Guia do paciente Imunobiológico:
Os remédios conhecidos como “biológicos” são medicamentos
prescritos para várias doenças ditas autoimunes em várias áreas da
medicina como reumatologia, dermatologia, gastroenterologia,
neurologia, entre outras.
Algumas doenças têm excelente controle com esse grupo de
medicamentos como: artrite reumatoide, artrite idiopática juvenil,
espondilite anquilosante, psoríase e artrite psoríasica, lúpus, doença de
Crohn, Esclerose Múltipla, entre outras.
Antes, durante e após, o tratamento com uma droga biológica é
importante esclarecer com o seu médico todas as dúvidas e seguir as
suas orientações. Existem vários tipos de imunobiológicos, que podem
ser usados por via intravenosa (aplicação na veia), ou via subcutânea
(aplicação no tecido que ﬁca embaixo da pele), e com frequências
diferentes de administração.
Seu médico vai prescrever o que melhor se encaixar no seu quadro
clínico. Preste atenção à receita médica para seguir exatamente as
instruções de uso. Seguem algumas orientações para os pacientes do
Centro Médico Varginha (CMV) que vão utilizar este tipo de medicação.
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Antes da aplicação ou infusão:
• No dia da aplicação, a não ser que tenha sido prescrita pelo seu
médico alguma orientação especíﬁca, não há necessidade de cuidados
especiais.
• Não é preciso fazer jejum. Devem ser feitas refeições leves, sem
restrições de consumo de nenhum alimento.
• Não se esqueça de fazer uso das medicações para outras doenças,
como hipertensão e diabetes, dentre outras, conforme a receita do seu
médico. Não há necessidade de suspender nenhuma outra medicação,
a não ser que seu médico recomende.
• Se você fez ou vai fazer alguma cirurgia, procedimento dentário, ou
vacinação nos dias próximos a aplicação do medicamento, é
recomendado que você entre em contato com o seu médico e informe
o fato. Pode ser que ele recomende alguma mudança no dia de
aplicação do biológico.
• Alguns imunobiológicos devem ser conservados e transportados em
baixas temperaturas. Se você mesmo vai levar o medicamento ao CMV
para a aplicação, é importante se informar antes sobre a necessidade
de cuidados especiais na hora do transporte.
• No dia da aplicação do remédio, você vai passar por uma avaliação
prévia no CMV. O objetivo dessa conversa é detectar alguma
contraindicação momentânea ao uso da medicação.
• Alguns tipos de infecções devem ser tratadas antes do uso do
biológico. É importante relatar se você teve febre, dor abdominal ou
lesões de pele com secreção (pus), sintomas gripais ou se está fazendo
uso de antibióticos.
Em caso de dúvidas, você pode se informar por telefone com a
nossa equipe.
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Vacinação:
Antes de iniciar o tratamento com um imunobiológico é recomendável
que você atualize sua condição vacinal. Isso ajuda a prevenir doenças
infecciosas durante o tratamento. Algumas vacinas não podem ser
utilizadas durante o tratamento com biológicos pois são feitas com
vírus vivos, um exemplo é a vacina para febre amarela.

Durante o tratamento:
Siga sempre as orientações do seu médico, e guarde a receita sempre
com você, para o caso de precisar informar o nome do medicamento
que usa. Se você apresentar algum sintoma diferente durante o uso do
biológico, não se esqueça de informar o seu médico e esclarecer as
dúvidas a respeito.
Esses sintomas também devem ser informados à equipe do CMV
durante a consulta que acontece antes da aplicação do remédio. Assim
como qualquer remédio novo que esteja usando, mesmo que não seja
para a doença em questão.
Para as mulheres, é importante informar ao seu médico se está
grávida, se pretende engravidar ou se houve alterações no seu ciclo
menstrual. Não se esqueça que, por mais seguro que um medicamento
pareça ser, todo e qualquer tratamento deve ser feito com
acompanhamento médico.
É fundamental o acompanhamento periódico com seu médico, ele é
quem melhor pode avaliar se o tratamento utilizado está sendo seguro
e eﬁcaz.

3

Após a aplicação:
• Após a aplicação não é preciso cuidado especial. A não ser que seu
médico tenha feito alguma recomendação especíﬁca, você pode levar
um dia normal.
• Caso surjam sinais ou sintomas diferentes após a aplicação informe
imediatamente ao seu médico e a equipe CMV.
• Todo paciente em tratamento CMV recebe um Cartão de
Agendamento das doses. Não esqueça de trazer o seu cartão e sempre
tente respeitar a data programada.
Importante: O correto intervalo entre as doses é fundamental para a
eﬁcácia do tratamento. Mesmo que o uso do biológico seja suspenso
em algum momento, recomendamos que você guarde a receita médica
e os registros das aplicações, para auxiliar o médico nas próximas
consultas.
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