
GUIA DE ORIENTAÇÃO AO PACIENTE 
Metilprednisolona, Ciclofosfamida, Ciclosporina e I munoglobulina Humana 

 

Este é um guia sobre o medicamento que você está recebendo gratuitamente pelo sus.  
Seguindo suas orientações você terá mais chance de se beneficiar com o tratamento.  

O medicamento é utilizado no tratamento de anemia hemolítica autoimune.  
 
1 DOENÇA  

• Anemia hemolítica autoimune é uma doença na qual ocorre a destruição das hemácias pelo próprio 
organismo. Às vezes a doença pode não ter sintomas, mas a maioria dos pacientes apresenta 
cansaço, dor de cabeça, falta de ar, palidez ou pele amarelada.  

2 MEDICAMENTO  
• Estes medicamentos não curam a doença, porém melhoram a anemia e seus sintomas.  

3 GUARDA DO MEDICAMENTO  
• Guarde o medicamento protegido do calor, ou seja, evite lugares onde exista variação de temperatura 

(cozinha e banheiro). Conserve o medicamento embalagem original.  
• A imunoglobulina humana deve ser guardada na geladeira, mas não deve ser congelada.  

4 ADMINISTRAÇÃO DO MEDICAMENTO  
• Tome as cápsulas ou drágeas sem mastigar ou abrir com ajuda de um líquido, de preferência durante as 

refeições.  
• Tome exatamente a dose e nos dias que o médico indicou, estabelecendo um mesmo horário todos os 

dias.  
• Em caso de esquecimento de uma dose tome assim que lembrar. Não tome a dose em dobro para 

compensar a que foi esquecida.  
• A imunoglobulina humana deve ser aplicada em ambiente hospitalar.  

5 REAÇÕES DESAGRADÁVEIS  
• Apesar dos benefícios que o medicamento pode trazer, é possível que apareçam algumas reações 

desagradáveis, que variam de acordo com o medicamento, tais como dor de cabeça, náuseas, 
vômitos, diarreia, perda de cabelo, perda de apetite, reações alérgicas, febre, calafrios, falta de ar.  

• Se houver algum destes ou outros sinais/sintomas, comunique-se com o médico ou farmacêutico.  
• Maiores informações sobre reações adversas constam no Termo de Esclarecimento e 

Responsabilidade, documento assinado por você ou pelo responsável legal e pelo médico.  
6 USO DE OUTROS MEDICAMENTOS  

• Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento do médico ou orientação de um profissional 
de saúde.  

7 PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO  
• Retorne à farmácia a cada mês, com os seguintes documentos:  

- Receita médica atual  
- Cartão Nacional de Saúde ou RG  
- Exames:  

Para ciclofosfamida: hemograma e plaquetas semanalmente no primeiro mês, quinzenalmente no 
segundo e terceiro meses e, após, mensalmente ou se mudança nas doses. ALT, AST, GGT e bilirrubinas 
no mesmo intervalo que do hemograma nos primeiros 6 meses e, após, trimestralmente.Anemia 
Hemolítica Autoimune Anemia Hemolítica Autoimune Para ciclosporina: níveis séricos do fármaco com 
intervalo a critério médico. Creatinina a cada 2 semanas nos primeiros 3 meses de tratamento e, após, 
mensalmente.  

Para imunoglobulina humana: creatinina, hemograma com intervalos a critério médico.  
8 EM CASO DE DÚVIDA  

• Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer atitude, 
procure orientação com o médico ou farmacêutico do SUS.  

9 OUTRAS INFORMAÇÕES  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______  
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_____  
________________________________________________________________________________________
_  

Se, por algum motivo, não usar o medicamento, Devolva-o à farmácia.  
Para Imunoglobulina Humana:  

Levar caixa de isopor para transportar o medicamento da farmácia até sua casa e guardá-lo imediatamente na 
geladeira. 


