntivite alérgica, angioedema, urticária,
eczema atópico, doenças eosinofílicas como esofagite eosinofílica, alergia a medicamentos
e a insetos. Essas doenças afetam cerca de 30% da população brasileira. Além das alergias,
novos tipos de IDP têm sido descritos reforçando a importância do especialista com
formação específica na área de Alergia e Imunologia Clínica para diagnóstico e condução
dos casos.

As doenças imunoalérgicas têm implicações tanto para a saúde pública como para a
economia. O diagnóstico e tratamento incorretamente realizados podem determinar maior
morbidade, ocupação dos leitos do SUS e custos desnecessários com medicamentos ou
fórmulas nutricionais especiais, de alto custo. Desta forma, é fundamental a inclusão do
especialista em Alergia e Imunologia Clínica nos diferentes níveis de assistência à saúde do
SUS.
No Brasil, o acesso ao atendimento especializado em Alergia e Imunologia Clínica, está
restrito a poucos Serviços, geralmente em Universidades, impedindo que haja
integralidade da assistência para usuários do SUS acometidos por essas enfermidades1.
Vale ressaltar que, dependendo da região, mais de 70% da população é dependente do
atendimento médico pelo SUS 5. É imprescindível reconhecer que todas as especialidades
médicas são fundamentais para uma assistência integral a população que necessita
recorrer ao SUS.
A escassez de especialistas em Alergia e Imunologia Clínica no SUS impede o acesso da
maior parte da população brasileira à especialidade e contribui para o subdiagnóstico e
subtratamento dessas doenças. Sendo assim, solicitamos que seja assegurada a
disponibilidade de vagas para médicos especialistas em Alergia e Imunologia Clínica no
nível do SUS para garantir a integralidade de assistência à população de indivíduos
alérgicos ou com imunodeficiências, que é cada vez maior.
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