Metotrexato - um dos melhores remédios que eu já usei durante o
tratamento da AR
Metotrexato (MTX) é utilizado na AR como droga modificadora do curso da doença, pode ser usado
sozinho ou combinado com outro medicamento para AR, por exemplo, MTX com leflunomida, MTX com
medicamento biológico. Apesar do grande avanço dos medicamentos biológicos, o MTX ainda faz parte
do nosso tratamento e é um dos medicamentos importante no tratamento da AR.
Eu utilizei MTX durante 2 anos e meio, cheguei a experimentar dias de AR tranquila, acreditem os últimos
12 meses de MTX foi um verdadeiro encanto, a minha dor era tolerável e nesse período usei pouco
analgésico, porém como nem tudo é perfeito e a AR é uma doença de fases, a minha resolveu se rebelar
com o MTX e ele foi tirado da minha vida artrítica.
O MTX é um medicamento relativamente barato se comparado as demais medicações que usamos, uma
caixa de MTX com 20 comprimidos custa aproximadamente R$ 18,00. Porém, apesar do baixo valor, o
acesso ao MTX sempre apresenta períodos de dificuldades, dificuldade para encontrar MTX para
comprar.
Através do blog, recebo inúmeros e-mails solicitando orientação sobre o que fazer, onde comprar MTX,
Pedidos de pessoas desesperadas com dor, pacientes que tem o dinheiro para comprar o remédio e
simplesmente não encontra o remédio para comprar.
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Porém passaram-se os meses e o MTX ainda falta no Brasil, falta em São Paulo (Grande SP/Interior),
uma importante rede de farmácia com delivery, não tem MTX e já se completa um mês, você entra para
comprar o remédio e está lá “produto indisponível”, é de nosso conhecimento que a falta de MTX

acontece em várias estados e municípios brasileiros.
Tomei a 7º dose do medicamento biológico, os efeitos colaterais já estão bem tranquilos. O resto tudo
igual,dor, frio, dor + frio, frio + dor. Estou em Conferência Municipal de Saúde, unidos para constituir um
SUS igualitário, justo e eficiente. E defendendo os “Medicamentos Biológicos” educação da equipe
multiprofissional, controle social e acesso.
O que podemos fazer para mudar essa situação? Simples, exercer a cidadania na busca pelo acesso ao
MTX, nós enquanto pessoas com AR, devemos nos mobilizar e apresentar as nossas dificuldades, para
juntos conseguir alguém olhe por nós, alguém entenda que não é possível esperar, quando se tem
dor! Contribuam com as informações de acesso ao MTX:
Como esta o acesso ao MTX na sua cidade?
Escreva para encontrar@encontrar.org.br, informe seu nome, cidade onde mora, doença que possui e
descreva como você faz para conseguir o MTX.
Read More

